
Kékfestést illető mágikus formula egy XVIII. századi 
boszorkányperben 

A textilművességgel kapcsolatos hiedelmek egész tár
házával találkozunk, ha a fonás és szövés tevékenységét 
paraszti környezetében elemezzük. Egyesek a XVI. szá
zadig követhetők visszafelé (pénteken nem jó kendert 
csapni, merre kell nézni fonás, szapulás, szövés köz
ben)1, mások máig is megőrizték az ősi rontás motívu
mát (a kedden szőtt fonalat éjjel összebonyolítja a bo
szorkány, ha a fonal szakadozik, megverték szemmel)2. 
A babonák kisebb része a műveletekből következtet 
a magánéletre3 vagy éppen az időjárásra4, nagyobb 
hányada külső tényezők hatását értékeli. 

Ezekből szinte meghatóan nyilatkozik meg az empi
rikus ismereteinek korlátai közé szorított ember tanács
talansága. Ha pl. Sarkadon úgy vélik, hogy a fonalnak 
a lánchengerre való tekerése közben belépő személynek 
nagyot kell lépnie (mert így jól nyílik majd a szád),1" 
elismerik tudatlanságukat a felvetés és írezés elemi isme
reteiben. Ugyanez az értetlenség a forrása azon hiedel
meknek, melyek szerint a fonalmosást fehér ruhában 
kell végezni, vagy hogy szapulás közben óvni kell a fo
nalat attól, hogy cigány lássa, varjú repüljön el felette, 
így lesz szép fehér6. Az elméleti ismeretek híján a pa
rasztember nem volt képes felfogni, miért gabalyodik 
össze egyszer a fonal, máskor pedig jól szőhető, miért 
marad olykor szürke, máskor pedig (szerinte azonos 
feltételek mellett) miért fehéredik meg? 

A múltban az ilyen balul sikerült műveletek bűn
bakjának hamarosan a falu boszorkányát tették meg7. 
Ezért a boszorkányperek anyagában viszonylag gyakori 
a textilipari szerszámok, technológiai részletek előfor
dulása, de kivétel nélkül a vádlott ártó szándékának 
bizonyítása során. 

Egy 1721-béli esztergomi perben a gyanúsított „min
den hus hagyó kedden a Gusálra kendert kötött és 
az ajtó küszöbire vivén rea ült mint a Lora, levonta 
az orsóra és avval az orsóval és lefonyt fonállal az 
kertbe ment t . . . és a sövénybe... gyukta a . . . vighit 
az orsónak nap kelet feli fordítván."8 Olykor a terme
lési folyamat intim részleteire derül fény a tanúk vallo
másából. Egy, Miskolcban lefolytatott kihallgatás során 
így vall a panaszos (1716): „ . . . a fatens készíteni akar
ván maga szükségére 90 singbül álló négy nyüstös mun
kát, soha nem tudta sem a bordában, sem nyüstben 
fonnj : jóllehet Menyetskeségetül fogva az ollyatén mun
kát mindeltig tisztességesen hiba nélkül folytatta.. . 
néha mind a nyüst s mind a borda felig esett a fonallal, 
néha pedig ugy meg tölt, hogy 8 borda pászmais meg
maradóit a bordátul , . . . (és amikor másoktól segítséget 

kér t ) . . . edgy sem vihette véghez... hol húszasban, 
hol tizenhatosban, hol tizennégjesben, hol pedig ötös
ben fogták az bordában . . . " Éjszaka azután megjelenik 
a boszorkány és „hirtelen bevetődött az eszváta közzé, 
ottan zörgött, csattogott mintha szüdt volna.. ."9 

Ugyanitt egy másik kárvallott elmondja, hogy „az 
eszvátában ülvén, szüvén, edgyszers mind a maga házá
ban circiter negyven sing vászonra való fonala. . . az 
Zuboly fábul (lánchenger) az támasztó vágj meg akasztó 
pálcza, le szabad mind . . . a fonala.. . " l 0 

Mindeme példákban — és számuk bizonyára szapo
rítható lenne — a boszorkány rontó szándéka nyilvánul 
meg. Nem jutott tudomásomra olyan eset, amikor a 
boszorkány ráolvasását termelőfolyamat kijavítására 
fordította volna. 

Ugyancsak hiányolom az adattárban és irodalomban 
az utalásokat a bűbájos manipulációknak a céhes mes
terek körében való alkalmazására. Alighanem kezdettől 
fogva olyan racionális légkör uralkodott a szakmai 
gyakorlatban, amely kizárta a mágikus rontás lehető
ségét. Amely takács négynyüstös (sávoly) felvetését el
vétette, restellte volna elmondani segéd vagy mester
társainak, mert kontárnak csúfolták volna. 

Más a helyzet azon szakmákban, ahol a négy alap
művelet nem volt elegendő és a kortárs ésszerű magyará
zattal nem szolgálhatott a technológiai műveletek során 
lejátszódó, olykor szeszélyesnek tűnő jelenségekre. Ilye
nek voltak a kémiai folyamatok. Ezért talán kevésbé 
meglepő, hogy az egyetlen eddig részemről felkutatott 
adat textilipari termelőtevékenység mágikus befolyáso
lására hibásan alkalmazott festőrecept következményei
nek megjavítására céloz. 

Kéziratgyűjteményemben több boszorkányperhez tar
tozó kihallgatási jegyzőkönyv található. Ezek között 
van a tüskevári (Veszprém m.) Gotthárd János bűbájos 
praktikái ügyében, Zichy Ferenc győri püspök meg
bízásából folytatott vizsgálat protokolluma. 1753. au
gusztus 18-án tíz tanút hallgattak ki a helyi plébános 
jelenlétében. Az utolsó tanú vallomása őrizte meg a 
technikatörténeti szempontból is érdekes adalékot : 

„Item Papensi Tinctori, cujus colores defectuosi erant, 
hoc praescripsit : Mondgya ezen szókat háromszor nap
jában: Sz. Lélek palástya végig ér, és mikor az Uj 
hóidat fogja látni, tehát mondgya: Uj hóid, uj király 
én köszöntlek tégedet az Atya Ur Isten nevével, én 
kárvallott ember vagyok, hozd megh az én káromat." 

Azt aligha lehet ma már megállapítani, ki volt az a 
festő, aki Gotthárd boszorkánymesternél keresett segít-
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A közigazgatási nyelv ügye Zala vármegyében a XVIII. század 
végén és a XIX. század elején 

I. A MAGYAR NEMZETI MOZGALOM ÉS A NYELV 
ÜGYE A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN 

A magyar nemzeti mozgalom kezdeti szakaszának a XVIII. 
század végét tekinthetjük. A feudalizmus válsága erőteljes 
szimptómákkal jelentkezett és Magyarországon sem volt 
más lehetőség a megoldásra, mint az ország polgári átalakí
tása és ennek elengedhetetlen feltételeként a nemzeti függet
lenség kivívása. A kibontakozó nemesi mozgalom résztvevői 
körében nem talált kellő fogadtatásra az értelmiség legjobbjai 
részéről való kezdeményezés, miszerint a nemzeti független
ség kivívását és a polgári átalakulást gazdasági és politikai 
reformok útján érjék el. Viszont a nyelvfejlesztő törekvések 
megfelelő rokonszenvre találtak körükben, amelyek azon
ban nemcsak a nemzeti függetlenség kivívása, hanem a pol
gári átalakulás irányába is hatottak. 

Lenin megfogalmazásában „a nyelv akadálytalan fejlő
dése egyik legfontosabb feltétele a jelenkori kapitalizmussal 
összhangban levő valóban szabad és széles körű kereskedelmi 
forgalomnak, a lakosság osztályok szerinti szabad és széles 
körű csoportosulásának, s végül annak, hogy a piac szoros 
kapcsolatban legyen minden egyes gazdával vagy kistulaj
donossal, eladóval és vásárlóval."1 

A nyelvért folyó küzdelmet a nemesség főként politikai
közjogi vonatkozásban nézi,így a megyék jelentősebb része 
azzal is elégedett, ha a latint állítják vissza hivatalos nyelv
ként. Az értelmiségnek ez kevés, ennél tovább akar menni, 
s nem a német ellen harcol, hanem a magyar nyelv érvénye
süléséért, fejlesztéséért, hisz ez a polgári nemzeti egység első 
feltétele. 

„A magyar nyelvért való harc.. .kiindulópontja volt a feu
dalizmus elleni küzdelemnek, kezdeti formája volt a nemzet 
polgári egységéért, a nemesség és a jobbágyság feudális, 
rendi „elkülönözése" ellen folytatott harcnak. És éppen mert 
kezdeti formája volt, mert a nemzetté-levés legelemibb elő
feltételéért folyt, tudott híveket szerezni azok között is, akik 
a nemesség és a jobbágyság közti igazi válaszfalak lerombo
lásáról még hallani sem akartak."2 

A XVIII. század nyelvmozgalmainak kihangsúlyozott célja 
a magyar nyelv csiszolása, művelése, a tudomány és művé
szet céljára, terjesztésére alkalmassá tétele, miként ezt Bes
senyei György a Magyarság és a Jámbor szándék című mun
káiban is kifejtette: 

„Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyó
bisán egy nemzet sem tehette eddig magáévá a bölcsességet, 
mélységet, valameddig a tudományokat a maga anyanyel
vébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett 
tudós, de idegenen soha sem."3 „Az ország boldogságának 
egyik legfőbb eszköze a tudomány. Ez mentől közönsége
sebb a lakosok közt, az ország is annál boldogabb. A tudo
mányoknak kulcsa a nyelv, még pedig a számosabb részre 
nézve, amelynek sok nyelvek tanulásában módja nincs, min
den országnak született nyelve. Ennek tökéletességre való 
vitele tehát legelső dolga légyen annak a nemzetnek, amely 
a maga lakosai között a tudományokat terjeszteni, s ezek 
által amazoknak boldogságokat munkálkodni kívánja."4 

A magyar nyelv fejlesztésének szószólói, Bessenyei György, 
Révai Miklós, Decsy Sámuel, Kazinczy Ferenc egyaránt ki
fejezésre juttatták, hogy a nyelv művelése az ország gazda
sági fejlesztésének is eszköze. Decsy Sámuel tovább megy 

ennél, midőn kimondja, hogy a gyarmat és elnyomott hely
zetből csak a nyelv fejlesztése és a magyar nyelvű tudomá
nyok kiművelése révén emelkedhetünk fel „mind természeti, 
mind erkölcsi, mind polgári boldogságunknak legfelsőbb 
polcára."5 

A magyar nyelv fejlesztésének céljai közt a függetlenség, 
a nemzeti önállóság megvalósítására való törekvés is szere
pelt, amit később Kölcsey Ferenc úgy fogalmaz meg, hogy 
a magyarnyelv fokozatos uralomra juttatása a független, ön
álló nemzet velejárója: „haza, nemzet és nyelv három egy
mástól elválaszthatatlan dolog."6 

A magyar nyelv ügyében való szorgoskodás II. József 
trónra kerültét megelőzően kibontakozott már, azonban 
nyelvrendeletét követően újabb lendületet nyert művelése. 
Az 1784. május 11-én kelt rendelet, amely május 18-án ju
tott el a törvényhatóságokhoz, a német nyelvet tette Magyar
ország hivatalos nyelvévé. Elrendelte, hogy a központi igaz
gatás szervei azonnal, városok és vármegyék egy, törvény
székek három éven belül kötelesek bevezetni a közigazgatás
ban a német nyelv használatát. A rendelet visszahatását 
fokozta, hogy a német nyelv ismeretét szabta meg a külön
féle tisztségekben való alkalmazás és az országgyűlési kö
vetség feltételeként. 

II. József ezzel a rendeletével egységes birodalmi nyelvet 
akart teremteni, teljesen számításon kívül hagyta a nemzet 
nyelvét s homogén államok mintájára akart bánni a nemzeti-
leg heterogén monarchiával. Országos felzúdulás keletke
zett a rendelet nyomán, amelynek keretében a megyék fel
iratokban tiltakoztak. A magyar közigazgatás nyelve eddig 
latin volt, ami a latinul nem tudó nemeseket eddig is kiszo
rította a közéletből, most viszont a német bevezetése nyo
mán lényegesen szélesebb réteget érintett e vonatkozásban 
is, hisz a magyar iskoláztatás gerincét is a latin képezte. 
Több megye a latin további használata mellett kardoskodott, 
a nagyobb hányad azonban a magyar nyelv bevezetésének 
szükségességét látta elérkezettnek. „A magyar nyelvről a 
polgári és peres dolgok folytatásában" című névtelen röp
irat7 megállapítja, hogy a latin nyelv közéleti uralma ter
mészetellenes, hisz az érintettek nagyon sokan nem értik. 
A magyar nyelv használata a német kötelezősége nyomán 
nagyon sokak számára fontos üggyé vált. Az uralkodó osz
tály körében felszínre került ami magyar, az öltözet, a szo
kások és egyszerre drága kincsnek tekintették a nemzeti 
nyelvet s ráébredtek annak jelentőségére. 

Péceli József8 ennek a következő megfogalmazásban ad 
hangot: 

„Ha a korona Bécsben maradott volna is, ha a földjeink 
felmérettettek volna is, ha a nemesség adó alá vettetett 
volna is, mégis csak megmaradt volna a mi magyar nemze
tünk, de ha az iskolák németül taníttattak s a törvényszékek 
németül folytattattak volna, úgy a magyarság az európai 
nemzeteknek lajstromokból végképen kitöröltetett volna. Egy 
néhány esztendőktől fogva majd csaknem úgy lehet e rész
ben képzelni nemzetünket, mint egy iszapban elsüllyedt ha
jót, melynek már apró csajkák és csónakok a hátán hajókáz
tak el. Ezt az ült hajót egy emelőrúddal lehetett a többek 
közt az iszapból felvenni, hogy még egyszer a víz színén le
beghessen, és kiterjesztett vitorlákkal repülhessen. Ez az 
emelőrúd volt a nyelv, melyet minden valláskülönbség nélkül 
féltenek minden igaz magyarok."9 
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