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Szüzek és paráznák: törvényes és törvénytelen 
szerelem a XVIII. századi magyar falvakban

A most elmondandóak egy készülő nagyobb munka részét alkotják, mely 
a X V III. századi úriszékek és a megyei törvényszékek paráznasággal és 
házasságtöréssel foglalkozó anyagát dolgozza fel. Ezt védekezésül bocsátom 
előre, a rendelkezésre álló idő ugyanis, nem elegendő ah-
hoz, hogy bebizonyítsam: volt a X V III. században egy olyan egységes 
szerelmi kultúra, amelyik -  bár nem elhanyagolható regionális különbsé- 
gekkel - ,  átfogta a magyar parasztság egészét. Nem beszélhetünk tehát 
külön a telkesgazdák és a zsellérek szerelmi kultúrájáról. Igaz, egy gazda 
felesége és szolgálója társadalmi helyzetében igen különbözött egymástól, és 
ez tükröződött a partnerkapcsolataiban, a domináns szerepben, vagy a ki
szolgáltatottságban. Ha azonban azt vizsgáljuk, mit tudtak a sziiletésszabá- 
lyozásról, milyen gesztusokkal fejezték ki érzelmeiket, mit tartottak felhá- 
borítónak és mit természetesnek, nem sok különbséget találunk. Ahogy 
nem beszélhetünk külön a zsellérek, vagy a módos gazdák boszorkányhité
ről, ugyanúgy osztozott számos ismeretben és tévhitben, szokásban és vé
lekedésben, egyszóval, a mentalitásban a paraszti társadalom egésze. A 
vizsgálat során a vártnál lényegesen, kisebbnek bizonyultak a regionális kü- 
lönbségek is. Elsősorban az Alföld, illetve a Dunántúl-Felvidék régiók kö- 
zött találtam lényeges eltéréseket a szexuális kultúrában, de már a Dunán- 
túl egyes tájai, vagy a Dunántúl és a Felvidék csak alig térnek el egy
mástól.

Mindezeket előre kellett bocsátanom, hogy a most elmondóak ne tűn
jenek érdekes esetek közti tallózásnak, ahol földrajzi és társadalmi helyzet 
egyaránt színesen kavarog.

Előadásomban két dologról szeretnék beszélni. Először: kik kerültek sze- 
xuális konfliktusba a falu társadalmával? Másodszor: milyen lehetőségeik 
voltak arra, hogy ezt a konfliktust a parasztok, fogamzásgátlás alkalmazá
sával elkerüljék?

Nem volt olyan társadalmi helyzetű ember a falvakban, a falubírótól a 
vándorló koldusig, a helyi kisnemeseket és a plébánosokat sem kivéve, aki 
ne került volna a perek tanúsága szerint ilyen szexuális konfliktusba. K ira j
zolódnak azonban határozottan elkülönülő rizikócsoportok.

A  legismertebb ezek közül természetesen a szolgáló alakja, aki távol 
saját családjától, szülei ellenőrzésétől, más háztartásban élt, egy fedél alatt 
munkaadójával, akinek hatalma alatt állt. Akárhol vizsgáljuk a szexuális 
bűnpereket, törvénytelen születéseket, bármely magyarországi levéltárban, 
vagy a szakirodalom alapján bármely európai országban, a megesett Iá- 
nyok között többségben lesznek a szolgálók. Sok kiszolgáltatott, tapasztalat
lan lány tragédiáját őrizték meg a periratok, ennek illusztrálásától, azt 
hiszem, el is tekinthetek. Nem minden elcsábított szolgálólány volt azon
ban ártatlan áldozat. Sokan közülük a társadalmi felemelkedés lehetőségét



latolgatták, ha a gazdának, vagy fiának megakadt rajtuk a szeme. A  nagy- 
kőrösi Zaka Katát nem kellett beidézni, magától jött a bírákhoz, hogy -  
mint elmondta -  paráznaságától bűnbánat tartásával tisztuljon meg. Jövete
lének majdnem olyan fontos célja lehetett azonban, hogy most levezekelen- 
dő vétke társát, gazdája fiát házassági ígérete betartására kényszerítse. Ő 
ugyanis, amikor megkörnyékezte a leányt, ,,fogadta állhatatosan, hogy el- 
vesz feleségül, és ha az atyja egybekelésünket ellenezné, kész lesz elhagyni 
az atyja házát is érettem” -  mondta a fiú több tanú előtt.1

Ha özvegy volt a gazda, házasság reményében engedett a szolgáló az ál
talában jóval idősebb és gazdagabb férfi vágyának. Néha az is elég volt, ha 
csak remélte, hogy csábítója nemsokára megözvegyül... A  neszmélyi molnár 
1738-ban azzal az ígérettel „ejthette el”  szolgálóját, hogy úgymond: „ne félj, 
mert majd meghal a vénasszony (azaz felesége) és tégedet elveszlek.” 2 N é- 
mely, mindenre elszánt szolgáló az öreg gazdával és nőtlen fiával egyaránt 
hált, remélve, hogy az apa a botrányt elsimítandó, hozzáadja a várandós 
lányt a fiához.

A  Pozsony megyei Hegy faluban lakott a két Horváth István, apa és fia. 
Szolgálójuk, Maris fölháborodott ártatlanságában ilyen kérvényt nyújtott be 
az úriszékhez: jóllehet hallotta, hogyan jártak a háznál a korábbi szolgálók, 
de mégis elszegődött oda. Most aztán „szépen elűztek házoktul, szüzessége
met elvették, apja fiastúl felcsináltak. ...Elsőben az öreg csalogatott, hogy 
legyek engedelmes” , mindenféle ajándékot ígért. „Ehol oly vénember, nem
hogy oktatást adott volna a jóra, hanem szüzességemtől megfosztott” . „M on
dottam vala néki, hogy vetessen el a fiával -  javasolta a teherbe ejtett lány 
-  azt nem ígérte” , sőt, ha a fia feleségül venné, közös koldustarisznyát köt
hetnek, fenyegetődzött. „A  fia, hogy hozzám adta magát, egyszer-kétszer 
eltaszítottam magamtul, harmadszor, mindőn aludtam volna, hegyembe dült, 
megnyomott, meg kellett lenni. Azt gondoltam, hogy elvesz. Így éltek apja 
fiastul, már most hová menjek” -  kesereg a becsapott szolgálólány.3

Érthető, ha a többség, a gátlástalan, a cselédlányok testét tulajdonának 
tekintő parasztgazdák mellett megtaláljuk az óvatosakat is. Az egyik hód- 
mezővásárhelyi gazdát hiába kérték, fogadja fel szállására Zsíros Ilonát. „ B i
zony, nem fogadom én -  felelte - ,  mert, ha valakivel felcsináltatja magát, 
reám fogja mondani.”  Félelme nem volt alaptalan: a katonákkal szoros ba- 
rátságot ápoló Ilona felbiztatott egy özvegyasszonyt, holtig eltartja, csak 
vallja azt, hogy az ajtó hasadékján át látta a gazdával csókolódzni.3/a.

Ahogy a szolgálókat gazdáik, úgy -  bár ritkábban -  a fiatal szolgalegé- 
nyeket középkorú, sokszor özvegyi sorban élő gazdaasszonyaik vették rá a 
bűnre, erre még idézek példát.

A  legfontosabb másik rizikócsoportot a katonák és feleségeik jelentet
ték. Tekintsünk most el a regimentekhez csapódott nőktől, akik mintegy 
prostituáltakként követték évekig a hadakat. Az egyik ilyen asszonynak 
minden gyereke más fegyvernembeli katonától született, mások csak akkor 
tértek vissza az „impériumból”  szülőfalujukba, amikor a szifilisztől telje
sen elnyomorodtak.4 Itt azonban csak a falvakba bekerült, illetve onnan 
elkerült katonákkal foglalkozom.

Laktanyák híján a katonákat parasztcsaládokhoz szállásolták el. Ez azt 
jelentette, hogy a parasztasszonnyal egy fedél alatt élt egy fiatal férfi és, 
ha házassága boldogtalan volt, könnyen összeállt a kvártélyos katonával.
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A  hadsereg azonban nemcsak idegeneket hozott a falvakba, de el is vitte 
a falusi férfiak egy részét.

A  X V III. századi magyar faluban a legtragikusabb sors alighanem a ka- 
tonafeleségeknek jutott. Az úriszéki perekből sok asszonyt ismerünk meg, 
akik rövid, néha pár havi, vagy éppen pár heti házasság után maradtak 
egyedül. Csellel, vagy erőszakkal besorozták férjüket, hogy azután évtize
dekig Európa országaiban szolgálják a dinasztiát. A  magukra maradt, sok
szor gyerekeiket is egyedül nevelő asszonyok nem tudták, él-e egyáltalán fér
jük, várják-e vissza, vagy újból megházasodhatnak. Már 24 éve távol volt 
a csetneki Petruska Ilona katonáskodó férje, az asszony hiába nyomoztatott 
utána, ,,hírit se hallotta” . „Szegény árva lévén, örömest férhez mentem 
volna”  -  vallotta be Ilona, amikor 1784-ben felelősségre vonták, mert 
„M irkó Mártontul az reménység alatt, hogy engem el fog venni” , teherbe 
esett. Tantillo Dorottya házasságtörést nem, csak paráznaságot követett el 
Jancsi juhásszal, szögezte le Gömör vármegye törvényszéke 1 777-ben, mi
vel húsz éve nem látta férjét, akit a falu katonának adott.5

Akár a szolgálókról, akár a bekvártélyozott katonákról volt szó, a le
endő szerelmi partnerek egy fedél alatt éltek. Hozzászámíthatjuk ehhez 
még a nagyszámú vérfertőzést is. A  X V III. századi jog és közfelfogás 
nemcsak a ténylegesen vérrokonságban állók, de a szellemi rokonok egye
sülését is egyformán büntette: aki sógorával, vagy éppen keresztlányával 
esett meg, ugyanúgy bűnhődött, mintha édestestvérével, vagy tulajdon lá- 
nyával közösködött volna. Az egy fedél alatt élő partnerek nagy száma nem
csak azzal magyarázható, hogy ily módon nem kellett különböző ürügyek
kel, udvarlással megközelíteni a megkívánt lányt, vagy asszonyt, hiszen 
együtt laktak, hanem ebben tükröződik az az állandó kontroll is, amit a 
falu, lakosai fölött gyakorolt. A falu szigorúan számon tartotta, ha valaki 
idegen portára tért be, és ha bezárkózott a házba, a szomszédok máris in- 
dúltak leselkedni. A  tanúk sohasem tartották szükségesnek, hogy mentege- 
tődzenek, megindokolják, amiért leselkedve, vagy hallgatódzva értesültek 
az elmondottakról. Mai szemmel nézve sokszor visszataszító képet festenek 
magukról a hasadékokra tapadó vénasszonyok, vagy társaikat intim hely
zetekben megleső férfiak. A  X V III. században azonban természetes volt ez 
az állandó kollektív ellenőrzés.

A  konfliktusok jó része még ilyen erős társadalmi ellenőrzés mellett is 
elkerülhető lett volna, ha megfelelően tudnak védekezni a teherbe esés el- 
len, ha a törvénytelen szerelem gyümölcse le nem leplezi a szolgálókat, öz
vegyasszonyokat. A  továbbiakban ezt szeretném megvizsgálni, milyen le
hetőségük volt a X V III. századi magyar parasztoknak arra, hogy következ- 
mények nélkül éljenek nemi életet.

A  fogamzástól való félelem, a fogamzásgátlás pszichológiai hajtóereje, 
állandóan jelen volt a korabeli parasztok között is. Nemcsak a törvénytelen 
kapcsolatban szerették volna a lányok, özvegyasszonyok elkerülni a terhes
séget, de a férjes nők is sokszor tehernek érezték a gyakori gyermekáldást. 
A  Sopron megyei Lédecen 1722-ben egy gyerekágyban fekvő asszony kérte 
a boszorkány hírében álló szomszédasszonyt, hogy „valamiként orvosolja és 
tegye meg azt, bár csak két esztendeig ne lenne még gyereke” .6 Az ország 
másik végében, az Abaúj megyei Szántón is gyermekágyban feküdt Kóródi 
Györgyné, amikor Tóth Katát hívatta, aki megkérdezte tőle: „hol vagyon 
a gyermekednek ágya ”  (azaz a méhlepény), ha tudja, hová tették, „meg"
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csinálnám, hogy soha többé gyereked nem lenne” . N yiri Istvánnénak pe
dig azt tanácsolta: ,,Mikor férjhez megyen, tegyen borsót a csizmájába, 
üljön az öt ujjain, mig a lakodalom lészen, és amennyi szem borsót a c s íz - 
májába tészen, annyi esztendeig gyermeke nem lészen. K it is ezen tanú 
nem cselekedvén, gyermeke vagyon kettő” -  állapította meg büszke daccal 
Nyiriné.7

A  különböző szerek, amelyekkel éltek, az analógiás mágián alapultak. A 
bihari Jaksó Erzsébet 17 16 -ban, hogy urától ne essen teherbe ,,a heréit ló 
tökét kéményben megszáraztotta, és ezt adta be urának” .8 A  távoli Zalá
ban Pacsán, Dogós Jutka szintén a terméketlenné tevő herélés analógiá
ját akarta felhasználni a fogamzásgátlásra: mivel megelégelte leánya sok 
szülését, veje kapcájába olyan cérnát varrt, mivel mikor a kakast herélik, 
bevarrják, hogy veje ne tudjon gyereket csinálni.9 Varázslás volt a készt- 
helyi Nagy Jutka fogamzásgátló módszere is: újholdkor, vasárnap, napkel
te előtt megmosta kötényét és pántjára csomót kötött: ahány csomót kötök 
a kötényem pántjára, annyi esztendeig gyereket nem fogok kapni, bár pa
ráználkodom -  vallotta.10

Aligha kell bizonygatnom, hogy sem a kapcába varrt varázserejű cér
na, sem a heréit ló tökéből készült eledel nem sokat befolyásolta a fogam
zás akkor még ismeretlen folyamatát. Kérdés azonban: ismerték-e a ma- 
gyar parasztok a coitus interruptust?

A  kérdés, különösen a francia szakirodalmat sokat foglalkoztatta, jelen
tősége nemcsak a falusi erkölcsök vizsgálata, de a demográfia számára is 
nyilvánvaló.11

Sok megesett lány vagy asszony vallotta: csak azért engedett csábítójá- 
nak, mert az biztosította, hogy tőle nem lesz gyereke. Kis Zsuzsanna mono- 
ri hajadont egy legény sok ajándékkal ámított el, és ,,azt ígérte elegett, 
hogy ő tülle gyermek nem lesz, mert ő már sokakkal próbálta” .12 Ez alkalom- 
mal mindenesetre nem volt szerencséje. A  húszesztendős Jankó Kata a csal- 
lóközi Felsőbáron 1757-ben azt vallotta, hogy egy jobbágy vele ,,két izben 
közösködött, s meg is terhessétette, ugy vévén arra rá” , hogy ,,amidőn né
ki szabódott, hogy azt véle ne cselekedje, hogy -  mondta -  ne féllen, mert 
nem fog mindjárt teherben esni” .13

Hasonlóképpen csalódott egy tizennyolc éves szolgáló is: ,,engemet ő 
kegyelme (ti. a gazdája) elcsábított, hogy -  úgymond -  ő kegyelmétől az 
előző szolgálónak sem volt gyermeke, nékem se lesz... úgy osztán sok 
beszédére engedtem és tőle teherbe estem.” 14

Az ilyen szerelmeskedés előtti szavak persze, mint a teherbe esett lányok 
példái mutatják, általában a férfiak felelőtlen ígérgetései voltak csupán. 
Az Abaúj vármegyei Baktán lakó kisnemes, Nagy János szavai konkrétab- 
bak. Nagy uram 1754-ben teherbe ejtett egy leányt, akinek sok ajándékot 
ígért és azt, hogy ,,tüle gyermeke nem fog lenni” . Nagy János elismerte a 
paráznaságot, az apaságot azonban nem: „mi haszna, mi haszna tagadnom 
-  mondta -  nem viszem el a lelkemen, én bizony szerettem és szeretem is 
azt a személyt, volt is közöm véle, de nem ugy, hogy gyermeket csináljak 
nékie” .15 A  pórul járt kisnemes szavai a coitus interruptusra utalhatnak.

Másról volt szó a Pozsony megyei Alsójányok csőszének esetében, aki a 
vád szerint megfojtotta feleségét, hogy a helybéli kocsmárosné húszéves 
szolgálóját elvehesse. „A  Páll, midőn az szobájában lévő embereket alunni 
gondolta volna, hozzám jővén, üngömet padon feküvén föllfosztotta, és
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azonnal hegyemben feküdt -  vallotta a szolgáló -  de én akkor is láboimat 
keresztül tévén, testemben szemérmes testinek éppen csak a végit betehet- 
te” . Bár a szobában mások is aludtak, a lány nem kiáltott, csak halkan 
kérte Palit, hogy ha „természetes indulatjának öleget akarna tenni, menne 
feleségihez, de a Pali csak azt mondotta, csak hadd betenni Teréz, ugy is 
nemsokára feleségem fogsz lenni” . Miután felesége -  módfelett gyanús kö
rülmények között -  kedden meghalt, szerdán eltemették, csütörtökön Pál 
megkérte a lány kezét, szombaton a kézfogót is megtartották, és vasárnap 
megvolt az első templomi kihirdetés. Aznap este az újdonsült menyasszony 
már nem látta okát az ellenkezésnek: a konyhában „fölfosztván üngömet, 
tüzhelnek néki döntvén, vélem az dolgát álva elvégezte”  -  vallotta. Amíg 
tehát nem volt biztos a házasságban, Teréz csak olyan szeretkezésbe egye
zett bele, amely elkerülte a fogamzás veszélyét. A  leány vallomásából v i
lágos azonban, hogy nem coitus interruptusról volt szó, a védekezésnél a 
kezdeményezés csak a férfitól indulhatott ki, hanem -  hogy a latin termi- 
nusoknál maradjunk -  intra femora technikáról (azaz Teréz szavaival, „az 
láboimat öszve tettem, azért is szemérmes testemben Palinak szemérmes 
testinek éppen csak a vége ment vala bé” .)16

A coitus interruptus ismertségét mutatja viszont egy, a tokaji uradalom 
úriszékén 1768-ban tárgyalt per. Itt nem maga a konkrét eset, hanem a vád
ló okoskodása az érdekes számunkra. Vak Lackó felesége azt vallotta Vin- 
cze Jánosról, hogy „az ő teste az én testemben, mint mikor két hitves együtt 
közösködik, ugy nem volt... a magvát nem a szemérem testemben, hanem 
kívül a combomra eleresztette” . Mivel azonban Vincze János erőszakot tett 
a szerencsétlen asszonyon, ez a körülmény nem fogamzásgátló technikára 
utal, hanem azt mutatja, hogy Vakné félig-meddig sikeresen védekezett. A  
védő azt szerette volna bebizonyítani, hogy így tulajdonképpen nem is tör
tént meg az erőszaktétel. A  vádló azonban ezt megcáfolta, és rámutatott, 
hogy Magyarországon a házasságtörő asszonyok, a célból, hogy a törvény- 
telen gyermekek fogamzását és az örökösödés rendjének bizonytalanságát el
kerüljék, a nemi szervek egyesülésekor megakadályozzák a mag befoga
dását, de ettől még -  mutatott rá a vádló jogászi okoskodással -  a házas- 
ságtörés ténye nem tagadható, ezt akár egy eunuch is elkövetheti. Az ura
dalmi ügyész szavai persze nem a parasztokat, hanem saját társadalmi 
környezetét, a nemeseket jellemzik, de egyben jelzik, hogy ez a probléma 
a X V III. századi Magyarországon nem volt ismeretlen.17

A  Pálffyak vöröskői úriszéke tárgyalta 1747-ben az alsószeli Szabó János 
bűnperét, aki vele egy háztartásban élő menyével esett meg. „M ásfél heti 
menyecske voltam, miuta az öreg gazda engemet élni kezdett és talán töb- 
bet is élt, hogy sem magam ura” -  panaszkodott 70 éves apósára a 25 éves 
Juhász Ilona. A bíróság előtt elismerte, hogy apósával az istállóban és más 
helyeken többször vétkezett, de hozzátette: „A  testi vétket szokott módon 
elkövette ugyan, de ő -  Ilona -  félvén a terhességtől magjának bevezeté
sét mindig megakadályozta” . Ezt a bíróság enyhítő körülménynek tekintet
te, mert -  mint jóindulatúan megállapították - ,  így nem történt meg a 
„vérnek összevegyítése” : vagyis, nem halállal büntetendő vérfertőzés, ha- 
nem csak paráználkodás volt ez. Juhász Ilona szavai mindenesetre egyértel- 
műen arra utalnak, hogy a X V III. századi parasztok jól ismerték a fogam
zásgátlásnak ezt az egyetlen, számukra elérhető technikáját.
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Meg világosabb ez a Gömör megyei Jánosiban szolgáló Miska juhász 
szavaiból, aki egy helybeli nemesnél szolgált. Miska szeretője lett gazdája 
jóval idősebb feleségének, Szabadszállásy Katalin asszonynak, aki azonban 
később egy másik fiatal legényt, Péter kocsist fogadta kegyeibe. Miska ju- 
hász ezen igen elszomorodott, elbujdosott a szolgálatból, és megüzente asz- 
szonyának: „nékem többet nem kell, mert ha utcán lefekszik is előttem, 
mégsem mászok reája, mert meglestem őket, a kocsisa szinté(n) úgy bírja 
már, valamint én birtam.”  A  sértett szerető azt is hozzátette egy fiatal béres- 
legénnyel beszélgetvén: „megitta az én sok béremet, már most engemet meg
vetett és Pétert szereti” , de várjon csak, „én ugyan okosan éltem véle -  
noha ugy éltem, mintha feleségem lett volna mert belüle kikaptam, meg
ráztam magamét a lába között, mint ama nagy halat” , ti. mint mikor az 
ikrát kifejik. De meglátja, fenyegetőzött Miska, új szeretője „szégyenbe 
hajtja” , és valóban, Szabadszállásy Kata nemsokára teherbe esett a kocsis
tól.19 Ez mutatja, hogy nem a nemesasszony tanította a juhászt a coitus in- 
terruptusra, hanem Miska maga ismerte azt, míg az új, lesajnált szeretőtől 
ez nem volt elvárható.

A magyar parasztság körében nem volt ismeretlen a X V III. században 
a megszakított közösülés technikája, ez volt az egyetlen hatásos, nem pusz
tán babonás fogamzásgátlási eljárás. Miska juhász szavai Péter kocsisról 
éppúgy, mint a rengeteg per a gyerekét megölő leányanyákról mégis azt mu
tatják, hogy nem volt általános és nem volt biztonságos ez a védekezési 
mód.

A törvénytelen szerelem gyümölcsei pedig, akár elhajtották a magzatot, 
akár megölték az újszülöttet, akár felnevelték az apa nélküli gyereket, újabb 
konfliktusok forrásaivá váltak. (Elhangzott a Hajnal István K ör Társada
lomtörténeti Egyesületének I I I . Társadalomtörténeti Konferenciáján Sal
gótarjánban, 1989. V I. 1 4 - 1 8-án.)
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