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I 

Az utóbbi években új, fejlettebb fokozatot ért el a magyar boszorkány-
kutatás. 1970 és 1982 között három kötetben jelent meg Schram Ferenc 
levéltári kigyűjtése az 1529 és 1768 közti boszorkányperekről. Ez a munka 
mintegy megkétszerezte a Komáromy Andor által 1910-ben kiadott boszor-
kányperoklevéltár anyagát. A szakkritika ugyan kimutatta, hogy még 
Schram pótlásaival sem teljes a magyarországi boszorkányperek adattára. A 
két szerző által kiadott mintegy ezer per-adat között van átfedés, néhány 
korábbi publikációt egyikük sem vett észre. Levéltárainkban elég tetemes 
anyagot lehet még találni, amint mondjuk Szilágyi Mihály Tolna megyei, 
Sugár István Heves és Külső Szolnok megyei közlései bizonyítják. Itt a 
legfontosabb mozzanat az, hogy Komáromy vagy Schram közlései nem 
teljesek, nem mindenben pontosak, az eredeti iratok olykor időközben 
eltűntek. A kiegészítések, még minimális pótlások esetében is, igen fonto-
sak, mivel az arányok változhatnak, a pontosabb szövegközlés pedig olyan 
apróságokra irányíthatja a figyelmet, amelyek sajátos összefüggésben fontos-
sá válhatnak. Jelenleg mintegy 1000 boszorkányper szövege áll rendelkezé-
sünkre, és legfeljebb 1500 perről van tudomásunk. A megújított kutatás, 
amely Klaniczay Gábor /Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Kara/ és Pócs Éva /Néprajzi Kutató Csoport/ vezetésével folyik, ehhez 
képest is új anyagot hivatott feltárni.1 

Ezzel kapcsolatban azonban feltétlenül szükséges egy sajátos körülmény-
re felhívni a figyelmet. Amint kiderült, főként a mai Szlovákia, Erdély, a mai 
Horvátország, illetve az egykori temesi bánság területéről igen hiányosak 
ismereteink a boszorkányperekről. Azt például tudjuk, hogy az osztrák 

1 



600 VOIGT VILMOS 

"katonai határőrvidék" /vagyis az akkori magyar királyság és a Balkán 
érintkezési területei/ katonai közigazgatás alatt állt, vagyis az ott lefolytatott 
boszorkányperek nem is kerülhettek volna a mai magyar megyei és országos 
levéltárak fondjaiba. Ám azt, hogy itt mi és milyem mértékben volt boszor-
kányvád és boszorkányper - egyszerűen nem is tudjuk. Magam úgy gondo-
lom, hogy további, főként bécsi levéltári források feltárása itt adhat további 
információt - ám azt nehéz megjósolni, hogy pontosan mit is tartalmazhat-
nak az ilyen források. Témánk szempontjából különösen fontos a horvátor-
szági boszorkányperek anyaga. Amint ismeretes, ez a legegyszerűbben 
Vladimír Bayer könyvéből férhető hozzá. Ő először 1952-ben tett közzé egy 
több mint 70 szöveget tartalmazó antológiát, amelyben Tkaliéié és mások 
/zömmel 1891-92-ben már kiadott/ gyűjteményei alapján közölte a boszor-
kánypörök iratanyagát, ezen kívül európai kitekintésben más dokumentu-
mokat is.2 E közlésben mai horvát nyelven szerepelnek az iratok, vagyis a 
latin /vagy egyéb nyelvű/ szövegeket lefordította. A magyar tudományosság 
érthető módon több ízben is foglalkozott a horvát boszorkányperek kérdésé-
vel,3 ám végül is nem adott teljes áttekintést e kérdésről. Azzal sem 
foglalkoztak, vannak-e a "magyarországi" iratokban olyan további adatok, 
amelyek a horvát boszorkányok peradatait kiegészítik. 

A magyarországi boszorkánype-ekutatás legfontosabb újabb eseménye az 
volt, hogy végre vegfelelő nemzetközi keretben tárgyalták az ide vágó 
adatokat. Noha korábban sem kételkedett abban senki sem, hogy a magyar-
országi boszorkányvád nemzetközi távlatokkal rendelkezik, mégis csupán a 
legújabb áttekintésekben derült ki egyértelműen, milyen nagy mértékben 
befolyásolta az "európai" boszorkányhit a magyarországi pereket /és egyéb-
ként a magyar néphit ide vonható vélekedéseit is/. A korábbi ilyen utalások-
ra is hivatkozva Klaniczay Gábor, Pócs Éva és mások összehasonlító 
dolgozataikban hivatkoztak ilyen vonatkozásokra.4 A magyarul olvasható 
művek közül Kulcsár Zsuzsanna5 vagy Brátescu6 már egyértelműen utaltak 
az európai távlatokra, mégis voltaképpen Henningsen könyvének magyar 
fordítása révén vált hozzáférhetővé a mai boszorkányper-kutatás. Makkai 
László7 és mások munkáinak figyelembevételével úgy látszott, végre korsze-
rúsködik a magyar hitvilág és szokásvilág vizsgálatának e fontos és érdekes 
területe. 

Ennek eddigi legfontosabb inomumentuma az 1988 szeptemberében 
Budapesten tartott nemzetközi kongresszus volt "Boszorkányhiedelmek, bo-
szorkányüldözés Közép- és Kelet-Európában /XVI-XX. század/ címmel.8 Itt 
foglalkozhattam az alább részletezendő 1742-43-as egervári pöriratok nyo-
mán a "szívkivevő" boszorkány témakörével,9 már itt is hangsúlyozva annak 
magyar-horvát vonatkozásait, természetesen nem térhetve ki e szempont 
minden részletére. Az 1988 szeptemberi budapesti nemzetközi konferenciára 
vártuk Vladimir Bayer, Jung Károly és mások délszláv-témájú előadásait is, 
ezekre azonban nem került sor az előadók távollétében. Maja Boákovié-
Stulli előadása elhangzott,10 ebben azonban témámat illetően új adatot nem 
találtam. Tőle tudom viszont, hogy lényegesen új horvát publikációk, illetve 
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adatok nem váltak ismertté a kutatók előtt. Egyelőre meg kell tehát 
elégednünk azzal, amit eddig tudtunk a horvát perekről, noha itt nyilvánva-
lóan igen sok még a feltárandó kérdés, publikálandó irat, újonnan megfogal-
mazható következtetés. Ezek megtételére nem érzem magam hivatottnak, 
felhívom azonban a figyelmet arra, hogy e kérdéskör e vontakozásban nincs 
lezárva. 

II 

A szívkivevés motívuma miatt egyedülállóan fontos egy 1742-1743 között 
Egerváron tárgyalt boszorkányper, amelynek fennmaradt szövege11 szerint 
1733 és 1740 között, a Sopron megyei Homok /németül Amhagen/ község-
ben Luttza Horváth és két leánya, Dora meg Rusinka kétes cselekedetet 
folytatott. Jurinkovics István, a férje is szerepel a periratokban, ő azonban 
nem végzett boszorkányos míveleteket. A tanúk megemlítik viszont, hogy 
Horvát Luca /így egyszerűsíthetjük a periratokban némi helyesírási bizonyta-
lansággal adott névformát/ anyja és nagyanyja is boszorkányok voltak, és 
anyját, aki a szomszédos községben /Fertő/ Széplakon élt, egyszer vízpróbá-
nak vetették ezért alá. /Sajnos, az erre vonatkozó periratokat nem közölték, 
illetve én sem találtam ilyen iratot./ 

A legfőbb tanú, Divos Ferencné, Sobor Juditha elmondta, hogy 1735 
augusztus 16-án /esetleg évekkel később, ám mindenképpen az év ugyanezen 
napján/: 

..."Nagy Martonbul haza jövének, Nagy Boldogh Aszony nap után 
való napon, semmi nyavalaja nem lévén a Fatens Aszonnak, 
azonnal ki löltö a Hidegh, nagy mély álmot eresztvén reá meg 
nevezett Horváth Luttcza és Dora névü Leányával edgyütt a 
Fatens Aszony ágyakhoz mentenek a Ladára eleibe gugulván, 
mind a kettő körmeit megh hagétván a fogaikat ell vicsorították 
mondván néki: Ördögh vagyon a szivedben, maid ki veszem a 
szivedet...12 

A szívkivevés plasztikus jelenete már a kortársakat is megragadta, úgy-
hogy ezt a mozzanatot egy kiadatlan másik periratlap is tartalmazza: 

..."S leányával edgüt Jurinkovicz Dórával ördöngös Tanítványával 
edgyüt elöttö a ládára gugulván mind a kettő körmeit megh 
horgétván és fogait vicsorgatván iszonytató Káromkodassi közöt 
szivét ki akarvák venni, S nagyon megh is kínozták,...13 

Amikor, ugyancsak Egerváron 1743-ban a leány, Jurinkovics Dora pere 
folyik, két /illetve egy betoldással együtt három / rossztéteményt említ a 
perirat. Ezek közül a legrészletesebben megint a Sobor Judit ellen valót 
említi a szöveg. Ennek ide tartozó része a következő: 

...Amint hogy a midőn ides Annya Horvát Lucza /:Ha ides Anyá-
nak lehet mondanyi:/ a midőn Sobor Judithra Divos Ferencz 
Házos Társáro, ördöngi mesterségébül hidegh lelést ereztet, s azal 
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kinzotta volna s mély álommal megh környékezte volna, ugyan 
azon alkalmatossággal, Annyával, ördönös tanito mesterével ed-
gyütt Sobor Judith előtt a Ládáro le gukkolván, mind ketten 
körmöket megh horgétván fogoknak, iszonyú vicsorgatásával s 
irtóztató szidalmakat közben vetvén Sobor Judith szivét ki akarták 

• 14 vennyi... 
A per kimenetelét illetően annyit tudunk, hogy a tanúvallomások alapján 

az anyát egyértelműen boszorkánynak tekintették, leányát pedig segítőjének. 
Kínvallatásra, illetve beismerés esetében halálra ítélték mindkettőt. Az is 
kiderül az iratokból, hogy bizonyos vádpontokban, gyanút illetően a vizsgá-
lat nem hozott büntetőjogilag értékelhető adatokat, a vasba vert anya 
tagadta a rossztéteményeket, a leány ügyét pedig az övéhez kapcsolták. Nem 
tudjuk, milyen ítéletet hajtottak végre. A tanúvallomásokból az is kiderül, 
hogy a szomszéd községekre is kiterjedt a boszorkányság /például Hidegség-
re/. Divos Mihályt pedig magát is, nemcsak feleségét Sobor /vagy Szobor/ 
Juditot a boszorkányok megkínoták. A Jurinkovics-boszorkányok és a Divó-
sok /Soborok/ közti rokonsági kapcsolatról, vagy egyéb ellentétekről nincs 
tudomásunk. 

Az a mozzanat, hogy két személy megjelenik éjjel az ágyban alvó előtt és 
kiveszik a szívét, jól ismert az európai művelődéstörténetben. Már Schrade, 
a szív-allegóriákról szóló klasszikus dolgozatában felhívta a figyelmet1 

René d'Anjou híres szerelmi allegóriájára, a Le Livre du cuer d'amours espris 
című elbeszélésre, amelyben a hosszú verses epizódok között prózai részek 
vannak.16 René király /1409-1480/ munkájának közismert szövegét 1477 
előtt írta, és illusztrált kéziratai közül a legismertebb a bécsi Osztrák 
Nemzeti Könyvtárban /Österreichische Nalionalbibliolhek/ Cod. 2597 jelzet-
tel őrzött, amelyet szintén 1477 előtt készítettek /korábbi osztrák források 
egyenesen 1460 előttinek nevezik/. Ennek/o/, 21 lapján a költemény első hat 
sora olvasható, díszesen illuminált keretben, e felett a lap kétharmadrészét 
betöltő illusztráció látható. Ezen az ágyában hálősipkában fekvő és valószí-
nűleg aluvó René király kivett piros szívét tartja kezében a kék ruhában, 
szárnyakkal, puzdrájában íjjal és nyilakkal ábrázolt Szerelem /Amours/, és 
ezt mintegy várja a fehér ruhában, ezen égő piros lángokkal ábrázolt /Hő/ 
Vágyakozás llVifl Desir/. /I. kép/ A hosszú és bonyolult történet során a Szív 
/Cueur/ igen sok jelenetben önállóan szerepel és az illusztrációk is ezt 
ábrázolják. Művészettörténészek sokszor foglalkoztak a Livre du cuer d'amo-
urs espris /valamint René d'Anjou más műveinek/ illusztrációival, és éppen a 
bécsi kéziratot is egy európai méretekben rendkívül jelentős művész, "A 
Szív-ábrázolás mestere" illusztrálta. Sok előtanulmány után Ottó Pácht adta 
René király /maga is festő!/ munkáival kapcsolatos művészettörténeti kérdé-
sek áttekintő bemutatását.17 Ebből úgy látszik, itt egy általános európai 
megoldással találkozhatunk, amely francia, németalföldi, nápolyi, általában 
olasz, sőt német hatással is rendelkezett. A szívkivevés jelenete ehhez az 
európai művelődési áramlathoz tartozik.18 
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René d' Anjou művének bécsi kéziratában 16 miniatúra található /és 
további 13 számára hagytak üres helyet/. Az öt másik ismert kézirat közül 
kettőt illusztráltak. Két párizsi kézirat közül az egyik 70, a másik 24 
illusztrációt tartalmaz. Ezek a megfelelő helyen hasonlítanak a bécsi kézirat 
illusztrációira. Úgy tudjuk, a párizsi kézirat mestere utánozta a bécsi kézira-
tét /vagy közös előzményük is volt/. A párizsi kéziratot /Ms. fr. 24 339 a 
Bibliothéque Nationale gyűjteményében/ általában 1461 körűire szokás da-
tálni. A kézirat_k és illusztrációik bonyolult összefüggései jelzik, hogy itt 
csakugyan az európai művelődéstörténet egy széltében ismert mozzanatáról 
beszélhetünk. 

A "Szív mestere" vagy "René király festője" a király két másik műve 
számára is készített illusztációkat: a Mortifiement de Vaine Plaisance néhány 
évvel korábban készülhetett, mint a Livre du cuer d'amours espris, és azzal 
ideológiailag és tematikailag szorosan összefüggő szintén allegorikus mű. /A 
másik kézirat, a Livre de Tournay a lovagi tornához kellő kézikönyv./ A 
Mortifiement... bevezetője maga utal erre az összefüggésre a következőkép-
pen: "S'ensuit une petit traittié d'entre l'Ame devote et le Cuer, lequel 
s'appelle le mortifiement de vaine plaisance, fait et composé par René roy 
de Sicile, duc d'Anjou.... Lequel traittié fut fait en l'an mii CCCC cinquante 
et cinq ..."19 A Mortifiement... illusztációinak alakjai és kompozíciójuk is jól 
összevethető a Livre du cuer d'amours espris illusztrációiéval. Még előzmé-
nyeket is feltárt a művészettörténeti kutatás, mint például az arezzoi San 
Francesco templomban Pierro della Francesca freskóját "Konsztantinusz 
császár álma" címmel.20 A Mortifiement 11 ismert kézirata közül nyolcban 
vannak illusztrációk, amelyek közül több ikonográfiái háttérét már Lyna 
tanulmányaiból ismerjük.2 Ezek közül számunkra a legérdekesebb az, ame-
lyen a Lélek /Anima/ egy szívet tart a melle előtt. A latinban nőnemű 
fogalom egy mezítelen, szárnyas asszony képében van ábrázolva, aki a szívet 
/meztelen/ bal melle előtt tartja. A történet /és az illusztrációk/ későbbi 
jeleneteiben ezt a szívet átadja a Bűntudat /Contrition/ és az Istenfélelem 
jCrainte de Dieul alakjainak, akiket apácaruhában nőként ábrázolnak. Az 
allegórikus történet vége felé a négy erény egy keresztre szegezi a szívet, 
amely így megtisztul és a mű végén a Bűntudat és az Istenfélelem már 
megtisztítva adják vissza ezt a Léleknek. Különösen a kézirat cambridge-i 
példányában /a Fitzwilliam Museum 165. számú kézirata, 9 miniaturával, 
amelyeket a Brugesbe való Loyset Liédet készített/ öt képen is igen nyoma-
tékos megfogalmazásban ábrázolják a szívet.22 

Azt a megoldást, miszerint szárnyas női alakok szívet visznek, adnak át, 
vagy mutatnak fel, a későbbi európai művészetből is jól ismerjük.2' Jelen 
ismereteink szerint azonban először és nagy nyomatékkal ez az ábrázolás 
René király munkáinak illusztrálói körében figyelhető meg, vagyis az 1460-
as évekre datálható. 

Tematikusan "a szerelmes szívének megevése" szövegmotívuma ezt meg-
előzi. A német névvel általában Herzmáre formában említett szüzsé a 11. 
században Dél-Franciaországból ismert Lai quiron alakjában bukkan fel 
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először.24 Ezt a mára elveszeti szöveget Thomas de Bretagne Tristan-jának 
egyik idézetéből ismerjük. A hős az 1180 és 1215 között Roussillonban 
működő provanszi trubadúr, Guilhelm de Cabestaing. /Ezt a szöveget vehet-
te alapul Boccaccio, aki a Decamerone IV, 9 történetében már Guiglielmo 
Guardastagno névvel szerepelteti./ A történet szerint a féltékeny férj meg-
öleti a költőt és szívét ételként elkészítve adja feleségének, aki azt elfo-
gyasztja, majd amikor értesül arról, mit is evett meg, élete legfinomabb 
falatának nevezi ezt és tüstént öngyilkos lesz. 

Az egész európai középkor Ismerte ezt a megkapó történetet. Petrarca, 
Hans Sachs, Stendhal dolgozták fel. Az első német változatot Konrád von 
Würzburg /1220 körül - 1287/ fogalmazta meg. Az ő versbeszedett Herzmae-
re című műve 1260 körűiről származik. Maga a szerző, Gottfried von 
Strassbourg tanítványaként Strassburgban és Bázelben élt. Bonyolult, új 
elemekkel díszített szövegét később is ismerték. 

Francia megfelelője az ugyancsak verses regény, Li roumans dou chastela-
in de Couci et de la dame de Fayel, amelyet 1285 körül fogalmaztak meg. 
Ennek szerencsétlen költő-hőse Chatelain de Coucy néven szerepel. Érdekes 
tény, hogy csakugyan élt egy ilyen nevű pacardiai trubadúr, aki 1190 körül 
halt meg: eltűnt a harmadik kereszteshadjárat alkalmával. Más, történeti 
források egy bizonyos Guy de Thourette nevét említik, aki várnagyféleség 
Icastellanl volt 1186 és 1203 között Coucy helységben. 

Ma úgy látjuk, hogy egy, a Szentföldre induló és útközben meghalt 
trubadúr adta a témát, a hős nevét pedig a Coucy helységhez tartozó 
várnagy. így került a Herzmare szövegébe az a motívum, hogy a költő és 
szerető egy szentföldi úton hal meg, ekkor veszik ki a szívét, avagy maga 
küldi vissza a szívet. 1380-ban egy prózai változatot, majd holland és angol 
fordításokat ismerünk. 1581, az akkor már két évszázados szöveg újrakiadása 
után francia, olasz, német szövegek tucatjai készültek, sőt színpadon és 
operában is megjelenik a megevett szívű költő és szerető története. 

Egy másik ágát a szüzsének a német Minnedienst kiválósága, Reinmar 
Von Brennenberg nevéhez kapcsolják. Őt 1276-ban gyilkolták meg, és 
műveiben gyakran említi, hogy szíve nem is az övé, hanem úrnőjéé. Valószí-
nűleg ezt vették sző szerint, amikor a 13. század végén a Bremberger-dal 
szövegét fogalmazták meg. Ebben az "Osztrák hercegnő" fogyasztja el a 
Bremberger néven említett költő szívét, majd ez után 12 napig nem vesz 
táplálékot magához és így hal meg. Ez a dal huzamos népszerűségnek 
örvendett, eljutott a német balladák közé is. A Meistergesang keretei között 
az Ein hübsch Lied von des Brembergers endt und todt, in des Brembergers Ton 
tartozik ide.25 

Kiváló filológusok, mint Gaston Paris, John Meier, Kristoffer Nyrop, 
Wolfgang Stammler, V. M. Zsirmunszkij és mások több ízben fontos 
tanulmányokat írtak a "szerető megevett szíve" szüzséről.26 Ez a nemzetközi 
mesekatalógusban AaTh 992 számon /'The Eaten Heart. Adukteress is 
caused unwittingly to eat her lover's heart"/ szerepel, közismert az európai 
balladák körében is, amint ezt a német ballada-kiadás 16. és 17. számú 
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szövegei is tanúsítják. Általában az európai változatok úgy mutatják be az 
eseményeket, hogy a költő dicsekszik szerelmével, ezért ölik meg és kivett 
szívét tálalják fel a szeretett hö'gynek, aki az után maga is meghal. 

Ami az európai történet datálását illeti, első tekintetre könnyű dolgunk 
van: Guilhelm de Cabestaing 1215-ben halt meg, a német költő, von 
Brennenberg 1276-ban. A Herzmaere szövegét Konrád von Würzburg már 
1260 körül megfogalmazta, a francia Chastelain de Couci szövege 1285 körül 
származik. Mindez azt sugallja, hogy a 13. századra tegyük a történet 
elterjedését. Már Gaston Paris, több mint egy évszázaddal ezelőtt megkísé-
relte, hogy ennél is régibb forrásokra utaljon. Ő kelta szóbeii /és csak 
feltehető/változatokból eredezteti27 Ihomas de Bretagne 1160 körüli Tris-
ían-ját, illetve az ebben található és ide vont utalást, a Lai Guiron szövegét: 
"Et comment li cuns puis dona le coeur Guirun a sa moiller /Par enjin un 
jor a mangier...". Ám már 1883-ban Swinnerton közölt egy pandzsabi hősről, 
Raszalu rádzsáról szóló történetet, amely ugyanezt a motívumot tartalmaz-
za.28 Ebben Szialkot uralkodója Raszalu feleségül veszi Kokilamt. Ám 
amint megöregszik, a feleség boldogtalan lesz, elfogadja a szomszéd rádzsa, 
Hodi közeledését. Egy papagáj elbeszéli a királynak a történteket, a király 
egy erdőben küzd meg Hódival, levágja a fejét, kitépi szívét és ezt vadász-
zsákmányként nyújtja át feleségének, aki jóízűen elfogyasztja a különleges 
ételt. Kiderül az igazság és a királynő az erkélyről a mélybe veti magát. /Ez 
utóbbi az európai változatokban is kedvelt módja az öngyilkosságnak./ A 
történet több változatban is ismert, némi eltéréssel. A legrégibb közöltük az 
i. sz. 10. századra datálható, vagyis minden ismert európai változatnál régibb. 
Sőt mi több, a főszereplők neveinek megfelelőit az 1-2. század történeti 
alakjai között is megtaláljuk. 

Ez a váratlan párhuzam már a múlt századi migrációs-komparatista 
kutatókat is megzavarta,29 és ma sem tudunk más magyarázatot adni, mint 
azt, hogy a részletesen kidolgozott indiai történet valamilyen módon a 
koraközépkorban juthatott el Európába, ahol az ismert szövegek forrása 
lett. A kitépett szív és a feltálalt szív mindenütt szerelmi témákkal összekap-
csolva jelenik meg. Ehhez képest későbbinek, ám még mindig szerelmi 
jellegűnek nevezhetjük a René király műveivel kapcsolatban említett nyelvi 
és képes változatokat. Az is nyilvánvaló, hogy mindvégig a "magas kultúra" 
adatait találtuk meg, gyakran arra is bizonyítékunk van, hogy ezek hogyan 
váltak népszerűvé minél szélesebb körökben. 

III 

Visszatérve a homoki boszorkánypör adatára, magvarországi boszorkány-
dokumentumokban másutt is előfordul a szív említése, sőt jól ismerjük 
ennek hiedelemtörténeti és folklorisztikai vonatkozásait. 

Nemcsak emberi szíveket vesznek ki a boszorkányok. 1631-ben, Komá-
rom megyei perben a boszorkányok "kiuetek az feied veleiet es cöpüuel 
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töltötek megh az helet. Az beledet is kiuetek es cöpüuel töltötek megh az 
helet."31 Máskor nem embereknek veszik ki a szívét, mint egy 1756-os 
keszthelyi perben, amikor is /minden bizonnyal szerelmi varázslás céljából/ 
két galamb szívét kell kivenni és a nyelv alatt tartani.32 Áttekintésében Pócs 
Éva foglalkozik a Délkelet-Európában ismert hiedelemlényekkel, akik kö-
zött ott vannak "az észak-görög, szerb-horvát emberevő, mellkast felnyitó, 
szívkiszedő boszorkány"33 esetei is. Általában sokféle módon ártanak ezek 
az embereknek és szívüknek. Úgy látszik, a román és az Adria partján élő 
délszláv csoportok körében volt ismert a striga /vagy hasonló névvel neve-
zett/ hiedelemiény, aki áldozatai szívét ette meg. Ha ezeket boszorkányok-
nak tekintették, főleg úgy vélték róluk, hogy fiatal gyermekeket, még nem 
házasokat, vagy éppen a maguk rokonait támadták meg /ide értve saját 
gyermekeiket is/ és vették ki azok szívét. Az áldozat vagy rögtön, vagy 
később halt, meg, a boszorkány kívánsága szerint. Dalmáciában igen fejlett 
módszert használtak: a mellet egy tövissel vagy bottal, hasonló eszközzel 
nyitották fel, és a szívet kivették vagy kitépték. Olykor meg is főzték a szívet 
és ezt meg is ették.32 Feltűnő viszont, hogy más hiedelemlények /mint 
például a Délkelet-Európában igazán közismert vámpírok/ nem ették meg 
áldozataik szívét, sőt ezt ki sem vették, noha például az áldozatok vérét 
kiszívták. 

Az ilyen adatok azonban nem boszorkányper-iratokból, hanem egyéb 
néphit-forrásokból származnak, ezért témánkhoz tartozásuk indokolatlan. 
Az egyetlen, annál érdekesebb kivétel az az Eszéken 1747-1748-ban lefolyta-
tott per volt, amelynek vádlottját, Anica Paukoviéot kínvallatásnak vetették 
alá, és ekkor ő a következőket vallotta be: ő, boszorkány-társai és ördögi 
mesterük gyermekek szívét vették ki. Ő maga egy g y e rmek szívét ette meg, 
és a fogával tépte ki három másik gyermek szívét. Anica Paukoviő Csépén 
/horvátul Cepin/ községből való volt, és két másik, környékbeli falu, Dálja 
/horvátul Dalj/ valamint Tenje /Tenja, horvátul Tenj/ területéről mintegy 
100 gyermek esett áldozatul hasonoló praktikáknak. Anicát elevenen meg-
égetésre ítélték.35 

Ehhez az érdekes perhez meg kell jegyezni, hogy a Verőce megyei falvak 
lakóit /köztük a vádlottat is/ a periratok görög-nemutitus vallásúnak nevezik 
és a birtokok tulajdonosa a karlócai szerb pátriárka volt. Feltűnő az a 
körülmény is, hogy Csépén községben felnőttek szívét nem vették ki a 
boszorkányok, csak gyermekekét. Arról sem tudunk, hogy a szív-kivevés 
szerelmi vagy egyéb varázslattal állt volna kapcsolatban. 

Mindezek alapján a homoki, római katolikus horvátok szívkivevését nem 
azonosíthatjuk a szerémségi boszorkányperek, vagy a dalmáciai tövissel 
szívbe szúró hiedelemlények történeteivel. Tudomásunk szerint más magyar-
országi, sőt akár erdélyi adatunk sincs, amely ezzel közvetlen párhuzamba 
hozható. A különben hihetetlenül gazdag román hidelemvilágból sem isme-
rek erre vonatkoztatható, magyarázó adatot. 

Felmerül viszont az a kérdés, hogy mennyiben tekinthetjük horvátoknak 
a forrásokban megnevezett személyeket és mindez hogyan kapcsolható a 
magyar boszorkányperek adattárához? 

10 



HORVÁT (?) BOSZORKÁNYOK A DUNÁNTÚLON 1742 KÖRÜL 607 

Az egyszerűbb esettel kezdve, a szerémségi Verőce megye a középkorban 
magyar volt, majd mintegy 150 éves török uralom után 1684-ben foglalták 
vissza. Ekkor azonban három megyét /Verőce, Szerém és Pozsega/ nem 
rendeltek ismét a magyar igazságszolgáltatás alá, hanem előbb katonai 
közigazgatás alatt állatak, majd a horvát jogszolgáltatás vonatkozott rájuk is. 
/Ezért nem közöltek boszorkánypereket e megyéből a régibb és újabb 
magyar forráskiadványok./ A 20. század elején Csepénben horvát, szerb, 
német, magyar, szlovák és cseh lakosok éltek. Dálján szerbek és horvátok, 
magyarok és németek. Tenjén pedig szerbek, németek és horvátok laktak. 
Egyszóval a per idején /1747-1748/ feltehetjük mind a szerbek, mind a 
horvátok meglétét a falvakban. Magyarokét is. A periratok latinul fogalma-
zódtak meg, és a "görög-nemunitus" vallási megjelölés szinte minden bi-
zonnyal szerbeket /és nem horvátokat takar/. Ily módon az itteni adat 
etnikailag sem egyeztethető az egervári per adataival.36 

Ami az először említett Sopron megyei adatokat illeti, Homok, /Fertő/ 
Széplak és más községekbe 1522 és 1579 között kerülhettek horvátok, 
akkor, amikor Délnyugat-Magyarország mágnásai, a Zrínyi, Frangepán, Ná-
dasdy, Batthyány és Erdődi családok dalmáciai, vagy a töröktől veszélyeztett 
vidékeken levő birtokaikról ide toboroztak telepeseket, akik végül is vagy 
100 községbe jutottak el.37 E községeknek azonban csak kisebb csoportjá-
ban volt a lakosság kizárólag horvát etnikumú. A családnevek ellenére is azt, 
hogy 1735-ben Homok községben Jurinkovicsné Horvát Luca milyen nyelvű 
lehetett, igen nehéz megállapítani. A periratok itt /nem úgy, mint Verőce 
megyéből/ magyar /és nem latin/ nyelvűek, és semmi jel nem vall arra, hogy 
az idézett szivkivevést elmesélő mondatokat az iratokban valamilyen más 
nyelvből fordították volna magyarra. Minthogy azonban közvetlenül ugyan-
ezt a megfogalmazást vagy motívumot nem ismerem sem más magyar, sem 
más horvát forrásból, itt csak a tág, európai horizont a tisztázott: vagyis az, 
hogy e mozzanatot megintcsak nem a magyar és horvátországi boszorkány-
perekből vagy néphitből vették, hanem a már említett művelődési háttér 
teszi ezeket érthetővé. 

Külön is meg kell azonban említeni, hogy a horvátországi perek rendkí-
vüli fontosak a magyar történeti néphiikutatás számára, a nyugat-magyaror-
szági horvátokra vonatkozó boszorkányperek magyar adatait pedig mi is, 
méginkább a horvát kutatók, ilyen vonatkozásban is ki kell hogy értékeljék. 
Erre feltétlenül rá kívántam mutatni dolgozatomban.38 

IV 

Mithogy szerencsére van sejtésünk arra vonatkozóan, hogy végül is 
honnan származhatott a boszorkányok szív-evése az európai hiedelemvilág-
ban, igazán röviden ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell. Ez igazán régóta 
tárgyalt téma. Már a Grimm-testvérek a Deutsche Mythologie /először 1835-
ből/ hasábjain említenek olyan igazán régi germán adatokat, amelyek szerint 
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a gonosz női lények megeszik áldozataikat. A magy német babonaszótár 
1931-ben összegezte az ide vágó adatokat,39 és hivatkozott az Indiculus 
superstilionum et paganianim adataira, illetve más művekre, mint például a 
hires Corrector /ez voltaképpen Burchard wormsi püspök hitvallási kérdés-
gyűjteményének megfelelő része, a Decretorum libri XIX. könyve/. Az egész 
középkor konfesszionális, penilenciális, gyónási és katekizáló irodalma merít 
az ilyen régi forrásokból, amelyeknek megintcsak igen bonyolult egyháztör-
téneti és szövegfilológiai összefüggései váltak ismertté. Sok kiváló kutató 
foglalkozott e témakörrel, legutóbb Harmening,40 aki jó folklorisztikai 
tájékozottsággal is rendelkezik, ám ugyanakkor sok szakember nem vette 
észre az általuk is tárgyalt kérdések bemutatásakor, hogy a szívet kivevő és 
megevő boszorkányok alakja az európai boszorkányperekben is felbukkan. 
Úgy tűnik azonban, nem jelent igazán nagy nehézséget, hogy helyreállítsuk e 
képzet kibontakozásának történetét. A régebbi forrásművek csak általános 
ötletet tartalmaznak, a későbbiekben azonban már kibontakozik ez a hiede-
lem. 

A korai német jogi szabály, a körülbelül 643-ra datált Edictum Rothari 
már tud olyan asszonyokról, akik embereket /valószínűleg férfiakat/ tudnak 
"enni": ut mulier hominem vivum intrinsecus possit commedere. A másik 
nevezetes jogtörténeti dokumentum, a 8. század középéről való Lex Sakica 
már a boszorkányokról állítja ugyanezt: si síriga hominem commederit. A 
Capitulatio de partibus Saxonise /775-790 körűiről/ ugyanezt részletesebben 
adja elő: si quis a diabolo dcceptus crediderit secumdum morém paganorum, 
virum aliquem aut feminam strigam esse et homines commedere. Harmening 
is azon a véleményen van, miszerint az Indiculus és Burchard wormsi püspök 
ezeket a forrásokat ismerte és követte. Mindezideig azonban csak felnőtte-
ket evő figurákról volt szó, és a szív említése hiányzott. 

Azonban a 8. századi Induculus egyik sokat idézett és nem mindig jól 
értett mondata /a 30. szentencia/ azt állítja a "hold-evő" lényekről: De eo, 
quod credunt, quia femine lunam commendet, quod possint corda hominum 
lollere juxta paganos41. Itt a cordam tollere kifejezés szó szerint 'kivenni a 
szívet' jelentésű. Burchard Correctorában pedig az a motívum fordul elő, 
hogy a boszorkányok kiveszik egy személy szívét és ezt szalmával vagy fával 
helyettesítik, és ily módon a személyek tovább élnek, amíg a boszorkány így 
akarja. Itt Burchard a maga korának /965 körül született, 1025-ben halt meg/ 
elképzeléseiből merített. Még kétszáz évvel később is, a német költő, 
Herbert von Fritzlar Liet van Troie című művében /1210 körűiről/, amely a 
francia Benőit de Saint-Maure L'Estoire de Troie c. munkája nyomán 
készült/ olyan közismert tényként említi ezt, amely nem szorul bővebb 
magyarázatra.42 Ekkor, a 13. század elején, amint fentebb láttuk, már 
Európa-szerte ismerik a Herzmare motívumát is. 

Úgy látom, nincs szükség arra, hogy a szívkivevő, ennek helyét szalmával 
/vagy mással/ kitömő boszorkány mozzanatát valamilyen ősi, Európán kívüli 
sámánizmusból, vagy a boszorkányhitben megmaradt mediterrán nyomaiból 
eredeztessük, és mindenáron Délkelet-Európából származtassuk mindezt43. 

10 



HORVÁT (?) BOSZORKÁNYOK A DUNÁNTÚLON 1742 KÖRÜL 609 

Ha 643-tól a 13. századig tovább él ez a "nyugati" vallástörténeti források-
ban, innen már igazán könnyen terjed tova, annál is inkább, mivel az 
említett középkori vallási kézikönyvek voltak az inkvizíció és a boszorkány-
perek kézikönyveinek is legközvetlenebb előzményei. 

Őszinte sajnálatomra nincs most terem arra, hogy bemutassam, hogyan 
folytatódik ez a szerelmi szívkivevő asszony motívuma az európai iroda-
lomban: Goethe Die Braut von Korinth /1798/, Coleridge Christabel /1816/ 
vagy akár Keats La belle dame sans merci /1820/ kegyetlen, pusztító, vérszívó 
női démonaiig. Mario Praz klasszikus munkája bemutatta ezt. Csupán 
egyetlen elemre utalhatok, amely még Praz egyébként határtalan figyelmét is 
elkerülte. A "la belle dame sans merci" előzménye René király művében 
"Deme Doulce Mercy", és ha ezt összevetjük a boszorkányokra széltében 
használt, eufémisztikus, ám cseppet sem rövidebb történetű kifejezéseket 
/szépasszony, mulier speciosa, belle damel ismét ugyanoda érkezünk vissza: a 
mi boszorkány-hagyományunk egyes elemei érthetetlenek az európai mű-
velődéstörténeti adatok nélkül. Mindennek általam ismert legszebb példája 
a homoki jelenet. Ezért is tárgyaltam éppen ezt.45 

Jegyzetek 

1 Minthogy a később idézendő művek utalnak ezekre is, nem adok teljes bibliográfiát a 
boszorkányper-kutatásról. Egy ilyen magyarországi boszorkányper-bibliográfia közzé-
tétele azonban hasznos és szükséges lenne. Lásd Klaniczay Gábor könyvismertetését 
Schram Ferenc forrásközléséről: Ethnographia 96 /1985/ 152-154. Itt /nem teljes/ 
további irodalommal. Legutóbb, már dolgozatom lezárása után jelent meg: Magyaror-
szági boszorkányperek. Kisebb forráskiadványok gyűjteménye 1-2. Összeállította Kla-
niczay Gábor-Kristóf Ildikó- Pócs Éva. Budapest, 1989. 

2 Az általam használt kiadás: Ugovor s davolom. Procesi protiv őarobnjaka u Evropi a 
naposé u Hrvatskoj. Uvodne studije napisao, dokumente priredio i tumaőenjima 
popratio Vladimír Bayer. /Treée neizmijenjeno izdanje/ Zagreb, 1982. 

3 Lásd: Tarczay Erzsébet: Boszorkányüldözés Horvátorszában. Századok 49A915/ 162-
174. Ez a munka közvetlenül Komáromy Gyűjtemények publikálása után látott 
napvilágot, és természetesen nem tartalmazhatja az utóbbi háromnegyed-évszázad 
adatainak szemléjét. Sajnos, a horvátországi boszorkányperek anyagát az előbbi 
jegyzetben említett új kiadvány sem közölte, hanem csak utalt ezek fontosságára. 

4 A legfontosabb ilyen dolgozatok, hivatkozással korábbi művekre is: Klaniczay Gábor: 
Benandante - kresnik - zduhaC - táltos. Sámánizmus és boszorkányhit érintkezési 
pontjai Közép-Európában. Ethnographia 94 /1983/ 116-134. /Eredetileg előadás az 
1981-es sárospataki sámánizmus-konferencián./ - Pócs Éva: Gondolatok a magyaror-
szági boszorkányperek néprajzi vizsgálatához. Ethnographia 94 /1983/134-146. - Pócs 
Éva: Tündér és boszorkány Délkelet- és Közép-Európa határán. Ethnographia 97 
/1986/ 177-256. /Megjegyzem, hogy ez a dolgozat gyakorlatilag csak az 1988 szeptem-
beri budapesti boszorkányper-konferencia után /!/ jelent meg, így adatait akkor nem 
is használhattam volna fel./ E tanulmány alapján készült könyve: Tündérek, démonok, 
boszorkányok. Budapest, 1989. kevesebb jegyzettel készült és közvetlenül témánkat 
illetően nem ad újat. 

5 Ezek közül a legismertebb: Kulcsár Zsuzsanna : Inkvizíció és boszorkánypörök. 
Budapest, 1968. /Harmadik, átdolgozott kiadás/. Bibliográfiájában, amely körülbelül 
az 1960-as tárgyévig terjed, voltaképpen hiányzik a boszorkányság és boszorkánype-
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rek egyébként könyvtárnyi szakirodalmának felsorolása: Eretnekmozgalmak a XI-
XIV. században. Budapest, 1964. 

6 BrAfescu, Gh.: A boszorkányperek. Bukarest, 1970. 
7 Makkai László: A középkori magyar hitvilág problematikájához. Ethnographia 94 

/1983/106-116. Nincs itt terünk érinteni vagy felsorolni az ú.n. ''történeti" áttekintése-
ket egyes boszorkányperekről vagy azok csoportjairól, amelyek szerzői törté-
nettudományi, politikatörténeti vagy éppen jogtörténeti szempontból vizsgáltak 
érdekesnek tűnő régi vádakat, legtöbbször "koncepciós per"-nek állítva be ezeket. 
Mindezek értelmezése is nyitott kérdés, egyébként is vizsgálatok és kutatási módsze-
rük nem mentesít a nálunk megszokott, filológiai vagy összehasnolító vallástudományi 
elemzés alól. 

8 Ennek dolgozatai most vannak megjelenőben, egy angol- és német nyelvű kötetben. 
9 Lásd "La belle Dame sans merci - Homok/Amhagen 1735" c. dolgozatomat az előbb 

említett, sajtó alatt levő publikációban. 
10 Boíkovié-Stulli, Maja: Hexenprozesse und Hexensagen in Kroatien. /Az előadás 

megjelenik a 8. jegyzetben említett kongresszusi kiadványban./ Időközben horvát 
nyelven is napvilágot látott, a Forum 1989 évi 3/4 füzetében. Predaje o vjeíticama i 
njihovi progoni u Hrvatskoj. Forum, 1989. oüujak-travanj, 392-410. Ennek szövegét 
csak újvidéki előadásom alkalmával láthattam, ám nem találtam benne a magam 
dolgozatát módosító adatot, illetve az 1988 szeptemberi, német szövegtől eltérő 
momentumot. A szerzővel akkor folytatott megbeszélésem /amelyért hálás köszöne-
tem fejezem ki/sem késztetett tanulmányom adatainak felülvizsgálatára. 

11 Minthogy Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek. II. kötet. Budapest, 1970. 
278. számon /Jurinkovics Istvánné, Horváth Luca elleni kihallgatás/ a 138-145. 
lapokon, illetve 287. számon /Jurinkovics Dóra boszorkánypere/ a 194-195. lapokon 
közzétette a perszövegeket, itt nem idézem a teljes peranyagot. Igen tanulságosnak 
tartom viszont, hogy megjegyezzem, Schram közlése nem betűhív, apróbb pontatlan-
ságok találhatók benne /amelyek azonban nem érintik e dolgozat témáit/. Az általa 
adott jelzet /Országos Levéltár - Budapest, családi levéltárak, Széchenyi-család 
anyaga, L. P. 623, Acta Criminalia 190. N. 1-15/ többé-kevésbé pontos. A jelzett 
iratgyűjtőben 1718 és 1797 közti iratok vannak. "P. 623. III. kötet, 2. szám, N. 190 cs." 
jelzettel, itt a 82a lapon kezdődik a Schram 278. számú közlésében olvasható perirat. 
Itt a 86b lappal fejeződik be az irat. Schramnál a 144. lapon olvasható "Deliberatum 
est" végzés előtt olvasható a két "Anno Dni 1742" és "Anno Domini 1743" datálás. 
Szerencsés módon megvan az irat egy másik példánya /piszkozata?/ is, a legfontosabb 
kifejezésekben ez nem tér el a közölt szövegétől. Ez az iraton a 88a lapon olvasható. 
A Schram által közölt 287. számú pörirat ugyanide tartozik, a 28a és 31b lapok között 
ugyanebben az iratgyűjtőben található. Itt is apróbb pontatlanságok jellemzik Schram 
közlését. Általában az egyes iratcsomókon belül az aktuális lapszámozás, illetve az 
iratok sorrendje nem azonos, némi keresgélés után azonban a helyes szövegsorrend 
megállapítható. Boszorkánypereink egyszer csak esedékessé váló "kritikai" kiadása 
során ilyen szempontokat is figyelembe illene venni. 

12 Schram II. 139. /Az Országos Levéltárban őrzött irat alapján javítva./ 
13 A l i . jegyzetben említett perirat 88a /kiadatlan/ lapján. 
14 Schram II. 194. /Az Országos Levéltárban őrzött irat alapján javítva./ 
15 Herbert Schrade: Das Herz in Kunst und Geschichte. In: Das Herz im Umkreis der 

Kunst. Vol. 2. Biberach an der Riss, /1969/ 9-62. 
16 Ennek a műnek általam használt kiadása /itt idézve a korábbi kiadások közül a 

legfontosabbak is/: René d'Anjou: Le livre du cuer d'amours espris. Edité et présenté 
par Susan Wharton. Paris, 1980. 

17 Ottó Pácht: René d'Anjou - Studien. I-II. Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlun-
gen in Wien 69 /1973/ 39-86 és 73 /1977/ 7-106. 

18 A bécsi kézirat legjobb leírása: Ottó Pácht - Dagmar Thoss: Französische Schule. 
Vol. I. Textband, Vol. II. Tafelband. Wien 1974 illetve 1977. /Vol. I. 37-48 és Vol. II. 
Farbtaf. III. valamint Abb. 57-73./ Ez a következő sorozatban látott napvilágot: Ottó 
Páchts hrsg.: Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen 
Nationalbibliothek. Teil 1-2. /= Veröffentlichungen der Kommission für Schrift - und 
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Buchwesen des Mittelallens -1. Reihe I. - Kleine Denkschriften der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften - Phil.-hist. Klasse 118. Itt további, gazdag szakiro-
dalom is található. Megemlítem, hogy a budapesti Akadémiai Könyvtár kézirattárá-
nak /!/ kézipéldányt használtam, ez a számunkra leginkább hozzáférhető példány. 

19 Frédéric Lyna: Le Mortifiement de Vaine Plaisande de René d'Anjou. Étude du 
texte et des manuscrits á peintures. Leyde, 1926. 

20 Ernst Trenklen Das Livre du euer d'amours espris des Herzogs René von Anjou. 
Wien, 1946. 6-7. 

21 Lásd a 19. jegyzetben idézett művet és a 18. jegyzetben idézett műveket. 
22 Ezek a legjobban hozzáférhetők Lyna könyvében, ahol egy külön dosszié is van 

"planches documentaires" felirattal. 
23 Ez külön téma, amelyet itt nincs módon érinteni. 
24 A Herzmäre témáját a német /és nemzetközi/ Stoffgeschishte - áttekintések tartalmaz-

zák. Áttekintésnek lásd: Elisabeth Frenzel: Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart, 1962. 
268-271. A most megjelenő kurrens áttekintést az Enzyklopädie des Märchens 
hasábjain még nem láthattam. 

25 Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Balladen. Herausgegeben von John Meier, 
Erich Seemann, u. s. Berlin, 1935-. Nr. 16. /Bd. I. S. 161-/. 

26 Lásd többek között: Gaston Paris: Le Roman du Chatelain de Couci. Romania 8 
/1879/ 343-373. - H. Patzig: Zur Geschichte der Herzmäre. Berlin, 1891. - Kristoffer 
Nyrop: Sangerens hjaerte. Kobenhavn, 1908. - A. C. Lee: The Decameron. Its 
Sources and Analogues. London, 1909. - John Meier: Drei alte deutsche Balladen. 3. 
Das Brembergerlied. Jahrbuch für Volksliedforschung 4 /1934/ 56-65. - Wolfgang 
Stammler. Wolframs "Willehalm" und Konrad von Würzburgs "Herzmäre" in mittelr-
heinischer Überlieferung. Zeitschrift für deutsche Philologie 82 /1963/ 1-29. - V. M. 
Zsirmunszkij: "Pir Atreja" i rodsztvennie etnograficseszkie szjuzseti v Fol'klore i 
literature. In: Izbrannie trudi. - Szravnitel'noe literaturovedenie. Vosztok i Zapad. 
Leningrad, 1979. 375-396, 470-472. 

27 Gaston Paris az előző jegyzet elején említett művében foglalkozott e témával. 
28 C. Swinnerton: Four Legends of King Rasalu of Sialkot. Folk-Lore 1 /1883/129-185. 

Külön kiadásban is hozzáférhető: C. Swinnerton: The Adventures of the Punjab Hero 
Raja Rasalu. Calcutta, 1884. 

29 Gaston Paris Swinnerton dolgozatának megjelenése után hivatkozva a pandzsabi 
adatra, feladta korábbi eredeztetési elméletét: Gaston Paris: Le Légende du Chátela-
in de Couci dans l'Inde. Romania 12 /1885/ 359-363. 

30 Minthogy a szív hiedelemvilága beláthatatlanul gazdag, a következőkben csak olyan 
adatokar hivatkozunk, amelyek előbbre vihetik témánk értelmezését. 

31 Schräm I. 431 lap, 163. szöveg. 
32 Schräm II. 689 lap, 442. szöveg. 
33 Pócs 1986. /idézett dolgozat/ az 57. jegyzetnek a 190. lapra átnyúló részében. Pócs 

Éva rendkívül gazdag adatolású doglozatában a magam tanulmányai szempontjai 
szerint nincs felvetve a kérdés. Ezúttal is megköszönöm, hogy dolgozatom első 
változatának elkészülése előtt felhívta a figyelmem több forrásmunkára. Ezek zömét 
akkor már feldolgoztam, az a két román hiedelem-adat pedig, amelyet nem ismertem, 
nem tartozik témakörünkhöz. Minthogy dolgozatában felsorolja Délkelet-Európa 
hiedelemvilágának számos áttekintését, ezeket itt nem idézem és a következőkben 
csak olyan esetben adok forrásra utalást, amikor azt idézem is. 

34 A következő munkákból lehet az ide vonatkozó adatokat a legegyszerűbben áttekinte-
ni /megemlítem azonban, hogy dolgozatom témáját e munkák szerzői sem ismerték 
fel és azt nem tartották önnálóan vizsgálható kérdéskörnek/: Tihomir R. Dordevié: 
Veštica i vila u našem narodnom verovanju i predanju. Beograd, 1953. 20-28. -
Tihomir R. Dordevié: Vampir i druga bića u našem narodnom verovanju i predanju. 
Beograd, 1953. Lásd még: Slobodan Zečević: Mitska bića srpskih predanja. Beograd, 
1981. 137-146, 201-202. - Romulus Vulcanescu: Mitologie romána. Bucuresti, 1987. 
301-303, 655-656. 

35 Az iratok lásd: Bayer 619-634 lapokon, 64. dokumentum, a legfontosabb adatok a 
631-632. lapokon. Az itt modern horvát fordításban közölt iratok eredetije latin 
nyelvű volt. 
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36 Az 1747-1748-as eszéki per jogtörténeti tanulságai külön figyelmet érdemelnek, 
különös tekintettel a három szerémségi magyar vármegye igen érdekes jogi és közjogi 
helyzetére. Ezúttal is köszönöm Bori Imre és mások erre vonatkozó figyelmét. 

37 A legfontosabb ilyen irodalom, hivatkozással a korábbi dolgozatokra is: Mohi Adolf: 
Horvátok bevándorlása 1533-ban. Budapesi, 1915. - Bajza József: A nyugatmagyaror-
szági horvátok. Magyar Szemle XIX /1933/ 317-327. - Bajza József: Nyugatmagyaror-
szági horvátok. Budapesti Szemle 232. kötet /1934/ 251-256. - Kővágó László: A 
magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Budapest, 1964. 38. - Duro SaroSae: JuZni 
Slaveni a MadZarskoj. In: Etnografija Juínih Slavena u Madarskoj 2 /1977/ különösen 
8. és 10-11. 

38 Boszorkánypereink adatainak, többek között családnévadatainak, illetve az említett 
községek e.. nikai adatainak értékelése eddig nem történt meg. Sok esetben a vallási 
hovatartozás áttekintő feldolgozása is szerencsés lenne. 

39 Bargher He-z. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Herausgegeben 
von Hans Bachtold-Stáubli... Band 3. Berlin - New York, 1987. 1794-1813 hasábo-
kon. /Az 1931-es kiadás új lenyomata./ 

40 Deter Harmening: Superstito. Überlieferungs - und theoriegeschichtliche Untersu-
chungen zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin, 
1979. Az egyes szerzőkre és művekre vonatkozó adatok, a további irodalommal együtt 
a kitűnő mutatókból könnyen kikereshetők. 

41 Albin Saupe: Der Indiculus superstitionum et paganiarum, ein Vcrzeichnis heidni-
cher und abergláubischer Gebrauche und Meinungen aus der Zeit Karls des Grossen, 
aus gleichzeitigen Schriften erlautert. Leipzig, 1891. - Holger Homann: Der Indiculus 
superstitionum et paganiarum und verwandte Denkmáler. /Dissertation/ Göttingen, 
1965. 

42 Ezt már a 39. jegyzetben idézett Handwörterbuch ... címszó is idézte. 
43 Klaniczay Gábor Boszorkányhit, boszorkányvád, boszorkányüldözés a XVI-XVIII. 

században. Ethnographia 97 /1986/ 281. különösen a 106-107. jegyzetek. Itt további 
irodalommal. Különösen a "kitömött tetem" jellegű temetkezéssel együtt ez a téma is 
további tárgyalást érdemel. Amint már Norman Cohen: Europe's Inner Demons. An 
Equiry inspired by the great witch-hunt. London, 1975. 209 lap és 14. jegyzet a 297. 
lapon is rámutatott, a "német kannibalisztikus nők" ötlete Burckhard Corrector-ából 
ered. Ő ezt H. J. Msinz. 1883. 446 alapján említi, és a maga németellenes kommen-
tárjai egyoldalúak /hiszen a délkelet-európai lamia ugyanilyen szörnyeteg/, ám a 
gyóntatás és penitenciális irodalom bevonása a boszorkány vádak előzménye köré 
nyilván helyes. 

44 Magam az autorizált német fordítást használtam: Mario Praz: Liebe, Tod und Teufel. 
Die schwarze Romantik. München, 1981. /2. kiadás/ 

45 Jelen dolgozat egy "Európa szívbéli démonairól" készülő nagyobb írás része. Mentse e 
körülmény az itt nem tárgyalt vonatkozásokat. 
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