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Bányavárosi boszorkányperek, 
különös tekintettel egy 1715. évi  

telkibányai esetre 
 

MÁRKUS ZSUZSANNA 

 
     A bányászok, mint speciális foglalkozást őzı közösség sajátos 
társadalmi réteget képeztek, nehéz, veszélyes munkát folytattak 
ezért számos babona és hiedelem vált a mindennapjaik részévé. 
Tanulmányomban elsısorban arra keresem a választ, hogy a bá-
nyavárosokban zajlott boszorkányperek tükrözik-e az ott élık 
sajátos hiedelemrendszerét, illetve mennyire adják vissza a kora-
beli emberek mindennapi problémáit, konfliktusait.  
     Elsıdleges célom, hogy az egykori felsı-magyarországi bánya-
városokban lefolytatott boszorkányperekbe adjak bepillantást a 
teljesség igénye nélkül, hiszen maga a téma is szerteágazó, több 
szempontból vizsgálható, ami nagyobb terjedelmet igényelne. Írá-
somban Rozsnyó, Igló, Jászó, Rudabánya és Telkibánya idevágó 
adatait szerepeltetem. 
     A boszorkányság hiedelemköre a népi hitvilág egyik leggazda-
gabb területe. Maga a kifejezés török eredető, a baszargan, baszir-
gan szavakból származik, jelentése ’nyomó’.1 A boszorkány az, 
akitıl a rontást2 feltételezik. Teljesen vagy részlegesen állatalakot 
tud ölteni, láthatatlanná képes válni, hiányos emberalakban tud 
mutatkozni. Jellemzı rá továbbá a gyorsaság és a repülés képessé-

                                                 
1 Gombocz Zoltán: Honfoglalás elıtti török jövevényszavaink. Budapest. 

1908. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 23. 
2 A rontás ártó célú mágia (tétemény, csinálmány, megcsinálás, vesztés, 

bántás). Természetfeletti egyéneknek, elsısorban a boszorkányoknak 
tulajdonított rosszindulatú tevékenység. Bıvebben: Magyar Néprajzi 
Lexikon, IV. 368. 
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ge is, szinte minden esetben a balhoz, a fonákhoz kötıdik.3 A bo-
szorkány sosem ismeretlen, csaknem minden esetben a közösség 
tagja. A téma több szakértıje rámutatott arra, hogy a boszorkány-
ság intézménye bizonyos társadalmi feszültségeket vezetett le. 
     A boszorkányperek hosszú idı óta foglalkoztatják a kutatókat. 
Hazai vonatkozásban olyan jelentıs tudósok nevét kell megemlí-
tenünk, mint Ipolyi Arnold, Rómer Flóris stb. Az elsı összefoglaló 
munka Komáromy Andor nevéhez főzıdik, aki 1910-ben adta ki a 
Magyarországi boszorkányperek oklevéltárát, melyben 461 per 
kapott helyet. Mővének folytatását az elsı világháború kitörése 
megakadályozta. A téma következı jelentıs kutatója Schram Fe-
renc, aki két vaskos kötetben adta közre győjtésének eredményeit. 
(Magyarországi boszorkányperek I. 1526-1768, II. 1529-1768). 
     A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja 
1983-tól Pócs Éva és Klaniczay Gábor vezetésével dolgozik azon, 
hogy a boszorkányság sokféle szempontból gazdag forrásai feltá-
ruljanak. Ennek köszönhetıen születtek meg azok a kiadványok, 
melyek nagyban megkönnyítik a szakemberek munkáját.4 A fejlı-
dı technika jóvoltából a perek számítógépes feldolgozása is el-
kezdıdött 1990-ben, s a téma iránt érdeklıdık ma már számos in-
formációhoz hozzáférhetnek az adatbázisban.5 Bessenyei József 
1989-1990-ben kezdte meg a pozsonyi és kassai levéltárakban a 
kutatómunkát; az ı érdeme, hogy a felvidéki források feltárása be-
fejezıdött. Nevéhez főzıdik A magyarországi boszorkányság for-
rásai I-II. szerkesztése.6 E munka ismerete elengedhetetlen azok 

                                                 
3 Pócs Éva: Magyar néphit Közép- és Kelet Európa határán. Bp. 2002. 

L’Harmattan, 
4 Bessenyei József (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai I. 

Bp. 1997. Balassi Kiadó. – Bessenyei József (szerk.): A magyarországi 
boszorkányság forrásai II. Bp. 2000. Balassi Kiadó. – Kiss András – 
Pál Antal Sándor (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai III. 
Bp. 2001. Balassi Kiadó. – Tóth G. Péter (szerk.): A magyarországi bo-
szorkányság forrásai IV. Bp. 2005. Balassi Kiadó. 

5 A magyarországi boszorkányság forrásainak adatbázisa: http://www. 
vmmuzeum.hu/boszorkanyperek/ 

 6 A magyarországi boszorkányság forrásai I. 8.  
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számára, akik a felsı-magyarországi periratokba szeretnének bete-
kintést nyerni. 
     Jelen tanulmány terjedelme nem engedi meg, hogy a kutatás-
történetet a teljesség igényével mutassam be, mégis utalnom kell 
még néhány fontos forrásfeltáróra, akik nélkül szegényesebb lenne 
mővelıdéstörténetünk e gazdag szelete. 
     Elsıként Mikulik József7 munkásságát említem, aki jelentıs bá-
nyászat- és helytörténeti kutatásokat folytatott. Magyar kisvárosi 
élet 1526-1715. Történeti tanúlmány (Rozsnyó, 1885) címő mővé-
ben közöli az általa megtalált boszorkányperes iratokat az egykori 
Gömör vármegyébıl. Zsupos Zoltán számos néprajzi vonatkozású 
tanulmányával és forrásfeltáró tevékenységével gazdagította ugyan-
ennek a régiónak a történetét. Fontos szerepet játszott  A magyar-
országi boszorkányság forrásai I. kötete anyagának összegyőjté-
sében. Több szempontból is figyelemre méltó Egy 1676-os rozs-
nyói boszorkányper címő írt tanulmánya.8 Számos, általa feltárt 
peranyagot közölt továbbá a Történeti néprajzi források Gömörbıl 
a XVIII-XIX. századból címő kötetében.9 Végül Balogh Béla neve 
kívánkozik ide, akinek a munkájából a 17-18. századi nagybányai 
boszorkánypereket ismerhetjük meg.10 Itt becsületsértési perekkel 
is találkozhatunk, amelyek azért érdekesek, mert ha valakit bo-
szorkánynak neveztek, és az állítást nem tudták bizonyítani, akkor 
a bíróság a rágalmazókat feddte meg.11 
                                                 
 7 Mikulik József (1851-1886) szegény bányászcsaládban született, tehet-

sége és szorgalma révén jogi végzettséget szerzett, majd szülıvárosá-
ban, Dobsinán kezdte el jogászi tevékenységét. A város régi iratait ku-
tatta, számos tanulmány és könyv szerzıje. Az említetten kívül másik 
fontos mőve: A bánya- és vasipar története Dobsinán, 1880. Mikulik 
Józsefrıl bıvebben: Kovács Ágnes: 120 éve hunyt el Mikulik József. = 
Bányászattörténeti Közlemények I. 2006. 

 8 Zsupos Zoltán: Egy 1676-os rozsnyói boszorkányper. = A Jósa András 
Múzeum Évkönyve XXIV-XXVI. Nyíregyháza, 1989. 231-238.  

 9 Zsupos Zoltán: Történeti néprajzi források Gömörbıl a XVIII-XIX. 
századból. Debrecen, 1994. KLTE Néprajzi Tanszék. (Gömör néprajza 
XLIV.) 

10 Balogh Béla (szerk.): Nagybányai boszorkányperek. Bp. 2003. Balassi K. 
11 Schram F. 1970. 10. 
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Vízpróba egy 17-18. századi metszeten. 
 
        A jósok elleni fellépést megtalálhatjuk a Bibliában is. Az 
Ótestamentumban Mózes második könyvében (22.18) ezt olvas-
hatjuk: „Varázsló asszonyt ne hagyj életben.”12 Mózes harmadik 
könyvében a következı gondolatok szerepelnek: „A mely ember 
pedig az igézıkhöz és jövendımondókhoz fordul, hogy azok után 
paráználkodjék, arra is kiontom haragomat, és kiirtom azt az ı 
népei közül.”13 Mózes a hamis próféták büntetésérıl szóló fejezet-
ben jövendımondókról, álomlátókról beszél. „Az jövendımondó 
pedig vagy álomlátó ölettessék meg, mert pártütést hirdetett az Úr 
ellen, a ti Istenetek ellen…”14  
     A boszorkányságra vonatkozó feljegyzések megtalálhatók Szent 
István és Könyves Kálmán törvényeiben, továbbá zsinati határoza-
tokban. A Budai Krónika15 említ egy Rasdi nevő bőbájos nıt.  

                                                 
12 Biblia. Bp. 1970. 74.  
13 Biblia. Ford.: Károli Gáspár. Bp. 1970. Mózes III. könyve, 20.6. 112.  
14 Biblia. Bp. 1970. Mózes V. 13.5. 179. 
15 A Budai Krónika az elsı Magyarországon nyomtatott könyv, 1473-ban 

adta ki Hess András. 
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     A Váradi Regestrum16 tizenegy veneficáról17és három malefici-
umról18 tesz említést. Az 1279-es váradi zsinat exkommunikációt 
szab ki a varázslókra és a jövendımondókra. Hosszasan lehetne 
sorolni még a különféle történeti dokumentumok és törvények bo-
szorkányellenes rendelkezéseit, ettıl azonban most eltekintek. Egy 
dokumentumra mégis fontosnak tartom felhívni a figyelmet, mert 
az üldöztetések kezdetét jelzi. VIII. Ince Summus desiderantes 
affectibus kezdető bullájáról van szó (1485). A dokumentum kifej-
ti, hogy a boszorkányok az ördög földi hívei, és a római keresz-
ténységen belül tőzzel-vassal irtandók.19  
     Jacob Sprenger és Henrich Kramer 1486-ban írták a Malleus 
maleficarum (Boszorkánypöröly) címő mővüket, mely a boszor-
kányüldözések kézikönyvévé vált. Bevezetıjében pápai bullák kap-
tak helyet. Az elsı fejezet a boszorkányok tetteivel, eretnekségük-
kel foglalkozik, a második a varázslás eszközeit mutatja be, a har-
madikban pedig ad egy perrendtartást a vádlott vallatásának és 
megbüntetésének a módozatairól. Magyarországon ugyan e per-
rendtartása nem vált törvénnyé, de a periratokból kiderül, hogy 
gyakorlati alkalmazására sor került. A hazai büntetıjogot alapve-
tıen két szokásjog-győjtemény határozta meg: Werbıczy Hármas-
könyve, illetve a Pax Criminalis. Más jogkönyveket is használtak 
városi törvényszékeken: a Constitiutio Criminalis Carolinát.  
    Magyarországon a 16. század második felében kezdıdtek el az 
üldözések, a török hódoltság után öltöttek nagyobb méreteket, 
majd a Rákóczi-szabadságharcot követıen ismét emelkedı ten-
denciát mutatnak.20  

                                                 
16 13. századi latin nyelvemlék, 1208 és 1235 között készült. Jogügye-

ket, szerzıdéseket, végrendeleteket, büntetıügyeket tartalmaz. Helyne-
vek és személynevek fontos forrása. A Váradi Regestrum elektronikus 
változata elérhetı: http://www.rfmlib.hu/digitkonyvtar/dok/vr/index.html. 

17 Méregkeverı, varázsló, kuruzsló  
18 Istentelen, rosszakaró, gonosztevı varázsló 
19 Magyar Néprajzi Lexikon, Boszorkányperek címszó. 
20 Klaniczay Gábor: Boszorkányok, bőnbakok: hogyan mőködik a vádas-

kodás logikája? (Elıadás, 2006. április 10., Mindentudás Egyeteme.) 
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Repülı boszorkány ábrázolása. 
 
     A boszorkánypereket a felvilágosult uralkodók igyekeztek kor-
látozni. Mária Terézia 1756-ban kiadott rendeletében megengedi a 
boszorkányperek indítását, de ha a bíróság kínzást akart alkalmaz-
ni vagy halálos ítéletet hozni, a peranyagot a Helytartótanácshoz 
kellett küldeniük felülvizsgálatra. Néhány vármegye (Borsod, Aba-
új, Zemplén, Szabolcs, Heves, Liptó) a jogaik korlátozását vélte fel-
fedezni e rendeletben, ezért hevesen tiltakoztak ellene. 
     Egy 1758-ban kelt rendelete értelmében minden boszorkány-
sággal vádolt személyt Bécsbe kéret.21 
     A Constitutio Criminales Theresiana (1768) megreformálja a 
büntetés-végrehajtást. Betiltják a tortúrát, bevezetik a közmunka-
törvényt, és rendeleteket hoznak a kuruzslók, kóborlók, cigányok 
és imposztorok ellen.  
    A perek lefolyásába Schram Ferenc ad betekintést.22 Az eljárás 
általában azzal kezdıdött, hogy panaszt tettek a hatóságoknál. 
Abban az esetben, ha valakire több panasz érkezett, megindították 

                                                 
21 Király Pál: A magyar boszorkányok. = Erdélyi Múzeum, 28. évf. 1911. 

3. sz. 169.  
22 Schram F. 1970. 8-10. 
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ellene a vizsgálatot, és a gyanúsítottat az ítélethirdetésig fogságba 
vetették. Az alispán utasítására valamelyik szolgabíró két esküdtet 
vett maga mellé, ık folytatták le a vizsgálatot. Az utasítással 
együtt kézhez kapták az ún. deutralis punctákat, vagyis azokat a 
pontokat, amelyekre a vizsgálatnak ki kellett terjednie. Abban az 
esetben, ha a hatóság tényeket tudott, akkor a kérdések is tartal-
mazták ezeket a konkrétumokat. A tanúkat a helyszínen a vallo-
mástétel elıtt megeskették. A kihallgatásoknál a tanúk csoportosí-
tása figyelhetı meg. A vallomásokat a legfiatalabb nık kezdték el, 
utánuk a férfiak, házastársak egymás után következtek. Amikor 
ugyanannak a törvényhatóságnak a területén, de távolabb esı hely-
ségekben követett el vétséget a vádlott, akkor minden érintett tele-
pülésen lefolytatták ellene a vizsgálatot. Az eljárás a Levata est 
causa szavakkal kezdıdött, ebben a vádhatóság elıadta az alperes 
elleni vádat. A vádlott tagadása, védekezése után a vádló büntetést 
kért, mely kivétel nélkül halál volt, elıbb azonban a kínvallatást 
indítványozta, hogy boszorkánytársainak nevét kivallja.  
     Schram Ferenc megfigyelése szerint a halálos ítéletet sem haj-
tották végre minden esetben. Gyakori volt az „erga reservalem”, 
néha testi büntetéssel súlyosbítva, vagyis a vádlott nyilatkozik ar-
ról, hogy felhagy eddigi tevékenységével és megjobbítja magát, ha 
pedig ígérete ellenére újabb boszorkányságon érik, eljárás nélkül 
kivégezhetı. 

 
Rozsnyó 

 
     Rozsnyó városából eddig öt boszorkányperrel kapcsolatos irat 
került elı. A legkorábbi dátuma 1676, az utolsó pedig 1765-bıl 
való. Természetesen elképzelhetı, ennél sokkal több vizsgálatot is 
lefolytattak, de iratanyaguk nem maradt az utókorra.    
     1. Rozsnyó mezıváros pere a boszorkánysággal vádolt Varga 
Kristófné Csacsán Márta, Atlacz Istvánné és Serfızı Lukácsné el-
len.23  A dokumentum kelte 1676 június 19., típusa nincs megadva. 

                                                 
23 Mikulik József: Magyar kisvárosi élet. 1526-1715. Rozsnyó, 1885. 

295.; Bessenyei J. 1997. 219-229. 
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Varga Kristófné a békát varázslással el tudta tüntetni, ı maga is 
eltőnt, majd macskává változott. Füveket szedett, magzatokat haj-
tott el, házas asszonyokat tett meddıvé, mások férjét magához hó-
dította bájolással. A messzeföldön levıket képes volt hazahozni, a 
törvény elıtt pereskedık szavát megkötötte, embereket és állato-
kat is megrontott.24 Varga Kristófnét tőzre ítélték, elıtte kínzását 
rendelték el, hogy boszorkánytársai nevét kivallja.25  
 

 
 

Boszorkányszombat. 
 

     2. Rozsnyó mezıváros vizsgálata a boszorkánysággal vádolt 
Serfızı Lukács özvegye, Lukács Katalin ellen. Az irat típusa nincs 
megadva, a dátuma 1691. június 18.26 A perben tizenkét tanút hall-
gattak meg.  

                                                 
24 Bessenyei J. 1997. 223. old. 
25 Zsupos Zoltán: Egy 1676-os rozsnyói boszorkányper. = A Jósa András 
   Múzeum Évkönyve XXIV-XXVI. Nyíregyháza, 1989. 231-238. 
26 A forrást Zsupos Zoltán tárta fel 1992-ben. Közli: Bessenyei J. 1997. I. 

230-234. 
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     3. Rozsnyó mezıváros vizsgálata a varázslással vádolt Stani-
sovsky Kata ügyében. Az irat kelte1721. szeptember 13.27  Öt tanú 
vallomása olvasható a dokumentumban. Láttak nála viaszt, öntött 
formában is, és hallották, hogy „jó tudós asszony”. „Nyavalyák el-
len mondotta magát orvosnak.”28 Felkeresték a vádlottat Csu-
csomban elrejtett pénzek megtalálása miatt. Az ötödik tanú látott 
nála lábast, de nem tudja, mi volt benne, ám hallotta a vádlottról, 
hogy tudósné.29 
     4. Gömör vármegye pere a boszorkánysággal vádolt Josa György 
özvegye, Nagy Dorottya ellen. Ideje: 1732. január 28.30 E per kap-
csán tizenkét tanú vallomása hangzott el. 
     5. Gömör vármegye vizsgálata Laczko Gyurka felesége, Dudás 
Anna cigányasszony jövendölése és viaszöntése ügyében.31 Az irat 
1765-ben keletkezett. Az ügyet a vármegyei bíróság tárgyalta. A 
periratban több helyszín van megadva (Rozsnyó, Nadabula, Ba-
logvölgye, Bisztra, Fillér, Murányalja, Murányhosszúrét), ami a 
vádlott vándorló életmódjából adódhatott.  
 

Igló 
 
     Iglóról a kutatás mai állása szerint összesen hat boszorkány-
sággal kapcsolatos peranyag ismeretes. Az elsı irat 1636-ból 
származik, az utolsó 1683-ból. 1639-ben és 1683-ban két-két per 
zajlott le. 
     1. A szepesi 16 város kerület pere Dorottya, köznéven Pulver-
macherin ellen. A per helyszíne Igló, idıpontja 1636. Az irat típu-
sa: ítélet.32 

                                                 
27 A forrást Zsupos Zoltán tárta föl. Közli: Bessenyei J. 1997. I. 244-245.  
28 Bessenyei J. 1997. 244. 
29 Bessenyei J. 1997. 245. 
30 Feltáró: Zsupos Zoltán (1992). Közli: Bessenyei J.(1997) I. 320-329.  
31 Zsupos Zoltán: Történeti néprajzi források Gömörbıl a XVIII-XIX. 

századból. Debrecen, 1994. KLTE Néprajz tanszék, 9-14. (Gömör nép-
rajza XLIV.) 

32 Förster Jenı: A XIII szepesi város jegyzıkönyveibıl. = Közlemények 
Szepes vármegye múltjából. Lıcse, 1910. 2-3. VIII. 116-117. old., XII-
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     2. A szepesi 16 város kerület pere a selmecbányai Magdaléna 
ellen. A helyszíneknél Igló és Selmecbánya van feltüntetve. A per 
éve 1638.33 
     3. A szepesi 16 város kerület pere Polag Jurko, Erzsébet váral-
jai, Anna és Zsuzsanna olaszi nıszemélyek ellen.34 Helyszínek: 
Igló, Szepesváralja, Szepesolaszi (1639). 
     4. A szepesi 16 város kerület pere a szepesváraljai Fischer Zsó-
fia, Hingischin Anna, Katalin Granitz és Márta Krokeriana ellen 
1639-ben.35  
     5. A szepesi 16 város kerület pere a szepesváraljai Margaretha 
Hencsowskin, korábban Klöctnerin ellen.36 A per 1683-ban zajlott 
le, a helyszínek között szerepel Igló, Szepesváralja és Szepes. 
     6. A szepesi 16 város kerület pere a szepesváraljai Anna Titt-
chin ellen.37 Helyszínek: Igló, Szepesváralja, Szepes. A perirat kel-
tezése 1683, típusa nincs megadva.  

 
Jászó 

 
      Jászóról összesen három boszorkányper iratanyaga ismeretes, 
melyek közül egynek a közelebbi dátuma nem derült ki. 
     1. Abaúj vármegye pere a boszorkánysággal és magzatelhajtás-
sal vádolt Suska, Berczik Jánosné szolgálója ellen.38 A per hely-
színe Jászó, az irat 18. századi.  
     2. A jászói premontrei prépostság úriszékének pere egy koldus 
ellen. 39 A dokumentum 1700-ban keletkezett. Vizsgálat egy lakat-

                                                                                                    
XIV. 242-249. old.; Klaniczay Gábor – Kristóf Ildikó – Pócs Éva 
(szerk.): Magyarországi boszorkányperek. Kisebb forráskiadványok 
győjteménye. 2. köt. Bp. 1989. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 

33 U. o. 
34 U. o. 
35 Feltáró: Kanfi-Horváth Zsolt (1997). Közlés: l. az 5. sz. jegyzetet! 
36 Feltáró: Kanfi-Horváth Zsolt (1997). Közlés: l. az 5. sz. jegyzetet! 
37 Feltáró: Kanfi-Horvárh Zsolt (1997). Közlés: l. az 5. sz. jegyzetet! 
38 Feltáró: Bessenyei J. (1987). Közli: Bessenyei J. 1997. 24-29. 
39 Feltáró: Bessenyei J. /1997/ Közli: Bessenyei J. 1997. 29-30. 
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ról, melyet az említett koldusnál találtak. Az irat töredékesen ma-
radt fenn. 
      3. Jászó mezıváros pere Harkovszkiné, Jászai Éva ellen.40 A 
perirat keltezése 1713. május 18.  
 

Rudabánya 
 
     Rudabányáról nem kerültek elı boszorkányperekkel kapcsola-
tos források. Azonban Viktor Gyula Istvánffy-díjas néprajzkutató 
kéziratában utal néhány helyi vonatkozású hiedelemre, mely kap-
csolatba hozható a boszorkánysággal.41 „Szent György napján sza-
badon garázdálkodhattak a gonosz szellemek és a boszorkányok. E 
nap volt a legalkalmasabb a kincskeresésre, a földbe rejtett kincs 
felett lidércfény gyúlt ki. Ezt a lángot csak szentelt krétával vagy 
gyertyával rajzolt körben lehetett meglátni. E napon lehetett a 
kincskeresı varázsvesszıt metszeni, napfelkelte pillanatában, há-
rom metszéssel. Rudabányán tevékenykedett varázsvesszıs ember, 
a fı feladata a gazdag érclelıhelyek felkutatása volt. Szent György 
napján végezték el a harmatszedést is, mellyel el tudták venni a 
szomszéd termését.”42  
     Néhány archaikus helynév is tanúskodik a boszorkányok meg-
létérıl. Viktor Gyula említ egy Bába-domb nevő helyet, ahol bo-
szorkányok gyülekeztek Szent Iván napján, és ekkor avattak új bo-
szorkányokat.43 
     Említést érdemel az Ördöggát-barlang, valamint a közelében 
levı Boszorkány-völgy nevő hely is Alsótelekes határában, az egy-
kori vasércbánya közelében. Pócs Éva mutatott rá a kettıs tagolá-
sú tér meglétére a néphitben, ez azt jelenti, hogy a falu az evilági 
tér, míg a falu határa, a kevéssé ismert, félelmetes már a túlvilági 
tér részét képezi. A falu környéke tehát a liget, erdı, domb vagy 

                                                 
40 Feltáró: Bessenyei J. (1987). Közli: Bessenyei J. 1997. 30-31. 
41 Viktor Gyula: Jeles napok. 1983. Kézirat. B.–A.–Z. Megyei Bányá-

szattörténeti Múzeum Adattára, Rudabánya. 
42 U. o. 70. 
43 U. o. 94. 
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völgy már a természetfeletti erık megjelenési helye.44 Ezt az elvet 
figyelembe véve lehetséges, hogy az Ördöggát és a Boszorkány-
völgy elnevezés utal egy archaikus népi elgondolásra, miszerint 
ezeket a természeti tájakat a földöntúli erık birtokának tartották. 
 

 
 

 Az Ördöggát-barlang bejárata Alsótelekes határában. 
 

Telkibánya 
 
     Abaúj vármegye pere Tóth Mihályné alias Orosz Mihályné, 
Szabó Erzsébet ellen. 45A peranyag két iratból áll, az elsı keltezése 
1715. március 8., Zsujta.46 A második irat dátuma 1715. április 4., 

                                                 
44 Pócs Éva, i. m. 
45 Feltáró: Andráši, Ladišlav (1977). Közli: Andraši, Ladislav: Abovská 

Župa, Štátnyy Oblastnў Archív v Košiciach, Štúdne Písomnosti (1261). 
1534-1850. Čiastovў inventár. Košice, 1977. Bessenyei J. 1997. 34-35. 

46 Bessenyei J. 1997. 31-34. 
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Telkibánya. További helyszínek is kapcsolódnak az események-
hez: Abaújvár, Kassa, Nyíri. 
     Több boszorkányvádat tartalmaz a Zsujtán lefolytatott vizsgá-
lat, ahol hét tanú vallomása szól Szabó Erzsébet ellen. Vádolták 
többek között tehén megrontásával. A varangyos békákat a komá-
inak mondta, és a házában is láttak békákat. Egy kocsmárosnéval, 
hogy kelendıbb legyen a bor, az akasztófa alól szedett gombákat 
tartották maguknál, majd gondosan megfürösztötték ıket, és a bor 
alá tették. A vádlott azt mondta, hogy nem félti a házát a tőztıl, ha 
a szomszéd háza égne, ı háromszor meztelenül körülszaladná a 
sajátját, és azt nem érné a tőz. Rontással fenyegetett egy zsujtai 
embert, ha az nem adja vissza neki a szekérszerszámát. Szabó Er-
zsébet az egész falu akaratából került bíróság elé, derül ki az elsı 
tanú vallomásából.  
     A peranyagból ismert a vádlott foglalkozása is: Telkibányán 
„kocsmárosné” volt, tehát nem tekinthetı a társadalom perifériájá-
ra szorult személynek.  
     A telkibányai tanúk padján összesen hatan voltak. Az elsı, Ste-
phanus Jordán csupán annyit tud a vádlott ellen felhozni, hogy 
kocsmárosnéként számos embert megcsalt borban. (E tanú neve az 
adózók között szerepel az 1715. évi országos összeírás telkibányai 
adatsorában.) 
     A második tanú Petri Csomo Elisabetha, aki arról szól, hogy 
mikor a vádlott kocsmárosné volt, kínált valakit iróval, aki meg is 
kóstolta azt, és ízletesnek találta. Ekkor a tanú szerint a kocsmá-
rosné azt jelentette ki, hogy: „nem iró ez, hanem fürdı, mert én 
néktek nem adom az irót.” Ez minden, amit terhére tud róni.  
     A harmadik tanú Stephani Kós telkibányai lakos. Hallotta néhai 
Pataki Jánosnétól, hogy a vádlott disznaja fiadzott, és a fele disz-
nó lett, a másik fele pedig kutya, valamint hallotta, hogy Szabó 
Erzsébet tud valamiféle bővös bájosságot, de maga semmit sem 
látott. 
      A negyedik tanú az ügyben Michael Varga, aki látta, hogy a 
vádlott az asztalát lánccal megkötötte, éspedig azért, mert a disz-
naja elveszett a gönci berekben, és azt a vad meg nem eheti, míg 
az asztal meg van láncolva. 
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     Az következı tanúk Andrea Képes, Barbara Máthé. Látták, 
hogy Szabó Erzsébet kihoz egy fazék aludttejet és megkavarja, 
majd egy fél singnyire nyújtotta azt.  
     A hatodik, és egyben az utolsó tanú az ügyben Stephanus Var-
ga, aki a bányai kocsmaházhoz ment italért Szabó Erzsébethez, de 
nem találta ıt a kocsmában. Lement a pincébe, és látta, hogy a 
vádlott egy furcsa szárnyas, tollas lénnyel van ott. Megborzadt és 
kijött a pincébıl, nem tudja, miféle lény volt az.  
     Arra a kérdésre, hogy milyen kép bontakozik ki Szabó Erzsé-
betrıl a tanúvallomások alapján, nem lehet egyértelmő választ ad-
ni. Az bizonyos, hogy megsértett egy fontos közösségi normát, 
mivel „sokakat megcsalt borban” (valószínőleg kocsmárosként 
rossz, vizezett vagy romlott bort mért), ezért a településen számos 
haragosa lehetett. A tényleges boszorkányvádat a negyedik tanú 
vallomásából olvashatjuk ki, mely szerint az asztalát lánccal meg-
kötötte, hogy állatait a vadaktól megóvja. Ezt a tevékenységet te-
kinthetjük egy megelızı szertartás részének, illetve bizonytalan az 
a határvonal, amely az ártatlannak tőnı rontás-elhárítási cseleke-
detet elválasztja a rontás okozásától. Kétségtelen azonban, hogy a 
vádlott asztal-kötése felkeltette a gyanút a vádlóban, miszerint az 
asszony boszorkányságot visz véghez. A konkrétabb boszorkány-
vádak a zsujtai tanúvallomások alapján körvonalazhatók. 
     A boszorkány közremőködése felmerülhet szerelmesek elhide-
gülése, anyatej elapadása, nyáj szétszéledése, kenyérsütés, vajkö-
pülés sikertelensége kapcsán. Azonban egyik tanúvallomás sem 
utal rá, hogy Szabó Erzsébet végzett volna valamiféle gyógyító te-
vékenységet, sem a paráznaság bőnével, sem szerelmi mágiával 
nem vádolják.  
     Stephanus Varga tanúvallomása is számot adhat az utókor ér-
deklıdésére, hiszen egy ismeretlen szárnyas lényt látott Szabó Er-
zsébettel a pincében, ami nyilván csak a fantáziájában élhetett. 
     A vallomásokból egyértelmően érzékelhetı a korabeli emberek 
mindennapi félelme, szorongása, babonás képzeletvilága, valamint 
a közösség normáit megsértıkkel szembeni határozott fellépése.  
     Természetesen sokkal több településen folyt bányamővelés a 
tárgyalt idıszakban, azonban terjedelmi okokból csak a fenti he-
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lyekkel foglalkozhattam. Munkám elején arra számítottam, hogy 
áttekintve a boszorkányságra vonatkozó gazdag forrásokat, találok 
bennük bányászhiedelmekre utaló elemeket is, illetve valamikép-
pen megjelenik a bányászati tevékenység a periratokban. Ez a vá-
rakozásom azonban nem vált valóra. Mégis úgy vélem, hogy a 
boszorkányperek fontos mővelıdéstörténeti adalékokkal szolgál-
nak egykori bányavárosainkkal kapcsolatban. Ezért kívántam fel-
hívni rájuk a figyelmet. 
     Zárásképpen Szojka Gyula szavait idézem: „Az emberi mőve-
lıdés történetében örök idıkre szóló gyászos emléket állítottak 
nekik azon számnélküli boszorkánypörök, melyek annyi véráldoza-
tot vontak maguk után. Sötét korban élı fanatikus népek fanatikus 
papjai és bírái embertelen kínokkal kínoztak nagyrészt vén, gyenge 
és félkegyelmő asszonyokat. Nincs vértanú, aki a boszorkányoké-
nál kínosabb halált halt volna. Nincs vértanú, aki oly szenvedése-
ket szenvedett volna, szenvedéseket, a melyek enyhítés nélküliek… 
el voltak hagyatva, ki voltak taszítva az emberek társaságából. És 
ily élet után legkínosabb halált haltak, győlöltetve, senkitıl nem 
sajnáltatva.”47 
 
 

 
 

 
      

                                                 
47 Szojka Gyula: A természet a néphitben, tekintettel a dobsinai babonák-

ra és népmondákra. Debrecen, 1884. 27-28. Reprint kiadása: Érc- és 
Ásványbányászati Múzeum, Rudabánya, 2002. 


