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ELC!SZó 

A boszorkanyperek történeti dokumentumai joggal kelthették fel a múlt 
szazad közepe óta a néphit történész és folklorista kutatóinak a figyelmét. 
Kevés hiedelem akad az újkori parasztsag történetében, ami szemléletesebben 
foglalta volna össze a let0nl5félben lévl5 régi paraszti életforma magikus vi-
1agképét, szorongasait, félelmeit. ts kevés olyan mitológia volt, mely a kép
zelet vilagaból kilépve ilyen gyaszos következményekkel avatkozott volna be 
a paraszti közöss~gek mindennapi életébe. Ez magyarazza azt is, hogy miért 
maradt a boszorkanyhit 14-18. szazadi megnyilvanulasairól összehasonlltha
tatlanur több dokumentum, mint bannely mas hiedelemrl5l. 

A 16-18. szazadi magyarorszagi boszorkanyüldözés dokumentumainak egy je
lentl5s részét két nagyszabasú forrasgyOjtemény tette nyomtatasban hozzafér
hetl5vé. Komaromy Andor: "A magyarorszagi boszorkanyperek oklevéltara" (Bp. 
1910) 461 per, Schram Ferenc: "Magyarorszagi boszorkanyperek 1529-1768" 1-
111. (Bp. 1970-1982) 569 per anyagat tartalmazza, kétharmadrészt eredeti 
forrasközlésben, egyharmadrészt pedig a boszorkanypereket közreadó kisebb 
forraskiadvanyok regesztazasaval. Ezeknek a kisebb forrasközléseknek a je
lentl5s része kis példanyszamú, nehezen hozzaférhetl5 helyi kiadvanyokban la
tott napvilagot - !gy merült fel a bell5lük készltendl5 reprint-összea111tas 
igénye. 

Ezt az igényt, az egyedi boszorkanyper-közlések egybegyOjtött közreada
sat a téma irant megélénküll5 szakmai érdekll5désen túl az is indokolja, hogy 
az MTA Néprajzi Kutatócsoportjaban 1983 óta folytatott boszorkany-kutatasa
ink soran jelentl5s szamban bukkantunk olyan fontos magyar boszorkanyper
közlésekre, melyek mind Schram, mind Komaromy figyelmét elkerülték. Ezek az 
egyedi közlések egyúttal szlnesebb, érdekes anyagot képviselnek: a nem fel
tétlenül néphit-szakértl5 levéltarosok ell5ször a legizgalmasabb történeteket 
"mazsoUztak ki" a hatalmas anyagból, melynek nem kis része még ma is a le
véltarakban lappang. Az itt újraközölt perek között talalhatunk fl5úri bo
szorkanyvadaskodast: Bathory Anna, Listius Anna Rozina, Benkl5 Anna, Tököli
né Jakusith Zsuzsanna, Esterhazy Zsófia pereit; a 18. szazadi taltos-asz
szonyok, garabonciasok, farkasemberek elleni perek legérdekesebb darabjait; 
itt adjuk közre az elsl5 ismE·rt magyar boszorkanyszombat-lelrast tartalmazó 
1602-es pozsonyi pereket, a szegedi 1728-as üldözés melletti legnagyobb bo
szorkanyhisztéria, az 1692-es somorjai "monstre-per" dokumentumait; értékes 
felvidéki és erdélyi - német és magyar - forrasközlések sorat. 

-V-



Kiadvanyunk eredetileg a targyba vagó közlemények teljes körO, kimer1t0 
egybegyOjtését tOzte ki célul, de terjedelmi korlatok miatt egy bizonyos 
szelekcióra mégis kénytelenek voltunk. A teljesség igénye jegyében azonban 
soroljuk fel mindazt, ami nem került be ebbe a valogatasba. A közelmúltban 
megjelent két nagyobb forraskiadvany - Sugar Istvan: "BObajosok, ördöngOsök, 
boszorkanyok Heves és KülsO-Szol nok varmegyékben" {Bp. 1987); Herner Janos: . 
"Bornemisza Anna megbOvöltetése" {Bp.-Szeged, 1988) - mellett elhagyni kény
szerültünk két fontos új megyei forrasközlést - Hausel sandor: "Kilenc Nóg
rad megyei boszorkanyper" {A Nógrad megyei múzeumok évkönyve X 111.. Salgó
tarjan, 1987. 315-335), ill. Dr. Szilagyi Mihaly: "Boszorkanyperek Tolna 
megyében" {Tanulmanyok Tolna megye történetébOl Xl., Szekszard, 1987. 437-
513.). A legfrisseltl közlések mellett ugyancsak a könnyebb hozzaférhetOség 
miatt hagytuk el a Komaromy és Schram melletti legterjedelmesebb és legiz
galmasabb régi forr~skiadvanyt, a Reizner Janos altal kiadott hfres szege
di boszorkanypereket { R. J.: "Szeged története", Szeged ~900, 1 V. 373-536.). 

A kihagyasok egy masik csoportja tartalmi és formai kritériumokat vett 
tekintetbe. Barmilyen jelentOs és érdekes informaciót tartalmaztak is, nem 
vettük be valogatasunkba {ellentétben pl. Komaromy rajuk is kiterjedO re• 
gesztaival) azokat a kiadvanyokat, ahol a közlés nem a per vagy az !télet 
szövegét adja közre, hanem csak néhany kijelentést i~éz belOlük, vagy a bo
szorkanyüldözésekkel kapcsolatos egyéb dokumentumokat {egyetemi szakvélemé
nyeket, varosi ·krónikakat) publika!. így maradt ki pl. a nagyszebeni perek
rt51 tudós!tó Heinrich Herbert: "Die Rechtspflege in Hermanstadt zur Zeit 
Karls VI." {Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, N.F. 1896. 
108-151.); a brassói varosi szamadasokban és naplókban olvasható nagy szamú, 
de lakonikus h!radas (Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó, 1903, IV. 
passim) és több mas érdekes apróbb forrasközlés, melyek felsorolasat61 itt el
tekintünk. Ugyancsak kihagytuk anyagunkból a horvat boszorkanypereket köz
readó két fontos kiadvanyt - Ivan Tkalcié: "Izprave o progonu vjesticah u 
Hrvatskoj 11

, Starine 25, 1892, 1-102.; Ivan Bojnicié: "Neizdane izprave o 
progonu vjeStica u Hrvatskoj" {Vjestnik Kr. Hrvatsko-Slavonsko Dalmatinskog 
Zemaljskog Arkiva, IV, 1902, 112-120, 181-194; V, 1903, 1-8, 105-114, 239-
246; VI, 1904, 80-96, 221-241) - melyek bar sok magyar vonatkozast tartal
maznak, mégis egy masféle kultúraba illeszkednek. 

Az anyaggyOjtésben értékes tanacsokat kaptunk Herner J!nost61.A kiadvany 
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összeallltasanak munkalatait Benedek Katalin kezdte meg, tOle vettük at az 
anyag sajtó ala rendezését. ó segltOkészségével tovabbra is mellettünk állt, 
amit halasan köszönünk. SzerkesztOi munkank soran Schram kiadvanyanak el
rendezését követtük, a forrasközléseket a perek sz!nhelye szerint (az 1913-
as varmegye-beosztast követve), s azon belül kronológiai sorrendben csopor
tosltottuk. Azokat a közléseket, amelyek több megyébOl szarmazó pert fogtak 
egybe, kiadvanyunk beoszt~sa szerint részekre· bontottuk. Segédletként a ki
advanyt ellattuk helynévmutatóval és a perbe fogott személyek jegyzékével 
(minthogy e jegyzék a boszorkanyvadba kerültek listajat adja, a néhany ra
galmazasi pernél, ahol a megvadoltak kértek jogorvoslatot vadlóikkal szem
ben, a listan nem a ragalmazó, hanem a boszorkanyhlrbe hozott személy ne
vét adtuk meg). Né~any esetben, Qjraközlések esetén a jobban hasznalhatót 
tartottuk meg, s a korabbi közlés szövegrészét elhagytuk - ezt szerkesztO
ségi l!bjegyzettel jeleztük (77, 638, 778, 790, 929. old.). Néhany szerkesz
tOségi labjegyzet a forrasközlésben helytelenül megadott adatokat Kristóf 
Ildikó levéltari kutatasai alapjan korrigalja (290, 293. old.). A kiadvany 
anyagi fedezetét a "Kulturalis és történelmi emlékeink feltarasa, nyilvan
tartasa és kiadasa" c. kutatasi föirany biztos!totta; e helyen mondunk kö
szönetet Klaniczay Tibor akadémikusnak, a fOirany elnökének. Köszönet il
leti a NKCS igazgatójat, Paladi-Kovacs Attilat is, munkank intézményes és 
technikai hatterének biztosltasaért. 

A valogatas tartalmi és technikai bemutatasa utan azzal a reménnyel zar
juk elOszavunkat, hogy ezt a forraskiadvanyt hamarosan követik azok a köte
tek, amelyeknek anyagat az elmQlt években kiadatlan levéltari forrasokból 
.gyOjtötték össze munkacsoportunk tagjai, s amelyek a haromszazéves magyar
országi boszorkanyüldözés Qj, eddig ismeretlen aspektusaira vethetnek fényt. 

A szerkesztOk 
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ABAUJ VÁRMEGYE Döbrentei Gábor (szerk.) 
. R2GI MAGYAR NYELVEML2KEK II. 

1 ~ 1 '1. 
PA3TOR GF.ÓRGNESEK MARGIT ASZONN~K ES HEDEGES PETERNENAK xvm. 

FELELETY TERVEK JÁNOS ELLEN. llJ. 

Eredetije IS. klr DL Ka11a 'f'llroia IHéltilrában 979 1&il1n alatt. Védel•esl magilt 
a' téhiln1l k't Ulaony, b0Horkán11ilggal YddoltatilM ellen, Ka1D blralja a11 laÚcD 
elcltt. Ne• lg•• mondja, hogy ylaet aanrt Tolna, 'f'aj e1iniilú •égett• Talallla ollan 
é1 le111il10lta Döbrentei Gilbor t~. , 

TifstOlendo biro uram ef nemof tanach uraim mioekGnk ugi mJo~ COi pG-

rofokaek tebhanl P!!-fstor gorglnenek margit Afsoninak ef hoclegÓC.'. Petlr:

nenek Ana A~oninak felelet0k ez ef ennekokaert cslwtuk unfq.tók 

eleiben tOruenire tercek janofc ennek lmar moftaa ugi mint Anno lat· ·7. 

e3tendGben ualo 5ent gOrgi nap taiaban mulot harom estendeie •og( .JDar:" 
git Asanl jnet As bfai malombol me gOn uolt haza tehhaniban len eia bai-
tufneual de bartufue uisatert aolt ezokaert mert lepedOit felette uolt As 

malomban ef mikoron marglt Asoni As hoftatt viginel mene tanalta elOI 

hedegGf PetGrnet Anna A30nt ef mont naargit Asoaa mit aiJl'S Anna Asoni 

mond olagi tarot met„ltem darabra el Adnia mond iffmet marglt ha4 la~ 

fam mint metelod mert en fohha nem meceltean Anna · megmntatia /is ta

rot ~argltnak Imaran ennek utana· ugi miut ket estendo ol mulu11n As 

mikoro• „ dolog volt teriek Janor ment tehhanban enek i er egi" estendie 

multel ef As t11hbani birak. ef efkotok elot Igi solt janof bisoni kar tlnek• 

tOk birak bogi meg nem tutjatok but0t11i pastor gOglnet margitot ef Az . 

bedegGf Pet&nec Anat As tebhaniakot ~rt en lattam bogi margit ef An

na keten tbct nktanak As h~t · uegio As uiz melet ot As hon.a tehha

niban menek ef o magok keton Az illsben Alotank margit ef Anna ef egl 

Buda, 1840 



l6 1518-1524. 

ma.jl uizel OntGztek uaiat mofta11ak az uizben maga fem margitn11l fem 

Ananal uat fem uolt ef Az terlek Janof moltatlan 3AUara Az tehhani efkot 

uraim margltot e( Anát meg Akarttak butotni1& de Ok uotek ez dolognak 

tOruenl SOrint ualo meg latafat urafagotok eleiben mert Az 0 ti3tefegOkOt 

Az nitok tOt galazatert terlek Janofnak el nem ogedik ef ha Az url&fago

tok tOrueni mutatla ml mind keten margit ef Anna teriek Janofnak nel

aebOz felelonk 

Urafagotoktol törueniet uarhak mert meg bizonituk Az ratok tl'lt 

plafakot JUQbor aomeliokel. 
J~gJUI. T'biln:r, Ku1ilba1 tarto1ó fain 8ilro1 y1neg;raen milr. T1h·olailga cuk egy 

kla óriln7l. As ut kl oda Kauilról moat l1 malom 1nellett Yl11en , mell:r llernild ylzén 
kll11l a' droaboa nn. N'p• hajdan ma17ar yolt, '• Jilrt, mint 1najd rerormallót nlló, 
a' ka11al 11. 117bil1ba. Nem kadnHI meg1sllntette ast '1 la11ank,nt eltótosodott. a' falu; 
niln111l:r lakoiilnak ouk nen maradott mag:rai;. t83lb. a' obolerilban' bolt Yolna kl •' 
le111tol1ó , kl -'1 nem tada tótal. 111 ballilm .esebt. - '8 ball1bn Gllmllr ••1:r'J• kllz· 
n,p,ntk ma l• a1ul tertil1ilt, ho17: u111n:rok yl11t uvarnak akilrm1ll:r lorril1nill, '• 1\

0 

l11lll1p1dil1 utila nJ k1nk1dlk 11'. 
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ABAUJVÁRMEGYE Kemény Lajos 
ALVINCZY PeTER eLETeHEz (KASSA v ÁROS 
JEGYZ0KÖNYVEIB0L) 

· Az itt való magyar prnedicntor AlvinczJI PJler uram die 13. Sep
tembris (1610?) fedvén az prncdicó.lló székből az közönséges vétkeket 
és nz többi között az vró.sló.soknt és ördöngöseket, jelenté ó Kegyelme 
nngy pnnaszolkodás szerint, hgy ó kegyelmét Is keverték belé, hogy az 
féle bájosoknak segítségével maga, házanépe élt volna; azokáért magna 
cum é:ommotlone protestó.lván felőle, az maglstratust az Ur Istennek széki 
eleibe citálta. iterato l<ét lzben is, hogy az háza népét és szomszédlt 
reá.. eskütetvénj végére menjen és ha vala.kit, akár magát, abba.n éri, 
nem csak szokott méltó büntetéssel, hanem tízképpen büntetessék. Ez 
dolog lgy lévén; mint hogy ez nagy és hallhatatlan dolog, dellberúljon 
az nemes tanács e felől, mit kelljen erről cselekednlek. Dellberatum: 
Cognoscatur causa tam zelosae citatlonls ex domino Pelro et moneatur 
ne temere tales protestatlones ex suggesto faclat. SI quod habuerlt contra 
quemplam, aut deprehensus fuerit aliqui1 ln tall praestlgioso scelere, 
anlmadvertetur ln cum pro merito. Pelr111 advocatus ad dominum 
ludlcem dlxlt, se per rellctam Pnisgyartho dc fncto eo insimulu.tum, 
quod ipsa femino. acccrsita signillcavit, se ex pithonlssa clga11a ea l1abe„c, 
t'.'{ Ral111asa1·i t•ai'ciae conjugc, 4uod se rogatam niebat, apud Alvfo
czitim, ut foccunditatcm coniugis eius annualem inhlberet ct hoc pacto 
volebat fidcm facere sibi, · quod po~slt suos et Jibcros a morbis quibus
dam obnoxiis llbera.re. Sic res cognitn, domino Alvi11czio proscquendum 
relicta est ct monitus est, ut parcius deinceps in similibus casibus procedcret. 

lrodalomtőrténettKőzlemények XX (1910), 102-106. 



ABAUJ VARMEGYE Majláth Béla 
LEVtLTÁRI ADATOK REGtCZVÁRA TÖRTtNE
TtHEZ. A XVII. SZÁZAD MÁSODIK FELtBOL 

111. '/(rniíl.:ihallt1atr.111i .feg;11zükü11.11v Dulesznú asszoiiy /Joszu1·kr.ln.11-
1uÍf/1t /s "'!f!Jimcmnak Kohá1·y Istvcín kiszabadUcísa llfl!Jében. Re{léc.;,-

vára, .1683. má1·czius 27. . 
Anuo 1683. <lie 27. Mensis Martii ln Arce Regécz. F~u 

Hn.g()méry András Nemes Abaujvármegy6nek egyik oruiu:triuH 
H:t0lg~1hirájn, mellettem levő .Turntusommal egylltt ugymiut Nem
wh•H ]1'elrntc Istváu és Paukotay .Táuos uramékko.l egylltt jöttünk 
ki l\léltús:ígos fejeuelem '.l'hüköly Imre kegyelmes urunk ü Nagy
síLga kegyelmes paraucsolntjáhól Nemes Abn.ujvií.rmegyébe11, 
1\la~yaroHlm, Regéczke, Jföny és Heicz nevű falukban Nemzete!! 
és vit(~zlií Szirmay Miklós urmn Regéczvli.rának mostani főkapi
tíiny1í11ak ö kegyelmének Iust:intiájú.rn, néwinemli collatcmlis 
foquisitiólcuak pemgá.Jású.ro., peragálvn. :izért az dolgot az ulrum
mal együtt renddel igy· következik: 

De eo utru m. 

rr1ulja-e tanu, látta-e, hallotta-e? hogy Duleszné boszorkány
s:ígért mcgfogattatott volt, és az boszorkányságot mind megfoga
t:ísa elíítt, s mind peuig azutt\u is, hogy elsza.badúlt volna, el nem 
hagyta, lrnnem sok fabeu bizonyos jelenségét mutogatta, nevezet 
8zeré11t pe<lig mióta Kol.tíiry uram itt Regéczben fogvn tartatik ő 
11agysí1ga szabadúlásában micsoda eszközökkel kénálko<lott, maga 
üi eHíbbcni szabn.dúlásával mik<~peu ké1·kedett, s az űrra.l magával 
KoMry u1·1u111nal vagy inn.ss{wa} titkon avagy nyilván beszélge· 
tett-e? és az ö nagysága szabaMtl{Lsábn.n mesterkedett-e? 

rl'utlja-e, látta-e, hallotta-e? t\z tiinu, hogy Koháry uram 
szabadúlrtsíihan ugyan regécziek vagy máshova. valók is mester
kedteuek vohrn., kik lehetnek azok, és miformá.n, s kik által mes
tcrkc<ltelc? nevezze meg tnnu. 

1. ~.l'estis. Szabó Péter sat. Ijáttam s tudom, hogy Dolcszné 
boszorkányságért megfoga.tott, hallottam is szájából egy nappal 
előtt~, a mikor Koháry uram ö uagysá.g!L megszabo.dúlt, ö u:Lgy
sága megszaba<lúlása felől discurrálván az inassáva.l Korpona.yval, 1) 

ezt mondván, meg lesz Korpouay uram, én is magam szállásán 
varrogatván, mondék, micsoda az a meglesz Korponay uram? 
felele Korponay, óh nyomorúlt lélek, kurva, mi gondod néked 
arm, mit tud!Lkozod? mondja újabban Doleszné KorponaY.na.k, u.z 
isten kegyelmeteket megszabadítj:i innét; mert én is sokáig voltam 
itt fogva, s a féreg is úgy megesett, hogy a tenyeremmel seprettem 
róllarn, de ugyan csak megszabadúltam. Hallottam azt ie mások
túl, hogy az várfokon ugrott volna ki vasastúl, és a vas a földön 
nmrndott a váron kívül, s azon a helyen kutya nyomot láttak. 

1) Ugyanaz ki későbben csábr:lgi kapitány lett. 

Történelmi Tdr 1889, 1-25. 
Forrás: Pongrácz Imre liptómegyei alispán levéltárából közlő tulajdonában 



RF.OECZV.Í.RA Tl'lRTÍ-::·mT~;m:z. 

'l'mlom nyilv1í.n, hogy ezen megfogatott két hajdúk frrúltat:'t!-;:t 
i'ilt.al lett Koh6.1·y uramnak ő nngysúgiLnak megszabadúlrti;a. 

2. Testis. Nagy Bástny .J:'tnos 11Pje Aunn. sat. 'l1111Jom azt 
nyilván, hogy Doleszné megfogatott hoszorkiíuyságért. Hallottam 
HílÍlj{thól Dolesznek, hogy megf'ogn.tott volt ő m:'tsszor is az boszor
kányság miatt. Azt is tudom nyilván s láttam, hogy az ahlakjáu 
egy kis lyukacskán az haglyak hejüttcnck, és az ház kiizepfo1 jár
kiLltanak, buholván, azok meg fölkelvén, más rendbéli lmglyuk jüt
tenek he ugyanazon ablak lantornáján levő lyukacskún: mi•rel 
vagy négy mérték lisztemet vittem volt akkor sütni Doleszné liá
zí1hoz. Hallottam azt Ü! szíljából Dolesznének, hogy cléhbcni rah
Hi'tgídmn való kiszabadúlfü1n.kor hizony i\ csak ki8iÍlllott a vitr 
fokon. Más rendben is háltam a hftz{rnál, akkor az ablak alatt 
ai fogait csattogtatta, a fia is mondja: Anyám nsHzony micsolh 
cRn.ttogtatjn. a fogait? Mondja Dolosmé a fiánnk: kurva anyá<ln.t 
mmt.togtatjn. Ismét ogylltt hcs;,:élgctvlm Dolcnnóvul K orpo11n.y, 
hnllottllln hogy azt mondotta Doleszné nz úr sz1tliadúlfl8a folűl: 
hizony adok, bizony meg lesz, rövid nap megszabaclúltok. Azalió · 
Péter magunk szállásán varrogatván mondja Szabó Péter, micsoda 
az, hogy meg lesz, meg lesz? monclja · Korponay a sznhónak: 6 
cs{uupás lélek kurafia, mit kérdezősködöl, mi gondod nékecl n.rrn.. 

3. Testis. Asztalos Mihály neje Katn.rina sat. Tudom azt 
nyilván, hogy azelőtt is megfogn.tott volt Doleszné boszorkányság 
miatt, és kirepülvén a várfokán hallottam Tulok Mihálytól hogy 
mondotta Doleszné, mogvesztette a lábát. Tudom azt is nyíl ván, 
hogy hivattam, az én lakadalmamba jövén Doleszné egy korsó
horral mondván: édes asszonyom az lakn.dalmadba jöttem, ugyan
akkor mindjárt megtapogatván Doleszné a vállamat mirnl azót:i 
is fáj a vállam. 

4. Testis. Horváth István tizedes semmit sem tucl. 
5. Testis. Görgey Máthé semmit sem tud. 
6. Testis. ~örgey István semmit sem tud. 
7. Testis. Orás ll'erencz sat. Hallottam SiiW Péterné szítj:'L

Ml itt nála sütvén: Dolesznének a fia n.zt monilotta voln:t, hogy 
az anyám szárnyára költ, s elment. 

8. Testis. Johannes sat. Egyebet ebben nem tudok, hn.ncm 
hallottn.m a főnyi birómtól, hogy a hajdúk Dolesznéuál itt:mak 
ogykor, s az baglyok ki s be szálltanak az ablakon és hnh.ukolta
uak. Hallottam azt is, hogy a hn.jdúk pusk:'tját felvevén Doleszué, 
mely puska töltetlen volt, s Dolesmé kilőtte. Láttam az mustra.kor, 
hogy Doleszné Koháry uram ablakjánál 6.llott, de hogy beszélt 
volna vele nem láttam s nem hallottan\. Tudom bizonyosan, hogy 
t\zon két hajdúk a kik fogva vannak, etrázsák voltanak, és azok 
által lett az úr szabadulása. 

9. Tcstis. Hegedüs Pál semmit sE>m tud. 
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.l O. 'l'cst.is. 'l.'úth l\lilddy sat. H1Lllott11.1ü B11rúc:t.y Gy u rldmn \; 
~m'1jú.búl, hogy Doleszn(i úgy megköttitte volt, hogy harmiidnapi~ 
8Clll n~m ehetett, sem nem ihatott, sem nem alhatott, mn.j1l elvP
szctt bele, megfeuyegetvéu Bn.róczy Gylll'ka Dóleszuét,' ~s meg
szngg:ttvím Bakúval (igy !) i,iesztgetvéu mP.ggyógyult n le~éuy. 

11. 'l'estis. Kertész György sat. Ht1llottaro mcgfogntfat(Lsút 
Doleszuéunk boszorkhuys1íp;él't, éf! ail bítstyáu vu ló ki repi\ léRM„ 
J,1i.ttam 11:1.emeirumel, hogy Ptiter m·:uu kH izben is heRzélgetuLt. 
ttt. úr iiin.11R(tvnl Korpounyvnl de:'tkC1l, de uem értettem mit hcszúl
tenek. Hallott!tm Soltész szájából, hogy OsautikMk elszük(-!l:!ok 
előtt beszélte vohm Csnntika., hogy Koháry uram ö nagysúg:L ő 
ucki sz1it. fo1-intot igé1·t volun. csak szolgálja. . · 

12. 'l'estis. Kertész György pn.tt:mtyus 110,ie Kathn.rina sat. 
~l1uclom, hogy azelőtt is megfogtCtk volt Doleazuét boszork(rnysíi,
~Mrt, nzt is tudom hogy a várfokon kingrott vas lévén rL 11tb:'u1, 
mngi\ ifl bef!Z6lte, lv1llotto.m sz1\jr..M\. 

1 a. '.restis. OrÍls Ferencz ueje rmt. HtLllottmn Cs1u1tikMi'il, 
millííu egykor Dolesznéuél hálvfl.n CsMtilm, hogy a bnglyok nz 
ablakon bujövén, csa.ttogtattá.k nz szfwuyaknt, s khneuteuek. liit
tnm hogy Doleszué Kob:iry ur:un l\blnk" nlntt í~llott, lie ifl nfo.:d.t, 
az nhlakou, cle bos?.6tlckct iwm hnllottnu11 so uom ULttnm, 1.111u11t 
chnonv611 nz úr szolgú.jfiho?. Korp01myhoz ruaut, ueszédekct rikko1· 
sem hrLllottnm, ugyanazon' éjsznka szahaclídt el Kobfl.ry uram i) 

imgy!ö!íl gn. 
l•!. 'fost.is. Pozsgn.y Andr(1s ueje 11Jlizabctl11\ 1mt. ~r111lo111 a11t 

11yilv:'mi hogy nz ummnnk semmi nynvnlyíljr~ nem lévéu, 01,Cylwr 
11z 111·a111 lomenvúu n. faluua, 1i lJoleszuó kertjében szilvftt ré.zv(w 
fe\hoztii a. v(irba, nz urum ezeutul jajgatni kezdett, annyim h~tt 
1lolg1t nr. uramun.k, hogy sem nem ehetett, sem nem ihatott, ~ mit 
bevett is 11em eroészthette, nz lú.uni felzsugoradta.na.k, kezei clPR· 
tonrk, annyim lévén ut6ljáru., hogy 1\7. hu.faU~ra vnlti feMr ru \i(t.t, 
i11 clk(•szítcttem volt. Menék uemzetes knpitány Szirmay l\liklúR 
nrmuhoz (i kegyelméhez, voltnkép.cn megbcszélgetvén az m·am 
dolAí1t, (•s kfa·vén nzou ö kegyelmét·, hogyhn. valnmi mó<lot tnl1íl
lmti1tL ö kegyelme, istenért tenne jót nz nyomorék Ul'tlmma.l, inc~
áldv(tn n.z úr Isten ö kegyelmét. Mindjíirt l'eá izent egy tfaedestlíl, 
keményon reá pamncsolvfu1 Dolesznéra., hogy az uramnak hn. to
víihb is olynu uyomorús(Lgn. lészen, nv:i~y lmlCtla, rabf!úgm l1mmt.jn. 
föl 1'1 krgyelme, n.z izenet ut(m nyav"ly:.ís ummno.k semmi gomljn. 
ucm volt, u.zont(ll minclonf6le uynvnlyC1.j{ttól wcggyógyult. 

15. 'l'estis. Uá.cz György ueje Kn.thnrinn. sa.t. Hallottum 
Rcgéezk1~u 111.kó J.Jűrincznétöl, millön egykor az a Löriuczné a falu 
útczl'tjt'tn végig meuue, talált egy öntésre, melyen áltnl is ment, 
késö~1 vcvi>11 észbe, hoµ;y elkerlilhette volna, mondá Lörinczué: de 
megrowlok most ; hallván ezt Dole11zné1 mindegy a semmi; mert 
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í•11 locscs:ttttott:un oda, nem lészen 1:1cnuui nyavalyii11. J.;egoth1 u 
l:ibttm rncgromolván Lőrinczué, megdagfl.lltttnak az lúbai, n~~L 
iz1·m·(•1t Doleswéra meggyógsultak a. lábai. 

1 !i. 'l1estis. Szabó Péter neje 8úm sat. Korponayt !:ittam, 
hogy titkol Nagy Tamással, dc nem értettem, mert Mtul hcHzél
gettck, n. midőu belső ltázban mentem, menten clhagyt{tk a hcszÍ!
det., :iz fütlíhen is kimeuleuek, s ott is titkolt:tun.k. 

17. 'Pestis. Muukúcsi S:'tntlor ne.ie Katharina sat. Hallottam 
hogy Korpo~ayval besz1;lt volna Dolcszué. mondváu: ue félj, mert 
lll:t holmtp kiszfl.hadúlsz, földim vagy te nekem. 

18. 'l1estis. Rácz l\Iiliúly uejc Anna sat. Hallottam sz:íj:iliól, 
l1ogy ~mk rabságot viselt n.z v:'trhan, clc <•gyszcr csak kiugrott a 
kid; h:h;t.yítn. 

P o s s e s s i o ]\[ a g y :H ó FI lm. 

1 n. ':l1estis. 'l1akács Péte1· zsell1:1· sat. 'fndom, hogy Dolcsznö 
rnhsfrgot viselt, do mi módon sz:thadúlt ki csak hallottam. L:Utaru 
azt s tn1lom, egykor Dolesznéval törvényen lévén Hegé~czkén föu) i 
{•s regéczkei tauá.cs előtt„valami szántóföld végett, a mikor egy
lw11 folcltiink volna, nkkor az eliíruhitját ránczlia szc<lcgctv1~11 a 
111arblm1t az tanács előtt állv:íu rniud ketten, és kikiildvéu heu-
11ii11kct, :tkkor is mind markában tartváu ráuczba szedett. ki\tiíjét, 
azouhan deliberálván az tnu:'ics behivattanak bennünket, kény
H7.c1·ítvé11 az egyességre Dolesznéval az tanács, én nem egyezvén 
vMo ví1rvá11 csak az ti\rvénytéíl két'véu tőlem nz firmender az tiir
vónyp(~uzt, azután menten az (1r székére appel\álváu dolgát, kit 
meg is nyert az úr székén. 

20. 11estis. Szőcs András kishiró sat. Várbeli hó pénzes 
gyalog levén tudom nyilván, hogy fogva volt Doleszné a várh:i11, ós 
a midőn kiugrott a bástyán mind béklyóstúl, semmi uyomút uem 
ÍH111ervé11 csak elveszett, vi::isza szerezvén magát fél esztendiJ mí1l
vú11, 111i formún nem tudom, fényes nappal lhcín kiugrása. 

21. '.l'cstis. '.l'óth Dankéi sat. 1\ulom azt nyilvá.u, hogy fogva 
volt. lJolesznú, és az várból héklyostúl kiment az kút hásty[t11, ltó
pl:Bzcs gyalog levén. Doleszné mellett lévő fia hírt adott az vúr
h:rn, hogy elment az anyja, mi is kimentiiuk utánna nyomozni, dc 
sehol sommit smn kapbattuuk, hanem az mely irfmt kiugrott az 
b:'1st..v:'111, kutya 11yomot taJ(tltnnk a porhan. 1\fiutegy egy hút mltl
vú1t, nkkol'i csztcndöbcli regéczkei csonbpásztor mogta!Mvfrn 
az v:'1r alatt való cserjében n béklyót, szememmel láttam mikor 
fiillwzta. 

22. 'restis. Vnclász MihfLly sat. Hallottam Gönczön lakoz6 
Vargha Púlnétól, hogy azt mondotta volna Doleszné, hogy ha még 
Regéciv:íra tovább laba.ncz lett volna, olyan helyen bevitte volua 
Kocsi8 l\1ilúlyt, .hogy suk ember megcsodálkozott volna rnjta. 
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:.!:l. 'l'cstis. V:trgha Pit~ özvegye Erzsébet sat. Hullottam fidt

jú hól Dolesznéna.k, hogy négy hónapig voltam rab, de egyszei· a1. 
lrtl1aimat l6gatván, veszteg iiltemben, csnk leesett a vas n. lithom
rúl. lfallottam azt is szájából, nem félek, hogy én re{tm lürví!11y 
lP[.(j"en, mert én reám törvény nem lehet. Azt is hallot.tam Rdtj:'t
húl. hogy gönczi !Jak1ttos Andrásnét tn.nitottn mondván: n mikor 
kor1·i:;omlí.rn. bort kezdesz, J1itrODl csepJ)et az ajtó sark:tra, hii.rom 
t·~wppet az tr1zben cseppents és más korcsomáros bor seprejét lop<l 
Pl, ha n.lrnrocl hogy a borod elkeljcn. , 

24. 'l'estis. Vágási István özvegye Kn.tn.rina sat. Uton mc11-
v1;u egykor Dolesznéval lmllottn.m szájáMl, hogy ha a hoczfö11ak 
ki.iszünük háromszor, megszóllal hozzám a hoczfa. Hallottam azt 
ÍR Rzí1j(1 húl : én is fogva levén, 11e félj ugymoncl mert én is fogva 
voltam már háromszor, de ugyan nem tehettek nám türvéuyt. 
Hallottam azt is szájából: míg Uegéczlcén más egy bort elád vagy 
kilírnl, én addig hármat is eladok, s kiárulok, mert mikor a bort 
kikez1lem, az ajtó sarkára, és a ttízbe cseppentek elsöben. 

25. 'l'estis. Vargha András sn.t. Hallottam s tudom, hogy a 
várbnn fogva volt Doleszné, a majorbn.n csinálván boszorkánysá
got, t'~ 11. mikor rnbságából n víwhól kiment, hallottam másoktól, 
hogy Doleszné fia mondotta rnlnn.: az én anyám csak a. sinclelyrf\l 
repült le. Hallottam azt is a magn.m feleségétől gy~krn.n járvfrn 
nnn:ik előtte hfümmboz Dol~zné, házn.s fio.m feleségéhez: hog.r 
engem tartnak ugymond n:i.gyohb boszorkánynak, de vn.n rné~ itt 
nngyohh boszorkl\ny is nálamnál, foga, lidércze is vn.gyon, t>legot 
hordituak n.unn.k. 

. 26. 'l'estis. Mn.kár Já.nos sat. Hallottam Posgay nevű haj
dútól, hogy úgy megkötötte volt. hogy ha kapitány uram reá nem 
iir.ent volna, tn.Ián el is veflzett volna hcle. 

27. '!'est.is. V n<lfisz Anclrí1s sat. Hn.llot.tam Dolesznénnloir.:í.
j{tbúl, hogy a mikor vitlakire türvónyt akarnának tenni, rid<li~ :l 
sentcutirtt ki nem mondhatják csn.k a lábn.it fonyja össze, és a uagy 
11jj:'tt szorítR:i.11. mar lm közé, ne féljen hogy törvényt tehessenek reít. 

28. Testis. Nagy István sat. Hallottam más eml1erektlil, az 
kik ~z:íjrthúl hallották Dolesz11é leít11yít1in.k: reú. oskilcltenck úgy
mou<l a;: anyámra, de két férfiun:ik, k~t n.!!lszony embernek el kell 
fr<~tte veszni. 

2!). 'festis. Szab6 Péter sitt. Egykor pürhen levéu holmi 
pus;:t.a felől Dolesznévn.l, a mikor elfüí,llott volna Doleszntí az 
oxn.ml'nre, 11. mikor fateált, az előkötöjének a szarvát felfogt:i., 
r:inczhn. szedegetvén úgy mn.rosgn.ttn. az markábn.n, én is hozzá 
abrv(rn szólln.ni, nem i:;zóllhattn.m egyet is, űgy elállott a szavn.m. 

:10. '.restis. 1'óth Lőrincz sat. Periink lévén egyszer DoleR7.
rn~vnl hallottam l!'arkaswí szájából, hogy őt azon kérte Dolesznö, 
nz ternC't.őröl Mroru eskUllt emhornek temetéséről vn.ló földet hoz-
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:1.011 ndd a v{~gt·e, hogy v:ilamint azon holt emln~rek nem s:1.úl11:1k. lí 
reít seui tehetnek föl'vényt. mely li'arkasní• lt i ti u tn11 is Úl!.Y fa tl':'d l.a 
:t:t. tanács előtt. 

a 1. Testis. Lengyel Ilona sat. Porozfmak valót rnosv{1.11 q~y
szer Dolesznévtil, Liró parancsolatjáMl fin.ink mind kcttiínkkel 
veliiuk lévén, egyik a mftsikkal a két gyermek megvercke<ltenek, 
az én fiam meggyőzvén a Dolesznéjét, harn.gjftLan megfouycgette 
Uoleszné az én fiamat mondvüu: várj csak, keseri\ lesz te 11é!rn<l 
:t gyermek megverése; elv~gezvén a porozó mos:íst, haza me11W11k, 
:1zonnal megbetegedett n. fiam, nem tudván mi lelte, az umm 
rnondj:L akkor, eredj csak feleségem Dolesznéhez, mond meg neki, 
lm a fiam meg nem gyógyul, a tiszteknek pn.naszt teszek a várh:t11 
{•s folvitetlek; mondja nékem Dolcsz11é: eredj haza, miél't jösz :t 

h{tzamra, ki verlek innét, uem lesz a fin1l11ak semmi gondja, (•11 lrnz:t 
JO<'ll vén, a fium ugyancsak rosszú 1 vagyon, jő úgy kor (~'!Y ! ) Do lesz né 
fia, ogy RZelet kenyérrel a házamhoz, és :iz fiamhoz menvén, 11101111-

váu: .Jani kelj föl és edd meg azt a kis kenyeret, majd meggyó
gyítlsz, 1nondá a fiam, hagyj bllkét az ii;tenért, másodszor· is ki11ftlja 
hogy P-gyélr, a finm elveszi n. kenyeret és megeszi, azonnal J. fiam 
meggyógyűlt, semmi gondja nem volt. Itten egykor n.z lmln.imrn 
uszítván kutyáját Doleszné, én is nem állhatván mondván, mifrt 
kell uszít:i.ni a ludaimrn iL kutyht, haragjábn.n ntánnam öutiitt 
valamit, az lábaimrn. úgy roegromlottam, hogy három egész hohrn
pig alig hllhattam lábn.imra, mind aildig is míg hoz:dt nem mentem, 
l10zzája. menvén valamit csinált egy papirosban, az lftbamrn re(t 
kötvén, harmadnaprn. meggyógyúlt n lábam. 

32. Testis. Makoviczai Gresco neje Tót.b Marina sat. Egy
kor jövén Heycztöl Dolesznéval, arra t11.nított engemet, ha azt 
akarod tudni, hogy n tehened a mikor a zsirjht elveszik, s meg 
jőjjün a zsirj1i, egy szelet kenyeret piríts meg, sózd meg és fok
lmgymázd. meg, az ajtó felibeu az felső küszöbre tedd fel Csö
Wrtük napon, ha elviszik nz ördögök, meg tudod azon. Az mely 
nap meg!lzahadűlt volt Koháry uram, máso1l m1ig1imm:tl mentem 
:iz várha, ~áttnk 110gy az Kírnhcgyéröl jütt Dolesznll, íj is velii11k 
egyi\tt akkor feljött a várha. 

33. 'l1estis. Szent-Gyi.h'gyi Ilona sat. Hallottam Dolesz 
Panda szájából: n.z hamis hitli egy asszony ember rnegesküdt 
anyámra hamisan, n.<ljn. isten, hogy halála órájáig eskiidjók lmmisa11. 

:34. ~restis. Tóth Lőrincz neje Zsófia Sttt. J~~ylror miglcu 
Doleszné ura biró volt, egy menyecskétől féltvén ltegéczkén az 
urát Doleszné, hallottam szájából mondvhn nékem: minthogy az 
a menyecske n. te öcsédnek barátja, mond meg az öcsédnek, lop
jon a hajából nz én uram szeretőjének annak a kurvának, bizony 
megvnkítom, mert az békának szemét varran:im hé a lmjávnl, 
m{tr egyszer próbáltam ugyan, de nem ártott akkor, mely cseleke-
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t!Ptil·rl ti'11·,·l·11y11ye nknl't lenni. <le elszökött az türvéuy elől; cgy
sze1· az én uram híróság{Lh:m, lmzn. jövén egy tn.llér ára bort adott 
az t:w:'1csnak. akkori u<lvm·Lír6 Horváth István urn.mna.k kar-
111azsin csizmút, így comphl.Utiltatott akkor is n. dolga.. H!l.llottu.m 
:1Y.t i~ Sí11tjr1hól, hq~y ménkő pol'n. is vagyon immár re{Lju.. 

:Hí. '.l'cstis. Ozvegy Demkó Ilouo. sat. Együtt bkv(m Dole1:1z
w~v:d hallottam szíijáhól, hogy ha ö rucghn.rngszik, soha el uem 
11y11gszik a. s?.íve míg hosszút nem Wlte. 

~lö. rrestis. Nagy György neje sat. Mostu.n gönczi sokalla
lomlian, az patikák alá leülvén, 11.dá mn.gát hozzám egy gönczi 
asswuy, 11rvét nem tudom kicsoll:í.né, kérdvén Doleszné llolg:'Lt 
mily lÍ'~Yl'll, mon1lá fogv:i. vagyon felelvén n. gönczi n.sszouy, í•s 
111011<l:í., e<ldig is úgy kellett voln:i, mert az olyn.u nsszony hogy, 
Pgykor n midőn útrn. mentem volna véle, egy szo.lmasz{i.lat felve
vén n. fül<lr!íl, és n.z markában az uevecléken újj{wal szorítván, mfü;
folől n. keze fején fü nőtt ki, így hallottam~ hogy beszélt a.z n 
µ;iinczi :\SSZOUy. 

A 34-ik tanú új1·n. hejövéu momlíi: Ruzogímy Gyurka 11Y.ol
g:í11lc lt.'\'Í'll, hnllvún hozzájn. vnlarui tolv1ijság felől sok híreket., 
intvén rosíl cselekedetiről, így felel a szolga: nem félek éu, mert 
:1.1lott. 11elwm innen (?) már kétsíler uéném, még ad egyszer, azért 
nem éluk, mert neru árthatúak uekem. 

:~7. 'l'e:stis. Vargha. András ueje imt. Hallottam szájából 
J){l\m;zu{m:ik hogy úgymond engemet eleget mocskolno.k. hogy 
ho:'zorkituy vn.gyok, de még én u:'Llamnál nagyobb boszorkány is 
vaµynn, kénlvén ki voh111. n.z i' moucln., fogn. lidórczet tartván, miu-
dcnt eleget hordanak néki. · 

38. rrestis. Szn.b6 János Sílolgálójn. sat. Egykor tehenet őriz
VÓIJ lhttmn, hogy bogács kóróna.k n. gyökerét {tsta. Doleszné, és az 
kiitűjé.be Hzedte, hazn. vitte, de miért, 11em tudom. 

3!). '!'est.is. Kovács ,János s:ü. 'l1udom azt nyilván, egy alkn.l
mnt.ossfrgµ:tl tiirvúuysz(•kbe hiviittntvfo nz regt>cziektiíl, n midlín 
kijött nz t.ürv(•nyhúzból Doleszné 111e~fe11yegete mondván: mi szUk
i;(•g volt; 11Pke1l ide jönnöcl, onnnt lmza jüvén Fónyba, nz lfLlmm 
rniuclj:'trt kifalrnclott és egész túlcn sú.nt:tltn.111 nz l:~hamon. 

40. 'l'('stis. l!'arkns János zsellér sat. •ru<lom nyilván, hogy 
l>olesz116 nyilvúu való kurva volt, mert egy tolcsvai Tnlyigás nevü 
umhernC'k ii fa1·{Lt n. Doleszné ho.sfLn által vágtn. H.egéczen, hópén
ílCS gynlog levén o.kkor, ökör jftszlóban volt a factum, tinnyirn. volt 
n factor (Z~.'J !) hogy tn.lyikáu vitték Tolcsvára Talyigást, de bo-
szorká.nyát nem tudom. . 

41. 'l'e~Lis. J(ialih l~arlms János s:it. r.I.\ulom bizonyosan egy
:-iw1· :i fúnyi lrnrít(•slHm ivott vele111 Dolcszué, mi cgym{Ls köziitt 
ital közhen fü;szeveszvén, megakn.ríuu verni Dolesznét, engemet 
crmk megfenyegete mondván: várj cso.k hamis lelkű, mert bizony 

-10-



11 

11tc·gJ,(t11od, míg n czigiiny húzú ig meut.em, lllhl ig a kcz1~1111>11 gyii l 
fak:ulot~, most is két lyuk vagyon a kezemen, melyet megnwtat
tam esküdt urn.imék előtt, ez pedig szent .H11os hav:íhan \'Olt. 

42. Testis .. U.ássi András neje sat. Hallottam Hegéczkón 
laktom~;m az Doleszné tin. szájából, hogy n. ruidön kisznhn1lúH 
Uoleszné n. várból, zsindelycu repíílt líi. 

43. Testi s. Sartoris .T ános sn.t. ~L1ndom uyil \'ii.n, egy :illml mn.
tossiígga.1 három ludn.m vesz\'én el pannszolkodvn Dolcsznéuak, 
q.(y 1htrab ruhút lebocs;itván n. nyaka ktirííl a földre, sem mn.gam, 
s1'111 az anyám egy ideig 11em 8zólhattuuk. 

H. ~restis. Németh l\fih[tly neje sat. 'l1uclom s lmllott a.111 
sz;'ijií.hól Dolesznénn.k, a zsi11clel)'(JJI kiugorva az v:írhól, a lí1l„irúl 
:1z11l:'111 csn.k lerár.ta a béklyót. 

-15. ~l.1estis. Bo<log Mihú.ly neje sat. 'fu<lom nzt., hogy e111-(e111 
lloles;mé met?fenyegetvé11, a. Jiam csak lrnmn 1· 11yavn.ly[1ha l'sot.l, a. 
l'iil1lii11 koncsn.lkodván, meg is volt(!) utána a mostn.11i fogs{iµa eliitl. 

4fl. •restis. H.ndok luízasak szolg{tlójn. szahad 1<z1„mí.Jy sat. 
'l'rnlo111 azt nyilváu s hallott:im, hogy az gazda m1szouyomnl, Ho1log 
~I ihúlyuét 111egf'e11yegetvé11, vári csnk úgymon1l Ro<log11é, 111eg
n111legetncl mP,g az anyádtól hozott i;ejtm;t (!) H az is kesel'íí lfo:zcrn, 
awmha11 két hlit mnlvá11, a:t. én gazdaaszouyom fia meglicteg1~clv1;11 
111eg is hn.lt. 

H e y e z e. 

47. 'restis. Időshb Ti>th Anclrás sat. Hallottam azt. umga 
D11lesz1ié szájából, hogy cs:tk volna uékem Heiczén egy hizouyo8 
uwglmlt em bl1rem, n.nnak elég péuze lenne, lám Gyöuin·ösi Istviín 
sf'm mivelt, mégis elég pénze volt; de a mi nagyobb egy alkalm:'
tm11>:í.ggal, kért nrm engem Doleszné, hogy vennék neki egy font 
szalo111í.t, megnézvén ar. egy font sz:iloniít az kunyhómba jött, ösz
Wniizví.•11 arrn., hogy vitetnék neki egy itze bort, monclföu én bizony 
1111111 hozn.tok, mert egy poltnrám sincsen, mondja. Doleszné, e.ugedd 
meg, mn.j<l találok én a te kunyhódban pénzt, sr.aha<lon h11gyva 
hogy keresne, azontúl az nagy ládámat helyéhől cltevén, volt 
ugyan néhány forintocskiím eltéve n.z ládám nlntt, é.í ttrr:i min<ljít-
1·(Lst reá akadván kiásta a földből az pénzemet, mintha ő tette 
volna odn., és egy itcze bor árát kellett neki n.dnom belőle. 

48. Testis. Kovács István neje sat. Hallottam Pogiiuy Ist
vfü1 szájából, hogy mondotta volna rabságában Pogány István, 
csak volnaDoleszné sz:tbadou, kiszabadítana engemet rauságom ból. 

49. ~l'estis. Molitor Sfmdor neje sa.t. Tudom bizonyosan, 
hogy Kuhaj (~q.IJ !) járásakor Regéczvárát víván találta az uram 
ttz Doleszné lányát"és a hónalja :dól egy falka kenyeret kivevén, 
ar. 11mm ruegevén, azótMól fogvást nz urnm mind csak kínlódott 
haláláig. 
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r10. 'l'estis. l\:atharinn. .... lyi sat. Kassára in<lúltmu Doles:t.· 
11éval aUt jövén az várból, hogy nz p:i.takon által mentilnk, egy 
követ n. vizböl fölvevén Doleszn(•, az másik oldalám fordítván a;1 

követ Doleszné, kérdém tőle mire vn.ló az, mondá: bolond, :i.zt 
ballottam én, a ki ezt cselekszi, az tolvajok az úton nem fosztják ki. 

Coram me Andreae Bag:i.meri Ju<llium lncliti Cottus 

A lmuyv:í.r. 
Uol'llm mo Htophano li'ekele J nrato Oottus A bn.uyv1u·ic111-1iH. 
Coram me Joanne Pankotay Jur. Cottue Abauyvar. 

(Hú1·om pecsét.) 
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I AISO-FEtteR v ARMEGYE Szendrey Janos 
TOROK KATALIN B1JNPERE (A BUBAJOSSAG 
TORT'eNET'eHEZ A XVIl-IK SZAzADBAN) 

Nos Gabriel Bethlen dei gra.tia princeps Transylvnniae, 
partinm regni Hnngariae dnus, et Siculorum cornea etc. Memoriae 
commendamus tenore praesentium significant.es quihns expedit 

· · (ì l bb th · t 1 · · I t rnu. umvers1s. l'.uoc cum nos Ila a o proxuno pos < ormmcam Je are m•rcz. 15. 

proxime praeterito instante scilicet generali congregatione dno-
rum regnicolarilm trium nationum 'l'ransylvanensium et partium 
regni Hungariae ditioni nostrae suhiacentium in hac civitate 

.161'. 
JIOStra Medgyes ad vigesimum tertium cliem mensis Fehrul\rii """" 2s_ 

'ex eclicto nostro celchrnta, una cmn dnis procerihus, magnatibns, 
statilms et orcliuihus reHui nostri, nec non magistris uostl'is pro
thonotariis et juratis sellis nostrae judiciariae assessori bus in sede 
nostra judiciaria pro tribunali consedissemus, egregius Melchior 
Besenyei de Alba-J ulia pro egregio Stephano Kassai de Colos
var directore causarum nostrarum fiscalium ut actore, iuxta con
t.inentiam quarundam literarum nobilium Joannis Bibarczfalvi 
et Georgii Radasoczi iuratorum notariorum et scribarum maioris 
cancellariae nostrae relatoriarum tenores et contineutiam aliarum 
literarum nostra.rum ammonitoriarum et certificatoriarum in se 
verbaliter exprimentium in figura judicii nostri comparendo, 
idem procnrator <lieti actoris easdem literas relatorias contra et 
adversus grosam dnam Oatharinam 'l'ereok, primo · Nicolai de 
Bogat1 deinde Stephani Czyaki de Mihaly, ultimo Michaelis de 
Dengelegh grosorum quondam relictam velut incattam coram 
nobis in judicio exhibuit et praesentavit. 

Quarum snprascriptio talis est: 
Illustrissimo principi ac dno dno Gabrieli Bethlen dei 

gratia principi 1.'ransylvaniae, partiurn regni Hungariae dno et 
Siculorum comitis etc. dno dno nohis naturaliter demmo. 

T6rténelmi Tdr 1891, 317-334. 
Forras: Kéizlo birtokaban levo eredeti perirat 
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Interi01· continentia vcrbalis haec est: 
llme princeps dne dne nobis naturaliter clemme .. Humili

mam fidelium perpetuorumque servitiorum nostrorum in favorem 
Cels. Vrae semper commendationem. V ra noverit 1111na Celsdo, nos 
literas eiusdem ammonitorias pariter et certifìcatorias pro parte 

-et in persona grosi Stephani Kassai de Kolosvar directoris 
causar. Cels. Vrae fiscalium, contra et adversus grosam dnam 
Catharinam 'l'eoreok, primo Nicola.i tle Bogath, deinde Stephani 
Czyaki de Mihaly, ultimo Michaelis <le Dengelegh grosorum 

·quondam relictam, filiam magfci quondam Joannis 'l1eoreok de 
Enying ex grosa quondam d0

" Anna consorte' sua, filia magfci 
·quondam Joannis Iffjli ex grosa et inagfica dudum dna Marga
retha Maylad tunc sua, prius vero spect. et mgfici quondam 
Andreae Bathori de Somly6 consorte progenita; confectas et 
·emanatas, nobisque inter alios Cels. Vrae fideles servitores 
nominanter literis in eisdem conscriptos praeceptorie sonantes et 
·directas, honore et obedientia, quibus decuit, recepisse iuxta haec 
;verba: · 

Gabriel Bethlen dei gratia princeps 'l1ransylvaniae, par
•tium regni Hnngariae clnus et Siculorum comes etc. 

ll'idelibus nostris egregiis et nobilihnR Steplmno literato 
·zelHeosi, ]francisco Patk6 et Joanni similiter Patko, ·Georgio 
H.adas6ci, alteri Georgio Sarosi, Joanni Bibarc:tfalvi, Stephauo 
Kolosvari, Petro 'l1ordai, Joanni Zolyomi, juratiH notariis et 
scribis cancellariae maioris nostrae de curia nostra per uos ad id 
specialiter transmissis, item comitibus, vicecomitihus et judlium 

· comitatus Albensis salutem et favorem. 
Exponitnr nobis in persona egregii Stephani K:issai de 

Kolosvar directoris causarum uostrarum fiscalinm, 11tmliter 
licet omue adulterinm per quoscumq ue etiam inter alienos et 
·qualitercunque commissum grande et intollerabile sit crimen, 
.multo tamen magis proximorum et consangnineorum incestus, 
.horribilius abomiuabiliusque est peccatmn, cum matrimonium 
foter consanguiueos solenni ritu uuptialique cerernonia contra
·ctum etiam tam divina, quam humitna lege vetitum sit, nihilo
minus tamen grosa <lna Oatharina~ primo Nicolai de Bogath, 
.de~nde Stephani Czyaki de l\fil1aly, ultimo 1\lichaelis tle Denge
Jegh grosornm quondam relicta., filia mgfci <1uondmn ,'Joannis 
·Teorook de ~Jnying ex grosa quondam dna Anna comwrte sua, 
filia mgfici quonclam J oannis (Iffjti.) ex grosa et mgfica dudum dna 
Margaretha Maylad tunc s111t, prius vero spect. et mgfici quon
dam Andre:te J3ii.thori de Somly6 consorte progenita, humanis 
·divinisque legibus spretis cum sersmo quondam d00 Gabriele 
alias principe huius regni rrrausylv:tniae, filio spect. et mgfci 
-quondam Stephani, filii iamfati olim Andreae Biithori de Somlyo 
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.ex prneliba.ta olim dua J\Iargaretha l\fayl:id consorte sua p1·oge
nito aliquot annis retroactis illicitam horrendamque venerem 
.exercuisset, .sicque manifestum commisisset incesturn in aeter
nam honoris sui infamiam. Cum autem tam divino qnam· humano 
jure publicaque 1lnorum regnicolarum coustitutione omnium 
8 celernm, siguuntet· deliberati homicidii, uxoricidii, matricidii,. 
intoxicationis et aliorum enormium scelerum punitio et animad
versio nobis tanquam legitimo hujus regni principi incumbat: 
.ob hoc vellet idem director noster praefatam dnam Catharinam 
'f eoreok ratione praevia ac aliorum certorum negotiorum coram 
I.atius declarandorum medio vestri nostri in praesentiam in causam 
convenire, et ex parte eiusdem a nobis judicium et justitiam 
habere jm:e admittente. Proinde comittimus et ruandamus vobis 
hal.'um serie firmiter, ut accept.is praesentibus sta.tim simul, vel 
duo vestrum, sub oneribus alias in talibus observari solitis erga 
praefatam Catharinam Teoreok cum praesentibus accedendo, 
.qnae si personaliter reperiri poterit, eandem ibidem personaliter, 
alioquin de domo habito.tionis sive solita sua resident~a., vel de 
ùonis et juribus suis possessionariis, unde videlicet praesens 
ummonitio vestra atl scitum snum commode devenire poterit, am
Jnoneatis eandem ibidem, dicatisque et committatis eidem verbo 

, .nostro, ut ipsa 1'irimo <lie futurorum comitiorum primitus post 
Jrn.rum exhibitionem celebrandorum ad praemissam actionem et 
acquisitionem <lieti exponentis de jure responsura et exinde a 
nohis jndicium et justitiam receptura, coram nobiti in curia 
nostra scilicet in praesentia personaliter et non per procura
torem suum comparere debeat et teneatur, certificando eandem 
ibidem, q~od sive ipsa termino in praescripto coram nobis com
pareat sive non, nos tamen ad partis comparentis instantiam id 
faciemus Ìll' praemissis, quod juris erit ordo. Et post haec vos 
:seriem .huiusmodi ammonitionis certificationisque vestrae; prout 
per vos fuerit expediens, no bis suo modo terminum ad praefixum 
.fide vestra mediante referre, vel reseribere modis omnibus debea
tis et teneanimi. Secus non factilri. Praesentibus perlectis exbi
benti restitutis. Datum in possessione Kis-EgresteéS feria tertia 
,.proxima post festum Purificationis beatae Maria.e virginis, anno 
. dni Millesimo sexoeentesimo decimo quarto. -

Nos :itaque mandato Ilmae Cels. Vrae in omnibus uti tene
mur obedire et satisfacere volentes, die 12-ma mensis Februarii 
ad facies possessiouis Boros-Boczy'ard, eonsequenterque curiae 
nobilitaris dictae dnae Oatharinae Teoreok ibidem in praealle
gato comitatu Albensi Transylvaniae · existentis habitae acee
·dendo, ibique personaliter antefatam dnam Ca.tharinam Teore0k 
non repertam, medio egregii Stepbani Sib6i officiale eiuedem, 
;iuxta continentiam .praescriptarum literarum Cels. Vrae ammo-
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nitoriarum et certificatoriarum ammonuimus eallllem, dixirnu1:1-
11ue et commisimus eidem verbo vestro, ut ipsa rn.tione praevin. 
ac aliorum certorum negotiorum coram latius declarandorum 
primo die generalis congregationis dnorum regnicolarum proxime 
cefobratae ad praemissam actionem et acquisitionem <lieti dire
ctoris causarum vestrarum fiscalium de jure responsura iu curia 
Cels. Vrae, eiusdem scilicet in praesentia persona1iter, et non per 
procuratorem suum comparere debeat et teneatur; certificavi
mus eandem, quod sive ipsa termino in praescripto coram Oels. 
Vra compareat sive non, Vra tamen Cels. id faciet in praemissis, 
ad· partis comparentis instantiam, quod juris erit ordo. Cuius 
quidem ammonitionis et certificationis nostrae seriem, ut per 
uos est perncta, Cels. Vrae fide nostra mediante rescrihimmi, 
Ji}andem felicissime ad vota valere ilesiderantcs. ))atum in civi-

1ou. M 
febr. 2s. tate edgyes die 23-a. Februarii, anno dni Millm1imo sexiugente-

simo decimo quarto. Ejusdem Cels. Vrae humiles fitleles servi
tores .Joannes Bibarczfalvi et Georgius Uatlasoczi, einsùem Cels. 
Vrae cancellariae majoris scrilme ac jurati notarii. 

<luihus exhihith1 idem procura.tor n.ctorii,; exhibnit et.iam 
alias ·q uastlam tres lite ras, primas nostras pmeceptorias et atte
statol'ias pro parte et in pen;ona praefn.ti actoriR confeetas, alte
r:is nohilium Joannis Boncidai et Joannis Patko 'foroczkni 
jurn.tornm notmforum et scrilmrmu cancellariac nostrne majoris, 
tertins nobilium Michnelis .%;ambo, similiter i 111·ati nota rii et 
scribae maioris cancellarine nostrae et l>anielis }iterati de 
V li.rad su per collecta attestatione relatorias no bis rescriptas. 
Ciuarum primarum~ nostrarum videlicet prneceptoriarum et atte
statoriarum tenor talis est: 

Gabrio} Bethlen clei gratia princeps 'l'ransylvri.uiaf', par· 
tium regni Hungariac dnus et Siculorum comcs etc. 

:b'idelibus nostris universis et singnlis egrogiis, noLililms, 
pariter et ignobilibus ac alterius cuiusvis stiitus, bonae tamen 
honestaeque famae ac conditionis utriusque sexus hominibus, 
ubivis in ditione nostra constitutis et commorantibus praesentes 
nostras visuris salutem et favorem uostrum. 

Exponitnr nobis in persona generosi St,ephaui Ku.ssai de 
. Kolosvlir directoris cansarnm 11ostrnrum liscalinm, qun.liter ipr,;e 
medio vestri ratione et prnetextu certormn negotiorum comrn 
lu.tius declarandorum in prnesenti:L egregiorum et nohilium 
Stepha.ni Zec'.ileosi, .Joannis Bi~arczfalvi, alterius Juannis Bonczi
clai, .Toannis Patk6, ,l\lichaelis Zri.mb6, Steplmni Kuti, Pauli 
Gyarflis, Petri Tordai, Georgii H.a«las6czi, 1\fathin.c Zarasi scri
harum ac juratorum nota.riorum cancellariae nostrae maioris Ùn· 
curia nostra· ad id specialiter transmissorum; item l\fathaei 
Dombai, alte1·ius Mathaei Tatai, Petri Vizalmai, Stephani Boro-
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nyai notarii A lhonsis, 'l'hom~e Za.lai, l\fartini Zah6, Georgii et 
J\I ichn.clis similiter Znb6, omni no de Alba-J ulia pr<:> jurium 
snornm tnitione ac defem1io110 qun.sdam fassiones et attestationes 
cclebrnri facere vellet juro admittente. Oum a.utem veritatis 
fassio just.itiaeque recognitio nemini debeat ahnegari, proinde 
comit.timus et 11uu11lam11s vohis harum serie fìrmiter, ut dum et 
11uan11o cum praesentihus fueritis requisiti vel <p1ilibet vestrum 
fnerit .requisitus, statim sub oneribus singularum sedecim mar
c:mun g1:avis per cos, quorum interest, irremissibiliter exigenda
rnm ad cliem et locum per ipsum exponentem vel hominem suum 
ad id transmitteudum vohis praefigendum in praesentiam prae
fatornm hominnm nostrorum personaliter accedendo, ibiqut ad 
fhh!m vestrnm den debitam qualiscumque vobis de et super rebus 
coram iuterrogandi8 constiteri (!) certitudo veritatis, silo. modo 
<liccrc, fateri et attestari mo<lis omnibus deheatis et teneamini. 
Super quibus quidem fassionibus et attestationibus vestris literas 
tanclem per prnefatos homines nostros sub sigillis fide eorum 
mctliantc conscdhonclas annotato expnnenti jnrinm suorum 
11hcriormn fntnrnm a1l cautcl:un m1cessiu·io oxt1·a1l:iri volnmus et 
,i11hem11s, counnuni justitia et nequitate suadente. Secus non 
fa.ctnri. Praesentibus perlectis exbihenti restitutis. Datum in 
civitatc nostra Cihiniensi die 10-a mensis Ji'ebruarii anno dni 
l\1 illcsimo sexingentcsimo decimo quarto. 

Altera.rum vero suprascriptio haec est: 
limo dno dno Gabrieli Bethlen dei gratia principi Tra.nsyl

vaniae, partium regni Hungariae dno sat. 
Interior vero continentia sequitur hoc modo: 
Ilme princeps ac dne dne nobis gratiosissime. Post fide

Jinm sat. 
Vra 11overit Ilma Cels., quod nos literas eiusdem atte

st:itori1,1.s pariter et compulsorias pro parte et in persona grosi 
Stephani Kassai de Kolosvar Cels. Vrae fiscalium directoris 
confectas et emanatas nobisque inter alias fideles Cels. Vrae 
servitores nominanter literis in eisdem conscriptos praeceptorie 
sonantes et directas summo quo decuit honore et obedientia 
recepimus, iuxta quarum tenores et continentias nos mandatis 
V rae Ilmae Cels. in omnibus prout tenemur obedire et satis
facere volentes, testes infrascriptos diversis in locis diversisque 
temporibus nostri in praesentiam citatos, firmissimo prius exacto 
ab eisderu juramento, de et super articulis quaestionis inquisivi
mus atque · examinavimus, a quibus talem super rebus coram. 
interrogatis certitudinis rescivimus veritatem: 

Die 1 l. mensis Fehruarii in ci vitate Cibiniensi. 
1. testis nobilis Georgius Fodor annorum 18, citatus, 

juratus, fassus est hoc modo. Lattam, Kende Ferenczet kiil-
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dözte az megholt fejedelem Ueugelegiué ass:1.011yomho:1., tlo 
miért, azt nem tudom. Imretiné asszonyom felül penig semmit 
nem tudok. 

2. testis egrius Georgius Körtvélyesi~ cuhicnlarins et appa· 
ritor Iltatis Vrne, aunornm circiter 21, citatus, juratus, exami· 
na.tus, fütetur hoc modo. 'l'u<lom azt hizo11yoson, hogy szerelmes· 
kedett az megholt fejedelem ruiud Imrefiné assw11yo111111al, 111i 1111 
Dengeleghiné asszonyommal; ezt mind ez világ jól tudja, hogy 
oda járt hozzájok, irogatott, izengetett nekiek; Deugeleghiué 
asszonyomhoz Kende Ferencz, Ujhelyi l\f:irton voltak inkáub 
az föposták, ők hordozták az követséget. Emlékezem reá bizo
nyoson, hogy hallottam, kit{)), eszembe nem jut, mo111ljtt vala, 
hogy egyszer Vinczen Móré (:hí.s1):í.r Jmrelinó nsi.:zonyom ma.ga 
híLzábau, senki sem volt ott hen s hallott. ilyen i;;zózatot az pad 
alatt: G:í.hor, G:ihor, Gábor, az pad al:.i. tekintvén, lutt egy faw
kat l:í.t, s az fed()t levevén róla, melylyel he volt fedve, gyorsn.11 
ke1.d1'k mondani, hogy: G:íhor, G:íhor, H:íhor. Azonkfübc11 az 
11n.jlrn hejntviti1, mond: mit csi11áli;z az isteuért r s 11101111 l\lúré 
lilÍ.Hp:í.r: mi dolog? 8 a:t. dnjlrn. a:t. fe1lőt lmpni.11 nifrnlé az fa:1.1ikr:i. 
s llio111l: l'7.C1111el tígy lwlle11e jfömi, hogy majd 11yakn. szak:1.1l11a 
az fejelJclenmek. Hn11Jadon hitiinkbcm is 1•1,uswr kétellrn1lv1:11 
:ihh1u1, hoi;y az megholt frjeilclm11 melliíje fokiim11ík Oe11geleghi111í 
asszonyomnak, szúlíta lJjholy M:í.l'l.011 1110111h:i11: siess, 1-;ici:;s l\iirl
vélycsi nrn111, jöszte, mit rnnt:i.tok, az njtúrn 111c11,·én, be11<i:t.é11k 
az kulcslyukon, tehát egymás mellett fokiiKz11ek az p11plan alatt, 
de csak nz lúbolrnt l:íttam liogy mozognak val:t ; titkosi az fojede-

· Iem és Oc11geleghiné kfüt .J :í.nos tleák, Kende Fercncz, Ujhelyi 
:M:í.rton voltak, tn.n:í.csadókat kik voltak, nem tudom. 'l'udom azt, 
hogy Kamnthi Farka.s uram gyakorta hitt.a az fojcdcl111et Vi11c:1.n~, 
hogy jönne kglmes m·am Vinczre, írjunk. Azt is hallott.:un~ hogy 
mornlotta, ne go11doljn11k vele kglmes nrarn, ha1l csevegjeiwk 
re:ink, kivel mit gomlolu11k, ki kellene egynek az uyclnít vonat· 
uunk azféle szóhordozóknak az bestye kurváknak. 

3. testis grosus l!'rnuciscus H:ithoni vicem:igister c:uriae 
Oels. V rne, annorum circiter 45, citat11s, juratmi, cxn,111i1111tns sic 
fatetur. J,áttam ós tudom hizonyoson, hogy az fejc<leln111111el egy
mást szerett~k lmreti11é ai:;szo11yo111, de én sc111mi ol.v 1lerék dol
got nem tmlok, nem is láttam. Azt is tnclo111, hogy 1 )1•11gc•!Pghin1• 
asszonyommal is erősen szerették egymást, 1így hogy két mnht•t' 
egymást inká.bh nem szeretheti, 11e Kemmi ol.r hizonyoR dolgot, 
parií.zuaságra valót nem l:í.ttam hozz:íjok. Hallottam ezt az feje
delem szú.j:íból: isten lítet úgy segéljn, senki egyéh felcs1ígc 1wld 
nem leszen Hengeleghiné asszonyomn:íl. 

4. testis nobilis Stephanus Dési servitor et :familiarii.: 
e~regii Joauuis l\Iaku.i vicecul.iicul11rii Oels. Vrne, m111orn111 
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cin:it1n· :!~, citat.us, j111·at11s, oxa111i11af.11s1 fass11s est hoc mo1lo. 
'I' 11do111 a:r:t., hogy KéH111:irki J stv:í11ttíl, az de:í.kj:í f.61 clnget izcn
gddt és irogatott 1 )nngel1~gl1i111• asszonyom, 1•jjel is t111lo111 hogy 
Jc,·clet ho:r:ott 11raml10z 1 )1111gdeghinétöl, uram felvitto ur. fcjc1le
le11111ek, 1lc 110111 írt s i:.mut, 1:11 111•111 t111lo111. lmrefiné :u;swuyom
mil levén S1ílyomkíihen az fejedelem, tudom, hogy az asztaltól fcl
költek, egy házhan csak ket.ten me11te11ek ebéd után, de mi végre, 
azt én nem tudom, egyebet olyat nem tudok. 

Die rn. ]fobruarii iu pracdicta civitate Oibiniensi. "'"'·IS. 
á. tci;tis egregiui; ,J oa1111es literatus l\Iakai vicecubicularius 

Vrae Oels. citatus, jura tus ot examinatns fatetur hoc mo<lo. 
láttam szemeimmel, hogy mincl lmretiné s mind J>engeleghiné 
ass:i:onyom mcllet.t iilt uz fejedelem, s:r:erelmeskedtek és tánczol-
t.ak eloget; hallut.tnm azt is, hogy 111on1lta Dengeleghinéuek: édes 
lelkem uéném. 

fi. testis egregius 'rl10mas Karaznai, an11oru111 circiter 50, 
ma.gister vero coquarum Oels. Vrae citatus, jnratns, exu.miuatus, 
sic fatd111'. /\ ;-: fo1refi11íi as:-;1.011yo111 akkori hop111e:-;terc Illyés 
11ovíí11ek az s;-:áj:í.höl hallotta111, 1110111lja. vala e1.t: t•gykor·, ügy· 
111cmd, Vinczen lremenv1~n az h:izhan, hát egy fazék igen eről-iell 
fíi az tűznél ~ nagyon fenáll az t.ajtékja, el akaním iitni az taj
tékját, 1110111\á az vén as:>zony: ue az élű istenért, mit cseleke<lcl, 
majd elveszté1l B:ít.l10ri Gáhort; akkori h:irfüsármk penig .Huos
uak hallottam az ~zájií.h<Íl: l:í.t.ta 1Hthori Gábort, hogy egy ágyhan 
fokfüJt, J 111refinérnJ. ) J:Í ttalll azt is, )10gy llnngeleghÍIH; il.~H7.0llJ01Hat. 
111egiilelt1~, t:i.11czolt s vig1111 lakott vele az fejedelem; tu1lo111 pt>uig, 
hogy milJ(lcuik bej:ír1íja H énekesll elegd j:irtak oda, mi végre, 
<fo a:i:t ucm trnlom. 

7. testi:;; stremrus ,Joannes H árfö.s annornm circiter 28, 
aulae fa1úiliaris suae m usicus Cels. V rae cit.atus, j 11 rn tus, exami
uatns, fatetur sic. Hnllottam lrizonyoson, 1le kitől, eszemben nem 
jut, hogy egy csuprot tartott Imrefiné az pad alatt, melyet for
gatván, az csupor azt. mon<lotta: Gábor, Gábor, Gáhor, s ügy 
kellett jönni az szégéuy fejedelemnek az tíz pej lován, hogy csak
nem nyaka szaka1lt. Hallottam lmrcfiné asszonyom szájából, 
hogy mondta az feje<lelemnek: édes szerelmem. Azt penig nyil
ván tudom, hogy az fejedelem eleget szerelmeskedett éjjel-nappal 
Dcngcleghinévcl, tudom, sokszor Vingiírton csak ketten háltak 
egy házban, láttam penig sokszor, hogy csókolta s ölelgette. 
Hallottam azt i1:1 hizonynyal, de rn:ír eszemhen nem jut kitdl, azt 
moudtn volna Báthori Gáhor, hogy soha jobb testit emberrel 
nem közlötte volna dolgát mint JJengeleghiné asszonyommal. 
Hallottam azt is Hegedüs· Pétertől, hogy az fejedelem szájából 
hallotta: az én lelkem, úgy mond, megnyugutt Dengeleghinéllen, . 
ha penig Jia lészen, Gábornak ucveztetem. 
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8. testit! Goorgius Virgiuá1:1 <le Hatis!Jo11a, nuuorum c11·c1-
ter 25, citatus, juratus, hu.c serie fatetur. 'J'udom bizonymmn, 
hogy eléggé szerelmeskedett az fejedelem lláthori lhí.!Jor é,ijcl
nappal Imrefi Jánosnéval; kerítő küztök egy üdőben }'arkns 
István és az előbbi hárfása. Hárfás János voltak; annak az 
Hárfás Jánosnak szájából hallottam, lS penig szemmel láttn., 
hogy egy faza.kat tartott Vinczen az kemencze a.latt lmrefiné, éR 
:~z mikor Báthori Gábor hozzája. jött, útJábau lévén, fellobbant 
az fazék, mint egy láng ütött ki belőle és az volt jele az fejede
lem oda menetelinek. Azt penig gyakorta láttam, az Agya vetve 
volt, az fejedelemnek ölében ült, csókolgatták, ölelgették egymást 
Imrefiné asszonyommal. Dengeleghiné asszonyom dolgát nz mi 
illeti, szájából hallottam Báthory Gábornak: én vagyok az Uáthori 
Gábor, utánam mindjár:í.st Dengeleghiné. Hegedüs . .M ihúlytól 
pcnig azt hallottam, hogy egykor reá jutv:in Báthory Gáborra 
az szerelmeskedés, akarja volt az földre n.vomni vétekre .Denge
leghinét minden emberek láttára; magának penig az fejedelem
nek szájából hallottam, hogy mondotta: soha kedvesb testű ernhert 
nem kóstoltam DengeJcghinénéJ, noha immár eg.vnéhány Rzá;1,zal 
volt kiizöm, kit még ezerig 11em tölthettem, bnucm ha reá Wltii111, 
oztáu azután megtérek. 

9. testis strenuus Ciprianus Seyler, annorum circiter 21, 
aula.e familiaris suae, musicns V rae Cels. Viennensis, cita.tus, 
jnratns; exn.minatus sic fatetur. Láttam, ign.z, eléggé, hogy csó
koltn. lmrefinét Báthori Gáhor, az ölében ÍR ült, kobzot is pengeto 
az asszony előtte ; láttam azt is, hogy H:í.thori C-M.hor az el(íruh:tjfl. 
alá nyúlt az asszonynak lába közé; egy házban mentenek kéze11 
fogva csak ketten, mikor kijöttek, ugyau léhtek- égtek, mit micl
tenek, én nem tudom. Az Károlyi Mihály hegedüse, Hegedüs P:il 
heszéllette énnékem: mikor egyszer Irureíinéhez ment volna az 
fejedelem, az ágya alatt egy csuprot talált az fejedele1ii, mely
lien mindenféle ruhájában egy-egy damb volt, kit meglií.tvú.11, 
álmélkodott rajta s ezt moudta, hogy: csurlúlkoztam rnjta, hogy 
hová lesznek az én ruh:í.jim. Hegetllis Mihály beszéllette m~t. is 
énnekem, hogy ő be is ment hozz:íjok az luizban, az hajnalt is 
megvonta nekiek. Az mi Dengeleghiné dolgát illeti, láttam eléggé, 
hogy csókolták, ölelgették egymást az fejedelemmel, egy11uis 
tenyerét verték, ILZ asszony tartotta s 1imaz re:í iitötte; küzho
járók köztök 'forma, Kende ~~ereucz és Ficzkó voltak. Hárf:íH 
Jánostól hallottam, Báthori Gábornak az 11znj:iból hallott.a, 
mondta volna Keresztesi Pálnak, hogy: soha j(í izii testű embert 
Dengeleghinénél uem ismertem, nmgn. immár kilencz sz(Lzu:1k 11e111 
1mk héja, kikkel közösködtem, azoknak penig csak kettejé11ek 
sem volt vászon nz ingnljok .• Jut eszemhen, hogy azt is bizo11y
nyal hallottmu, kiWl, uem emlékezem, hogy az asszony llengn 
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lcgltiné szc111érc111tcstót kökény lével 11101>ogatta gonosz végre, 
Lmlniillik fertclmest>égrc. 

10. testis strenuus Petrus Hegedüs annoruru circiter 20, 
anlae fümilinris ot mnsicus, Cels. Vrae, citntns, juratus, exami· 
uatus, fassns est hoc modo. Eu nz l mretiné dolg:ihan semmit sem 
tn1lok, mert akkor az fejedelemnek nem voltam szolgája. J.Játtam, 
Dengeleghinével eléggé i;zerelmeskeclett, csókolták, ölelgették egy-
111:íst és ketten egy hiutóhan is jártanak; láttam azt is, hogy csak 
ketten voltanak egy h:í:llian, mit míveltek, nzt én nem tudom. 
H:ithori Gábornak penig hn llottam az sz:í.já.hól, hogy mondotta: 
megnyugutt, ugymon<l, az én lelkem Dengeleghinéhen; ha tőlem 
tia lészen, Gáhornak neveztetem. 

11. testis streuuns Joannes Buczin.y annorum circiter 28, 
pe11isequm1 Vrae Oels., citatus, juratus, examinatus hoc modo 
fo.tetnr .. Hallottam az Imrefiné asszonyom akkori hopmesterétöl 
lllyéstől, ki most Hérlnyné asszonyom hopmestere, e szókat: 
lwmenék egykor, 11gyn10n1l, Vincz1m egy lt:ízban, hát az tílznél 
eríísen förr egy fazék, kirt'.H el akartam az fedejét venni, s monda 
egy vén olálmő : ue az istenért, mert majd elveszted Báthori 
thibort. Azt penig hittam, hogy Dengeleghinét csókolgatta és ölel
gette Báthori Gábor; egyszer penig töbhi között hogy játszodoz
nak vala, az kezében is találta vala ütni az kést az asszonynak 
az fpjeclelem. 

1 fi. die ]i'ebruarii in praedicta civitate Cibiniensi. .· Ccb1·. 15. 

1 l!. testis strnnnns Steplrnnus J~cho annorum circiter 26, 
citatus, juratus, examinatus fassus est hoc morlo. L{tttam, igaz 
eléggé, hogy B:ithori Gábor Tmrefi .Jánosnéval együtt ölelgették, 
csókolgathik egymást, de én semmi oly derék 1lolgot közöttök 
nem láttam. Az mi az Dengeleghiné dolgát nézl, egykor igen 
vígan valánk Hengeleghinénél, s kérdi vala egy részeg szolgája 
Báthori Gábortól : hol vagyunk most kglmes uram ? az fejede-
lem mondá: egy j1í akaró szerelmes asszonyom házánál, az kinek 
én hüttel megeskii<ltem. 

2ll. ]i'ebruarii in civitate l\fedgyes. cehr. 25. 

1 a. testis egregius J!'rn.nciscn.s Róclogh 11e Várad annorum 
circiter ~o, citatns, jnrntus, exaruinatus sic fatetur. Váradi Szőcs 
Gergelynek szájáliól hallottam, hogy heszéllette: egykor Vinczen 
Imrefinének egy kis sub:iját férczelern vala, egy ördöngös asz· 
szony vala ott, egy keszken{jt csavargat vala az kezében, mondá 
egyszer Imrcfinének: hozzam-e hamar r Ne hozd még, meghal. 
A zonküzben j1íl megcsn.vn.rfüí :iz kezken{)t, hejut:ínak az szolgái 
közöl s megmondiík, hogy it.t vagyon H:í.thori Gábor. Az mi az 
Hengeleghiné dolg:í.t illeti, egyszer hémenék Vingárton az házban, 
hát két derékalj egymás mellett az földön, s kérelem az vén asszon· 
túl: mire való ez az két ágy ( s monda: az fejedelem hál rajta. 
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l-t. testis egregius Petrus Kertszeghi annorum circitel' 'Hí, 
citatus, jumtus, examinatus fn.tetur sic. Ltíttmn azt, hogy az 
megholt feje<lelem IJ:íthori G:ihor l\Z ngylmu fckfült, 1 mretinP is 
ott il1t :tbban az ágybau, \Helgette Jkíthori lhíbort é:'I fejében 
11ézett. Hallottam penig Dengeleghiné felől az fojedelern szájából, 
hogy azt mondotta: isten őtet tígy segélje, teljes szentháromság, 
hogy elveszi nmgának feleségiil Dengeleghinét. Uátoni Ferencztől 
penig e egyebektől haUottam azt, hogy Dengeleghiuének leánya 
lett Báthori Gábortól. 

15. testis egregius Laclislaus Bornemisza de KolosYtír, 
:umorum circiter 2:l, cubicularius et apparitor Cels. Vrae, citatns, 
jnratus et exnminatus fatetur hoc modo. Móré G:íspár beszél
lette énnékem, hogy egyszer egy csuprot főzett volt Imretiné egy 
varázsló vén asszouynyal az tűznél, mely azt mondja volt: Gábor, 
Gtíbor~ Gábor. Azonb:m nz vén asszonya befnt Imrefinéhez s 
mond neki: ngos a„szonyoru, nem tudom, mi vagyon :iz tíízuél, 
de nzt mondja, hogy G álJor~ Gábor ! Hamar az isteuért vouj:ik 
ki az tiiztöl, ne flljjön oly ham:ir, mert úgy jő Bií.thori Gtíbor 
lovi\ nyaka. szakacltúhnn, hogy t.alám meghal. Dengeleghiné asz
~zonyom folől penig 1~11 i;emmi oly derekas dolgot nem l:ittn111, 
~em · 11em hnllotta111, h1111em Kende ~'erencz hesí'a:lli vala Pgy
~zer, hogy szenH'irnl ]:itta volna Deugeleghiuét együtt in opcre 
adnlterii Báthori Gáborral. 

16. test.is strenuns IJ:ulislaus Vitéz anuorum l'irciter ~o, 
f:uniliariR et servitor 1uagnil!d dni Nicolai 'l'öklily, citatus, iurn
tui;, ex:nninntm; fatetnr sic. Eu az lmrefiué dolgában semmit. m'111 
tudok, mert nkkor nz fejedelem (köriíl) nem forgnttam; hanem 
ttHlom nzt~ hogy }{:it.hori G úbor Deugeleghinévcl együtt· csn k 
ketten egy házb:rn háltak; tudom nzt is, hogy 11lsói11gbo11 jött ki 
az hnzhól Dengeleghiné, kiben az fejedelem volt, s izente is én 
tőlem :iz fejetlelemnek : feküdjék le immár lí fölsége, én is ezen
nel majd lefekszem. Jfallottam penig, hogy 'J'ntny beHz1mette, 
1'7.IÍjtíból hallotta az fl'jedele1111wk, l1ogy mondotta volnn l>Puge· 
Jeghinrnek: soha, ugymoncl, el nem keriilö1l, hogy B:ithori (j ~tborné 
110 légy. 

mar•z. 1. JJie 1. mensis 'Ma.rtii in praescriptn civitate l\Iedgyesieusi. 
17. testis strenuus Uemetrius 'rárk1iny nliaR servitor dictae 

dnae Ca.tharinae ']'örök,, annorum circiter 5U, citn.tus, iuratiu', 
cxa.miuatns sic fatetur. En I mrefiné asszonyom felől semmit sem 
t.1\(lok mornlani; hanem akkor, mikor az fejedelem Dcngeleghiné
hez ,j:í.rt., t-:zolgája. voltam, l:íttam eléggé szerohnoskedésokct., csií
ko]gat:í.sokat é~ ölelget.éecket, viga.n való lak:isokat; híttam :17.t iH, 
hogy terhes volt az asszonyom, kitől, én azt nem tudom. lJ:itt:tm 
azt egyAzer, hogy egy pokróczban takl\rva egy bölcsőt vüuek alá 
az házból, mi volt benne, én nem tudom. 
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(~11on1111 q11ide111 t.esti11111 fassio1111111 1wr nos mmlo pr:iomisso 
rc1'.l'pt.arn111 ~criem, pro nt per uos est perncta ct cxpcd itn., ll111:w 
1. \•Is. Vrnc füle nostra mediante rescripsimus, 1p1am diutissime 
atl vota hcue valere clesi<lernnrns. l )at.11111 in praoscri pta civitato 
l\fcdgyesi1msi d ie 1. prnescri pti mensis i\f a rtii, a n110 <ln i l\f i llesimo 
ses:ccntcsimo <lecimo quarto. EimHle111 ( ~cls. Vrac hnmiles, fideles, 
iierpeLuiqne srrvitorcs: ,J uau11cs Bo11czi11n i et .J oannm1 J:':ttk1i 
'Poroezlrni, scrihae ct inrati 11otarii cancdlariac maioris Ilmac 
Ccls. Yrae <le curin. ciusdem :ul pcrngcndam pracmissam exccu
tiotiem specialit.cr tramnnissi. 

'l'crtiarmu s11prascriptio talis est: 
Jlmo principi <lno dno Gnhricli Bethlen dei gratia prin-

dpi 'l'ransylvaniae, sat. 
lutcrior vero continentia vcrbalis sequitnr hoc modo: 
Ilme princcps dne <lne noliis natnralitcr clcmcnt.issinw sat. 
Vra 11ovcrit Ilma Cels., nos Iiterns cjusrlem attestatorias 

parit t'l' <'t. eom pulsorin s pro partn et i n persona grmii 8tcphn.11 i 
l\ai:;sai. de l\olosv:í1· consiliarii et <lircctoris e:111sar11111 1iscali11m 
ll111ac ( !cls. Vrae confectas ct cm:uiataH, nol1bq11c inter alios 
(~ds. V rnc humilcs ct fülclcs scrvitores in cistle111 lit.cris 110111i-
11:111tcr conscriptos }H":tcceptorie sonantes et <lircct:ui, honore et 
ohc<lie11tia qnihns <lccuit rcccpisso, inxta. q11ar11111 co11tiüe11tiam 
1101:1 in 011111iln1;; 111:tn<lnt.o Cels. Vrae, uti t.cnmnnr, oliedirc ct. 
-;al.isfa<·.1~ro vol1•11t.cs, i11 hoc :1.111u1 prnosnnti l\fillrnii1110 snx1~ontcsi1110 
de1·illlo q narto dic 11i111irn 111 vigt>sima secunda me11sis l•'clirnarii 
i11 civitatc Var:ulionsi, in <lonw vitlelicet nobilis (:l corgii literati 
Vn.dros jnrati 11otarii scclis j11<liciari:1e 1•jns1le111 Cels. Vran, vigorc 
111:1ntlati Cols. Vrne test.cs iufrascripto:; sni in pracscntiam cita
tos, a<l fi< km eor11111 clco dehita111 cxami11nvi11111s, a 1111ihns rpiidem 
s11per coram i11tcrrogatis talem rcscivimus cortitndiuis veritatem. 

1. kstis l•~lias Nagy (h~ Vlirn<l nohilis, annorum circiter 
!it), jnmtns, examinatns, fassus ost. Hallottam kiizhírrel Bánti 
])ic11esn1; asRzo11yo111 feVíl, hogy gyel'lneko lött Krnynik ,J :í nostól. 
Hallottam azt is, hogy mrg Ecscdhe11 lc:íny koráhau hozzáfogott 
B:ítliori Uiíhor, nz vén asszony vezette cl róla. Hallottam azt is, 
hogy K rayuik .ULnosnak Kalot.aszeghen laki) Vajda .Ferencz 
kerítette volna. 'l'oviíhh:."t Rünliné asszonyom ez clmnlt öszszcl, 
rninckelűttc az fejedelem kijött. volna, hivatott vala szolgának 
engemet Kcrekihen; egy chéden s egy vacsorán az asszony11yal 
s 1\ mynik .T1í.nossal egyiitt hwén; ):ittam akko1·, hogy egybe 
h1111tak-lmra.ptak l\rny11iklrnl 117. asszony; én vcvén cszc111hc11 tt7. 

tlolgot, elhagyám az nsszo11t. Az 111i az T mrefiné rlolg:ít nézi, még 
minekcWttc fcjedelnm 11em lött volna. Hcíthori G:ibor, szolgája 
voltam Imretinének, hivat:í.111 egykor Azabó Mihályt Vajdií.rúl 
ruhaszalmi s hagyá. énnekem az assiony, hogy főicssek vagy hat 
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tál étket; szállására kivitetvén penig az étket neki, bor.a egy 
levelet Sütő .János, az asszony szolgája, Szabú l\lih:ilynak, meg
nézvén az levelet, nagyot fohászkodék, az égre tekintve; akkor 
semmit nem szólla, hanem másod nap mornl:i : láttad-e uram 
tegnap az mely levelet hoza Sütő .János ; s mondék: lát:í.rn, 
micsoda levél volt? úgy jelenté, hogy B{ttlrnri G:í.hor küldötte az 
asszonuak, szerelmes levél, azt frj:t, hogy meg kell érette halni, 
ha hozzá nem jnthat; azt is mon<lá, hogy ott bc1111 i~ egynéh:í.ny
szor akarta. kezében mlui, az csecsibcz is tötte, ho~y hozzrí. nynl
jon, és eleibe is vetette az asztalra, dc hozzá nem uylilt. A1111ak-
11tána csaklrnmar hivatá az asszonyt Ji1csedben Báthori Gáhor, 
1le én 110111 voltam odn. vélle. H allottn.m szolg:í.itól, hogy az mely 
inast Albertet. Sólyomk(ibiil kivettetett, az routott volna ki egy 
ajtót, az melyet még Báthori :Miklós záratott volt be, awn kerül
tek volua egybe. Belső h:í.zanépétlil hallottam, hogy egy Kccskésné 
nevii asszony vagyon, ki az [mrelin1í két Jáha újj:í.t fogván, az 
feje felé vonta és azt mondotta: gyakd, gyakd édes ngos uram 
az én ngos asszonyomat. Az nem jut jól eszemben, ha !:ittam-e 
egy ágyban őket. Dobszai asszony, az ki főszolgálója vala, p:rna
szolkodott, hogy őtet is az asszony másnak elkerítvlin, vütte ci;zé
ben az dolgot, s ő n.J:ijütt az asszony h;í,zábl)I, akkor látta n z 
fejedelemmel egy :ígyhan ííket. A unak felett.e sok panaszolk0«1á.
sok voltak nz bels•'.i h:íznt;pétl.íl, rnomh:í 11, hogy :í.111 most iR t'p;y 
:ígylm11 vadnak, 1ígym01ul. Ugyanott Di1ísi':og1•11 a ki.ii1;ph:ízh:111 
az fojl'dPlemmel Dévay is ot.t hen vn.ln, s mogfogú. ngy snperl:i.los 
ügynak az árboczfö.ját Báthori s rno1Hhí.: JJérny, ehhen az :ígyha11 
tlittem vala meg Uengeloghiné asRzonyornnak eWször. 'J.'udorn 
azt is, hogy Alvinczen kiiliim-külömb hííb:íjosokat hivatott. Hal
lol.tam, hogy egy oláh nsszont, r;zolg:íhíj:í.t taníttatott hii h:i.jos
s:ígrn u. végre, hogy az frjcdelrnct nrng:í.hoz hííviiljP. ]~~.t is hal· 
lott:11n, hogy fejedelem félpapncstít és l:íbrnvahíj:it főztök Vi11cze11. 
Egykor felmenék étckszerszámért s hí.Mm, hogy az tűznél egy 
fazék nagy fejér tajtékkal fö vala. s mondék: majd elütüm cmwk 
az tejnek az tajtékát az késsel; mon<l:í. az olúhu.J: mit miveh;z az 
istenért, majd elvesztesz mind magadat s mind minket; ar:inz:í111, 
hogy afféle habomts:ig s nem is kérdúm, micsoda. H allott.mn •~zt 
bizonyoson Alberttől az inast1íl 1 hogy mikor alföl1: faznlmt fi'íztek, 
látta szemével s fülével hallotta, hogy az fazékht'1l ttY.t mumlot
t:ik: Báthori GúLor, :Báthori Gáhor etc. HnJlotfam fJgy vinczi 
jobbágytól, hogy Benedek mellett Felsíí-(hí.1<1 nevíí fo.!11,i:i.lmn 
vi1<ze11 volt haza egy bűvös-bájos oláh nsszont Vinczről, két iikriin 
nehezen vontathatta hnz11, s az Kir:ily-kütj:í,n:U ugyan 111<ig:í.llot
t:tk volt ~..,ejérv{tr mellett az iikrök, ha11ern lo kellett i:;z:i.llítani 
az szekérről s úgy mehetett ki 011nm1 1 mon<lott:t a111ia.k az 
jobbágynak nz oláhníí, hogy őtet dezkintúlui vitte volt Trnrcfi11é. 
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'l'cít .liíno:m1\tól 1\s M:i1111i .J:ínostt:íl hallottam nzt 1s, hogy az 
assr.01111ak még lcá11y kor:ihan is gyc1·111cko liitt s ar. lrnmora· 
sr.6klH•n vettdte volna. 

~. tostiH 11ol1ilis At.cphan11A Pais~y:írl<í 1le Yiírn1l, an11or11m 
('.irciter :li, j11rnt11s, cxa111i11at11s fas:ms mit sie. 1 rallottalll kiir.
hírrcl, hogy K raynik .1 iinossal sr.ólt.ák Ráuli J)ie11e:;11ét; azt i!i 
hallottam, hogy gyermeke löt.t volna. 'J'uclom, hogy Kraynik 
.J:ínos l11í1losóhan is vala s oda jövén Adonha11, asszo1.1yom én 
vc•lem renclelc aszt.alt neki (mert én akkor I mretiné szolgája vol
t.am) mi eléíttiink tagadta, mondotta azt, hogy ő neki oly lwgyel
mcs asszonya, hogy hn. !iOk irigye nem volna, éi 1iagyrn mehetne 
az asszony 11tií.11. Hallottam Nzcge11i Mih:ílytól, Het.íis Bol1lizs:ír
t.ól é8 töhhcktöl is ar. [111 rntiné asszonyom llllval':íhan, hogy 
1\ erckihen H:íthori G :í hor még H:í 11 fi Hienes i1lej(• hc11 is gonosz 1í 1 
élt volna az h11g:íval. Az Tmretiué állapatj:it az mi niíii, :1:r. mik<n· 
,;n srnlgalni mentem oda Adonhn11, annakellitte volt. az l'ejetlelem 
har111a1l 11a.ppn l, é11 iilliimhen ott nem volt; ha11e111 asszonyom 
l1~rclélylwn rncnvén telel11i, fö le:inynsszonyolrnt itt kün hn.g-y:i, az 
l'c'i leányasszony ] >ohs:t.ay nyilvií.11 heszéllctte nekem, hogy B:í thori 
U 1íbor szintén egyiitt h:ilt vele mint hiitös feleségével és vetkőz
tette, takargatt.a egy 1ígyhan őket ugyan (j Ado11han. Az feje<IÍ1-
krn itt kü11 levén Vorg1ics ha<la és Seg11yei :\] iklós haJ:ífa 11t:\11, 
jövérwk N1imeti Gergely, Ka.11111ti Farkas ummék az fojedele111-
hez mintegy kilencz órakor tájba reggel, mikor még egy ágyban 
J'ekiinnének s engemet kénszerítének, úgymo111l, hogy hernennék 
s meg1110111laná111, hogy szemben alrnrn:inak le1111i ar. fejedelenuncl; 
t>11 he111c11ék, 111egmo1Hl:im ar. fojelleleumc~k az izem·tut. s monda: 
jiijjPuek be, s :i z asswnynyal egy 1ígyha11 fekii v1!11 nz fejc<le!e111 
111cgülelé s montl:i: mint t11tszik kglr11etek11ek ez az élet~ K am11ti 
uram arrn azt moncl1i: ig1:11 j1í vagyon kgl1111~s uram. Ugyanezen 
clolgolrnt az tiibb lcányasszouyok is bőségesen heszélgették. Azon 
lefoyasszontúl hallottam, hogy Vinczen egyszer éisszeveszvén az 
asszon,ynyal, így szi<lta: ide Mgy lélek esse, lélek kurva, soha éu 
tiihhé i1le hozz:i<l nem jiivök; s az ass:wny monclotta: hé:í.hau 
U:í.hnr, mert. ma Vej<;1·v:ína acl1li~ be nem md1ctsz, hanc111 ná
lam kell 1011110<1 d11S1le11, az föjedelmn kezke11öjét elragaclv1i11 ar. 
asszony, az föjeclelem foliilt szekerére s elinclult Fejénár felé, 
Fejérv:í.rtól pe11ig visszatért., mert az asszony az kezkenőn három 
csomót kötött, ar. foje folet.t lu'iromszor 111egcsavargatvún, három
szoi· kiáltotta: G:il1or, thihor, Giíhor, s úgy jiitt. vissza, hogy 
csaknem szakadt uyakok az vinczi l1iclon, H ott volt chéden az 
f<-jetlelem. ':J1udo111, hogy 11111totné (!) rwv(í Hclinde11 lakó asszont 
01la hivatta s kiirpiczeltctett vc;llc; hallottam az leányasszonyoktól, 
azért hívatta oda, hogy l>íívölt.osscn v1:lle. Hallottam azt is, Siitíí 
.Tános volt minden küzhcnj:írója, 111ert hiiliis volt ar. asszonnak. 
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Ezt !:ittam s tlulom lJizo11yoso11, hogy 111illll déli 11 ei;tvl-li lefokvt:sl'
kor az astlz011y hoz bement A pl'ó<l .f:inos mint egy hütös fclei;«~gé
hez, tle S7.Íntén az factumát nem l:í ttam. Otthomú.nhan egy estve 
az asszony Mvnta, hogy miami leveleket jegyezgetnók, kiket 
hagyá, hogy virrn11tig kész legyenek, csak .A prócl János s Mo1·
gondai11é vala ott beu vélle, az jegyzegetés közben láttam, hogy 
az csecsit fogdosta Apró1l .J:.í11os, meg u.z nsszony rnonclá egykor 
énnekem : nézz ide te utálatos! s mo1ulék : de énnekem arníl 
kevés gondom vagyon, az kiizbl'n Apródot 1\lorgo11<1ai11é levet
keztette, nz nsszont is azonképpen, s az ágy vetve levl:ln, 1·11.jta iilt 
az asszony, s az legény előtte állott, s úgy ekecseltek; én mimlcu
kit ottben hadtnm azon módon. Esmét ugyaucsak e:.mtiiu Dió8zegrc 
pín.zt vivék az asszonnak ehótl előtt, s nem vevé akkor el, hanem 
chéd 11t:ínrn lwlnszt:i; délest felmenvén hozzá, há.t szintén akkor 
költ fel ruellűle Apród .János, s m01Hhi az asszony neki: ist.en
telcn nem szintén eltrrűltetél, s ai asszonyom mi11d ott fekiivék 
az ú.gyou, A prócl teriilt-forchílt s hozzá kapdosott. 

:J. testis circumspectus 8tephanns Ho.yti judex secundarius 
eivitatis Varnlliensis annormu circitcr :rn, · ex:.uniuatu:;;, jmatus, 
foss11s e:.-;t tnlit.er. Az mi az H:í.11ti11<Í asszonyom dolg(Lt illeti, kliz
hí1T1.•I 1•logPt hal111tla111, 1lc hizonyost sp111111it nem t111lok, Ht!lll 

l:itta111 .. l 111rl'liné aHszonyom f('(t'íl :izt t11clo11!· 11111111l:111i, 1111:g l 111rcli 
t:lléhen az fcjt>d<•lem itt Y :írntlon levén, éu hozzám sz:illolt vala 
az as,.,r.011y, hríznm 11épe h1•sz1:Ildtt:k, hogy az fojctklcm i11as:í.ha11 
olt l:í.ttak yala, s n7. eh1w11r1:11, azt montlolta, hogy l'Z (i.inl iitct 
elka.pj:í.k. 1~11 ezen g011tlolkodni11, mind 111n.g:unat s mind h:iz:1m 
népe tiszksségét féltvéu, az másik luízntn hn n lutalmrndtam vala, 
t;s mintegy éjfél t:ijb:m nngy zörgés lűn, teMt az fejetlelcm cgy
néhányad magávaJ, úgymint Vas thí.borrnl ös Kamuti J~'arkas 
111·ammal, s bemenvén az fejctlelem ar. asszonyho1:, mi111l vén és 
lc:inyasszonyoka t kikühl vén, csak magok 111arn1hímd< ottbe11 ket
ten, azok az én luíz:1mlian jöv<'n, ott l'ekvének le, :iz fcjc<lelcm 
Pg6sz virrncltig csak ar. asszonynyal ketten voltak :t7. h:i7.b:tn. 
Yirraclrn méne el az feje1lelem, ugyan Imreti uram hi11t1íj:l11, ocla 
hozatiím az Holclai unuu h:íz:í.tól; lútt.am, hogy az bokrét:it v:iltig 
kötötte az asszony az fejetlefom11ek. 

4. testis nohilis dna Catlmrina Hord.th relieta .1 oa1111i11 
K1>lya 1k Vtirad, ,inrntn, exarni11ntn, fossa e:>t ~ie. J{iiziinsúge~ 
hínd hallottam, hogy blíviiH-lt:i.voskotlott. Hallott:un azt i~, hogy 
.\ pi·tid .J:í1111s gollf)S1.lÍl 1\lt v1Hle. 

G. testi~ nohiliH Nicol11.11s Ft\il'g,Yluízi fa111iliariH sped„ ae 
rnagci dni Francisei Hé1lei etc. C'Xamiuatus, fassns e~t t:dil.or. 
Hallottam közhírrcl, hogy H:intiné nsszouyomnak gyernwlrn Jött 
volna Krnynik .T:.í.nostcíl. Iu1rntiué fcWl azt hallottam Rzl•mcrn 
}loldizstirtól, hogy B:íthori U tibor mikor ide V {trndrn jlitt vala 
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Fo ..... kifut:isa 11t:í11, :•kilyo111kúhl'll azt J11011dot.ta neki az t'eje-
1l1~l1•111: ide gyere hestye lélt·k kurrn, hogy 11em b ... 11 meg nz 
111;11émct, (:11 az éjjel h:íromszor h .... 111 meg s Iá-e mennyi 
:1ra11ynt a1la. f:nnckcrn. ~zcn1c1·e vit.te mit fel akko1· az tízezer 
a1'a11yat, !Így m1H11lotta 11d<i, Csongoddi Lászlütiíl is hallottam, 
hogy A donln111 tígy tal:ílt. egyszer heme1111i az asszony ház1iban, 
hngy az fcjetl1•lcm szÍ11lt;11 akkor csókolgatj1t vala s még az fején 
valót is le találta ütni az fojcdelem asszonyomnak. A pró1l J áuos
sal hizouyosa11 tllllom hogy szerelmesen éltek Imrefiné asszonyom, 
.ió rnh:ikat adott neki s lovn kat is nz asszony. L<íttam, hogy 
alföle hiiviis-h:í.jos asszo11111;peket mind A1lonbau s 111iucl Diószegrc 
hnzatot.t, s l1allolt:1111 az h:íz11ép1;tííl, hogy kiirpiczeltetett, haho
rní:-dwdott nillck; az hiiviís-hürn:-,ok küzííl lwllottum hogy az 
l'gyik nz olúhn<'í, 111:ísik l\ecské1:;mi \'Olt; hallott.am hclsű h<iza-
111)pétöl, hogy afféle fazekat flízteuek s azt kiáltotta, hogy: Báthori 
Uril101· etc., 1lc ~tt czckhen 1w111 l:íttam. • 

Ii. t(•stis 11ol1ilis cl11a A1111a ll;infi relicta <11101111:1111 nohilis 
~I ichadis N1l111di dl~ \':í rad, jnl'ata, (;.xa111i11al.a fassa est. 
1 ::í11liué nsszonyom foWI halloltam az fiamtól, 111iuthogy szolg:í.ja 
volt, hogy Krny!1ik lnterítctte :iz ••• hl felsíí rnhti.t, s azon egyiitt 
l:ít.ta lílrnt szi11té11 iígy, az 111i11t Htni kellett. Ugyan az fiamtól 
ltallott:i u1, 'hogy Hw11tdkc11 l:í tta, hogy nelll igaz gnnítlicso11, 
hanem rn:is C'gy :ílg:mídics dcszldt iitiittek ki, s azon rncut fel 
.Krny11ik, az as8zo11y elcihe11 11w11v0n az ajt.öhoz fü;zvciilelkeztek 
s ügy mentenek l1u nz )i;'tzhan. Yeclfoy Gyiirgytöl az asszony 
inasát61 hnllott.1111. hogy még akkol' ott Ja];v:111, 111ikor az asszony
nak gyernwlrn Jiilt YOJt,, l'l'ggeJ HZ asszonyhoz hcllll'llVÖll 1 :lZOnU:lll 
a:i: gy1'rmckct is Jcw~tlék s 11111nd1i az i11as: ltoYa hozzií.t.ok az csse 
lélek fatty;í.t; s az asszouy mor.d:í: emliel'tele11, azt kdl-e mo1iila
nod .• ..\ z inas t:l'l'e lllon<lott: 11elll 11godat ::;zi1lom én, hanem az 
apj:it az hestye knrvatiüt . .:\lagam én semmit nem láttam. lfallot
ta111, hogy kerítlíjük 1\farsay .T::í.nos volt, ugyan mag:itól l\larsai
töl hallottam s mi11<l az udvnrnépitéíl i~, nz kikkel heszéllettem. 
Hallottam, hogy K a lotaszeghi Fcrenczczel egyetértett Krajnik 
.l iinoR. T 111reliné asszouyorn fol/íl azt hallottam az A pr1í1l .Hnos 
atyjatiaitól, 1\larosi Ambrns11é asszonyorntól, minthogy t'i neki 
minden 1lolgait megheszéllette A prócl, hogy mind éjjel-nappal 
ügy élte I111rctinét, mintegy saj1it feleségét esztendőWl fogva; 
séít azt _is 111mulotta, hogy hiitiik vagyon egymással, hogy egyben 
luízasoclnak, ha módjok ]eszen henno. Hallottam azt is l\farosiné 
asszonyomtól, hogy özvegy koníhan is 11ehcze8 volt Imretiné, 
azt is elvesztette. Az fejedelem felől való 1lolgot csak hírrd hal
lottam; hallotfam egy bíih:íjos vén asszontól Katalintól1 hogy 
íi bíiYülto volna lmrdinö asszonyomhoz lHthori Uií.hort. Az az 
a~szo11y ugyan Diöszogről jiítt volt ide Vüradd;i lakni. 
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7. testi s cil'cum!'pcctn1:1 Stephanns A hná:-;i llc V:irad, a1rno
rn111 circitci· 4!l, ... jurntus, fo.ssns est sic. 'l'nclom, hogy Katalin 
uevíi vén asszony jött vala Diószcgrtil ide VMaddá, láttam 
kantairnt, csuprot, mit. 

8. testis circumspectus ~Jo::umes Kőmüves de V:í.r::uli an110-
nun circitcr 28. jnrntus, examinatns, f:u;sus est. H:illottam attúl 
az Katalin asszontúl, hogy szemével l:ítta, hogy az feje<lelc111 
gonoszúl élt Imretinérnl, s egy ágybnn is ltí tta őket, pinzt is igírt 
volun neki nz fejedelem. Azt is morulotta ugyauazon vín asszony, 
hogy távollétében B:ithori Gftborra forgatták az csuprot, és lova 
nyakaszaka<ltábnn jött; érkezvén, leugrott az lováról, nyakon 
ölelte Imretiuét, ügy mentek be az ágyas házban, s mind vén és 
lcú.nyasszouyokat kiüzték, csak magok maradtak ottben. 

!l. tcstis l\Iargaretha Konics relicta providi qnollllam 
Gregorii Varga de Várad, aunc1rnm circiter a2, jurata, ex:nni
n:Lta, fassa est sic. Hallottam attúl az vén asszouytól, hogy lm 
Cust:íntinápolyban volna is valaki, mégis haza tu<lná howi, meg 
is hallaná i<le, ha. mit ott reá sziill:\llának ; Imretinénél igen 
kedves volt, dní.ga. ingvállakat aj1indékozott neki, azt momlotta. 

Cuins 111lidem fnssionis et attestationis se1fom, prout per 
nos est. pcrcepta, :w uti prnefati testes fassi su11t, Ilni:w ( ~cls. 
\'rne füle nostra medianlc rescripsirnns, Ba11dm1111nc ( )cls. Vrn111 
1lin feliciter valere desi1leramus. U:itum in civitate I\ledgyes dio 

11 ,,,1;;.~\~. ] ~-a l\Inrtii, anno 1lni l\I ill<><iÍlllO sexcc11tm1imo 1lecirno q11arto. 
l•Jjusdcm üels. Vrac hurniles fülclcs11ue servitorm; i\lich:wl ~:u11h11 
;;criba ct jnrat11s not:1 rius ca11l'ellariac majoris Jl111ao Uels. Y rne, 
JJií.vill literatus 1le Vrírnd. 

His <1uoqno exhibitis ct pracsfmtatis co11ti11cntiis11uc narn111 
pl'rlcctis et sanc intellectis annotata inca.tta pr.r pracfat11111 
lcgitimnm prucnrntorem didi act.oris cornm 11ohi;;, 1luis co11-
...;ilinriis uostris, cctcris1pie proc1:rih11s, m:1g11atih11s, statihus d 
onliuibns legi tim e cxpect:ata n ct.in11n111 ct acq u isitio110111 t lit.:ti 
actoris auditura, et eximle a nohis ccteris1pte 1111ivcrsis Hta
tibns et ordinibns regni jurli1'.i1tm et justitiam n'.cept11rn nos
trnm in prncsc11ti:1m 11011 Yenit, neq1rn 111isit, snd se i11 .sni 
cnlpahilitntis ma11ifest11111 i11tliciu111 a focie jmiR ct jnstiti:L pe11i
t11s ahscntavit, in tot.ali actio11c et ac1ptiRitiono actoris so coli· 
vi111:i et nggrnvari pcr111it.te11do, postnla11tlo iclc111 procurntor 
:1. 11ohiR tlou1i11iR1pw eo11siliariis U11HtriH cet1•ril-lq11n proceril111s, 
111agnatihns, st:ttilms et or1li11iln1s regni jnri~ :1cq11iL:it1~111 .i11sti
tiac1p1n comple111c11tnm sibi chrgiri. Vm·11111 qni:i. prnnt ox prn.1:
f:t.tis litcris informahamnr, mcmoral.a <ln:i t hthari11a '.l'iiriik 
incattn. divi11h; hnmanisquc legilms sprctis rntito oL 11011 fr;1tcr
nali memorati <1uidem pri11cipis ll abriclis Báthori amore capta, 
JnnltiR :rnnis rctroactis illicitarn ahominallllllle venerem cxer-
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cnisse, s:w1Hss1111e cum eod€m atl 11otitiam multorum conc11111-
hente mo1·osa.tarn fnisse, m:111ifost11mípte incestnm commisisse, oh 
idq11e ........ meclio praerlictornm .loaunis lliharcifalvi et 
C·l 1·orgi i H:ulasríczi :111 pri111u111 dimn praescript.ae generalis co11-
greg-atio11is jam fatornm rlnormu regnicolarnm vigure praescn
tium litcrarnm nostrnrnm ammonitoriarum et certiíicatoriumm 
legitime citut.am fuisse, ah eoquo tcrmino cansam eande111 :Hl 
( praesentem) gcnern lem congregationcm praefa tor nm dnol'llm 
rngnicolal'llm t.rium 11at.io1111m 'l'ra11sylva11ensi11m et parti11111 
r1·g11i Hungarinc clitioni nostr:w s11hjace11tium ililative devenisse, 
caqnc inst:rnte, praefatnm actorem curam nobis tl11isque cou
siliariis nost.ris, cadcrisq11e proceribns, magnatihus et or11inih11s 
rngui eornparuisse, mcmomtarn antcm inctam nec per se, nec per 
procurntorem su11111 comparuisse, scd se a facie juris et just.itia 
peuitns a.hseutasse, per hocqne in totali actione et acquisitiolll' 
1lidi acto1·is se eonvi11ci d aggravari permisisse, ex praemissis • 
co111pe1·ichntul' ma11ifostc. Propter qnotl pmefata iucta. pro prae-
111isHo horrendo faciuore al10111i11ahilique coucnhitn ac nefario 
incc~stu jnx.ta conteuta 1lccreli in nota pcrpetuac intidditatis, 
a111111issione scilicet capit.is et prnprietatii; univcrsornm honor11111 
el. jminm portionumque posscssiouariarnm nbilihet etin 1ptil111s
c111111111c cornitatihus hujus regni 'l'ransylvaniae ct partiurn regni 
l l 1111gariac ditioni nostrae snhjacentinm existcntibns hahitarmn, 
rurnnH111c et honorum mobilimn qnarn111lil1et ipsam solam pro
pric nt praccise conccrnc11t.imn íisco sol11mmo1lo nostro prnve-
11iuuti11111 et applicandon1111 c1111vi11ci ot aggravari 1lcbere nobis 
ac Jll'fü•fa.tiH cini,; cuusiliariis nostris omnilmsqne prncel'il111s, 
111ag11atilms, statibus ct ordinilms regni rnagistrisqne nostris 
prot.houota.riis et juratis sedis nostrae judiciariae assessorilms 
1whiscu111 iu cliscussione et examine praesentis cansae constitut.is 
et existentibns cernebatur perspicue. De quorum consilio prae
matul'O et sana deliberntione nolentes nos memoratae dnae 
Uatharinae '!'örök inctae hujusmotli turpissima facinora, inlici
t:un videlicet venerem libicliuososcpie coneubitus et ahominabilem 
i11cestu111 simpliciter et impune pcrtransire, ne et alii exincle 
exemplnm summeudo acl similes actus nefarios se apponerc 
praesumaut, 11uin potius nt poenalis ejus afflictio alios etiam 
c1noslibet a similibns scelerosis incestnosisqne adulteriis retrahat 
et restringat., ipsa quociue inctn. couvicta et cuncta posteritas sua 
reatus s11i pocnam pcrpetuo lugeat atqne deploret ccterisqne 
omnihus terrihile ce1lat in exemplum, eamlem igitur inctam 
non solum in sententia capitali, vernm pro illicito abominaLiliqne 
incestu jnxta contentnm clecrcti iu nota perpetuae inticlelitatis, 
::unissione scilicct cnpitis et proprietutis universornm bonornm, 
j111·i11mq11c et. port.ionum R11aru111 possesHiona.riarum nhivis et ín 
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l}Hihnscunqne comit.ntihus hujus regni nostri 
1
J'r:wsylrn11i:w cL 

pn.rtinm r<'gni Hungarine <litioni (uostrae subiaeeutinm) existl'11-
tihus hn.hitarnm, rerumque et bonorum mobilimu <1uar111nlilmt 
ipsn.m solum proprie et praecise conceruentium fisco solnmmodo 
nostro provcnicntium et applicandornrn convictmn et a~grnva.
tam esse iudicautes decrevimns et commisimus, dc1:nrni11111H1pte 
et committimus per praeseutes. Do.tnm in civitate nostra Medgyes 

. sub prne.Rcripta generali congregatione dnorum rcgnicolar11111, 
rni~:~~~·1s. die dominico. Indien anno dni Mill. sexcentesimo decimo quarto. 

Lecta et extrado.ta per magistrnm 
J oannem Augyalos 

(J.J. 8.) ilmi principis ~rrausilvaniac ek. 
prothonotarinm mann propria. 
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r ALSó-FEH!lR VÁRMEGYE 
: 

Szilágyi Sándor 
A BOSZORKÁNYOK TÖRT:eNET:eHEZ 

Az egyik lmreffy Jáno1mé lflju Kataliu esete volt . .Az 
1614. febr. 23., mai·t. 16.l\Jegyeseu tartott országgyiílés törvényt 
hozott »a nézők jövendő mondók bűbájosok, úgy mint ördögi 
tudományok« elleu - s ez. alapon lffju Kataliut, mint paráznát 
s miut a ki »variarnm i,;agarnm sh·e veueficarum mulierum et 
vetnl:uum opera adhibita, horribiles diabolicas incautationes, 
prnestigias et nlii id genus maleficia« gyakorolt, elltélte fő és 
jószágy,esztésre, mely ítéletet Bethleu számllzé~re víLltoztatott. 

üt évvel később 1619. mnj. 5-26. F~jlirvá.rtt tartott 
országgyüléseu megíijíták a törvényt a. bűbájosok ellen, azon 
hozzáadással, hogy ne legyen szabad azokat blrságon elbocsátni. 

Századok XV (1881), 593-602. 
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F, törvényre most egy még magasabb rangú hölgy adott okot -
A volt fejedelemnek: Báthory Gábornak nővére Báthory Anua 
elébb Bánffi Dénesné most J ósib Zsigmondné, egy hasonlag 
;,hííhá,ios« asszony, ki egymásután cserélgette kedveseit s gya
korolt.:)· a hiHJájos mesterséget. 

Jme a boszorkányok és javasasszonyok a legmagasabb 
körökig folhatnak. Ha Imreffyné és Anna herczegné bünpereit, 
melyeket octavalis terminnsokon tárgyaltak le, valamely véletlen 
szerencse folytán síkerülue feltalálni, a hübájosok története két
ségtelenül fa·dekes adalékot nyerne. l\legismernéuk azokat az 
asszonyokat, kikkel ördögi mesterségeket üzték, s felvilágosítást 
11yeruénk arra nézve, mit most csak gyaníthatunk, hogy nem 
állunk-e valamely kóresettel i;zcmhen? 

Ad<lig, míg a hoszorkanyperck jóval nagyobb számban nem 
lesznek közzétéve, ezt csak gyaníthatjuk. Német· és francziaor
szi\gi · analogiák támogatják e föltevést - mert azok közül, a mi 
11ál11nk közzé van téve, alig sz6l valami erríll. A véletlen úgy 
hozta magával, hogy lrntat.íLsaim közhcu akadtam olyan boszor
kány perre, mely mutatja, hogy nálunk is akárháuy szerencsétlen 
ördöngös lehetett, kinek iinlöugössége valójithau nem egyéb
höl mint hysteriáhól úllt, s rnelyfit (•pen azúrt egész terjedelmé
ben közöl11i érdekesnek tartok. lme a pc!l'1 ml'ly vallatús volt egy 
e11yerli tehfo1píu1zlornú ellen: 

rsten hogy K~teket jú 1·µ:1:SZ8l:~c,; 110SHZÚ élettel rncgiihlja, ké
v:ínjuk. 

Akaránk. Kgteknck t.udt:tkr:L aclni, ipwd in hoc anno 1n·ae8e11ti 
1()83. ilic Ui. llfaji Fcjé1'11c11 N.-Euycdcu hLkú vitézW Demini Dá11icl 
nmm, nemes nemzetes Enycd v:irosának f.'ihaclnagya, ratione offkii sui 
c\uctorntus kiilllú mihozz1í11k az mi kgls nrunk ö naga méltósiígos co111-
y111lsorium mandatumát, az melyl1cn ö naga minekünk is tölJ!J alázatos 
szolgái közett igen kegyelmesen poronesal, hogy elmenjünk és az mely 
vallókat az fenn 111egirt föhallnagy1111k rationc oflicii sni clönklieu convo
l'lUtatna, azokat elsőbl1en is criís liiittcl megeskiitvén, vnlhísokat az eliínk
hcn kiadandó ntrnmok szcrént lmve1111é11k és leírnánk. Engedelmesek 
levén aztlrt. mi is az ő nag:i mélt. l'0111p11l~od11111 111a111latu111á1111k, elmcnénk 
az fönn megírt napon és esztemlöhcn l•'ejérbeu N.-Enyedcn az egyikünk, 
1igymi11t az Bcrzi Istv:ín nemes luizához és az mely vallókl\t az fenn meg
írt hadnagyunk ő kghne rntione officii mi clííukbeu eonvocáltatott, azo
kat clsőlilien is erős hiittel megcskiitvén, valhisuk1\t n:t. előnkhen kiada
tott ut\'\lmnk szerint írtunk mr.g, ez szerint, mint al:t!Jli rendszerint követ
keznek. 

1. 'l'estis. Lip11ai János Auuornm circiter 6 8. jnrntus examiuatus, 
fatetm arl 11trnm hoc modo. Ezelőtt két esztendővel többi közeit bejövéu 
bozziim ezen p:ísztorné, megláta az póczon egy damb szalon:it; kérui 
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kezde tölcm henne; én mondék, bizony éu nem a<lok. Azzal elmenvén, 
nem érc h1mnadnapot, fájni kezde nz két szemem annyira, hogy hat egé11z 
hétig nem l:íttnrn ,·cle. lloltoa Mih:íly 11r11111 haclnngy ké11i levén honn 
akkor, rnegponoszl1lm ö kglm~nek, megkérém is, hogy fogtatná meg; dc 
ö kglmc uern fogtattl, hnnem ezt mondá, fogtasaam meg én. Azonban 
adák tamics1íl mások, hogy hi\·atnám az fiát, és mondanám meg, ho,:ry hn 
meg nem ·orvosoltatja az anyi\vnl az szememet, bizony mcgfogtatorn, tilzet 
tétctek az hátára. Azt csclckvén, megsziínl1k mindjárt az szemem fájása, 
az vihiga is megjöve. Ezt tudom Íl!mét mondani : még azelőtt akkori ina
som köi·tvélt hozv:Ín az szölöbiil hnza, az mint hozza volt, az pásztorok 
kalyibájok rngy házok előtt az inasom, mcglil.tván ezen pásztorné, kér 
volt tőlle kört vélt; azt beszélte az inasom, hogy nem adott, mindjárt azt 
kellidcttc kérdeni: vnn-e tchenii.nk,? ana azt felelte az inasom, az mint 
mondotta nekem, ha v1U1 is, ha nincs is; megjövén azon inasom az kört· 
vélylycl, mindjárt megbcszélé, mint jtírt vele. 

2. 'l'cstis. Uathúzi Perenczné, Szclindeki Anun, Annonun 1•lrcitcr 
30. jurnt:L examinnta fatctur. Ezelött két eszteucliivcl u:ílam mulntván 
ezen 111ísztorné11ak kisebbik fia, az ki m:ír megholt. -· 'Kor1•somám lévén, 
kér vala hitelben egy ejtcl bort, én nem n<lék ; hogy nem ad1ík, clmcno 
ungy y.1Ígnló1l:b~al, az lultyjn l\líh:Uy ia h·vlln cgyiltt vele, s mondának : 
mcgl1ícl1l, hogy ann:U (Íf!y) Liwuy még, dc mcgl1i<M, mit e~i111Hok nY. gycr· 
mekcdnck, hogy nem 11d1il ; ucm érc egy hetet, az kis ly1í11kánmt kildé 
n hideg, füjni kczde az nyaka, mng:L is fckiinui esék, miut az kígyó a?. 
fájdalom uttín mcgvctkczék az börébíil, az nynka pcnig' az lyánkámnak 
fclcnségrc m:mtda, most is úgy vngyon. 

3. Tc11tis. Yig Zöts Jánoi::, Annor. cir. 3G. jnrntus cxaminntus fate· 
tur. Ez 'ehmílt nyáron bcjöYén hozzám ezen pásztornénak az kisebbik 
menye Péterné, az mint n1ilnuk vala, minden kérd1:s nélkiíl kc:i:dé mon· 
1lani c?.cu szóval: c1mdálkozom én ezeken az cnycdi embereken, hogy ezt 
a:ll én na11ámat meg nem fogják, mcl't ha minket mcgcskctnénck, a mit 
tudmínk rá mondani, hogy megégctnék, l\lcgkérdé nz feleségem, Mt az 
másik menye Mihályné és Péter tudnak-e hozzá valamit'? Arm mondA, 
azok is tudnak afféle mesterséget, 1lc nem tudnak szintén annyit, Még ezt 
molld:t az menye az ö na11:l.król, majre ezal:tja ('1) 1) vagyoi1, ha boszorkímy 
nci~ volna, nem volnn farka; az fin is l\lihály szintén olyan nagy füdög, 
mint majd az anyja. Az disznó p:ísztorné is, ki megnyomorodott az Lippai 
Mihályné majorjában, azt beszélte, hogy ö régen meggyógyúlt volnn, dc az 
napák cl'zi meg, hogy egyet nem akar vele érteni, minket is 1\gy gyötör. 
Ismét harmad éve, az mint az töLLi kö?.ett az feleségem mellett fekszem 
vala, egykor makogni, tépclödni keztlc nz feleségem; felrázván az fele· 
Pégemet, fog:í az sc11riit az ajtó mcgiil, megsózv:in, megfonlít:í, só1·a J1lvá, 
az ki megnyomta. Azonban alig virrada meg, nagy boglyason, hajadon 

1) Talán >maj1·e cadája« ? 
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fővel csnk oda jöve igen jó reggel, kczdé kérdeni nz feleségemet, mint s 
hogy vnn. Most ezen a sziiretcn ismét az ezölöm alá jöve az két menye 
szölő kérni; adék nekik; midőn hnza érkeztem volna az musttal, jö\·e 
otla ezen iiri>g pátw.torné is, az is kérni kczdc, bogy atlnék mustot vagy 
szölöt; én mondék, én bizony nem adok, mert bi11zem adtam az két menyé
nek. Azzal elmenvén, mcgfututalá mind az menyét s mind engem, ezt. is 
mondván, hajtsanak el az tatárok bennünket; harmau napra csak meghala. 

( •.•..•• , Innen eg,11 levél l..i van vágva, mdye11 ci 4. 5. G. t!s 7. ta
nul• mllomásai állotta!~.) 

8. 'l'e11tis. Vig Mártonné Kolosi Judit. Annor. cfr. 3G. citata j111·. 
exam. fotetnr. IO:zt tudom mondani: ezclött két héttel jöve egy reggel 
hozzánk be ezen szUle teijcl ezt momlv:ín, tejet hoztam, vegyétek meg; 
én mondék, nekünk nem kell, ki venne te tőled tejet? nzznl kimenvén 
nagy dndogva, m:lsnap virradólag fájni kezdc az kezem annyil'a,. hogy 
elszcdcijescdett az karom, nagy kínban levén vele ; mostan is úgy lcv1í111 

mi következhetik J,d(;Je, Í8tcn tudja. l'llindjó.rt mondá uz uram, mr. hi1.0ny 
az ltj hozó szithínek tlolga. ] >e 1•11ctel'i11 nihil. 

tl. 'l'mstis. Vig l\l1írton, Ann. cir. 55. c.itatus jur. cx111n. fatetnr nti 
mal'itus cjus. 

10. Néhai Fodor Mihály relictó.ja Lakatos Judith, Ann. circ. 3G. 
1·it.jnr. cxam. fotetur. Mikoron az Kis l\liklós mnjorjá.linn lakmím, egy 
alkolmatossággal az mint siitök vala az töbhi között az piarzra, jöve 01l:t 

hoz7.1hn ezen telten p:Ísztorné, korpát, kenyeret és lisztet kczde kémi ; én 
nem ndék egyikr.t is, hogy annyi fölét kére. Elmenvén lőlcm, mc1u:k az 
pia1·z1·a kenyérrel: miuiín hazafelé jöttem volna, csak clcsék az l:íhnm 
alóllam az Vig Szőtt! Júuos h:íza ir:ínt a1111yi111 1 hogy az uram fogta az 
kezemet IÍs 1igy vezetett hazn; úgy chlugauozott valn, míg 11:iza meuék, 
az Iáliom, hogy a7. 111·a111 csak nlig vonhntá .lo nz csizm:ímat, osztún minu
jl1rt hcköték k.iró.ly il'áv:1l, 1így szíínék nz liíbum fájdalma, úgy lapp11ui1 
meg. 'l'avnly nyúron egy é1·zu.kt1 mcgnyomának, sóm hívtlm; 1111Ít111u.p 1·~
gel uram lcfekiidvéu az ndvarrn, ou11 jövén azon tehén pásztorné, nagy 
nyögéssel ezt moutl:í, az én uramnak: én egy plÍnz ám vnjat hoztnm, vegyé
tek meg ; én mondok, mit csináljak én egy pénz ára vajjal, ha egy po
tur:lra volna, inkúbh megvenném. Onnét elmenvén az sziilc, kitckl:ut nrnm 
az ablakon, lult az udvamnkou fej1:1· fekete llrlllöt s7.akasztott·fcl, lult 
rsak úgy megyen haza felé, hogy jobban sem kell ; hát semmi gondja 
nincsen. Mostan minekntánna megfogták volna ezen }llÍsztornét, csnkha
n111r azután az gané dombon levén magam is, ezcu p:l.sztornénak menyei 
is, Mihályné kérdti tölcm, ha l1allottam-e valumit azt ura felül, mit beszél
nek az emberek, mivel Péter elszökött, ímmár urain is cl akar szökni; 
én mondék, én nem hallottam semmit; azon estve lefektctvéu az gyer
mekemet, magam is lefeküdtem, nlig szendcrcdem el, minujárt megakn
ril.uak nyomni; abban fclscrkenvén, csak meg sivalkodik az gyermek mel
lettem, semmit nem tchct.tcm neki, sem nz cscc11ct el nem vette, sem le 
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nem fckii<lt, iígy Ízzndott, ugyan legörg<'tt. az verit1:k 1·1.Jn, eg1:sz virr:t1l
tig c·snk sij11tt-rij11tt. 

11. 'l'eRtis. l'llat1w~i .J:ínos m·nm le:i11ya Hzl:iwJy A111111, A1m. c·ir1·i
tc•r lG. cit. jnr. cxnm. fatctnr. Ilnrmad idén is .lll:itól•si J:i11os 11rn11111:í.I 
laktombau egy vnsárnupi liélesti alkalmatossiíggal, midőn asszonyolll nz 
templomhau volna, az ufrzán ülvén 1:n kün, egykor jiive elő ezen p:'1H;r.

t.ornrl, k:íposzt:lt. kczde k<:rni Wlcm; én mou<lék, nineHen, elfogyott; :ina 
momlú. ezen v1\n púsztorué: 110 megtng:ulo1l, dc tnrts eszedhc cine 111infr. 
J\11ÍRnap éczaka cR:tk ftijui kcz<lc az l1nlkaro111, <lagudozni kcz<lt~, annyim 
f:íjt, hogy ugyan ordítottam bele; nztím haza vivé11 ap:im uram, hog-y 
nsszonyomék mcgizeuték. Az mig vittek is az szek1:ren, olyan v1Jlt nz 
kezem, mintha égetöhcu volna. Tizennégy hc\tig fekiilltem l1elé N:í<llakon, 
1így gyógyította vala meg ott egy öreg asszony; most is meglátszik nz 
kn romon, az mint megvesztette volt. 

12. 'restis. Jlrulyai Andrásné 8zöl's lloua A1111. t'ir. 411. eit. jur. 
exnm. fat.etur. Nem jut cszernlien, melyik sziireteu vnln, oda jö,·c hozz:im 
czeu p:lsztornénak az fia J\lihály, szölöt kfrvén Wlern, nt11:k h:írom \':lf!Y 
4 gcrezrlct, molllhÍ, adj:ik ti.il1het; 11wgh:n·ng\':Ín ,:n, rnn1nlt:k, 11em volnn 
1wkP1l ch:g, ha egy l'Heherrd :Hlu1:it i~. Azz:tl 1'11111•11\'1:11, m:í~1mp r1•µ;µ;drr• 
k„h·1~ nz tl'l1r11r•111et meg nk111·0111 vala f1j11i, h1ít 11gy1111 kal:1111loz, 1'1g-y rng
j1ík fel nz s:ijt:lrt, magumnt iH l'rnk föhen m•m rnµ;tnk; 1így 11y11rgnlt:1k 
ide s to\·n n"'' n<lvaronwn, mint az jó parip1ík. J !arumd 11avig semmi l111Pz
n:ít nem vehettem nz tel1enii1111l'k; nzoknak trjck sem volt, hanem OHif:ín 
1•µ;y reµ;g·el 111l'gsz<Jlítv:ín ezen l'llih:ílt, 1neghe~z1lh•t:11 nl'. dolgot neki, k1:r. 
n:n azon, hogy jiinc !-J<la éH on·o8la111t 11wg öket., hizouy szalonn:ít tl!.lok 
neki. Ugy jöve cl :izou cstve, nz mint híttam, fog:i az snjtúro11111t., meglw
ríílvén az tehenimet, ezt mondníu az tehenimnek: hisk ho, hisk ho, m1•g 
is tapogatni111 rnaga. mrgfcjé elöttem; az idötöl fogrn nekem is i'1gy cngr~tl
ték meg a.z fejést nz teheneim. 

13. 'J'estis. Seuessi Szabó György A11n. cir. 38. eit. jnr. cirnm. fate
' tur. Egyebet nem tudok, hanem mihelt ez fiastól ide jiivc, az 11111rl11ii111-
1 nak semmi hasznát nem vehettem, rni,·el tört1:nt az az dolog, hogy az me
nye ezen olú11énak káposzta kémi ment az feleségemhez ,:s nem ndolt; 
nz i<lötöl fogvn semmi hasznát nem vehettem nz teheniumek, mert 1Íg,v 
ordítottak az tehenim, hogy csak nc'm tudtak hova lenni ; elég tcjesPk 
voltak, de nem állották meg az fejést, hanem olyankor 1így ngrottnk, 
knp1tltnk, lmdtloztak. 

14. 'l'cstis. Szakmú1·i llal:Ísn1l Szilágyi lloru1ír1L Aun. r·ir. fíO. dt. 
jnr. cxam. fatetm'. Ezt tudom J\öblös uram h:11l11agys:igakor 8z.-György 
nap előtt egy héttel 11z mint kij:írtnk múr az tehenek, 011n jiive hozz:l.111 
ezen pásztorné kenyér, simlonna, szilva ,:s veres hagyma kémi, rnelyek· 
Jien mi<liín sernmit nem adtam volna, hanem nz lakóm mlv:í11 eg-y fr:l ven·R 
hngymát, azznl esak elmene ; cstve 111egjövé11 nz tehenem, fele teje csnk 
clvesze, nz mint megfejem \·aln az tcheue1u, t•sak ueki futa az kapunak 
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1;s kil1111l1lo:1.1:k mjt:1 : másnap is, harmad nnp is rzt mivclv1h1, nrm úll
lmt:\111, haucm 11iegs7.úlit1ín1 n:i: fül t 87. p:ísdort :Miluilt, megmond váu, ·mint 
jilrtnm volna az anyj1ival, hnnem meghozz{1k nz tchencmnek nz tejét, 
mert hizony pnnns7.t tc1Jzl'k. AHa nzt felclto nz fia, de ueni lesi semmi 
i.:omljn; n:i.:011 cstve megjöve u:i.: tchcnc111nck ni teje az mint azelütt volt. 
Azutún harmad nap múlva még clvcsze az teje, megint reá iienék, az szii
Mvcl is tahllkozvú.n, mcgszidogattarn, fenyegettem, isn.ét úgy hoztík meg 
nu:g- az tchcuemnck az tejét. 

15. 'l'cstis, Hzalazon Péter disznópásztor Pásztai jobbágya Ann. 
tir. 31í. cit. jur. cxam. fatetur. Ezelőtt két esztendővel két ökret midőn 
vettem volna az Köblös uram johbágyátúl, nem tudván, hogy go11osz1íl 
vesztek volna el Miklóslak:íníl, mely ökrekre midőn reája jöttek vohiu az 
károsok, aiclött az fia :Milully kalács pénit vett volt fel lmt forintot az 
iikrek felől ; nem jövén a.z kúrosok ; minekntánna megalkudtam volna nz 
kiírosokkal, 111egke1·üle ezen vén assiony, ezt moudv1\n, atljak egy nchány 
p1hrnt neki, olyat tud csinú.lni, hogy rc:í nem tnlálnuk nz károsok 11z mar
h1lra; dB mivel r1\111 ,iiit.tck volt uz k:íro~ok, senuuit no111 111lék neki. 

Ui. H:i:alaz1\11 1'1!ter11é Miírin Anu. cir. 26. dt. jur. cx:u11. fatd111'. 
t.lo~t 117. d1111ílt ÖH:ten hoziám jiivén eicn pásztoménnk Cl!;yik nw11y1~ 
t.lilullyné, kez1lé mo111lani, nzt mo11dj1ik, 1igymo11d, az 11rn111 u11yj1it meg· 
fogjilk, mert sok pannsz vagyon r1•j1I, hogy a:t teheneknek 11z tcj1!t elve· 
szi ; 1lc 111·11111 nit 111011dj11, míg ö él, attól 110111 fél. Azután l'étcmé h1 
jiiv1:11 hozz:ínk, C7.t 111011tlú, hogy az mi nüyáuk uagy ördiig, mert l:ítlnk 
111i, ho~y 11111111k az se!.(gin egy sziir szál si11c8, farka pcnig vngyou, 1w111 

ti~zt.a H7.cmély. 
1 7. 'restis. l\foldov1í11 Gál1or, Szabó Kcl'estély umm jobhágyn. 

Ann. cir. 40. cit. jnr. cxam, fatetnl'. Az d1111ilt Áldozúi sokatl11l111011 \'Cl!l':· 

vén d clöliik az cso1·dúból u:t Ö('sé111nck egy tehene; talúlám estv~ miís 
1111p ai rgyik fült 1'éh1rt ezen siilléuek, kérém, hogy az öcsém tchem:t 
kcl'CKnék fel, lllivel nem talú.lja; nrm momlá,. dc mit go111lol11z vele, 
hiszem 11cm tied; al'l'a 111ond1ik, uckem szintén úgy fáj, csuk kel'cssétck 
meg affclöl. Azon cstve midiín lefeküdtem volun az ágy11mhn11, egykor 
csak rám jöve ezen pásztorné, szeme kimeresztve rút állapattal, melyen 
megirtl>zván, felköltém uz feleségemet; azonban fájui kezdc 11:1. két 
n.ii11111, d11g11tloz11i kczdénck crííscn, 11:1. melyért nl menvén ezen szülérc, 
emberséges c111bcrck javall:l.s:lhúl, kér•:m, hogy gyógyitauú. meg, mert 
hizony panaszt tcsiek reá. Azonban az mcuyc i'igy küldött :t7. sziile 
harisnyájából egy darabot, hogy égessem meg azt 11:1. szüle darab haris-
11yilj1\t, és az hamvilt megiván vízben, használna; iszonyú l'Oszsz1il levéu 
uz gyomrommal is, tiihh rám származhat(, nynvalyámmal is, az 1~jj11111 

föjdnhna miatt ivám meg egy kicsint azon haris11y1ínak h11111váb1111 viz-
111~11; mindjárt azonnal kihány1ím azon italt; mely kihánt italombnn 11v. 
k11ty:l111 meg-cvéu, mindj:irt kifntn é11 ki11á11yá az krit.yám it1, melyre 
mondék, lm 1;n ezt most ki uem hántnm volna, megholt.nm volna. 
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18. Tcstis. BoltoH lstv1i11111í .Jakali Amia, A1111. cir. 2 8. l'it. j111'. 

exam. fatetui" Azt tmlorn 111011tlani, ezen vén ol1il1111í földes m·ímak tisz
tartúja levén nálunk szá.llá.so11, az szájiíliúl hallottam, hogy 111011llott:1, 
hogy az földes urok csak azért kiildcttc cl ezen vén olilnét tiaivnl, ho~.r 
csak egy csikkaja is az ura 111éncsibc11 mc1-: nc111 111:.ir:tdott miatta, olyan 
nagy Loszorkány; ne szolgúljanak az uraknak, ink1\bb fizessenek ad"•t, 
csak. tá,·ozzmrnk cl onuét, iw rnlljnn uunyi k:írt miatta. Azt is minden 
lelkem sérchuo kivül moJHlom, hogy sokszor jött kúpos:.r,ta, hors, kenyér, 
e1·zct kérni hozzám ezen szUlc; adta111 is neki ; dc egyszer az töl1hi 
között nem adhaték ltorsot, cczctct, k:íposztát kén·éu tiile111 és azon 
éczakán az lábam cldagado:.r,n, clkékUlc, végre ki is rotliadn; mhrl 
reá volt mindt!n gyanusúgom, mondották, m:ísok, hogy az ki mcgvcM:.r,
tt.ittc, az tndu:í. meg is gyúgyítaui. Tehát én is föJ•l:ihnaml10z k1\pest 
kére1Í1 ezen vén oltíuét, hogy .gyúgyítan:i meg nz lábamat; jött is hoz
zám és kötettc, olyankor johhan volt az l:íltam; dc mivel az fia baragutt 
nrnmra 1 ritkán jött és olyankor Í1<111ét nwgnjnlt; sőt n7.t is mrghngyta 
nekem, hogy mikor 01la.jö1 mindenkor az \'Íz11jtúrnjií1 hanem ott eresszem 
őtet br, hogy ne lássák, 111iko1· (•da jő; imnHÍI' uz mióta fog\•a vagyon, 
1m'1ta g-yóg-yult Le az IMm111. - Az tclwncmnck is <'lvcthBt vala az t.rj1:t. 
l'g-y11zcr, rlc nz lll'lllll 111rgf„11y1•gctv1;11, hn!-(,V tiizct tétet a:.r, v1;1t 110.,:.r,or
kánynnk az h11súrn, tch:it 1nr:-µ;jövc az teje, jóllehet semmi zsí1ja nem rnlt .. 

19. Tcstis. Lőrinczi Varga. J:ínosné Kovács Ersók, Ann. cir. 40. 
c·it. j11r. cxam. fatctnr. Azt tudom mondani, tavaly nagy szcr1\dán én h<'tt•g
luvtín hozziíu1 jö\'C czc1t kérdésben forgó vén oltíné nngy <lc1\c1·„gvl', 
montlní11, mljak egy kiR c8igrct neki, mon<lék a:.r, lc:í11yo11m11k, lioz:.r,:111 
c~y fazékkal neki; az Ic:lnyom clmcnc 1:s lwza t•gy fazékkal ucki, :izt 
mcgi vú ; azonlmn csakhamar ismét mondá, hogy · hozassak mt:g t•g.r 
fazékkal, ismét clkühlém az lc:ínyoumt, mondván: fünn hoz:.r, a1111yit, 
hogy tölts nekem is kiilön egy kicsint Lclőlc. Azoml1an az leányom ho;,,
ván az csigrct, az olúhné fclkclc és az ajtóba clil>c mcuc és kivcvé az 
leányom kezéből, nem hagyja, hogy kitöltscn az leányom Lenne, hanem 
csak clvcvé tőle és azt is mcgivá. Azonban dcdcrgeui kczdc és montlá, 
hogy ő ott csak lefekszik, moudék az leányomnak, tcrits egy pokrúczot 
le neki, hogy feküdjék rc:í, egy v:ínkost az magam fojcm :dül kivcf'.eti:k 
1:e az feje alá tctetém s lcfckUvék; :iz le:íuyom kimcnc az 1J1ítyj:1 húi:í
hoz, és ezen vén ol:íné fclkcle az ágyából, mintha semmi gondja lett 
volna és fog:í egy ungy f1'jíí botja vnl:t, t'1gy mcg-Anjta v:íllküzl1c11, azt 
t.nd1bn, hogy mintljiírt meghalok. .Jnjg:ttni kcztl1:k , mi vcl fel 11c111 

kelhettem; azonban mcghnllváu az lclÍ11y01n jajgatásomat 1 hcfuta; 
míg l1eérkezék, ismét reúm reté azon ungy l1olot az derekamra, 
moudv1l11 nz lc:íuyomuak, jaj fin111, majd meg-ül. Hcérkezvén uz leá
nyom, az hotot kinignd:t nz kcz1;hiíl l;H n:.r, lc:Í1tyu111 n:.r, hM.yja lc:íny:ít 
l\arut1znni lstváuho1. futtahí, hogy jön e od:i, mert majd u1cgül11ck. Azou- • 
!Jan az mint l\nrasz1111i István hcérkczék, csuk bcdulihana az numyc i81 

-37-



11 

íl01 

111i11Uui 11~y1111 h11lt1L volniL az dolgot, és lrnzd1; monthllli, hogy ne búut· 
suk az anyját., mert olyan holond, mikor az hideg leli, hogy mindjúrt 
megölué 1tz emhert; és elmclllÍnek onuét, én rajtam csak megesék az 
verés. Azutiln is sokszor jött hozzám az fia Milully s hogy mondottam 
ueki, micsoda nagy hoszorkány 11z a11yj1t, rle cl nem szenvedem, hogy 
meg ak1nt Ulni ; tehát sokszor azon kén!!zerített, hogy csuk békéljem 
meg vele, ne haragudjam, tel11lt tejet, vajat, szalonnát, mindent adtnk 
nekem, d.e éu soha nem 1nondtam, 1~sH.k istcmc hagytnm. 

Egy oldal ·iirea; a hivetl~ező oldalon: Ezek az vallók többire miud· 
nyájnn Fejérben N.-Enyeden lakú nemes személyek, az kiknek el'Ös 
hlltök után való vallásokat írtuk meg mi is Kgteknek fide mediante et 
sigillis nostris eon·oboratis. Datum, anno, die locoque ut supra notatn. 

Kgtekuek szolg1Hni készek 
Murvny István m. p. és Bcrzi István mindaz ketten Fejél'ben 

Nagy-Enyeden lakó nemes személyek. 
Corn•cta per cosdern. 

Kivíll: Ao 16 83. npcrtao per mo Michaelem Szántó Jurntum scdis 
judiciariae Nngy-Enyediensis uotarium m. p. 

Alatt a lap azélé1i: Inquisitio eoll, Az vén pásztorné ellen. 

Múa kbzel: A. 1683. ez meghalt s megfizetett.. 

Kiilccím : Genci·osis, egrcgiis, ct nohililms domiuis tluctori ·euh!!ti· 
tut.o coctcl'isqne juratis asscssorilms ae noturiis sedis jntlil'inrine oppidi 
Nngy-Enyed, tlnis mihi obse1·vall(lissimis. 

(Eredetije a gróf '!'eleki lttírbnn 1'L-Vás1h·hclycn.) 
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"BARANYA VÁRMEGYE Szentkirályi István 
GARABONCIÁS-PER P~CSETI 

Egész menetében és sok részlctéhen érdekes az· a pfü, melyet a pécsi 
p!lspiiki uriszéki gy!llésen tárgyaltak a:i: l 752. év tavaszán Szvetics Mihály 
elle11 varázslás, kuruzslás, és tolvajlásban való részesedés cimén. A per mu
tatja az akkori. Liriszéki igazságszolgáltatásban megtartott re11dtartást, - a pécsi 
helyi viszonyokra nyujt nehány érdekes kitérést és felvilágositást, - és be
mutat egy tipikusan jellegzetes XVIII. századbeli kóbor pályafutást. A per 
nem végződik valami tragikusan; amit az uriszék tisztult és emberies felfogá
sának javára kell írnunk, egészben véve a vádlottat, mint kellemetlen idegent 
eltoloncolásra ítélték. 

A perirat, sajnos, nagyon hiányos; · épen a legérdekesebb vallomásnál 
egész iv hiányzik belőle. Az irat cime egyébként: a pécsi p!lspöki uradalmi 
Ugyésznek mint vádlónak pere Szvetics Mihály ellen, (Fiume városból, Dal
mátországból) ki varázslás és tolvajlás vádja alatt vizsgálati fogságban van. 

Az egész !lgyet egyébként a vádlottnak a kihallgatások alkalmából tett 
vallomásaiból áttekinthetj!lk. 

• • • 
Az els<'I kihallgatás, „jóakaratu vizsgálat" (benignum e.xamen) a' p!lspök

várban lett megtartva 1752. márcz 11. 11apján. A kérdések folyamán vádlott 
jelentette, hogy neve Szvetics Mihály, kath. vallásu, 35 éves; sz!lletelt Fiume 
kii-. városban, Dalmáciában. Elfogatásának módjáról és okáról azt jelezte, . hogy 
egy gombkötő legény, kit egy aranymavesnél (ki a pécsi kapuczi
nusoknál tartózkodott) 1751. évben Sz. Mihály napja kör!I\ elköv~tett tolvaj
lásért a városi elaljáróság elfogatott, és kihallgatott, - ellene v.allott, mintha 
6 ezen tolvajlásnál felbujtó és b!lnrészes lett volna' oly módon,' hogy midl\n 
emlitett gombkötő legény az aranym!lves házába beha.tolt s ott pénzt lopo"it, 
akkor vádlott a kapuciinusok ajtójánAI llrt állott volna és ezen. ÍCö~rem!lködé-

A ,,Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület" Értesítő/e IX (1917), 1-7. 
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sért az ellopott pénzen osztozkodtak volna.' Vádlott azonban ezen bUnréazes-. 
séggel szemben alibit tud bizonyitani, amennyiben ugyanezen időben a viká
rius joghatósága alatt, mert még papi ruhában volt, őrizet alatt volt elzárva. Van má
sik oka is annak, hogy elfogták és börtönre vetették : mert az említett gombkötő le
gény kihallgatása alatt egy elhunyt embernek újját találták meg motozáskor, ki erre 
azt vallotta, hogy azt Szvelics vádluttól kapta; erre a városi elöljáróság Hirs 
Márkus sülö által öt azonnal megidéztette és márc. 4. fogságra vettette és 
utána őrizetre és további eljárásra átadta a püspöki uriszéknek. - További 
vallomása folyamán azt mondotta, hogy 1751. aug. 10. hozták öt a vikárius 
joghatósága alá, s ott nehány napig őrizet alatt tartották. - Arra a kérdésre, 
hogy kik voltak a kincs keresésben társai, azt vallotta, hogy Hirs Mái'kussal 
óhajtott ö kincskeresó kísérletet végezni, kinek azt ajánlotta, hogy nehány 
társai .szerezzenek ehhez; de kisérletet tényleg ö nem végzett, sem pedig 
ahhoz társat nt~m kereseti. (füt a vallomást később módositotla). 

Életrajzát r.iz uriszék elnökének felszólítására ezen vallomása alkalmából 
1 észlelesen elmondotta. t]etrajzának menete ezen saját előadása szerint a 
következő. 

Fiurnéban (Dalmát országban) született; atyja Szvetics József, magyar 
ember, anyja Bakich Katalin dalmát. Szllletett ott 1714. évben, - szUlei ne
velték a grammatika osztály elkezdéseig. - Fiuméhan elvégezte a .gramma
tika osztályt; szintaxis osztályra Triesztbe ment, onnét egy év mulva Velen
cébe ment poetikára ; annak elvégzése után Alboni János nevU orvoshoz 
(olaszul Zambatista n~ven ismerték) ment orvostant hall~atni, illetve tanulni. 

Ó mellette orvosi tanulmányokkal eltöltött hat esztendői; de azért az or
\'OSi tanulmányokat nem fejezte be. Tanult az csk<írról, lejlájásokról, zsugo
rodásokról, gyengeségi állapotokról és azoknak gyógyilásáról, de nem bűbájos 
eljárásokkal, hanem természetes szerekkel. - Onnét Ferrarába (Olaszhon) 
ment, ékesszólástani tanulmányokra; egy évig foglalkozott ott ezen lanulmány
nyal; a követker.ö évben pedig nevelő volt Godefrida Antal gróf családjánál; 
két év mulva ismét visszatért Velencébe, hogy orvostani tanulmányait foly
tassa (ismét emlitell orvosnál); onnét pedig visszatért hazájába, szüleihez, ott 
azonban csupán egy hétig tartózkodott. Onnét Paula dalmát városba ment 
hogy az egyházi rendbe beléphessen, a mii el is nyert és Balbi püspök 
neki a kisebb rendeket feladta, s ernlitell pllspliknél egy hétig tartózkodott. 
Onnét Hostilia városba ment bölcseleti tanulmányokra. Az egyházi rendben 
csupán fél évig volt; meri himlő miatt látása meggyengült, pappá nem lehe
tett. Azután papi ruhában járt-kelt különféle helyeken; amíg Pécsrtt 1751. 
évben helynöki intézkedésre azt le kellett vetnie. Betegségériil pótlólag azt 
mondotta, hogy félévig volt himlőben; látását utána teljesen elvesztette; pá
duai zarándoklat végzésére ekkor fogadalmat lelt és ennek eredménye gyanánt 
a himlöböl kigyógyulván, Paduába ment s olt egy hétig időzött; onnét ment 
Velencébe említett orvoshoz, ki keresztény könyörllletböl egy évnél tovább 
magánál ellátta. Onnét Trieszten át ment Laibachba Grasaczky grófhoz, ki öt 
szintén keresztényi könyörületből tovább mint két éven át eltartotta. Onnét 
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Zágrábba ment egy Máté nevn gomhkötöhöz s ekkor a zágrábi káptalantól 
ajánló levelet kért; - onnét hat nap mulva Grácba ment, mert Margit nevü 
nővére ott volt férjnél Kubler nevü szabónál Mariahilf külvárosban ; hol egy 
grófi családnál volt háromnegyed évig (ismét könyörílletböl). On11ét Bécsbe 
ment, hol alamizsnából élt töbh mint két évig; innét pedig Pozsonyba távo
zott és a város plebánoshoz jeger Ferenchez ment, ki öt könyörületből három 
hónapig eltartotta. Onnét nádori rendeletre a biztostól fogatot kapott Nagy
szombatig, hol egy hétig alamizsnából élt. Innét jött Pécsre, meri azt gondolta, 
hogy Berényi gr. püspök még él, kinél szándéka volt kérelmezni, hogy a pap
nevelő intézetbe, vagy kórházba vétessék fel. Reményében csalatkozva két hé
tig alamiLsnából élt, és elment Siklósra. onnét a Duna mellett Hudára, hol a 
városi biztosnál Mihics Antaln;il lakott a vizi-városban; ott betegek gyógyitá
sával foglalkozott· fél éven túl. Majd Kassára ment, hol Csáky Antal gróf 1)1 

héti ellátást adott neki. Onnét Egerbe ment és jelentkezett Englmajer nagypré
poslnál, hogy a kórházhoz juttassa be, de ott elegendö létszám miatt nem 
vették kérését tekintetbe, és ott tartózkodott két hétig a püspöki udvarban ; 
majd onnét Nagyváradra távozott Forgács pllspök udvarába, ki öt szintén ke
reszié11y könyörllletböl több mint három hétig eltartotta. Majd Dömölk bucsu
járóhclyre ment kegyeletes zarándokló szándékkal ; három napig volt itt, hon
nét ismét Pécsre indult az 1751. évben; de utközben, egy faluban - ha jól 
emléksíik, Dállyog volt a neve - a plebános rendelkezésére elfogták és 
Pécsre hozták, hol a pílspöki helynök joghatósága alá helyezték, kinek ren
deletére október havában a papi' ruhát kényszerlllt letenni. Attól kezdve Pécsett 
világi ruhában szabadon járt-kelt egész a jelenlegi elfogatásáig. - AjánliJ és 
igazoló levele volt - állítása szerint - azon püspöktől, ki öt az egyházi 
rendbe felvette, - továbbá a laibachi pílspöktől, a gráci föesperestill, a nagy
váradi pllspllktill, - egy ötödik iratot - ha jól emlékszik, (mondotta,) -
Bécsben kapott az apostoli nunciustól. Azonfelül Pozsonyban a kormánybiz
tostól, a zágrábi káptalantól is nyert iratot; utilevele volt Sopron városától 
minden iratát a pécsi vikáriusnak adta át. - Családi körülményeiröl keveset 
vallott; arra, hogy szülei élnek-e még, nem tudott válaszolni; testvére csupán 
egy volt, a gráci férjes nővére, kiről szintén nem tudta, hogy életben van-e 
még? Előéletéről azt is megvallotta, hogy egyszer be volt zárva Futakon egy 
éjszakára azért, mert az ottani szerb pópával vitája volt: más büntetést állí
tása szerint etidig nem kapott. 

A gombkötő legénnyel, kinek vallomása alapján elfogták, való összeköt
tetésére az mondta, hogy öt nem ismerte, nem volt a társaságában csupán 
egyszer a keszfii csárdában. - Az uriszék elnöke erre igy szólt hozzá: A köz
nép széltében azt állítja, hogy jégverést, tflzvészt és más hasonló szerencsét
lenséget helyeztél kilátásba fenyegetöleg Pécs városára nézve; igy áll-e a 
dolog? van-e ily ártó dolgokra befolyásod és lü7.Vész előidézésére minő em
bereket szerzödtettél? Vádlott igy nyilatkozott: Csupán a zivatarfelhök elüzé
sének mesterségét értem, hogy azok a földnek ne ártsanak. Ezt. két évvel 
ezelőtt Mihics Antal budai biztosnak kérésére Budán sikerrel megpróbáltam. 
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Máshoz. nem értek. - Eddig tartott a márczius 11.-iki kihallgatás. 
Ugyanazon hónap 15. ~apján vádlott Szvetics szembesítve fett Bersik 

János gombktitő legénnyel. Ez alkalommal a gombkötő Szveticsnek szemébe 
monpotta, hogy Szvetics neki egy emberi mutató ujjat adott, és pedig azon 
megjegyzéssel, hogy ha Bersik bárkinek elárulja, hogy ezen ujjnak birtokában 
van, akkor a saját egészségében komoly kári fog szenvedni, '-- hogy honnét 
vette ezen ujjat, minő erőket helyez abba és eddig mire hasmálta azt ? Erre 
Szvelics azt vallotta, hogy az ujjat hét év elölt Budán kapta egy János nevU 
embertől, kivel egy korcsmában együtt idogáltak, és aki azt azután. szállásán 
meglátogatta. Azért kérte el, mert az a hit volt hozzá füzve, hogy pénz közé 
helyezve játéknál szerencsét hoz; ezt azonban a vádlott, jóllehet sokáig ma
gánál hordta, nem tapasztalta; de mint gyenge szemo és látásu ember, ilyen 
kisérletet nem is volt módjában tenni. - Kérdést intéztek hozzá arra nézve 
is, hogy Márkus sutőn kivül kik voltak Pécsett a kincskeresésben társai és 
hogy minő babonával és eszközökkel kereseti kincseket.? Erre Szvetics azt 
válaszolta, hogy kincset csupán a Pulverslom (igy; a tettye fensikja) nevü 
helyen keresett és csupán Hirs Márkus társaságában; eszközUI csak egy kö~ 

vecskét használt, a melyet kezében tartott és oly helyre ment, mik alatt a 
közhiedelem szerint kincs volt elrejtve és megfigyelte a kövecskét: ha az 
valamely helyen megmozdult, akkor tudta, hogy ott kincs van elrejtve; ha 
pedig mozdulatlanul maradi, akkor pedig nem volt azon helyen semmi sem 
elrejtve. - Azon kérdésre, hogy 111ily utou fosztották meg a papi öltönytöl 
és miért került először fogságba, azt válaszolta, hogy másfél év elölt Da
rázs községben egy nyavalyatörős leányi gyógyított meg, kinek anyjától négy 
forint tiszteleldijal fogadott el; erre Bogdanics ur, akkor ottani plebános (ké
sőbb pécsi kanonok) elfogatta, Pécsre klildeltc és itt másnap a papi ruha vi
seletétől. eltiltották. Növendék pap egyébként vallomása szerint csupán csak 
egyszer volt; másutt nem jutott soha szemináriumba. 

Az így talált kincs nagyságára nézve, (hogy hány ezer forint érőt talált) 
a vallatáskor nem emlékezett; csupán annyit tudott, hogy ő az összes talált 
kincsből ezerötszáz forint részesedési kapott; - minden kincse csupán és 
kizárólag az emlitett kövecskévél jelzett módon talált. -- Arra a kérdésre, hogy 
hogyan tudta a jégesőt elOzni, eit válaszolta: születésre nézve ö hetedik gyer-

meke volt anyjának és mint ilyen már mini Tátos (ezt a magyar szót latin nyelvU 
vallomásában mindig így használja) született a világra tehát mindig volt tit
kos ereje a varázslóknak megfékezésére, s mint ilyen figyelemmel kisérte a 
felhőket s addig nem menl ki szobájából, mig a jégnek el nem kellet! kez
dődni esni ;midőn az első jégszemek leestek, kiment a szahnd ég alá és igy 
szólt: távozz, nincs itt semmi keresni valód; ezen szavak után ha a varázslók 
tovább Is villámokat küldöltek, ·akkor „atta teremtclle" szavakkal őket siker
rel elOzte: - Ezen titkos erejére hivalkozva az elnök felszólitotta, hogy ne
vezze meg azokat, kik Pécs~tt mint varázslók az uióbbl időkben a tozvésze
ket okozták, felelte: teljesen jól tudja a varázslók nevét; hárman vannak; 
miitdnyájan varázslók;. ·az e~yik ~acsics János a, kr,ajnai ré;;zekröl . való, .: 
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-a .másik kettő. Neosold Ferencz és Taiss József neva, Morvaországból; köz
ségeik nevét. nem tudja. 

Velük való ismeretségéröl ezeket mondotta: Elözö évben Dömölk felé 
mendegélt és Kajdacson találkozott két morva emberrel, kik mondották neki, 
hogy Ausztriából jönnek Szekszárdra. és ki akarják tapasztalni, hogy miféle 
város az. Miután megtudták, hogy ö Pécsről jön, tudakozódtak tőle, hogy 
ott milyen emberek vannak; a mire ö válaszolta, hogy jó emberek a pécsiek. 
Erre ők: „nem jó emberek azok, hanem ilrdUgök, mert mi olt koldultunk és 
csupán négy krajcárt tudtunk összcgyiijteni, azonfellll szOletéseink könyvét 
Pécs mellett egy faluban egy pécsi ember üsszetéplc és azért a városon 
először jégveréssel, azután tnzvésszel akartunk bosszul állani." - Vádlott igy 
folytatta: Ezen emberek már nincsenek itt, hanem jövő héten valósziniileg is-

. mét megjönnek és a jövő héten akarják a várost felgyujtani. Ha őket le nem 
tiltottam volna, már a mull vasárnap végrehajtották volna szándékukat. 

Mindezt pedig azért tudja, meri ezen emberek köziil az egyik, Neosold 
az ő börtönének rácsa elölt vele beszélve ezt neki elmondotta és egyullal 
megkérdezte, hogy vádlott miért van becsukva? a mire ö azt válaszolta, hogy 
ennek okát ö n•aga sem tudja s hogy nyomorultan él. Neosold erre igy szólt: 
no csak várjon a város a jövö hétig, akkor még fog lüzvészben része lenni; 
ezután (hétfőn) elmentek, nem tudni hová ; de legközelebbi héten visszajön
nek; Nco>old igy mondotta. - A tflzvész előidézésének módjáról azt vallotta 
vádlott, hogy a felgyujtandó házra sárkánybört helyeznek el, mely sárkány
bőr magától tovább-továhh repillvén a házakat felgyujlja; a sárkánybör azu
tán a lüzvész után ismét visszatér hozzájuk. - Arról a módról azonban, a 
hogyan ezen ismerősei a jégesőt előidézik: vádlott nem tudott semmit. Mindezt a 
velllk való beszélgetésből tudja, kiknek ruházata egyébként magyar öltöny, de 
igen rongyos, középnagyságu termetüek és több nyelven beszélnek. 

Azt azonban vádlott nem tudta, hogy mindig ugyanazon helyen gyujtot-, 
lák-e fel a várost; azt is határ-0zottan tagadta, mintha ö részes lett volna a 
gyujtogatásban s nekik puskaport vagy más robbanó anyagot közvetilett 
volna. - Emlilett Neosold azért jött a börtönablakhoz hozzá, mert Budán 
Pozsonyban (és említett alkalommal Kajdacson) találkozott velük; de Pécsett 
csak mint fogoly beszéli velük, Arra, hogy a postamester ablakán levelet ta
lált volna, és hogy a Sejmandl-féle égetönél puskaport vásárolt volna: sem• 
mit sem· tud, meri ott csak olajat és dohányt vett. - Azon ércröl, vesicaról, 
Kristóf- imádságról. és képről, melyet elfogatása alkalmából nála találtak, azt 
jegyezte meg, hogy az érc egyszerü dalmát pénz volt, - a vesica a benne 
elhelyezett dolgok megóvására szolgált, - az emlilelt imát egy ismeretlen 
portugall katonától kapta .. Qyenge látása. mfatl egyébként nem •1asználta 
semmire. 

1752. márc. . t 7; bilincsekben, folytatólagosan azon kérdésre; hogy hány 
holltestet ásott ki kincskeresés közben, azt· vallotta, hog-y ö egyet sem; hanem 
ásott ki Hiers Márton pécsi síltő néhány társával, kiket ö nem ismer; és pe:: 
dig a 'J!ettyén. Ezt is .:sak . onnét tudja, hogy a város hajdul a siklósi kapunál 
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neki ezt elbeszéjték. - .A papi ruha viselésére azt jegyezte meg, hogy 1742. 
évben öltötte magára Paula dalmát városban; 1746. évben. himlő következté
ben látását veszítve, egyházi ruháját· és pályáját elhagyni kényszerlllt; de a 
papi ruhát mindaddig viselte, mlg most legutóbb · az l11mert okból )e nem 
vettették vele. A budai külvárosi házak felgyujtására nézve ezuttal ezt vallotta: 
iövö kedden lesz három hete a dolognak; ö a serfőzö házban tartózkodott, a 
hol két diák egymás között latinul beszélgetett; puskaporról társalogtak ; 
a megszólításokból megállapította, hogy az egyik Jakab volt, Sopron megyei 
származásu a lröltészeltani osztályból, - a másik Antal, még csak szintaxista
osztálybeli, pozsonymegyei, Nagyszombat vidékéről Sárfll községből; latinul 
~zt tárgyalták, hogy ha Pécsett nem tudnak puskaporhoz jutni, akkor Szi
getvárról fognak egy fazekas ismerősak segítségével szerezni. Később vele 
barátságot kötöttek és szállásán meglátogatták és azt mondották, hogy ha Pé-' 
esett állandó szállást nem találnak, akkor a várost felgyujlják, mert nem 
akarnak patrizálással tengődni. - Arra a szemrehányásra, hogy el{\zö vallomásai
ban a varázslókra fogta a gyujtogatást, most pedig a két diákra, azl felelte, 
hogy nem akarja lelkiismeretét terhelni, s az igazság az, hogy a két diák volt 
a gyujtogató. (Ezt a vallomást később ismét visszavonta). Ezzel azon márc. 
17-iki tanukihallgatás megszllnt. 

A március 22. tartott vallatás folyamán visszavonta azt, mintha az em
beri ujjal a legénynek ö adta volna. Azon kérdésre azonban, hogy ért-e bű
bájos erökhOz és varázslathoz, határozott iiennel válaszolt (omnino su111 Tá
los) és hogy taz meg a varázslatokra ereje van és hogy ártó és veszedelmes 
felhőket hatalma van elUzni. A gyujtogatás számára és módjára nézve előző 
vallomását fenntartotta. 

• 
A tanuvallomások után 1752. április 29. és junius 2. az uriszéken fő

tárgyalás volt; jun. 3. lett az ítélet meghozva. 
Az 1752. áprilisi Illés tagjai voltak Hersching János Baranyamegye 

alispánja, Kruspér Pál, vármegyéi esküdt, jegyző, - Erdődy József pOspöki
uradalmi jószágigazgató, és Klimó Ádám tanácsos - a törvény kikötése értel
mében jelen voltak: Koller Mihály baranyai főblró és Velikay Ferenc eskadt 
Jelen voltak továbbá az uradalom részéről Némethy Ferenc a pécsi birtoktest. 
tiszttartója, Spettl Ferenc számtartó : továbbá Gusztényi János és Bellosevics 
Boldizsár szenátorok a város részéről. 

Ezen Mtárgyaláson vádlott tagadta, hogy ö az aranymavesnél elkövetett 
tolvajláshoi. tanácsot adott volna, - hogy a pénzen osztozkodott - s Ber
siknek egy emberi ujjat adott volna. A vele való ismerettségröl akkor azt . 
mondotta, hogy a keszüi csárdában találkoztak tisztes Mrfiak jelenlétében, sőt 
a lopásért korholta, és meg akarta verni, ezért jelentette öt (Szveticset) fel 
az elöljáróságnál ; a lopás •után egymással csupán háromszor találkoztak. 
Szembesités történvén, Ber11ik minden vádat · fönntat'tott ; Szvelics mindent 
~gadott: . 

· Az itllethozatitlh~z v4~pontok magia nigr.a. (~bwarze Kunst, varázsJ4t, 

-44-



.. 
- 7 -

cgarabonciásság) és tolvajlásban való részesség voltak. Ügyész ·volt nemes 
Kruspér János, ki megbizó iratait bemutatván, az esetet ismertette és a vádat 
formulázta: jelenlevő vádlott nem tudni mi okból, az isteni és emberi hatal
masságok iránti tekintetet félretéve, Bersik János gombkötő segédnek lopás és 
egyéb iszonyu bünök elkövetésére nemcsak btlbájos erőt bocsátott rendelke
zésre, hanem a midőn Bersik az elöiö 1751. évben Szentmihály napja táján 
sz!lret Idején vendégével és családjával a szőlőben volt, Szvetics · Mihály rá-: 
heszélésére, tanácsára és vezetésével a kapucinus atyák mellett lakó aranymü
vesnek tanulójával a házba litokban helopódzott, az itt elrejtett pénzt ellopta 
s ezen pénzből osztozkodott és a neki nyujtott bűbájossági segélyek által 
beigazolta, hogy ő varázsló, tehát a közbiztonság ellensége; vádlott a mellé
kelt iratok szerint vallatáskor a dolgokat részint minősitette, változtatta, ré
szint tagadta ennélfogva, miután előzőleg az ügyész ismételt komoly és szi
goru tanukihallgatást kért, melyek után, midőn a per anyaga együtt voli, az orszá
gos törvények értelmében ősi bevett szokás szerint a vádlottra halálb!lntetést 
indítványozott; vádlott azonban vallomására hivatkozva ártatlanságát bizo

. nyitotta és félmemést kért. 
Az 1752. év jun. 2. ugyanazon uriszéki biröság előtt az ügyet ujra tár

gyalván, az ügyész vádindilványát fenntartotta; a biróság azonban más határo
zatot hozott. Ezen napon vádlott ugyanis ismét vallomásra bocsáttatván,azt vallotta, 
hogy a vikáriusnál való őrizetből szabadulván, egy Sámuel nevü (volt püspöki vár
beli muskétásnak fia) volt nehány napig Pécsett az ö vezetője, utána egy 
bizonyos fiu, töbt;> hónapon át azu:án egy posztókészitönek fia, (ki a Pet
rovszky - házban lakolt.) - A megnevezett fiukat a bizottság szine elé 
állitollák, kik azt vallották, hogy 5 -6 hétig illetve negyedévig vádlottat tény
leg vezetgették. Arról pedig, hogy az aranymüves házához ment, vagy hogy 
a kapucinusok kapájánál ört állott, a fiuk közül egyik sem tudott semmit. 
Ezzel végződött ezen vallomás, melyben ismét és végül felemlitette vádlott, 
hogy Bersikkel márciusban találkozott először a keszUi csárdában. 

Az uriszék végül a kellő tanuvallomások után az ügyet mérlegelvén, a 
következő határozatot hozta. Vádlott Szvetics Mihályt a biróság a lopásban 
való bUnrészesség alól felmenti, mert a tolvaj Bersik Mihály reá vonatkozó 
terhelő vallomását visszavonta és megvallotta, hogy ezen marasztaló vallo
mást csupán egy· János nevü diáknak biztatására tette; azon felül maga a 
vádlott a saját maga ellen telt korábbi beismerést később visszavonta. ·
Ellenben elítélte az uriszék vádlottat haz~jába, Dalmátországha való eltolon
colásra, mivel a tanuvallomások során beigazolást nyert, hogy életének ten
getésére Baranyában és másutt is sokféle és nyilvánvaló csalást és isteni és 
emhtri jog által tilalmazott ravasz fondorlatokat követett el. A biróság azután a 
Dráván tulig karhatalommal elkisértelle és ott szabadon bocsátották„ 
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BARS VÁRMEGYE Relkovics Néda 
ÚJBANYAI BOSZORKÁNYPEREK A XVl-XVII. 
SZÁZADBAN 

Régi 1zoká' szerint a boszorkány büntetése 11 tüzhalnl volt. Mar a sváb 

tükör 1 is ezt szabja ki ; a budai jogkönyv 1 és ennek alapján a tárnokjog 8 szinten 

.l boszorkány megégetését követeli. A selmeczi jog, mel,vlyel Üjbánynn is éltek, 

ugyancsak tüzbalállal sujtja a vádlottai.' Azonban a büntetés e nemét csak akkor 

alkalmazták, a mikor tetten érték a bünöst. A jogkönyvck megszégyenltll büntetést 
id ismernek, melylyel a kisebb vóteég clkllvetlli J:1koltak. n 

A megtorlás mindkét fajtá,ját megtaláljuk Újbanyán is. Az egyik per, melyben 

t!izbalal érte a bilnöst, 1633-ból való. A szerencsétlen áldozat Schu~ter Zsuzeánna 

asszony, a ki kuruzslással foglalkozott. A gyanusitásra alkalmat nz szolgáltatott. 

ho~y Sebusterné 6át, Jakabot ápolta ts betegsége idején jéghideg italt ndott neki, 

a melytöl nemsokára meghalt. Súlyoabitotta a bajt nz a körülmény is, hogy a lití 
is azt állltotta, miszerint állapota az ital kilvetkeztében rosszabbra fordult. A gyn

núsltáa fokozódott, mikor a birósag Schuaternénak egyik régibb sikertelen gyógyi

tásíról tudomást .s7.erzett. A tanu Hundstesser György ,·olt, kit sajiLt vallomása 

értelmében Schusterné megrontott. Az eset úgy történt, hogy Hundstesser Schu

sterné kertje közelében követ akart fejteni, n mitöl Scbusterné eltiltotta, de llund

stesscr nem hajlott szavara. Nemsokí1ra rá megfájtlult Hundsteescrnek a foje nll'g 

a lába; végre ágyban fekvö hetrg !ett. Gyógyitásárn Schnsternti njnnlkozott. Hen· 

delésére gyógyfllvet rakatott a boteg lnbnrn. A baj nem csak hogy nem mult el, 

hanem súlyosabbá vált, mivel öt helyen seb fakadt n beteg testrészen. Schusterné 

ekkor nyúlzsirral bekente és biztositgntta Hundstessert„ hogy meggyógyul, még hn 

az ördög is lakoznék benne. A?.t is felrótták vétsói1ül, hogy tud olynn hcszélgc

tésröl, a melynél jelen sem volt. 

Ennyi bizonyíték elogendönek tetszett arra, hogy Schustcrnét fo~s1ígr:1 vessék. 

Mivel föbenjáró \'étségröl volt szó, a városi tnnncs mcghivta a szüvetséges bnnya

varosok közUI KOrmöcz- éil Selmeczbányát az itélethozatalra. A városok képviselői 

Körmöezröl Gruber János esküdt és Mollerus Zacbariás jegy1.ö, Sclmeczröl Jacobi 

Mátyás és Márkus Péter esküdtek voltak. A per Jefolyá.sa - a boszorkányperek 

rendes medrében haladt. Schudtcrnét kínpadra vonták ; - a szerencsétlent két 

faggyúgyertyával égette a hi>hér. Mivel a klnzatás nlatt kics:1kart vallomásai nem 

fedték egymást, a bíróság tlizf1alálra itéltc es nz ítéltitet végr1' is lrnjtottu. 6 

1 Prmlirrr v. Lassbe•',Q: Uer R1•hwnh1•11•piegPI "th. ·1 uhingen, 11-140. 1. ""· lf>i. 1. 
' Lic/11~-Mfr/may: Ofncr St1111tre1·ht. Pr<'<"burg, 1~4f•„ U:ll. •z„ 178. 1 
• Martill Georyii Knvachich: Codex authcnticu• iuri" ta\'Crnicali<. Bud1m, l~U:J. 

88. sz. lSli-186. 1. 
' .f.rpddkori ój okm.: 3. kllt„ 17. •Z„ 21:J. 1. V. II. J(o1111írnmy i. m. 1--2:!. 1. 
• Dr.mkrf Kdln1d11: A fel"iím11gynror•zági varo•ok i•lctériíl a XV-XVI. •zazadban. 

Budapest, 1890. 148. 1. B111lni jogk. 331. ""· 178. 1 Ml.b. 
' l11bdn!f<1 11drosi levtllárában: Curialo protollollum 16B:J. {w 26ll-267. 1. ; váro•i 

11zámadíHok 1633-hól. 

Ethnographia XXIII (1912), 155-158. 
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.lllegszégyenitö bUntetést 1681-ben alkalmaz a tanács. A bttnöa Walk Mária, 

a kit azzal vádoltak, hogy két rozzant lábast és szemetet elvitt a szemét
dombról s ezekkel bUvészkedett (Znubercy getribcn). BUntetésb61 a kllvetkezö vasár

napon - a n1ikor 11 hlvök kij1ltt.-k a templomból - a pellengér melletti ketreczben 

(cippo) kellett llluio. 1 

Előfordul, hogy elegendö bizonyíték hlján a peres feleket klbékltik. 1628-ban 

Prohotzki Katalint perbe fogja Holy Dorottya, a kit azzal vádolt, hogy állatjait 

elpusztította. Ezt férje David kipuhatolta egy viuzöntéssel foglalkozó javasasszony 
seglbégével. Holyné betcgségónek okozóját is benne látra. Úgy látszik, hogy ele

gendő ok ncril \'olt az clítéléijru, mert a tanács kibékítette a feleket. ~ 

Néhány por vége iijmcrdlcn. Mivel azonban a jegyzőkönyvek a vád okait 

részletezik, néprajzilng ér.lekesek. Ilyen p!!r folyik Hi33-ban, mikor ugyanoaak u 

Prohotzki-csal:íd egyik tagja kcrlll biród:í~ elé. A vádlott Probotzki Jakabné, kit 

)luresch Ádámnó scrtéscinek megrontásával gyanusitottuk. Az állatok közi!! kettö 

- mondja - elpusztult; egy ug)'an felgyógyult, de húsa élvezhetetlen \'Olt. Még 
egyébbel is ,·ádolt:ík: Probotzkinó régi czipöket összehordott a szemétdombról; borjas 

tehén szamára három forrásból hordatta a vizet; t~henének ró7.sl1bokor tövében szedett 

fllvet adott; javasasszony strigának nevezte; kutlanbn vért kevert; tejforrulás alatt 

vilrös huugyák ellepték u biigTét. A v:11lomásokut a ta11uk cskllvcl is erösltgették, 

mire n tanács Prohotzki11ét clcsukatta. Az érdekes per 1•ége hianyzik ajegyzök~nyvböl.1 

1634-ben ismét l'rohotzki Dorottyáról van nó. Ez alkalommal Magyarbródi 

Jnpos konventi tag 8zent-Uc11edekről éij l:!udurj Mikl1ld felkerHik llordács György 
benedeki prefoktus Úd llncskay Mátyas vari:;rtif nevében a l'ároai tunácaot éa kérik, 

hogy tudakolja ki eskll alatt. mit ukart az a k.it asazony Szent-lienedekröl azon 

polgároktól, a kiknél megfordultak. A kihallgatás eredményét pedig írásban tudassa 

velök u város pecsétje nlutt. A tanács erre három asszonyt vallat. Ezek: Pro

hotzki Dorottya, Kromer .Magdolnn és Keil Dorka, kik - úgy látszik - bllbájoa<fg 

hírében állottak. Mindhárman egyhangúlag azt vallották, hogy a két. bened~k! 
aHzony - Fr.uska és Dotkc - a \'ál";rófot akarják megölni s e czélból ~·alamilyeu 
szert kértek, a ·melyet a gróf lába elé lehessen önteni, de ital ne legyen. Mindezt 

Fruska azért kívánja, mivel bosszút akar áll11l a várgrófon, mert igazságtalanul bánt 

1·ele, Azt is boz.zátette, hogy hallott is már ilyenféle szerröl : eslltörtöki napon zabbal 

és kenyérrel keresztúthoz kell menni, de ezt nem meri megtenni; inkább a férjét 

kUldi. A büvészkedéshcz továbbá szuksé11:es: egy gyík, vak patkány agyveleje és egy 

nagy varangyosbéka. E szereket mar megszerezte. Az egészet a várgróf lába elé 

kell önteni, n mikor a kaput kinyitjak. Keil Dorka, az egyik tanu szerint Fruska 

oly i'érfit 11eresctt, a kitöl tanácsot kérhetne a megölés módját .metöleg. Mi lett a 

per vége 1•agy következményekkel járt-e az újb,uyai polgárokra nézve, nem tudjuk.' 

1 U. o. cur. pl'Ot. 16~1. év 216-2:!0. 1. - 1 U. o. 1628. év 140. 1. - 1 U. o. 1683. 
év 261-263. 1. - ' U. o. 16:14. úv 2i8. 1. A a:i:entheno1luki tomploruban diijZOI szent
ségtartót őriznek, melyet felirata Herint Magyarbrólli Janoa és Bacskay Mátyás I OW
ben megújfttattak. Ninca kidrva, hogy fog111lalmi emlékkel van dolgunk, melyet a 
nevezett gróf éa társa hil.111.ból a fent emlitett életmentéaért a templomnak osiaáltattak. 
(Knau: N1íntlol': A Gurum melletti szentbenedeki apábil.g története. l. köt. 42. 1. Buda· 
pest, 1890.) 
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Ugyancsak nem ismerjük a l''elk Katalin-féle per végét 1559-böl. Nevezettet 
Mandl János azzal vádolta, hogy azt mondta volna, miszerint Hanusch Mihály és 
gyermeke életben lennének, ha Hanusch a disznóját nom verte volna el. A másik 
tanu, Leder Jakab szorint 1''olk maga mondta, hogy a ityormeket 6 rontotta 
meg ; erre eskllt is tett. A harmadik tanu Tomaseb Márton azt állltotta, hogy 
Felk öt is megfenyegette, mert vissu vette azt a libát, melyet Felk tőle ellopott. 1 

A kire a boszorkányságot nem tudták rábizonyítani, azt a tanács óva inti, 
hogy a bübájosságtól 6rizkedjHk, 1628-ban néhai Lnbowitzki Lörinc biró házát 
adósság miatt. lefoglalta a ·város és a jegyzőt költöztette be. A hurczolkodás alatt 
az elhunyt leánya, Katalin kikutatta az egész házat s mikor okát kérdezték, pirulva 
felelte, hogy. egy régi kést keres. Felelete a tanács fenti intését vonta maga után.1 

A milyen szigorúan sujtják a bün!ldt, épp úgy büntetik az alaptalanul vádu
kodót is. Okát a tanács adja. ~füel - mondja - a boszorkányság föbenjáró 
büntetéssel jár, a rágalmazás is mcgtorlandó. 3 Rllckschloss Judit vádlóját pl. 
12 frt birságra ltélték.' Grail' Erazmus polgart alaptalan vádaskodása miatt elzárták. 
Gyanuja Bureseh Györgynére esett, a kire nifoitta, hogy varázslat segítségével pénzt 
csinált. Véleményét Buresch Henö is tá01ogatta, a ki szerint Györgyné nem a leg· 
jámborabb asszony ; anyja is boszorkány hlrében állott, lehet, hogy ü is ért a mes
terséghez.'' 

A fenti perek u tehát leginkább kuruzslás miatt keletkeztek. Képzett onosok 
biánya folytán jarnsasszonyok gyógyították a betegekot, a kik nem egyszer áldozatai 
lettek a kezelésnek. 

1 Újbánya városi lc\'eltár: Stadtbuch, 15. 1. 
1 U. o. cur. prot. 1628. év 143. 1. 
• U. o. 1677. év 103. 1. 
• u. o. 102. 1. 
' U. o. 1590. év 392-393. 1. 
• 'följe~ség kedvéért mcgemlltem. hogy a XVll. ~zil?.ad lt•gérdeke~chh boHzorkány

perét Újhainyú.ban Rctkovié Da•·orka közillt.e a 'fürt. 'l'ár 1908. évi folyamúhan (Varázslat 
Ujbáuyán 1637-ben, 304. 1.). Ezt i~merteti Lehoczky Tivadar az Etlmographia ugyanez Ó\'i 
folyamáb1m. 
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BARS VÁRMEGYE Relkovié Dávorka 
VAR.ÁZSLATÚJBÁNYÁN 1637-BEN 

Erdekes eseményt jegyzett fel Piesch Albert, . újbánya szab. 
kir. és bányaváros notariusa a XVII. században, a város egyik 
curiale prot.ocol!umában.1) 

Izgalma~ eRc111{•11y RZÍ 11 lwlyc volt az új bú ny ni borpi 1w?.1~ 
16:i7. Rzrpt. l7-(m. A mai nap j„ fe1111(11l(J nagy várrnduí.z pi1wzéj{·lwn 
iddogált a ta11á1•8 több tugja, J>rnRkúrzi Júnos (Milikius) szeretett 
bírájával, ki nemrég nagy bet.cgsÍ'gblíl gyógyult fel. Draskóczi 
nagyon kiér<lcmelhctte polgártíusai bizalmát, mert. már tiibb ízben 
megvií.la!'lzt.ott:í.k liírú11ak. A 8ZomAzb<l helyiRéghcn is tiibb vemU•g 
volt, ncvezctmmn Rtorzcr Oyiirgy új bányai polgM éR társai, síít a 
városház megen'ísítctt, hársfákkal bciiltetctt udvarán is voltak 
vendégek. Az udvar a piaczm nyílt, ama helyre, hol ép úgy mint. 
annak itlrjén nuwap is a l<•g{•lénkehb í~lct folyik. 

Ekkor a bíróhoz lépet.t llurcsch Mi.hály újbányai polgár, kez{•
ben kalíicsot tartva, melyet a piaczon Dobos péknétől elszedett. 
Megiitkiizve mutatta meg a tanácsnak, hogy vizsgálj1ík meg, nem 
könnyebb-e a szokottnál, mert a kbrházba is ezt szállítják. 

Nyomban· követte íít Dobmmé a szo1J1széd terembe, hangosan 
szidalmazva a derék nmgii:;tratuRt, kívánván neki, hogy vigye el az 
ördög, a mennykéí ÜRsün az ilyen föllehbvalóságba, maj<l fenyegetéí
leg azt jósolta, ha a bíró beteg volt, továbbra is az lesz majd. Azután 
arról panaszkodott„ milyen drága a gabona, hogy sokat. követelnek 
.a malomban stb. ; elkeseredéR{~ben pedig elvette Kopernitzky Tóbiás 
kalác11át, földhöz vágta s ismételte júkívánatait. 

A tanács 11zidalmazása abban az idlíben igen nagy vétek számba 
ment ; súlyosbította az a küriilmény, hogy annyi ember elöt,t hasz-

1 ) Újb1í.nyui It1ír, l!i:J7. évi cur. prot. ; 1i piir kczdl•te 2ua. 1. 

,; TtJrténelmi Tdr VF IX (1908), 304-307. 
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mílt ily »CHllnya, istentelen :szavakat«, ezért Dohosuét el is zárták. 
Drnsk6czi hír)> mam pedig 11c1wmldra tényleg Húlyosa11 megbete
gc1let.t. A tárgyalásokat sem (), hanm11 ú véros volt híriíja, Rott 
Lénárd vezette. A per tá rgyaláHa Jli38. márcz. :1-ig tartott„ mely 
évben a választ.ott bíró szintén az említett Hott I..é11árd volt. 

Első dolog természeteHell a hiteles tanuk megidézése volt. 
'faun pedig jelentkezett elég, sőt napfényre került olyan dolog is, 
melyről újbányán talán nem is álmodtak. 

A tanuk sorá ba11 találjuk Storzer Györgyöt, 'l'iipszter Andrást, 
Dorottyát, Klamm .Tános esküclt„ Ieúnyát., Hntt11icken Mihály nejét 
Z1mzsa11nát, kik maguk lrnllottcík l>ohosné szavait. 

A bírgyaláHok folyamán pedig rájöttek arra is, hogy Dobosné 
házában, a mely vendégfogadó volt, varázslással is foglalkoztak. 

Az J 638. febr. 3-iki iilésnél ugyanis Kurhax István selmeczi 
lakos jelentette, hogy téibh társával J>obo1mé szállására jöttek éppen 
a pékné elzánísa 11tít11. Hzáll:íson talá lt1í k V rnrncn Andreát (End 1, 
valúHzÍ11ííleg a Hzolgálú) s 111iutá11 (\tdt nem kaphattak, maguk men
tek a krn1yhárn s a tíízhcly elé iiltek. Itt sajátságot1 tlo~on akadt 
meg a szmniik. A tíízhely hamujában két egymáHha kapcsolt lakat 
feküdt, t! e miatt kércliíre vonták a leányt, hogyu11 keriilt oda s mit 
jdcnt .. A leány zavarában azt 111011dta, hogy 11cm iH tudja, hogyan 
lrnriilt oda, de tn.náci:;olta nekik, hogy csak hagyják ott. 

Eme titoktel,jeH dolog miatt, a mi persze vim\zHlás számba 
ment„ 111egidézték Vrnmcn Andre.it, a ki eleinte hevalloUa, hogy a 
lukutolrnt íí kapcsolt.a ugyan ngyhe és () td.tc a lmm11ha, de csak 
azért, mert az éjjel az állat kiin11 manult., s így nem esik baja. 

A tanács erre elhatározta eksnkását, mert varázslathoz ért. 
Majd újabban vallatta két újbányai férfiú, Schneider Ahrahám éH 
81:h11cider Mihály, kiknek kijelentette, hogy a lakatokat J>obosné 
tanácsára kapcsolta egybe, hogy ezáltal megnyerje a tanúci:;heliek 
szívét. g miatt természetesen kérdfüe vonták Dobosnét, a ki ezt a 
gyanut visszautasította. Csupán annyit mondott, hogy mikor a 
bii1tiinhc ment, a lmíny azt mondta neki, esak menjen nyugodtan, 
majd megtwgíti, bántúlláHa nem le::1z. Ene kijclentettc a leánynak, 
hogyha tud olyabmit, csak tegye meg. 

Hogy végkép tisztázza magát a gyanutéil, niagához hívatta 
Vranitzer Jó11á::1nét, Draskóczi János 11íívé1·e leányát 8 kijelentette, 
hogy ő nem oka a bíró betegségének, a ki okozta, már el van zárva ; 
majd ismételten mondotta, hogy Andrea kapcsolta egybe a lakato
kat, azonkíviil hajlított, is egy róz1mh'ít (úgy látszik, hogy ez is 
varázslás számba ment, hogy a tanác:; ré:;zrehajlásút megnyerje). 

A tanÍl.cH legolrnHal>b tagja. kétségkívül Ha11wwh <lyiirgy eskiidt. 
volt., ki azt i11clítványoztn., hogy miután var;\z:slást. ne111 lehet e nőkre 
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bizonyít.ani, bori".ássák nahaJon. 1) J>ohrnrnét. <'ITP Hzabadm1 boesá.
tották, azon feltétel nwllet.t, hogy IOO f rt. 7.úlogpénzt, fizPt bs 10 
kezest állít. A kezesek közt férje iH volt; V ran1cn Andrna pedig 
hiába vallotta már most, hogy rimk tudatlam1ágból cselekedte mincl
kett.íít, a tanács szívét akarta l>oho1mé részí-re megnyerni, semmi 
rossz nem volt szi'tndé>.kábn.11 - fogva bntot.t.ák. 

A h•gkiizclehbi !(j38. márrz. :3-iki tárgyalúHm pedig Hakaluínya 
bírája SchaJer Kristóf és llakabánya jegyzője Hosnauer András is 
megjdeutek.11) 

Ez alkalmnrnal újabb václdul terhelték J.>obosnét. Elő állott 
u. i. egy .Jantzko Dániel nevíí egyén, a ki a következőket jelentette : 
Bgy alkalommal Hogl Jánossal Dohm;éknál ivott és nevezett társa 
ki~ett. Dobosné zacskéijából valamit. kérvén, eugedje át ezt neki, 
fizet érte ~~ messzely bort. Dobosué azonban nem volt hajlandó 
odaadni, sc'ít kijelPntettc, hog,Y ú forintht sem adja, aunyira becses. 
ű - .Jantzko - 1110st. már kiváncsi volt, mi az az értékes dolog, 
hoHSZaR foggatAH ut:ín DohoHnÓ nwgmorult.a 11cki, hogy iirdiigszcmót .. 

A 111agiHt.rat.us addigrn m:lr llHÍK 111iHzt.ik11K dolgot. iK 111pg
t,udot.t, hogy t. i. Szt•nt h;tvú11 ví~rt.n.1111 11apj:í.11 1u•111 a nií·Kz:í.r:<z{·khíil, 
hanem k{~z alatt vd.t Dobosné húst; ezt ÍH, úgy látfizik, feltííní) 
jelcnHÍ~g szá111ba vet.tí·k. 

H kí•t. dolog rniatt. k{•nllirr. vont:ík l>ohoHnÍ·t; érdPkllídtck, 
ho1111a11 HZcdte az iirdiigKZ('JIH~t<~l. {~H 111it. l"Hin:í.lt, a 11trHKal '! llobwrnú 
1wdig ar.t f<>lnltc, hogy Plííbbirííl 111it HCllt 111d, a l11'1Ht pedig az :í.lla
toknak akarta adni, hogy a férrg trn há11t11a.. 

Ezek után, mivel újabb, súlyosbító kiirühnények most már 
el9 nem fordultak, a tarní rs a köv,~tk11z6kép ítélt : Tekintettel Dobrnmé 
kori1ra H arra, hogy mindeddig mitsem vót.ett, PIN1gcdik neki a nrng
ér<leinlett testi biinteté1it; gonosz szavait az011ban vagy a piaczon, 
vagy a templomban nyilvánosan vissza kell von11ia.H) Azonkívül 
20 frt. bírsúgot kellett, fizetni<'. Súlymmbh bii11t«~tés v1Í.J't, a s7.cre11cHét· 
Icu Vramcn Anclreúra, ki11ek - »mintán varázKlat KegÍtRégíwcl akarta 
a tan:Íl'K száját elzárni, Je mert cbb()J a taná.c::mak haja 11e111 lett<( -

1 ) Hnnusch vn.lóAr.íniíh•g ar. itt, hl érvényr.s i<clmeczi jog nnrn czik
kl'ly(1re gondolt, mely Rmrint. »t<•ltc>n úrt vanízi<lók biintctcnclők«. -- J,. 
8elrnb. joga 17. §„ 1. kiadva: WPnczcl: Arp{ulkori új Ok111t:'t.r. ~1:1. 1. 

2 ) 8úlyos bíínt(•nyrwk vehették, nlC'rt ily PHetlien q:{yiitt tarní.c11-
kozott tiihli hiínya\•áro11; p. o. 1•wn eur. prot. szorint lti:J:l-lmn ffrjgyil

. km1~ág R7.nmlúk mint.ti piirbcn 8P!11wcz éH Kiirmiicz kiild kiivetclrnt újhá
nyára ; 1 li(i7. ft",l.w11j{1r6 pt·rhPn Új liírnyán mcgjclemwk Kiirmiicz-, 8ch11ecz-, 
l!H BP><ztcr<::i;t>h:í11r:1 kiivrtei. 

") A Relm1•;:zi jog K;l;l'ri11t a vi>1H:l',avo111íH úgy tiirU·11t, liof-(y w1, ill(1f(, 
:{ egymást kiivct«í Y;tH!\rnapon nyíl vá1101-1 lwlyP11, 11z1ij1'trn iit vo viKKz1wo11ta 
gonosz szavait. L. 8dmli. jog. 18. §. kiad. Wcnczel: Arpá<lk. új Okmtár. 
213. ). 
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a t.Psl i hiinl dÚ:-;1' uµyan d1~11gi~d i k, kiivct kezií szom hat 011 azon hnn 
a hürtiiníír (hiitt I) kivezeti a pi1wzrn, />s kil,iiziisítik a viíroshól iiri.ik 

idiíkrn . 
.l~mlítéHre méltó dolog még az is, hogy 1640-heu t) ismét a városi 

ta11ú1·shan t.aláljuk JJnu,1kóczi urat, 1641--50-ig pe<lig a bírói tiszt· 
HÍ·gd viHeli,~) .Dobosné jókivánatai tehát. nem ártottak neki. 

') Lásd 11. a .. cur. prot. Ojb. !tár. 
') lJ. (}. 
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Vajna Károly 
HAZAI RtGI BűNTETtSEK II. 

Kömürzhánya város tanácsa lhraczi Strulrnr András 0{1ra nev.n 80 éve!> 
felesége ellen varázslás miatt folyamatha lett híínpOréhen, hosszas kínvallalá!> 
után, 1642. októher 4-én a kOvetkez<'i ltélctet hozta :1 

"A jelenlev6 lhraczról való hajlottkoní Dóra az ií hiizarnos idö óta eddig 
llzötl varázslatával, az Isten mindkét táhlájának parancsolatai ellen nagyot 

. vétkezett, nevezetesen az 1. 2. 3. 7. tis 8. parancsolat ellen, mivel {j lstenél<'il 
' és Teremtíijétől künnyelmUen eltávozott, a. sz. keresztség szilvetségét meg
. szegte, és egész hizodalrnát egy holt diighe: és lófejhe helyezte, hogy í> 
, ugyanis a fej alá 2 hídtojást, item 9 téglát tett, ahhan a hiztos reményben 
• & er<'is hittel, hogy az által az ő szomszédasszonya ellen való gonosz püréért, 
a kivel d a mull nyáron veszedelmes czivakodásha és pOrpatvarba elegyedett, 

; a bíróságnál helytáll hat s azt megnyerheti - -- : hogy a mi képen a lúd
. tojások kotyognak, a hirósági személyek azonképca (cs!igetegen) kotyogjanak, 
· item a miképen az alátett téglák kemények, azonképcn az ö szivilk az éi ellen
fele irányában 111egkeményedjék és a mint végill a IMej az említett alája tett 
darabokat hefildi, hasonlatos képen az íi !lgye is födve maradjon. Azután 

, tehát az emlitett Dóra tegnapi és ma ismételt fossii'1ja vagy vallomása szerint 
1

. u egész szomszédságot ottan, elkMetett sértésekkel és kártételekkel fájdal
'. masan búsította, mivel egyéh kUlünféle dolgokhoz, füvekhez és gyökerekhez, 
ostyát is (milyet a falusi iskolamester a sz. karácson estéjén évenként kiszo
kott osztani), egy nyers 111arhaht1st, valamint myrrhát és tüményt is lwzzávctt 

•á évente a fünnemlitett darahokhól annyi lepényt vagy kalácsot slitiitl, hogy 
marhájának egész ~ven át enni adhatott és arra elegendéi volt, ez által a 
.mis rnarhájának fejét elvette és magához vonta, - - és ezt a szomszédság 
• egnagyobb kárára más babonaságok elkövetése mellett 50 év óta prartizálta 

tlzte. 
Mivel tehát ez a Dóra most már körülményesen specificált módon a 

iröságot (a mint ö azt magával erősen elhitette és képzelte) a fönnemlitett 
varázslással infascinálni, megbüvölni és kiforgatni akarta, azután a 7. parancs 
llen, a tej elvétele által nagyot vételt, a Mindenható Isten legszigorubt. pa-
ancsának tartalma, valamint minden jól megalapított törvény szerint is életét 
játszotta, és hogy elevenen máglyára tétessék és elégettessék, ugyancsak jól 
gérdemelte. Mivel azonban ő forró esdeklésére és könyörgésére tegnap és 

is atyai kcgyelmezéssel lett kecsegtetve, a jól megérdemelt supplicium és 
let enyhittetik, ellenhen ítéltetik, hogy Ő Dóra a hóhér által először is 
ddal rnegülessék és kivégeztessék, azután a lófejjel együtt máglyára tétessék 
porrá égettessék. Neki a halálra ítéltnek jól megérdemelt büntetésül, rnin-

nkinek pedig, hogy élete elvesztése mellett ilyesmitől őrizkedjék, rettentéJen 
qnyatos például. És mindez az igazság szerint. "2 

, ') A körmiiczhányai 1642. évi protocnllum curialéh/11 kii11a Wagner Ede v. levéllárnok. 
· .2) Az eredeti szöveg n~mcl. · 



BEREG VÁRMEGYE Lehoczky Tivadar 
BEREGMEGYEIBOSZORKÁNY~EREK 

1722-hen :Máté :Miklósné és Varga ]st
YÚnnú 1·:;utf:ilvi lakos11ők, 172-l-bcn Nagy Síi1·a, Dél Anna és l'úl 
Z.;<Ília, 17~H-ban Nagy l\lárton özvegye ét1 bizonyos Kállainé, 1731 -
17Hti-bm1 peclig Kaka;i Anna és 'J'óth mí1skép Abrakosztóné máglyára 
itti.lt kiH<lohro11yi lakosnők állottak e bíín rpiutt a. beregszászi tör
vé11_vHzí·k sornmpói elíítt, kétHt'igteleníll ·ii.~the tilve, hogy lábaik a f'óltfot 
11e éi·i 11 tH<'!k ti így el 11e tllnhmismwk. 

Szahmljon itt. az nkkon eljimi.t1 felvilúgoi;itúsául a megyei irat
titrb:rn lév(í iigyiratokból nehány arlatot kivonatilag közGlnöm. 

l~serni Púl szolgabíró és .Tímdy Andríis eHl<.iidt, 1722. május 
1 :-!-ím Jlútl Mildósné é.~ Va1'ga Istvánné CHe~f'a.lvi la koisnők ellen követ
kpz(í vizi;g·úlatot eszközöltek., Tar Gyrir,9.1/, 45 éves tnnuképen vallja, 
hogy harmadéven az egész falu marl1iija futkosott, bőgött mezőn, falun, 
a falut be11yai·galváu nagy bőgéssel, sehol meg nem állott, hanem :Múté
l\likló1mé akkor Varga Istvánnéval együtt lakván. az egész falu mar
hí1j1t nz (í húzuk Pleihe futván, ott megállott, szájokat betartvlÍn az 
11dvarhra, hol nagy bőg~ssel megállapodott. 4-ik tanu Rilaj Samu vallá: 
hogy Máté Miklósnénak nem akarván adni bu?.áját részbe learatni, 
ezért í) megfonyegeté öt s később egy tinójút 11iegnyar9alta. 5-dik 
tmm Kardos A11drát11 50 éves, ne1nes, előadá: hogy Múténé tőle két. 
ökrét kérte, <le megtagadta, miért azzal boszúlta meg magát, hogy 
midéíu kél fiát oskolába Váriba vinné két ökrén szánon, azok meg-

Hazdnk, Történelmi Közlöny VII (1887), 296-306. 
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riadtak R árkon-bokron nigadtJ~k a szánt! Mit ő e 11íj i11cselkPd1'.,s[,. 
nek tulajdonít. A fain c•;;or~dilja is cg-yszer nwgriadván, azt. 1·1o1ak úgy 
csill:ipítá le e boszorkány, liogy rákiáltották, )rogy a falu l1o~wr
klrnyait a vízlie kell dolmi ! 7-dik tanu: Kardos Pató Erzsi. ao t'·vcs, 
nemes, vallá, lwgy l\Iáténétr'tl egyszer megtagadv:'m a rostát, ez azt 
felelte neki, «hadd lcgye11 oly emberRéggel éltetek.» Erre ncmsok:'tra 
menye a szilvafára hltg~·im, leesett és kitö.rte kezét, tflr111észeh,;;e11 
11c111 mús mint Máté l\liklósné boszorkányi i11cselkc1lé;:e folyt.im. 
8-dik tanu Kfrál.lf Anna vallit, hogy fö1:je beteg lévún, l\látóué azt 
javallii neki, hogy e9ér fari.~ nevű füvet töi:jün meg s :1djon bfl unki, 
mi nieggyrSgyítja, lra :izon ft•IHI, három falu hat:'trim {dió aka;:7.tt'1f'f1-
ról forgácsot tesl'. lrozz:í.. EtHíl 1~sakngya11 meµ;gy<igyult fi'·r:jn s így 
a javallút ho11zork:'tnyu:1k tm·tú. !l-ik tanu l\'uvrícs Aurlrds1"f 1 )iil'sÍÍ Anna 
,-allá, hogy f(~1:jútíír lrnll:'t, rnik<'.·p ez, midőn fiúnak clrns<'.·gnt. vitt \' úrilia, 
:tzc'~rt, mert l\lúté Mi kl6s11ú menyn kérésére ti l<i szfijitliól fii\·d. ki \'1,t t. 
(/Jog.'/ fí az.~al dluws PlllhPrt :l."/';9.IJÍlson), útküzLcn oly 11agy l1i'·kúk kiir
nyPzték, miknek BZt'lll<'ik oly 11a~yok voltak, mint l'g-,V pi'~117. ;: oly 
>17.Úmos&k ntlának, !rogy nem iR mert gyalog mi~11ni, h:i.rwm foliilt. a 
16rn. annáli11káhb, mert .fi!r!rlc (farkasok) is a ló t>lúbP lrnriilt.ek 11ag_v 
lrirtelmr, melyek mcgitllottak, lll ídő11 ő i11 me~úllott :; 1111·gi nd 11 I tak 
111iclő11 (j is mnginclnlt, a Tisza mr.llr.tt a vári erdő sarkú11 prnlig- a lovat. 
i11 11, part alá cHaptúk, mely viszontagsúgolrnt ő c~gymies,~11 .!\Jút.í·nú 
lioszorkánynak tulaj1loní~ja. 10-ik tmm: Vargrr /111r/nA v:illit, hog~· 
-0 Mátt~néval lakván, midfüi. tann scpr.rt, Máténé ki akarta a Rllenw
tc~t vinni, dc ő ezt nem ongcdé, s mert épr.n akkor a tl!mplomha 
hn.ra11goztak, tPlrenci :iz ólban úgy megriadtak, lwgy a kiitel<'lwt 
eltc',pvén, szerteleniil ugrúltak éF. bőgtek. 1 l. Kara .J {mosuó, ~8 t'.•vf's, 
vallit, hogy Máténé tettr. telicnr.it veszettekké, nrnrt nem adott neki 
lrnlat és mcg1rnjnúlta a ~ót, melyet rálriutctt. 12. C.~emel'.dd Ferenc, 
'1·0 é'·e.~, nemes, vallá, hoµ;y ő megcskfü;zik a frjér1\, hogy l\l:'ttt'~11é 
bo;:zorkány, <le liővebu okilt nem tuclju előadni rn. Km•dcs ilfil.:ló.rnt! 
vallíi, hogy M!ité11ó fiAtbl 8diraz Júnostól li{Jrbevl'l.lt~k ten~Pri aliL 
egy lrold fülrlet lrét rnitrif1;: garas\,rt Í\8 Pf:t:.Y balta csi11úl:'t;:{\rt; a kov:'u·s 
a balt:'tt elkéH'./,Ítvén, l\liklúsné reá j:'trt, !rogy a vasból ellopott volna, 
mirn nem sok idí) mnlva :1 kov/ws tia láhún oly fekély t.:'tm:irlt, liop:y 
:t Hú belenyomoro<lott; d1• kbrt.lire l\[íité Mikl<ísub a 1111~úír<íl fiivd 
liozvitn. azzal kigyógyított:1. l\fogjPgyzé n tanu v{·grn 11aiv11l : «A 
gonoszflftg aklrn1· j,; l\[[Lt(\ l\Jikló~miH"a. volt, ma i:; r<>it. v:q!yon.» 1-1. 
ta1111 .~lokúny ,Jl1no:; rwmPs, tiO úvns, valli1, !rogy Máté11{\ k{,t td1l'11Út 
uwgtlög]e;;ztette azór·t, nwrt. velr. i.isi;zeveszett .. 

E tannvallomú!;ok fulyt.áu :.Mitténé csakugyan elitéltct<\tt mint 
hoszorkímy. 

17:!L január 22. a l.H•n•g\"'ármcgyr.i 1ürvény~zék a fm1t"11liil11~z 
]ia,;011ló n:.rylien ii.'· ití•letet lrozott: 1dJelibemtum. est. mi11tl1ogy rn:1.ni
feste a !Pstií:!c•lmek sok kiilünb-kiilünbft'·le foKi;iojokbM ox;.;t:'tl, hogy 
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:tz frlj<>hh ,;pecifik:ílt személyek, úgy mint: Na.<J.'I 8<ira, Dél Anna 
é.~ l'ál Xsrffí, 11yilvirnval6 boszorkitnyok R ürdiiggel sziivet:>égdrnt ta1·tot
t 1k r{,gtfíl fog·vn,;t; 111iv<'I pedig miwl iHt<:n s 111i11<l or„zúg1111k W1·v1"-
11y<: azt ltoz\'Úll magával, lioµ;y az /l!jt·féiwl.~ ifyt'ffrssrnek 1111!,</ s pró/,iíl
/11.~.w11111!." az11tú11 mcgk ínozta:>sana k, hogy azo11 a lk:tlnwtot'lsúp;gn I \'allj:'i k 
11wg- tiilil1 110,;zorkirnyt!mmkat \,8 rnindcu rcrnl lidi gonos;r, l's1~1t:kedt•tii
k cl., rily n• l 1í':zz,,[ '""'.t1<1f"tlP.~.~f<nr/.'.. n 

K!i/111.11111; dlmt l 7:!K. hnsonló viz11g-{dat ilyképPn es?.kiiziilt<•tott: 
« l•:n Us1•rtti PAI, nemes Bereg vármngylmck ordinari1t8 :;zolga

hírí~ja, .JA11ky An<lrús hite.'! a8.'iCi!80ra,jlittiiuk ki i<lo ugyan neme;; Jforeg 
vármngyí:IH,11 Bor;;ova Úevíí hely;iég-be, t. i. K aj<ly Tstvim vicei,;pirn 
úr ő k<:gynlme, ú~y mint t. magistratn;; <:xmissiój{tb<Í! bizonyo8 inqui
sitióna.k vt'·g]11,vitel{:re, előnkhc adatott utn11nok szerint, mely kiivet
k\!Zik íµ;y: « l Ítr111n de eo. 1. tudja· e a tm1t1 bizonyosan, avagy l:'tttn-t• 
a7,on :;7,tÍlia11forg-.'i asszonyt, n ki Borsovún lakik (:s U!Ji'lvá1w11/ú bosz01·
k'.in!Jnali: mo11datik; ha híí~-ii~.~hf1,jo;; hoszrn·!du!y-e és iirdöggr:l eimho· 
ral-e, avagy 11m11, ha veszto, olő, avagy kmzo-c, gyermeket, pg-yehet, 
avagy férfiút kpcdőhe · iilWző, ijeszt{i és verő ho:;zork:iny asHzony-e, 
ha az, kicsod:i. pa11aszolkotlott rcftja, hogy {ít 4i.iel és nappnl gyötrötte. 
maga képúlwn kínozta <'·s a kínzús után nrngh:ilt-e és kicsoda halt 
nwg ! Annak az cmlwrnek Mtében mit hallottak. a szhjhhúl, vallja 
n1<:g a tanu, ús midőn fopnd6bc öltiizött, kie:-1odát vert a fiildhöz, kit 
t{mcoltatott <''.s kinek híják azon sz1m1úlyt; i~s valnmit látott, hallott 
í:s tnd azon asszonyról és kitéíl mit liallott, v:dlja meg a tann, és ha 
mag-it.núl jobbat tnd, azt. is mondja meg! 

1. fliulor ,/dnos, l{eviczky Lhszl<) úr johh1'tgya, 70 éve:;, vallú, 
hogy eµ;ydwt. 11ern trnl, csak hogy hallotta cgytfíl-múst.61, hogy ( >rosr. 
.Jitnmmó ki(dtott Kúllain<·ra, hogy az {) kópdwn júrtanak rcí~ja nyo-
11wrµ;at.ni <'·s \'\::-;zt.<'g<itni. 

:!. < >ro,;7, ~irnomié: 11zllldet.t ( ~i<cng<:ri Erzsi',hct, flíl éve:;, vallja : 
lia llotta J•;i. · k Bor hú l:'it<ÍI, l1ug-y rdt Kúlla iné jit rt és valamely 11ya rnly11 
r1·úja. jii\'l'll, oly:mkor a vízi.e a HorBováha is bele kellett neki menni; 
l·'.kk Bod1ida oly:mkor nevetett, viBított és mindPnkor Kállairn'.:- kúp«·
lwn k('llett fi l'l:Ú ja 1tw1rni, 11eki úg-y lútszott, hanem K!dlainéra r<·:'i 
iiznnvén, n1ú1· bnsv(,tt<)I fogva t:'1g-ított mjta; tanu li:dkitta Gitlti 
J\litrtonní·túl Í·s a ii:tl·skAjútól is, hog'y rnidőn a scrtésekt't a faluli/il 
a hídnu itt. kihajtotta {,1; n tiú egy kevóssé ott nwrndt, Kúllaiué r>g,Y 
lq1<'díílw11 a <'.1<<:1:júhéíl Plejébe kimenvén, H. gyt~rnwket ijesztett<•, vert<•, 
tú11coltatta, littta. i.~ a tann a gyernwket, a diszn6hajthsról hogy vi8sza
jiit.t. 1wgy tiizesc11, de akkor a tanuhoz a gyermek nem szólott, ha1w111 
az anyjid10z haza menvén H annak meg-panaszolvhn, látta,·. hog_v 
:rny<'istf,I :ildrnr mindjárt jöttenek .Jánki Andrús uramhoz és pana8:-.ul
koclvú11, liog-y mit CH<'leke<le-tt neki Kúllainé, túncoltatta, v1nte, J(,pe
dííl1e11 volt., hog'.y kiitltott volna szív<~t szakasztva, a száj:'tt fÍÍYel lH:
dngta, hogy nn ki:'tlt~on, a gyermeket clhngyyftn s n hídou últ:il-
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1u,·•:n, azonnal 111Pgliüta Kitllainét, hogy jő utána lepc1lő 11élkill; hal· 
lo1ta azt is Bót Múriától, hogy KúllaintJtól hallotta volna, hogy ugyan 
(~1-'eugeri Gyurkát Jánki Andrú8 úr szolg{1j{Lt megfonycg<'ttP, a ki11Pk 
is t1"lben n méh megc1:1ipvén k1t1:ját, fél esztendeig is a fél ka1:ja rn•m 
jb Yolt és ma is nem olyan mint a múi<ik ; ő reá ,-olt vetvP a gya
nui<l1g, ma is ő re{~ja Yagyon. E tann liallotta Oro8z .Jimosnak a 
l'Z:'ijúból éltében tízszer ii;, hogy f'gyáltalii.bnn a Kúllai11(~ km-m miatt 
kell nPki meghalni, mert neki enni ho1·d, úgy étetné, liogy ií 1J('clig-
1wm ci<r.ik, azért kínozza őt és azt mondja neki, te lrntya, kl·tfolú 
szakasztom már azt a bclf'<l, Inf'g kell tmieke<l halnod, C'Z a kiizrd;:1•sz-
1wk a jutalma. Azt is hallotta a 8z:°Lji1 ból, hogy azt mondotta 1 >rosz 
.Jánmi, hog'Y :i fejére teszi a kezét Kitllainénak és reú c1-1kiiszik, laog_y 
nyilYirnvaló hosr.orkány és míg meg Jll!lll halt, öriikkli Kiillai111'Ta 
kiiiltott.; a tmmnak is volt ő rc>Ít erős gyaunja, hogy vizPlnt<· n:'da 
meg 1w111 állot~, hogy aztán a fi'ttens rPÍL iizent C1-1eng-c!ri Híun11el11l!tc'1I, 
úgy g,vbgynlt llH'g. 4. ffrnu: ( lrosz .l:'tnos iizvng-yci V1•rm1 J\ 1111:i., HO 
Í•\'c~s, vnll:'t: hogy Hr;:t elrckc•i;r.tvc~n t1tvaly n J\ii.llainl~tcH >'Zo111szí·dolt. 
tt·ngrn·i földPt., ezért Kúllai11t'! 1111•t;'lmbo11:'i:1.tn, úgy, hogy 111:1jd 111ag-:r, 
nu~jcl madia képében ment PlúlH', Hyomcn·gatta, Hz:\jidia 1;alú.tút: d11gott, 
rnondvitn, egyél, te kutya, s ekkor föllúbon állott előtte: fö1:jn 1·:'1. is 
iizPnt, dc nem hasimált"' meghalt. f'l. t11.1111: 1lfridi lst1J1in, nc111Pfi, ::i 
í~Vl't<, YnlliL, hogy Kállnin{l e!fíblii években l'ap .l\Jhrto11t <'gy ízhcm 
meg·timyegette s annak köv<'tkezt..:·ben lúbai mPgfokl·lyesC'cl n'·n. sokitig 
hc"na Yolt. Hl. tm111: ~za.tmAri (iyiirgy, nemes, fi() évc•fi7 Yallú, !rogy 
Jlon·út Katalin viLri lakos11őtől hallit., hogy 1~gy ízln·n éí búz:'tt sz:'trít
vún, kénlcztc tőle Kídlniné, hol lakik r .l\lire ez ucki íg_v folelví·n: 
"KPrfü;s föl, megtalálsz egy vii.rP11bar1», ezért, alig liogy tii.vozott tőln 
l\úllaim\ rögtön oly szélvéi<z tiunadt, hog,v ha a búzúra nem ilőln<•k 
mi11clnyi~ja11 kik ott voltak, é>lwt is a Bori;ov:'dm sodorta volna. E 
fi>rgctC'get 8Cnki mii.s, mint K:'illainú iilúztc elő. rn_ ta1111: Csen!rn· 
fi.11iil:fJ!J, 22 éves, nemes, hite :ilntt eli'fadta, l10gy ő .JAnki ún1iil szolg·a. 
lévfo1, <'gy allrnlomrnal ükrf' liefntott K:'tllainé kc~r~jélJe, miért is í)t 
111rgfo11yegettP, mondván: «:M„gbi111o<l tc.• ezt.» Erre nem imkúra ti·l
hf''l a tanu f'g_v küpíí 111<'.dwt lwzv:'lll ( lncséből .Jánki sr.úm:írn, "KY 
méli, honnan, lionnau nPm, ÚJ;." nw~csiptn őt, hogy keze nwg<lagad
Y1i11, üt hétig fekiidt bele R egy ujja mrgzsngoro<lott. 

l 72K fohr. 1 fi-ún _.Vn.11,11 J/drton es<'tfalvi lakos iizveg-yi',t; s:t.iil<~
tctt. Fehér Kntrít (l\loluArrn'.·f1 daeúrn annak, hogy nehAny ta1111 fcjl!n~ 
t>skUdiitt, a Knjcli li<tván bl'rrgi alispi111 f'lnöklete alatt fo;szeiilt tür 
vi·nyszék, föbbrendbcli boszorkúnysitgai miatt. ci<upirn arra it.últe, 110,1;_11 
lcf1wzl11.~sél.: llU'.<f• s li:t a torturiu1 magúrn vagy túr8nira mit KPlll val
lana, l1oesútta1<sl~k d. E szeg1"ny nű kiilünüsen ar.zal vúcloltatott, hogy 
1'rf,:.-i U1í•p1ir 1:Ytvándi rPf. lelkósz kezét 8 l\Iúrton Zsófia egész t<~H-
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tt'ot ör1liigi lllP8t.cr,;1\ggcl annyira megrontotta, hog-y töbh hónapig kínuk 
kiizt. hl't•'l-\"(~sk<,dt.ek. Azonban iigyét késf5hb ismét felvették, mert 
l 7:!H. 1101·. 1 :!-1..n a fentebb nevezett szolgabíró, ki úgy látszik sze11-
Ycd/:lyrnwn Y1,ZPtte az ily vizsgálatokat, a nyomozást folytatta, kiilii
niise>n az iri111t., lwgy '!'écsi kezút 111,m Fd1ér Kata, hanem sajút loYa 
rúgta volna meg; e miatt a prerlikittor alknba is hocsátkozott Feltér-
11év1·l, hogy szii11tesse ·meg föjdahnút és ltc>tngsí•g·ét, sőt álclomÍlKt is 
illak. A tannk ez nlkalommal így nyilatkoztak: 1. Súno11 Jd110N, vallit, 
110;..:'.Y l\'lol11:'irn{, a:r, erdőlHm járván, tiílo P!r.Y ti'tt kúrt, mit ií nwgt11-
g·ad vún, rnidíí11 lia;mtértébon az asszo11y l1úza Pl(ítt elnwmw, 111i111le11 
ok 11(,lkiil kingTott a tengelyből eliíltb a v{,g;izc>g, kbííhb a km·ék is, 
mit ő (:gy1mesen e boszorkánynak tnlajdonít. 

Kállai .Tilllos, no éves, előa1lá, hogy fia nem akarván Molnár
rn"lioz kornasítgba menni, ez boHzúhól telwnét, mely az eli)tt j:'tmbor 
volt. úgy nwgbabonúzta, hogy ho1:jitt sem 8zenve<lheté 11latta. Szeli"' . 
• J;'111c1,; pedig 11101Hlit, hogy TJcsi pred1'k1íto1· elkii/1/.! ú~ izeuettel )l11lwir-
11úhoz, 110;..:y :-~JÚg'yítaná mog k(~zút, mert miót'l ÖS!!Z<n'nszett. v1;jév1~l. 
1inm :-1ziinik meg vún~eni ; az asszony erre azt. vúlaszolta, hogy ő 11n111 
lúvén oka hajimak, nem gyógyítja meg; azonban alig túrt vissza 
a vúlaszszal, rögtiin dú,Jlt a vérzés. 

'!'écsi 1 l áspár, i:-1tYillldi é1·<lerne;i predikútor, 4fi éves, hit alatt 
vallit, l1og,v ráteszi l\folniimú fején~ a k(•zét (·s megeskiiszik, liogy 
ti.iatta ]dt haja kezénPk t> hogy ő uyilvúnvaló hoszorkúny. 

17:l1- ·· 17:l!i-han 'l'ót Bnrhitla, 1 ){írj 1\1 ihúl,\' üzvegye (kiiz111':vcH 
J\lirakoszli'1111'!) {,s ( lid l\lihúly111', kisdobronyi lako:mi'ík Pllt!ll li:u:11111lc'> 
híí1q>1,r folytattatott. k A ta1111Yallomúsokliúl ki1~melm11 e kiiYet.l..„z<í
knt: 1. J/i1:s1í Jtinos, kisdolmmyi lakos vallja, hogy .Jósa lstviu1 í·s 
1 >éíri l\lil1úlytól hallott.a, mik1\p m: ertliilwn levún, kút hog/w:sitt li:i
gyot t. (; ú 1 M ili:'dy a téíldm, mely l1ez ,J('>sa 11Plll akm·t n.vúlni, luutl'lll 
1 >t'íri k1·zt':l1n \'Í!Vi°!ll, mindjúrt a:r, egósz ('reju a knz1~m·k . eh~sntt, lllÍ 

111iatt sokitig si11ylnt.t. Azt is vallú, hogy tallll tlisznópúsztora l(,v{,11 :1 

t'al1111ak. 1 lúl ~1 ili;'tly i-:urt(!H•' is odaj:'trt, pg·ys:t.rn· (·jjPI mpu·viszk(!1h{!ll 
t(:rd1, alatt a litba, a·gatyíiján át 111cgcsiszolt~1, s 1•rr~· rnindj!t'rt kifakadt, 
ezt n·µ:gd lll('g'llt!zvú11, l:"ttta, hogy sitrvíz megyen hel<íl1', kit gyóµ;yí
ta11i :1karvirn, lia c>gy helyt meggyógyult, más hnlyt öt-liat is kifa
kadt. E~yszt!t' <lál Mihályné kt'.,rdezte az anyját, hogy mi haja a fiúnak 
(a ta111111ak), ki 1·llJel'lzélvé11 állapotát, neki azt fc.lelte: cdHJlondsúg az: 
1nP11j1~11 ki a falun, a. hol k{:tfolé válik az út, (,s keresztül vize\v(•11 
11z 11tat, nem arra a nrnrre kiment, ha1w111 lllÚ:'! útou térjen vissza;» 
mit 1111·geEclckPdvén a tnnn, eo facto meg-gyi'1gyült, tnbl;é bnjn nem 
lúvt',n. ;\zt is lwllii, hogy Gál :Míliidy nzéi·t 1·ctte d foh,81',giil hirtel('n 
e w'it, mert. mittikép 11zeme világútól fosztotta 1·ol11a meg. 
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2. Tót l\liliúlyné vallit, lwµ-y volt szó felőle többször, hogy Wd 
l\lil1itly11{· ;;ült hoszorkúny: lwllá ~itrnlor .Mártontól is, hogy ő nyargalta 
vol11a lll<'g' a tinóját, mely 111cgdiiglütt, valamint Jósa fatvún gyermeke 
iH l'lveszct.t, ki11ek pogácHát adott crrni stb. 

f>. tann Jósa IHí\'Ítll, kisdohronyi pemes, 40 éves vallá, hogy 
Uíd l\lil1úlyné e:.!y alkalommal mq:~fon)·egette fiát valami tük 1leHza
kasztúsa miatt ily szókkal: «megálU, megre8teled ezt úgy, hogy mé;.r 
:myútl tPJ

0

0 is ke;;críí lesz.» E1Te :t i•vermcknek adott.valami lc11ó11vt 
„ • """ .... ' rnitiil még azon éjjel oly ro;;zul lett, hogy nu~jd kettószakadt„ lceH1,tl 

a lúliárr'1l s olyan lett, mint. nz üveg, sőt Lele is halt. A mint pedig 
Pltf'mt>tték, awn éjjel a m:'t;;ik gyerrnekóuek tekerték ki a hoszor
kirnyok a lilbitt, mely eseményt csupán Hálné mesterkélésénck tuli~j-
1louítja s kész r:í. feles<'·gestiil nwgni;küdui. 

~l!:ahó AndráH tan11 annyit tmi, hogy hallotta, mikóp Súnclor .Márto11 
tche111~t nwgnyargaltilk; cle kik, nem tudja. :Micso Ilönl.t pedig v:dlá, 
hog;r két (,v előtt Csoukírn<'•nál Wl.ibe11 (;jjPI mulatoztak, mely alk:1-
lo111mnl Uál 1\lihítly11ú is órkel!:dt 01l:t, jií!IPhnt \'érfolyú;;h:m :t.ilon id{í
hm1 annyira HZt'll\'!~J!'tt, hogy RPgÍt.sc'•g n<'•lkül 11('11: iH 1110zdnlhatott; 
s így HH·g 11cm fogha~ja, mily módon jühPt.!'tt oda. JJ1íri Mihály va 11 ja, 
lwg"}' ('KY izbcn ail e;·dűl.ie11 Uivén <lál i\lihidylyal halá;;ilni, cµ;y téSké11 
húrúm bóllest talidt, melyre az u.iiitt tevén, ail úgy megh\jult, hogy 
egy itll1í hótig nem mozdíthatta. l>ó1·i .János vallá, hogy Gúl l\lihidyné 
tavaly kcndemüvéskor Tót Amlr:'ls leányának egy almát ailott, mely
től mnghetcgedett. 

H:'tr1dor 1\Hffton ki1:1Jolironyi bír<i vallú, hogy egy Íilhen lt0i1l!:Ít 
jött Gúl 1\lihúl,vné (Kakas Anua) s kérdésére mondotta, liogy 1w11! 
kiván !:!CllllllÍt, harmadnapra al!:o111.ia11 m<·gtlüglütt egy cdrnnca tirníj:i, » 
melyet mcgnyúzván, littt{1 k, hogy a liúta teljesen meg volt rongidvn'; 
ed~rt gyaní~jitk, hogy G:llné megnyargalta; halli~ azt is, hogy 'l'<ít.nú 
tiúnak a lúLún sebe ii1madván, al!:t lUtlné ógerfa le\'él főr.ettcl meg
/.\'Yógyít:i. 

'l'<'>t AndritH vallA, hogy hat év elíítt Gídné megfe11ycgPt.tP húz-
1u"p<'·t s sl!:av:'tt he i:1 vúltvún: le:'tnyimak szomja oltút>íutl vÍil lwlydt 
négy almát ndot.t, melyekLtíl kPttGt leimya, kett()t peclig lfogyiíc·ilinú 
,:zolgidúja ml:'gfWt'n, min1lkcttP11 lll('gh1!tcge<ltPk, leú11ya nwgJagadt. 
1:'1lm, ha~a, .orra, silitja lllPgpiifli·dt 1:1 azonfoliil hohlkóros lett; 111it {í 
Gúl11ó hosilorkiiny rne;;t1·rkl'<lt•H1'.-rn•k t11laj1lonít. 

lí:l1i-L:111 Tót Borbitla, 1nú:1kí~p Ahr:ikosr.tónú ellen is viHl e111el-
1et\"Ó11, az ellene l\lékey Imre R7.olgahíd> ús Gerr.scnyi Z:<ig·111011t! 
f'skiidt últal <:i;zküiliiltetett nyomozúslibl kivonjuk e kiivetkl'úí ló11,v<~· 
µ;1~s1·bb pontokat : :Micsu JirnoH uagy1lob1·011yi lakos tau11kóp1·11 Yallú, 
Jiqgy J\mlrús úr b0myát ALrakoszt1)né WRztet.tl' meg, .~ hogy fi iiltP 
volna JUl'g' Dóri l\lih:'.liv gyPrnwka is, mely alkalommal, midéí11 dfo
gatott 1· 11íí, ezt kiúltotta: <d•:b it~y:'Lban Hziilettek, <~ill rajt.a111 vc',glieil
vilwtit<·k, de foljolih való a falulmu fülel, azt nem háhorgaqátok i» 
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tndja a tan11 al'.t is, liog-y ,\lirakosztónú .:\li<·811. l,;tvitnnak adott q;y 
falien 1loliányt, m1!lytől a nd1úz nyaval_ya vert.e min1laddig, 111Íg 111„g 
11em Italt, mirn ( !sonkirné nénje azt jegyid: 11wg, hogy «.Alirakosztl1né 
:<zerelmc gyiitri (ítn. l\lnnkácsi Í:8U:!.HÍlnna vallott.a, liogy hallit, miszni11t 
viullottnő tfa év óta tannljn e rne:;t.ersúget. s e vl:ghííl ( !8011ki111dwz 
júrt. lJ1íri Militi~lj 1 íi t',vcs leánya Anna vall/1, hogy vi11llott11ő v1~s:1.
telt«! meg őt. hitrom óv el<ítt annyira, lwgy lu:ly•',t nem !dte é.itd s 
m1ppal; 111il11·lyt u. >1zm11ét behúnyta, tii>1tt':nt dfítt1: termett AlirnkosztlÍw·~ 
l·s kíno:1.ta, lmrcolta i1le>1tova st palotitkon, t1:111plomoko11 át, nwjtl 1„. 
1>rt•.>1ztdt.e ( ~,.;011kiuu':va.I flgylltt, s rná:;ft':I •':v 1111&1\•a. csak nkkor gyú
gy 11 I t 1111% 111irliín vittllott.níít elfogt.itk. 

Kdln 1 lona ao .úve>1 vnllít, hogy A l>rakos:1.t6né egyRZ<W kt'·t 
1·:-m111ó dohányt adott 11rirnak, melyté)I úgy rncghetcgcdett, hogy 11el1t',z 
nyavalyi1t. kapott., melyből kig-yógyult 11gy1111, 11z1mlia11 harmadft'·I <·,,. 
umlva i,;m(,t. hdce:-!Ven, ahhan lll<'g i>1 h:dt., hall.la órájúig vúcllott
niít oko:1.vún e miatt. Tovúhhá hallotta, hogy Alirako>1:1.tónó két ht'~t ig 
j:irt ~:1.ah1í Annához éiJ'el lepl.:e /.:r!pihen Ó>1 1Í,tJ.1/ ft.1:/0mta volna; <'gyszt,l' 
azon lian mcgvigyitzvíin .Abrakosztónl:t, mi<liín Lement, beszorította. s 
vilitgo>1 lt'~vÍ!ll 11:1. l;j>1zak1i, tcljes~n rúismert, mire kiáltására 1 >t'1ri 
István lu:lí·pvén, {) ÍH tnr!gÍ:-!merte a távo:1.1) nőt. 

1 >t'll'i i\Jiliitlynú vallá, hogy leánya hiLrom óv előtt megheteg"rl
vén, ""':1.d AbrakoHzt6nét gyanm1ít!t, a minthogy e vóghí:íl jiirvirn 
Nyirhíitorha {,;; l\l11nkúcsra az ott elfogott. gya1111s a-1;:1.rmyokho,-,, pz1·k 
i,; Ahrako>4,..;t(111{,ra liáríták e 1lulgot. lla!lotta, hogy lepke kópHHm 
litt.ogatta újjd 8:1.ah(1 Annát s nyomta; Lfü~:1.ló .Jankó ncvíí legt'·nytííl 
pedig azt liallá, hogy íí kornlitsko<lvirn :i kkortitjlrnn, egyszer JH,s:t.a
lml:t.totta "''"tt'~s1!Ít A lirnko8ztóne ker~Vhi~, mit P:I. l!ttvim, mpgfo11_ye
gctt1~ a legúnyt, mondván, vá1:j r\11 ágyid1an sziiletctt, mert rn1,gemln 
gd"d <':1.t., mi:g a:1. anyád tP.je is m<'gkcsor1,rlik nelrnrl; a. mint is nem 
~mk;'1r:i kinn lnv1'm a nyájjal, a fain v{·g1'·11 l"·víí patak s:t.óli·n, littta, hogy 
1\l1rnko.~z1.t'1nt', nwnt. korsl1val Kt:l'l!flC" tidt\ a ki i.~ kii:1.d1·dv1"11 :. lq . .;·t',11y
l11!z, s.~„1!~f. !tajtott 'ff!á, mi re midj!t1't hda ldt. a fiú, kit m• ·g11yo111vú11, 
n nyakitt h:'ttrn 1ekcrtH és a l'l:1.ájitt fülig húzta neki, hogy a:1.t liittP, 
telj"""éggel meghalt, de könyiiriigni kezdvún, titgított rajta és folvr~
vt'·n k11rsójitt elmene, aztán felkelvén a lcgúny, akkor tapasztal.i:i, 
hogy hátra van a nyaka tekerve b a s:1.áju fnlig húzva. '1'11dja a 
tanu azt i~, hogy leányát megvesztette viullottnő az által, hogy idm!t
han holmi esnnyasitgot adott be neki, úgymint: az emher feje vele
jét, holmi genyedést, göröngyi békát, esik gali1nt csÍHizókat s ezekhez 
hasonló undok tárgyakat, miktől nehéz nyavalyúja támadt. 

Hzahtí Anna, Pap .János neje, 30 éves, vallja, hogy egy esti' 
:-lándor .lánossal a falnbeli boszorkányokról bc:!zélgctvlm, a:1.on (~j>1zaka 
lwm1mt ngy lnpke a házába (szobájáha), hol nagy Hzuszogással repdesett 
és világos levén, mind lS, mind H1mke Borka A hr:1 kosztónúrn i~nrnrti,k, 
fogdostitk a lepkét, de el nem órhették, azután tolvaj kiáltitsra fakadtak, 
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mire 1 >óri István oda futván, midőn az ~jtót felnyitá, azon a lepke 
kirepült. llitelesfté:1kor mcgjegyzé még a tanu, hogy a lep!rn, midőn a 
házban repillt, és őt meynyomta, Ahmlco.Yztóné képében 11olt ! 

Ur Anclrús, kisdolmmyi nemes, vallá, hog,v a tehenét rontotta 
meg, az annyira meg<lngad ván, hogy álló helyéből nem moz1lullmtott, 
hammdnnpra azonLau C1:1011k:'t11é orvossíigá1·a mnggyógynlt: 11rngjPgyzé, 
hogy ő tU<lta régóta., hogy ALrakosztóné t':jszaka. jíu· Loszorkánysúgot 
tanulni, ekép vallott Hímdo1· Márton n~je is s más, üssze1:1en tizen
hat tanu. 

E vizsgálatnak eredménye volt a következő latin itélet : 

1Jelibemtu111 est : 

Elsó rendű vúcllott, t. i. KafoN An11a ellen, kegyetlm1 mércg
kcveré1:1i s így ür<liigi incselk1~dúsíí hoszork!mys;'1g bíí11e a 11wgnjt.clt 
yjz;1gálat al:ir\iirn Wn·{my:iwrííl<~g nwghitele;1Ítctt tunuk vallomú1:1a itlt:il 
dcgn11<Wképc11 Leigazoltatv:'tn éH lwLizo11yit1atvírn, hogy \'Útkes 111«''4· 
tnrségévd nem ci;ak úllat.ok11ak Ílrtot.t, hanem cm hP.I ek.1wk i1:1 kiiliin· 
l('~lfl ny:ivalyúkat, i;{Jt. lwlidt okozott, mi a f<;iére Pl:lkiidött t111111k idtal 
i>1 megerősíttetett : ez okon llliut 11.i1ilmúwalrí bo.~zorl:d1t.'f· dőre bocsit
tott vhi;beni foggatiu; 11tim, hogy tári;ait kivallja, 111úsok rntt1~11tíi pél
d(1júra, magirnak pPdig úrdemelt Lii11tdéHéiil, nr1·a itélt1•t1:J.:, lw.'l.'I 
dt•1·e1u•n mtfy(lfdn ~1r·ttrJs.l'él.: ·11u·g. l•~lleulien a rniisodik rn11díí ''iHIJott, 
t. i. 'l'M.l 1 111:'1.Hk{:p A lmil.·os::tiin1í liorluíla, ki ha1:1011JH:lllÍÍ iirdiigi liíí 11-
tPttPit Lcvall:'1, (le a viz:-gidat.i iratok al11pjá11 ii; tdje1>1Pll IJÍÍ11ii:-;rwk talitl
tatott, 1urnál i11kiilib, 11wrt hiLJ"om tann fojí·re Pl'lkiidvéa. sziirn,víí 
,-i~tk() IJeigazol tatot.t, /11lchct szi11 t1'm elevcmm J11Pg"l·g-r.te11díí l<'mie, 
t.eki11tetlie yévé11 azo11lm11 hos1:1zadalm11H lntartóztat.ú1:1át s liiirt.iinlim1i 
szenvmh~,;í~t. a tü1•vtmy1:1z•"k kPg_yelmí·l.61 arra itt·ltctik, liogy elől1L 
lcuyakazta1c1sék 8 így lefej(~zve a mitglyún égottPsst'·k 11wg:;; 

~ 0 tem pora, o mores ! 
l'. 

Nm11 k<'vé:ibbi'· úrd1•k1:s a kii\·dkezíí ei;d. ·:·: 
17;\[1-hP11 a mu11k:'ll'si 11r:ulal111i úri1:1zí~k · viz,.;g-itlat••t i11t.•"z,·l:11 

8.~11/1Ú .-Ji1drdH111f s:iifrff'ff f1otsi flo1111 l'Pgil:tli jjJt_:t;ÍÍHt'g"ÍÍ 1•s;1\'a1'1-\'Ú 1'.,.; 

1'1\F·t.űl dv:'1·1a11 í:lcí nlí 1·111•11, íí ii11kt'·11tcs Y1dlo111:'is:'th:i.11 •·lcíadit: ltogy 
í> k11mzslríshiíl, azaz fiivekkl-1 rnlú 1-\')'IÍgyitú:iliól \:li»d.;iidik i; (,z;.:(•I 
kPrPHÍ k(·11yc1·1"t ~ v1dl:'1, ltog\· fórjóvd azt'~rt nem úl, lllf'rt. lartl1zkod-
11ia kdl a· f(,rlitiíl, 1wl;ogy ;11p1:1!.<·rsí·gu ltatálytala1111ú v:'1lj1'•k ; 1110111lú, 
ltog·.v «t11do111:'t11y:'ttll i1<tl'11tííl \'dl(: lllt'g' anyja 111úhúllf'11, l1og-y /~:/1,,í/tos, 
sziil1'1vé11 q:;y í'.itpfoggal :1 balorciLj:'tn. Továbbá, l1ilwtl'1.11·11 Plltizako-

B1•n·~·1111"''·„j J.·1·l·lt:ír. l'rot. "l'i111. fa~l'. Xl. 17:1~- --17-l:,_ 
** LPírrn a~;111111k:íl'.•Í 11rn1lal111i lt~\"éltlir ilgyirataih<1l. 
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ilott~itglil1I, fi'·l1•!Pmbíil, vngy talíin i11kúlih lmlga:-:úgl.61 úllítú, l1ogy 
h•'·t „··v1•s korithan Páptir6l egy férti és q~y nő titltoK, t. i. N:igy Pál 
'"" :-o;zalu'• ~lútó11ak a fole1-1ég1~ őt mag-okkal dvinik, lovaik a vitroKou 
kíviil :t ll'Vt•gőliH foli:epiilt.ek .K így t'•rt1~k :-\zékesfol11:1·vitr \'Úroso11 túl kl1t 
1111'•rtföltlnyir1• egy nagy íírlwgyre, hol a tÍlt.osok évenkint hítromszor, 
Jiiinkfo.111, ;:)z1m1-.Jnkáb és Szent-}[iliúly lmvaiban fo;szeµ;yíílnc•k. Itt 
a lovakat CK\' VllKtag t'ithoz ki\tiltték s iít a mhlre letf!Vók, az11t:'tn 
a két t4ltos 1111y11.Mir.iilt. nu1ztelm1r" v1•tkíízv1'•11, a viilgvlH• l"uwntt-k, 
hol l1ikúkkú. l'l~ídtozv:'t11, egy úr{tig viaskodtak. E ki;~be11 lútvún a 
nííh{íl lntt l1ilrn, hogy Jlona őket. nt':zné, folsznladt hozz:'t :.; hiztatá őt, 
l1og_v 1w ft'·ljen ; 1m·1~ ismét IPszalndt ,; tiit·kiiliírhött, majll a lt'·ghe frl-
1·1·piilt11k s ott mintegy miu~f1)l l'•rúig lt11,;ztala1111l via,;kodtak s ij/„[/.·1:z
t1.f,:. E kiizlien a tÁ lto:-:ok rnegkiitiltt loYai kilzííl 1•gy megsz1„ln lt s 111ornlá 
llo11úrmk: <t ;\e följ :tttól, tu fattyú, a mit az úgen lát"ir.; eKak 11l11tl
.i:'d, 111'11\ li:'rnt. ~wnkin. ::\111.i<l )pszálltak az i"griíl H mnlll'ri al:tkot viínd.: 
fp( H k1'•1·1lék tííle: L1'1ttitl-e valnmit az égc·11 r l\lire Jlo11a azt folel1", 
hogy látott \'illit111li'1st, de nem félt, mPrt a /,í 1:~ liiztaffa. Azt iH U11ta 
volna {) akkor, hogy a fi'rti táltos a 11iít bnlmdlén mégKeLPsítú, mire 
1·ir. :izt 11111111lú, hoµ;y az már töhh ízlm11 megtiirtt''llt vele :-; ő kigyl'.1gyítja 
111ag-út.. .h11t{1n a mngokk11.I hozott keny•"rliiíl etkk ús a vízliől ittak: 
111ajd llmt iiltt~tték llonút, kisí·rlnt1~t alrnrvi111 tenni, vajon () egye1liil 
111l'µ;iil11é-e már n túltoK lovat ; 1le gypngi-. lév1"n sírt s így letevék őt i; 

1nagokhoz \'1•v?11 V Ítc felé elrepiiltek. Itt lf'tették őt s Pgy BorMly Istvún 
111•\'ÍÍ iilnterő:-: orvoshoz ntaHítúk, kinél lll 1~ i'~vig szolgúlt, több a1-1sY.ony-
11y11l g-yi'1gyfiivet. járt Kzeclni s így air. orvos]ú„t. megtannlta; :-;Őt cil:tk
liamar oly lifrre tett szert, hogy egt'~dZ Szl!gerl1:q hívták gy1)gyít1111i . 
. ·ht is vallú, hogy Uyőrmegyélwn Nyíl 1wvíí fal11l1an 1'np ::\lisk:'tnak 
is volt egy pej táltos lova, meg M11goc1:1i Imre, 1wsti ali8pún11ak, mely 
darnsir.éíríí táltost fiának nz aszódi poHtnmei;ter kiihliitte aj{tndék 111 
,\ranyo" nt>víí falnbcíl. Ez utóbb Pmlített lovat Ilona egy1:1ir.er az i~tá
lúhm1 nll'µ;111':zvú11, a hí mindj/1rt me~ismerte, hogy ő is ti1ltos s en11e"·l
fo~va liizal0111tr~ljmmn így szólt liozir.á a paripa: c<Minek nt!ze,;z rúm 
oly k<•s1•1•1,gvn, jöjj be hoi-.zít111, l> Pariídun 11wµ; '"J'P.11 egy l:'tbat.lan kol· 
il11:rnak va11 <·g,v félszmníí folnír titltos lova. ::\lagyarúznta szr.rint, az 
1·gét-1z t'os ti',(táltossíig közt az a küliin bst'% hoµ;y az egfo;z táltosok eg,ve
l1ct 111·111 kHznek, hanem csak viaskodnak, ki melyik orszúg n'.~i;zúrííl, 
a f1'~1titltosok pe<lig csak gyógyítanak, dc uem rontanak l!enkit, ezPk 
nu~g-i„mcrik a boszorkányokat is és tn<ljit k e>1elekedeteiket. 

'l'ovábhi kúi•dé1wkre azt fülelte Tlonn, hogy a hosir.orkimysáp;~al 
vúdolt beregszászi illctlSségű Luczr,i Samuné, Tn·elie,,i Ilona é.~ Né111Pf 
1'lártonné (Balog Kata), kik egy már el111'myt asszonytbl ni-gy év 
Plőtt tanulták e mesters"get, soha sem ártottak senkinek s hogy nem 
tudja, ha sziiletett vagy tnnult táltosok h·gyenek-e ők. lrne mennyi 
l>atlari;;úg ei.,ry komoly tiirvényszt'~k előtt. . 

l 72H-lrnn Lasonló viz11g!1latot teljesíkttek itt Oro.,.<: Lnkái.•s111'.~ 
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elleu, ki aílílal ,-údoltatott, hogy nut!i emhen~k 111arl1áit 111e.q11,vai·9„Uu., 
111c gvei.;íltCtt<' é;; <'111 bereket megrontott volna. Ig.~· a többi közt Bak•; 
Piti vall.ú. hog.~· folci.;ége egy a kerthc tévedt csirkéje miatt megaúd· 
YÚU C lroi;znét, ezí·rt a tia lábát annyira megveaztette, hog)' 1.1cm bírt 
kiépülni. Nagy Pitlnéuak pedi~ egy tehene elhnlh•áa, rúfo~ta Oro~z
néra, állitván. hogy egy ízben nem akm't neki tejet adni i; így előLh 
a. tt-jet, késííhh it tehcnl't i" 11w~ro11lú. 

~H•g több esetet is hoílhatní~k fol : 11zonbn11 úgy hi:>zt•m, hog,v 
e nchitny i;. Pleg1md\í arra, hog,,· mwn kor míí~elctlcn illlapotún 111él· 
tún t•>101lidknílílllllk. 
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BEKES VÁRMEGYE Csákabonyi.Kálmán 
B~K~S MEGYEI BOSZORKÁNYPEREK A XVIII. 
SZÁZADBAN 

Doboz 1716. A falu lakosai panaszkodnak: >+hogy sok a veszede
lem a községben, ki maga, kinek családja, tehene van örökös bajban. 
Nincsen sem éjjelök, se nappalok, hol itt, hol ott látogatja meg őket a 
veszedelem: napirenden van a rontás, vesztés. A bíró háza táját sem 
kerülte el a baj, s átlátta, hogy nagy csapás az, ha a faluban boszor
kány van, hát még, ha annyi, mint Dobozon.„ 

Sánta Mátyásné állott a legnagyobb hírben. 0 volt a feje a boszor
kányhadnak. 

Sok panaszra, sok kérésre Csipkés Komáromi György alispán meg
bízta Bölcskey Miklós szolgabírót, hogy »Vizsgálja meg az ügyet« és 
megindult az eljárás . 

A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 1 7. Gyula, 1960 
Forrás: Gyulai Állami Levéltár, Acta Criminalis, NO 6/1716 



Az iratok szerint 31 tanút idéztek meg··. 
„Mi alulírottak, eme híres Békés vármegye főszolgabírája és 

esküdtje, emlékezetül adjuk, hogy mi nemes Komáromi György úr
nak, híres Békés vármegye alispánjának meghagyó levele szerint 
kiküldvén, a mellékelt kérdőpontok szerint az alábbi nyomozást és 
tanúk.ihallgatást foganatosítottuk . .c 

A periratokban három kérdés szerepel, amelyekre a tanúknak 
felelni kellett. 

1 mo. Tudod-e, láttad-e, hallottad-e Dobozi Sánta Mátyásnénak, 
Anna asszonynak nyilván való ördögségét és Boszorkányságát? 

2 do. Ha ördögi mesterségével, varázslással valakit meg kötött 
vagy fenyegetés után valakit meg vesztett vóna? 

3 tio. Kicsoda volna ebben jó Tanú megmondani tartozik a Fatens 
(valló). 

1. Tanú: Barna András, nihil (semmit). 
2. Tanú: Bal?gh Andrásné, nihil. 
3. Tanú: Sós Mihály 35 éves, nihil. 
4. Tanú: Kis János 55 éves, nihil. 
5. Tanú: Balogh András 35 éves, nihil. 
6. Tanú: Szegedi Jánosné 25 éves: Nála Laktam Sánta Mátyás

nénál, hogy tülle el mentem, erősen megfenyegetett, hogy ha elme
gyek tülle azt mondta, Amely Tejet az Anyámbul kiszoptam, meg 
siratom s énnékem az olta nincs tejem, a Gyermekemet nem szop
tathattam, a fenyegetés után kötés esett rajtam, mint egy két holnap
pal. Tudom, hogy eő kötött meg engemet. 

7. Tanú:· Kis lstvár.né 30 éves, nihil. 
8. Tanú: Boros Mihályné 50 éves, nihil. 
9. Tanú: Kis Péter. nihil. 
10. Tanú: Faragó Ferenc, nihil. 
11. Tanú: Ferenczi Györgyné 25 éves, nihil. 
12. Tanú: Sós Mihályné, nihil. 
13. Tanú: Kil$ János 50 éves, nihil. 
14. Tanú: Csordás János 30 éves: Sarkadon együtt lakván Sánta 

Mátvás~al úgy: Sántáné-valis, halottam mondotta Sánta Mátyás ez 
eő Feleségének: te vesztetted meg ezt a Leánt, vagyis a maga Leányát. 

15. Tanú: Sziy Gyártó Ferencné 35 éves, nihil. 
16. Tanú: Hajdú Jánosné 50 éves: Lakodalmas· háznál lévén 

Sánta Mátyásné magammal edgyütt főzött a magam Gyermekem 
elakarván onnan menni házbul ki is ment. S Sánta Mátyásné hitta 
vissza a Fiamat, hogy lúvására vissza nem ment, megfenyegette, vár
jál nem jősz vissza de: megbánod, s azon étszakán a Fiamnak a Lába 
ki tekeredett nem tudom ha: az eó őrdögsége miatt e vagy sem. 

17. Tanú: Szilágyi Dávid 25 éves: Eleget győtróttek majd eszten-
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deig Sánta Mátyásné képében az ördögök; de eö volt é vagy nem, nem 
tudom. 

18. Tanú: Edödi János, nihil. 
19. Tanú: Csordás Jánosné 30 éves: Edgy Reszketős Leánya lévén 

Sárita Mátyásnénak, hallotta az Urától Sánta Mátyástól sokszor mon
dotta a Feleségének, te vesztetted meg ezt a Leánt, eddig úgy nehány
szor megöltelek volna érte ha: lehetett volna. 

20. Tanú: Szabó György 25 éves: Láttam valami Csontot a Sánta 
Mátyásné Leányának a Párnájábul vettek ki, mellyet kötésnek mon
dottak, hallottam hogy azon Párnán aem nyughattak míg a Csontot 
belőle ki nem vették. De cetera nihil (többet semmit). 

21. Tanú: Seres András, nihil. 
22. Tanú: Boros István 33 éves: Hallotta mástul, hogy a Bíró fiát 

Sánta Mátyásné vesztette meg. De cetera nihil. 
23. Tanú: Kis Mihály 30' éves, nihil. 
24. Tanú: Kis János 20 éves: Maqa tulajdon szájábul hallottam 

Sánta.Mátyi:ísnénak: De hamis Lelkük, akár mikor akár hol vagytok 
a Faluban Dobozon, csak az ablakrul kinézek mindgyárt meg tudom. 

25. Tanú: Kis István 35 éves, nihil. 
26. Tanú: Csordás István 28 éves, nihil. 
27. Tanú: Varga Mihály 30 éves, nihil. 
28. Tanú: Szegedi János 30 éves: Sánta Mátyáséknál laktam hogy 

elakartam tülle menni azt mondotta ne menyél mert az Anyádbul 
amit ki szoptál az. fs keserves lesz. A háwmba ülök s hallottam a 
Sántáné szájábul, akár hol járjon az Ifjú Legény: minden szive titkát 
tudom, tüdejét, májját által látom. Annak ·utána a Feleségemen, 
Gyermekemen rajta esett a nyavalya, nem tudom másként egyéb 
ördögségét Sánta Mátyásnénak csak gyanakszom, · 

29. Tanú: Dobozi Bíró Hajdú János 50 éves: A.fiam hogy el nem 
vette a Sánta Mátyásné Leányát meg haragudott reá s a miolta a 
Fiam megházasodott, a vesztés mia mind örökké beteg volt az olta s 
a Fiam is mondgya hogy Sánta Mátyásné kötötte meg. 

30. Tanú: Kis István Dobozi Ember 30 éves: Hallottam, hogy 
mondotta magamnak Kis Istvánné Sánta Mátyásné vesztette meg a 
Bátyádat ha: én meg nem gyógyítottam volna abban kellett volna 
meg halni. (Ezt a vallomást a kihallgatást végző szolgabíró az irat 
szélén megjegyezte nyilván azért, mert itt hallott először Kis Istvánné 
kuruzslásáról, akit később perbe vontak.) 

31. Tanú: Hajdú IE".tván 18 éves: A nyáron az aratásbul haza
jöttem kért Sánta Mátyásné hogy vigyek almát nékie a megyeri 
lföldre és nem is vidtem néki, estve lefeküdtem a szúnyog háló alá, 
ébren voltam s nem aludtam, s edgy szürke Lovon odajött a szúny.Jg:
hálóhoz, a Lovát a szúnyogháló fájához megköti s maga reá ült a 
hasamra s ott gyötrött, hogy miért nem vittem almát néki. További 
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vallomásában elmondja: a Lakodalomban lévén egykor: eő is ott volt. 
Elakarván menni a Lakodalomból, Sánta Mátyásné arra kért, hogy 
ne mennyek el, :nenjek vissza s hogy vissza nem mentem, megfenye
getett Sánta Mátyásné: megbánod ezt, akkor étszaka kitekeredett a 
Lábom s most is úgy v:agyon, most nem régiben is étszaka reám jött s 
Bundábul nyerget csinált a hátamra a farmatringja ki nem tölt a Bun
dábul s Ponyva szélébül csinált farmatringot az olta is voltam a há
zában edgyszer s töclögette s mindgyárt leestem a Lábamrul s míg 
magamat ki nem :.iluttam, fel nem kelhettem s el nem jöhettem. 

32. Tanú: Pap György 29 éves: Hallottam Sánta Mátyásnénak a 
szájábul, hogy mondotta a Kis Ferencz mostohafiának Tőrös István
nak. Ha: nem szánnálak, minden harmadnap sáron vízen a Pusztárul 
ha~a kellene jőnőd Dobozra, hallottam azt is Sánta Mátyásnénak a 
maga tulajdon szájábul, hogy meg fenyegette Dávidot a Kis Ferencz 
kondását: No Pogány s:rülöttem nem vetted el, de várjál, a kit az 
Anyádbúl ki szop~ál tejet keserű lesz, hogy osztán Dávid meg húzaso
dott, mindgyárt meg nyavalyásodott a fenyegetés után. Hallottam 
Dávidnak a szájábul hogy őtet Sántáné tördeli s flZ ördögök kínozzák, 
azon nyomorúságban levén Dávid a Kis Ferencz Pásztora hallottam, 
hogy kínlódási közben mondotta: Jaj nekínozz, ha magat megölsz is 
már, a Feleségemet re háncs. A Pusztán laktunkban is láttam, hogy 
úgy öszve tördelték Dávidot, hogy semmi testét meg nem mozdíthatta 
egyebet a kisújjánál a nyavalya miatt: de ördög vesztegette é nem 
tudom nyilván. 

33. Tanú: Törős István 22 éves: Sánta Mátyásné azt mondotta 
nékem magamnak, ha: nem szánnálak úgy minden héten haza kellene 
tenéked a Pusztárul jőnőd. Azt is hallottam a maga saját Sánta Má
tyásné szájábul hogy soha se éjjel se nappal nem isztok ollyan helyen 
hogy én nem tudnám ha: csak az ablakon kinézek is. 

34. Tanú: Kovács György Dobozi 37 éves: Mikor Sánta Mátyásné 
a maga Leányát liam akarta adni a Mátkájának a mely Párnát készí
tett volt nékie, hogy vele adgya, az idő alatt a maga saját Fia Sánta 
Jancsi azon Párnán hált s rajta nem nyughatott, más testvére ismét 
Sánta Mátyásné azon Fiának alá akarván vetni azon Párnát s nem 
hadta Jancsi maga alá vetni, az Anya Sánta Mátyásné ki bontotta a 
Párnát, azon Párnábul l!dgy hosszú Takaros tollat vet ki a kinek a béli 
gyapjú madzag volt, a mellyet Sánta· Mátyásné maga s?.éllyel tépett és 
széllyel hánt, az után a Párnát be varta, a ki annak utána rajta fekütt 
semmi nyavalyája nem lett. 

35. Tanú: Pap Mihály Dobozi 22 éves: Egykor a tűz mellett 
fütözvén és ülvén, Sánta Mátyásnétul nem maradhattam reám jövén 
Csiklandozott, harapdált, de: nékem nem lévén kedvem semmihez: 
megfenyegetett, s rajtam nagy fájdalom esett, mondom az édes 
Anyámnak hijja elő Sántánét had kennyen meg: eljött hozzám nagy 
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ham.-.:rjával s meg kent, azt mondotta hólnap semmi r:oncii~ya nem 
!eszen, a megkenés után csendesen alhadtam, nyughadtam másnap 
egészségben keltem felis, Tudom nyilván hogy az eő dolga volt a 
rajtnm tett fájdalom eő gyógyított megis belőlle. Azt is hallottam a 
m::·: t szájábul hogy valahol isztok s engem emlegettek és mind tudom 
mit bC'széltek, vagy szidtok, vagy akármit szolyatok felőlem ha c:'nk 
az ablakomnál ülök is: mind tudom. 

36. Tanú: Fazekas István 18 éves: Én Megyeri Györgyné Disznó 
pás;-tora lévén, a mezőbü! engemet a Boszorkányok vittek, kik voltak 
nem tudom. Nekem a száram bokában elis tört amikor vittenek, de 
én azon Boszorkányok között esmertem Sánta Jánost ? s eő volt 
Z1ís?lótartojok. Hallottam Dávidnak a szájábul hogy őtet Sánta Má
tyAsné gyötri. 

37. Tanú: K~piró Jánosné 50 éves: Semmi egyebet nem tudok 
han'em láttam hogy a Menyemnek a Sánta Mátyásné leányának a 
Párnájábul a kit vélle adott Sántáné a Leányával, vettek ki a~on Pár
nábul valami Csontot, mi szerzet volt nem tudom a Menyémtül hal
lottam hogy azon párnán nem nyughatott s nem alhatott.„ 

Képiró Jánosné vallomásával a tanuk kihallgatása véget ért . 
.... super quae quidem modo« praemissa facta inquisitione seu Tes

tium Collectione, etc. etc. (Erről a most lefolytatott vizsgáli_itról, vagyis 
a tanúk aláírásával, szokásos pecsétünk rányomásával megerősítettük 
és az igazságosság javallására kiadtuk. Bölcskey Miklós Nemes Békés 
megye törvényszékének rendes szolgabírája.) 

A per tárgyalására a vármegye törvényszéke 1716. április hó 
27-én ült össze Füzesgyarmaton Csipkés Komáromy György ~lispán 
elnöklete alatt és Bölcskey Miklós szolgabíró jelenlétében. A szavaza
tokat jelentő vesszők szerint a vérbíróság 11 tagból állt, de az iratok a 
bírák neveit - az előbb említetteken kívül - nem tartalmazzák. 
Komáromy György Békés megye alispánja vádat emel Sánta Mátyás 
hátrahagyott özvegye E:llen, akit a törvényszék elé idéztek és ott 
megjelent. 

Az alispán képviseletében a megyei tiszti ügyész, Tolnay István 
a mellőzni szokottak elhagyásával, a neki fenntartott helyettesítési 
felhatalmazással :i következőket terjeszti elő: a vádlott, amint a múlt
ban, ugyanúgy a jelenben is ördögi mesterkedést gyakorolva nemc~ak 
kiskorúakat, hanem nagykorúakat is megrontott gonosz .varázslatá
val. Minthogy azel6tt az ilyen gonoszságokat a megégetés büntetésé
vel tiltották az ország törvénye és köz:.zokása szerini: amennyiben az 
ilyen btlncselekményektől való tartó~odásra reverzális levelet is 
adott, és mégis folytatta azt, azért az említett bűncselekmény alapos 
megismerése végett az ügyész nyomozó iratokat (leveleket) terjeszt 
el6 S. betú alatt. Klvánja a tanúkat meghiteltetni s annak alapján a 
vádlott nót kfndsra ítélni. 
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A védő ilgyvéd, Kövér Péter a peralapítás után a dolog igazságá
nak megismerés~ végett kérte a vizsg:\lati iratokat, leveleket, illetve 
azoknak felolvasását A vádlott nevébe.1 kérte, közöljék vele az állító
lagos reverzális leveleket. A védő szerint a tanúk a régi dolgokat 
melegítették fel, semmi újat nem hoztak elő. Kívánja, hogy a tanúk 
személyesen jelenjenek meg, és a törvényszék előtt adják elő, ha 
valami újat tudnak mondani, egyébként kéri a megidézett és jelenlévő 
vádlottnak a vád alól való felmentését. 

Kövér Péter ügyvéd kérését a következő érvekre alapítja: ... A 
magistratus és vádló által hozott ítélet illetéktelen bírótól származott, 
s így az semmisnek nyílvánítandó: egyébként is a büntetés enyhítése 
nem függ az illetéktelen bíró tetszésétől. Ebből nyílvánvaló, hogy a 
büntetést még ezután kell kiróni.« 

Ezzel szemben a vádló tiszti ügyész véleménye szerint, minthogy 
a vádlott a tényt nem tagadja, az állítólagos cselekményt szavaival 
nyilvnávalóan m~gerősfti, ezért mind a múlt, mind pedig a jelen bűn
cselekményéért meg kell lakolnia. 

Védő: A vádlottra vcnatkozó:m ragaszkodik a felhozottakhoz és 
kéri fPlmentését a múltra vo.natkozóan. Ha és amennyiben az szük
séges lenne és a felhozot lak az állítólagos cselekmény megismerésére 
nem lennének elegendők, fenntartja n védő azokat a továbbiak fenn
tarbísára, és a bilincsekben való tartás biztosítékával, vagy pedig az 
(olvashatatlan) ti.~ztes kezesség mellett. 

Az ügyész és a védő felszólalása után a két tanú Hajdú János 
(Doboz község bírája) és Kis Mihály kezeiket a jelenlévő vádlott 
fejére téve megesküdtek arra, hogy Sántánét nyílvánvalóan boszor
kánynak tartják: »és rl?a teszem a kezem meg esküszöm nyilvánvaló 
boszorktmy .... 

Miután ez m~gtörtént, három indítványt terjesztették a bíró;~:",;: 
elé: 

,..combarutur: (megégetni) IIJII 
Non: 
Sütögettetik meg, ha többet val égetetik meg, hanem 
a vármegyéből csapatattik: IIJIII .... 

A szavazás eredményeként a határozat így szól: 
»Deliberatum est: este. etc. A tanúk letett vallomásaiból, úr.:y 

szintén két tanúnak a fé1 fejére tett esküjéből kitűnik, hogy az ördö'.;i 
mesterkedést nagymértékben gyakorolta, mindamellett mégis kínval
latásnak kell alávetni, és ha a kínvallatás után is bevallja, el kell 
égetni, ha pedig nem vallja be, a hóhér által vesszőztessék meg és 
száműzzék a megyéből. 

A magistratus és a vádló képviseletében ugyanaz a megyei tiszti 
ügyész, mint az előzőkben, hiábavalók lennének a törvényszéki hatá-
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rozatok KITONICS15 X. fejezetének első pontja szerint is, ha azokat 
nem hajtanák végre, ezért kéri ugyanezen törvényszéki határo
zatnak, stb.„ 

Hogy hogyan folyt le Sánta Mihályné kínvallatása, arról az ira
tok nem beszélnek. Nyilván a sütögettetés kínjaiban megtört, mert a 
Kis Istvánné ellen később folyamatba tett bűnper iratai bizonyítják, 
hogy Sántánét Füzeagyarmaton 1716-ban megégették. 

A szavazatokat tartalmazó irat alján olvashatjuk a következő 
feljer,yzést: »Solutio Camifex annuatim„ (A hóhér évi fizetése): 

Parata Pecunia ft. 12. (12 Ft. készpénz). 
Tunica: dolmány. 
Pallium ex Aba: Al::a köpeny. 
Caligas: nadrág. 
Duo Par Cothumu~: Két pár csizma. 
Quinque cubuli Tritici: öt köböl búza. 
Kár, hogy a Camifex nevét nem ismerjük. 

-::-

Sántáné a beismerés kikényszerítésére és a mások ellen szóló 
vádak szerzésére irányuló kínzások közben többek között Kis Istvánné 
dobozi lakos ellen ·is terhelő vallomást tett. Ennek alapján ellene is 
eljárást indítottak. · 

1716. Doboz. »Sok "vqlt a panasz rá. Alig volt Doboznak olyan 
lakosa, kit gonosz boszorkánysággal meg nem kötött, meg nem vesz
tett volna: s ha valaki nagy bajában hozzáfordult, nem győzte volna 
minden jóval ellátni. Telhetetlen volt, s ha kívánságait nem teljesí
tették, hagyta elveszni a szenvedőket, sőt talán - maga is igyekezett 
rajta, - lgy mondják ezt a doboziak„18• 

1716. május 5-én Bölcskey Miklós szolgabíró és Kis Ferenc esküdt 
jelenlétében megkezdődött a per. 

»Mi alulírottak eme Békés megye :Főszolgabírája és esküdtje, em
lékezetül adjuk, hogy mi ifjabb Komáromi György úrnak, a megye 
alispánjának meghagyó levele szerint kiküldetvén, a mellékelt kérdő
pontok szerint az alábbi nyomozást éJ tanúkihallgatást foganatosí
tottuk17. 

1 mo. Tudgyaé Látta-é és Hallotta-é a Tanú Dobozi Kis Istvánné
nak nyilvánvaló ördögségét és boszork.ányságát, és ha valaha Embert 
kő tőt vagy vesztett volna meg ördögségével s boszorkányságával? 

2 do. Kit tud Job Tanúnak lenni? 
1. Tanú: Kis Jáno~ 36 év körüli dobozi lakos: Kis Istvánnénak 

tudom nyilvánvaló Boszorkányságát, mert nékem a fülemet megvesz
tette, hogy meg siketültem, a nyelvemet megvesztette úgy hogy a 
fülem tövéhez v.:>nta. 
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2. Tanú: Hajdú János (Sántáné perében 29. tanú) 50 éves dobozi 
lakos: A midőn a Fiam meg holt, hall0tta Kis Istvánné szájábul hogy 
mondotta, immár a nagyobbik fiúdat ne félcsed hanem a kissebbiket 
hallottam azt is a maga tulajdon szHjábul Kis Istvánnénak, ha: engem 
megégetnek vagy vallatnak: nem a <;zegényére hanem a gazdagára 
vallok. 

:i. Tanú: Settely János: nihil. 
4. Tanú: Barta János: nihil. 
5. Tanú: Oré .János: nihil: 
6. Tanú: Kis Jáno::; 70 éves: Hallottam Kis Istvánné hogy mon

dotta a maga szájával hogy ezt a fog>ágot csak egy párna héjjért és 
edgy kötőnek valóért szenvedte de: bizony ha: engem meg vallatnak, 
énis nem arra vallok a kivel jártam hanem Arra a kivel nem jártam. 

7. Tanú: Köteles János 36 éves: Hallotta Kis Jánosnénak a szájá
bul, én e:.::t úgymond csak edgy párna héjjért és edgy kötőnek valóért 
szenvedtem büntelen, de biwny énis olyanokra vallok a kivel nem 
jártam nem arra a kivel jártam. 

8. Tanú: Csordás János 36 éves: Hallotta a Fatens (valló) Kis 
Istvánné szájábul amidőn megfogták volt, igazán megzürék, zavarák 
úgymond a Falut, hát már én kire vallyak, én bizony a Gazdájára 
vallok az Asszonyoknak. 

9. Tanú: Malom Mester Deák János 23 éves: Hallotta a I4'atens 
Kis Istvánnénak a szájábul megzürék '.avarák úgymond a Falut de ha 
én szenvedek, má~is szenvedett. 

10. Tanú: Megyeri György 60 éves: Hallotta a Fatens Kis Ist
nánnak a szájábul amidőn a Feleségem mondotta volna már a Bíró 
fia hn1!Y beteg (olvashatatlan szó) Gyarmatra, arra mondotta Kis 
Istvánn<.'~ nefecsegjenek hijjába valót. 

11. Tanú: Köteles István 34 éves: Hallottam Kis Istvánné szájá
bul hét ludam lévén, kérte tüllem hDgy oda nem adtam mondotta 
meg bánom, s megis bántam mert a Fiam megis betegedett s valamig 
eó be nem kötötte meg sem gyógyult.... -

Ezek a vallomások úgylátszik nem voltak perdöntőek, mert 1716. 
november hó 26-án újabb tanúkihallgatási jegyzőkönyvet vettek fel 
Dobozon. · 

Mi alulírottak· Békés vármegye főszolgabírája és esküdtje, nem
zetes vitézlő ifj.' Komáromi György vármegyei alispán által kiküldet
vén Doboz községben stb. stb. 

A tanúkihallgatás mereven három pontra terjedt ki: 
„i. Tudgya-é Látta-é Hallotta-é a Tanú Dobozi Kis Istvánnénak 

nyilvánvaló Boszorkányságát? 
2. Ha Valaha valakit megfenyegetett volna és fenyegetés után 

kötést vagy vesztést ejtett volna rajta? 
3. Varáslását, búvölését, babonaságát, s ördögi mesterségét? 
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1. Hajdú János 50 év körüli dobozi lakos, megbízható: Tudom 
nyilván n fiam meg halván, maga szájával mondotta nekem, hogy ha 
a Fiamat itthon Pletbe érvén be kötzh~tte volna, a Fiam meg nem halt 
volna. Mikor Bíró voltam S7.olga Bíró úr megfogdta, akkor hallottam 
szájából ha engem vallatnak nem az aprajára vallok az Asszonyokra 
hanem a nagyára. 

2. Kis János 30 év körüli megbízható: Tudom Kis Istvánnénak 
nyilvánvaló bos7.orkány~ágát mert onnan felyül a felfölr!rül vagy 
fekete Singot hoztam eladni, s azokból vagy hármat kért én tüllem 
ajándékba. Én arra azt mondtam neki, Énnekem abba egyet sem 
adtak barác.;ága, ~irra azt feleli nekem a Bátyó.dat is meg gyógyítám a 
ves:7.lisbül mert őtet ha l!:n abból meg nem gyógyítottam volna, neki 
abba kellet volna elveszni. De meg maga is nem Sokár:i reám szorulsz. 
Én csak hamar vagy harmad nap múlva megbetegszem, a nyelvemet 
megfordítván Sz:ljamba a fülem felé vonta s megis süketültem belé. 
Abba.n a nynvalyámba hozzám jövén Kis Istvánné erősen meg fenye
gettem; hogy engem meg gyógyítson, mert megégettetem. Észre vévén 
Kis Istvánné, hogy nem jól leszen dolga neki, a fenyegetés után meg
gyógyított. 

Egykor Kis Istvánné ki hozván a mezőre hozzánk az ételt, Délbe 
amikor ki hozta l!Z ételt ide nem adta, hanem estve későn, mnsnapra 
kelvén négyen ettünk benne, de mi mind a négyen olyanokká lettünk, 
hogy estvig össze .dagadván torkunk, miatta alig szolhattunk. Hallot
tam a Bátyámtól hokY mondotta ezek ezek mind Kis Istvánné miatt 
van nekem ez a veszett nyavalyám és Kiss Istvánné mondotta miért 
nem külditek haza az Apjához a Kis László feleségét, mert sohasem 
lészen néki férfis·:lga. Énis kérdeztem Kis Istvánnétól ugy ki vesztette 
volna meg az Én bátyámat, elmondta Kis Istvánné Bizony Sántáné 
hogy ütet el nem vötte. 

3. Boros István 30 É!ves: Dinye Szántásba voltunk Kis Istvánné 
Menye kiment a fiáért Kis Györgyért, Ezt mondván gyüjjön haza 
kelmed, mert Anyámat megfogták, azt mondgya a fia arra, hogy 
várva vúrtuk ezt a fejünkre. 

4. Kis János 21 éves: Kis Jánossal egyűtt Megyeren Szántottunk, 
a Dél ebédet Kis Istvánné hozta ki, hogy ettünk belőle torkunk mi nyá
junk azon ételtül d dag8dott s az enyimet estve Kis Istvánnó Angyom 
mer,kenvén mindf{yárt meggyógyult. 

5. Vámos Ilo"la Csordás János felesége 35 éves: Hallottam Hujdú
nétól mikor az Hajdúné fiának a Lakodalma volt, s Kis Istvánnét 
főző Asszonynak hívatta, s kérdi Kis Istvánné Hajdúnétól, hát Sántá
nét el hhrattad-é, mondgya arra Hajdúné, a kit f:n elakarok hívatni 
becsületes jóakaroimat el hivattam, arra mongya Kis Istvánné na ami 
rajtad esik Senki el nem veszi rollad; Csak hamar ·a Lakodalom után 
meg betegszik a nagyobbik fia; Egykor Hajdúné Sarkadra migyen 
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hogy panaszolkodott Kisi:. Istvánnénak Sarkadon: hogy talán mig haza 
mégyen a nagyobbik fia meg is hal, arra azt mongya Kis Istvúnné ne 
mez Bizony a nagyobbik fiadat mert a meg gyógyul, de a kisebbiket 
filcz inkább mert a meghal csak hama1· meg betegszik a kísscbbik fia, 
s harmad napig virt hudgyozott, s meg halt akkor betegst'.!gében. S 
akkor betegségében a kisebbik fiának · Szájábul hallottam, hogy 
mondta hijják elő Kis Istvánnét had tapogasson meg mindgyárt meg 
gyógyulok. Hallottam azt is Csordás Is~vánnak a Szájából, hogy amely 
ételt ki vitt Kis Istvánné a mezőre, abból eő is ött, s attól van rosszul, 
é3 Sohais mig il 1' i nem köpi. 

6. Borsos Anna Szücs Mihály felesége 19 éves: Hallottam Pap 
Ivlihály•ól hogy beteg lévén kérdezte Kis Istvánnétól mondgya meg 
neki mivel gyógyulna meg? Felelvén Kis István azt mondgya: furja 
meg az ágast s meg gyógyul. 

7. Szücs Katalin Szücs Mihály felesége 30 éves: Hallottam A Sán
táné lakó Asszonyának a Szájából, hogy mikor Sántánét meg akarták 
igetni, Sántáné azt mondta neki Énreám gyanakodtak, de én nem 
\'esztettem meg a fiadat, hanem Kis Istvánné azt pedig csak azirt hogy 
a Szállojának az árát meg nem adhattad. 

8. Pap Mihály 21 éves: 
Olyan boszorkány Kis Istvánné mint a másik akit meg igc~ltek, 

vagy annál is nagyobb, mert Kis Istvánné Sántáné mellett lakván 
Sántáné pogácsát sütött nekünk, hogy osztán a Szoh hallatott hozzá
juk (t. i. azt beszélték) hogy boszorkányok, a pogácsájokat meg untuk 
s a kutyának szántuk. 

A fejére esküszöm, hogy nyilvá&waló boszorkány és az fekete 
Lovon ö jött hozzám Sántánéval. 

Én az heti szerre mentem s ottan megbetegedtem és itthon 
gyogyitottam Sántánéval magamat. Egykor estve Engemet bekötö
~ött, Sántáné másnap reggel hozzám jövén, mutogatta a k{~ksér{ct a 
karján, ezt mondútta: Ládd-e ezeket azért ejtette rajtam Kis Istvánné, 
vz.t mondgya nekem, miért állottam az eő útjában, az eö fizetését és 
bc;rét vontam el, hiszen eö is (T. illik Kis Istvánné) meggyógyította 
volna azt. De én (T. illik Sántáné) meg merek esküdni a kezemet 
Fejél:e téve, hogy Kis Istvánné tiszta boszorkány. 

Egykor beteg voltam s azon betegség után Firfiságom nem volt, 
kérdeztem Kis Istvánnétól mivel gyógyulnék meg, mondgya nrra Kis 
Istvánné a mester Gerenda alatt való ágast fúrjam meg, Somfa szeget 
üssön bele s meg gyógyul, de azt is úgy mondotta, hogy Senkinek 
ne mondjam.« 

A tanú igen érdekesen folytatja súlyos vallomását: -.A mezőn mi
kor· meg ellettek a teheneink, annak előtte igen Jámborok voltak, egy
kor Kis Istvánné estve oda jün tejet kirni, hogy nem adtam neki úgy 
el hamissottak a teheneink, hogy annak utána nem fejhettük, erősscn 
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gyanakottunk Kis Istvánnéra, Kérte Anyám Asszony tülle mivel jám
borodnának meg ezek a mi teheneink, s mondta Kis Istvánné Mikor a 
fiad menyen ki a pusztára hozzik haza az tehén ganéjából, szárassa 
meg, s hincse el a tehenek között, s meg jámborodnak .... 

Fontos a további vallomása is: „Nyári nap volt s a Szúnyog háló 
alatt feküttem, éjjel öten öt fekete Lóval csak oda jönnek a Szúnyog 
hálóhoz, hármat nem ismertem, kettei Sántáné és Kiss lstánné volt 
(ébren voltam még akkor éczaka is semmit sem aluttam). Sántáné 
leszáll a Lórul egy nagy furkó volt a Kezeiben, s Kis Istvánnénak 
oda adgya a Lovat, hogy fogja azt. Sántáné úgy meg vert Engem a 
furkóval hogy egy hétig is alig vehetek lélegzetet bele .... 

Majd így fejezi be: ... Káposzta rakni voltam, az egyik ujjamat meg 
ütöttem, s míg haza jöttem úgy el dagadtam mint ha fel fúttak volna, 
itthon Kis Istvánné Szerdikkel kent meg s úgy gyógyultam meg .... 

9. Borbás Anna Borsos Mihályné 30 éves: ... Nyilvánvaló Boszor
kányságát nem vallya ( a jegyzőkönyvvezető latinul megjegyzi: min
dent úgy tud a tanú, amint azt Pap Mihály előadta), majd hozzáadta: 
Fiamnak az orra víre felettébb folyt, úgy hogy egészen el erütlenedett 
bele és csak akkor tudtam hogy meg hal bele, mert csak olyan volt, 
mint a fakép. Sántánét kértük, hogy orvosolya meg. Sántáné elment 
Kis Istvánnéhoz (mivel igen együtt tartottak, s egymás barácságában 
voltak) s Kis Istvánné azt mongya neki, hogy vigyek egy Lajtorját és 
annak minden fogait és ikjeit szedessem ki, és márcsa meg az orra 
viribe, s megint iakja vissza a Lejtorjába s meg áll az orra vire a 
fiamnak az orra vire így állott el. 

10. Pap János 40 éves: Egy szilvást bírtam melyet a falu is ke
zembe bocsátott .. Kis Istvánné is jussát tartva hozzá, velem sokat ver
sengett, de semiképpen magáévá nem tehette, annak utána a Lábom 
igen elromlott. Kértem Kis Istvánnét hogy gyogycsa meg az .:F;n Lábo
mat (mert igen vastag gyanúságom volt hozzá, hogy eó vesztett meg), 
de nem gyógyította sőt inkább el rontotta. Annak utána Én Kis Ist
vánnét megkövettem ezt mondván: Többé az :€n Lábomat kelmeddel 
nem gyógyíttatom, hanem más borbélyt keresek s eddig való fárad
cságáról meg fizetek kelmednek, ki menvén haraggal Kis Istvánné 
házamból azt mondván: várj reá Pap János tanitál most, de míg e 
világon élek nem felejtem el..c 

A tanúvallomások után Bölcskey Miklós szolgabíró és Nadányi 
Miklós esküdt a következő záradékkal rekesztik be a jegyzőkönyvet: 
... Mely általunk ezenképen teljesített bűnügyi vizsgálatról, hitelt ér
demlő vallomások bizonyítványa szerint kezeink aláírásával is álta
lunk használni szokott pecséteinkkel megerősített bizonyítványt kiad
tuk, napon évben és helyen mint fentebb .... 

E bevezető formaságok után 1716. október 16-án Csipkés Komá-
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, 
' romi György alispán elnöklete alatt Békés községben·. megkezdődött 

a bűnper tárgyalása. 
Békés megye rendes alispánja által emelt vád Kis István hátra

hagyott özvegye ellen. 
Ugyanazon hatóság és vádló képviseletében Tolnai István ügyéf:Z 

mellőzve a mellőzni szokott jogi biztosítékokat, fenntartott felhatal
mazással a következőket terjeszti elő: 

-.A vádlott ördögi erővel bírva, gonosz mesterkedésével ördögi 
üzelmet gyakorolva rontással sok kiskorut, valamint nagykorut is 
elvarázsolt. Minthogy pedig a hasonló gonosztetteket a megégetés 
büntetése alatt tiltja a törvény és az ország közszokása, ezért a dolog 
igazságának felderítésére (az ügyész) bemutat kettős betűvel jelzett 
hitelesítendő bizonyos iratokat (CC, DD), így a legutóbb Gyarmaton 
tartott törvényszéken megégetett boszorkánynak (Sántáné) utolsó 
vallomását, melyet a halál hitelesített; ezek alapján mindenekelőtt 
kívánja megszemlélni azt az ördögi jelet, melyet az említett boszor
kány e mostani vádlotton megnevezett, az igazság kinyomozásával a 
biz0nyíté~ok alapján rábizonyítani és terhére írni, azután kínvalla
tásnak kell alávetni, végül pedig megégetni.c· . 

A vád előterjesztése után a bűnper tárgyalását ismeretlen okból 
felfüggesztették. · 

Az ügyet 1717. április hó 26-án újból tárgyalták Békés városában 
ugyanazon Komáromi György elnökfote mellett. 

A már előzőleg megkezdett jegyzőkönyv a személyesen jelenlévő 
vádlott képviselójének, Erdős János védőnek felszólalásával foly
tatódik: 

>+Hallom Fiscus Úr ellenünk való erős allegátióját (perbeszéd) mi 
ezen dolgokat tagadjuk. Ezt pedig hogy a Principalis ollyan dolgokat 
cselekedett volna Sem pedig hogy ördögi Mesterséggel öregeket vagy 
Ifjakat meg rontotta volna halálig tagadgya. Sántáné Vallomása pedig 
nem ér Semmit is mivel magát hitetlenné tette és nem csak egyre 
hanem Sokakra kintelenségébül-e maga Szabadságábul-e vagy pedig 
haragjábul vallott. Ezeken kívül pedig oly tanúkkal állyon Fiscalis 
Procurator úr a fejére, hogy az mellyek sem az óta Sem az előtt híré
ben nevében nem boszorkányozták, sem kezekkel sem nyelvekkel sem 
úton, Sem út félen, nem fenyegették Semmi nemű dologgal sem régi 
Sem pediglen az uta való haragért nem cselekedtenek Semmit, hanem 
mikor Magistratus kívánta tüllök akkor az mit hitekben mondot
tanak . .c 

Ugyanazon hatóság és vádló képviseletében ugyanaz az ügyész 
aki az előzőkben szerepelt, válaszolt a vádlott ellen. Ünnepélyesen 
tiltakozik a vádlottnak a védő közvetítésével adott· válasza ellen, és 
hogy a jelenlegi bűntényt egyszerűen tagadja, szemtanúkkal akarja 
kivizsgáltatni az ügyet, Sánta Mátyás hátrahagyott özvegyének a kin-
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vallatáskor telt vallomását semmisnek akarja tekinteni, hasztalan 
fáradozik a vádlott azon az úton, az: innen-onnan felhozott érvek nem 
tartoznak erre a peres eljárásra, el kell tehát azokat vetni Kitonics 
vonatkozó fejezetének értelme szerint, mely azt mondja, hogy a bűn
cselekmény társa is szerepelhet a mai vádlott ellen, a bizonyítékokat 
Kitonics 4, fejezetének 5. pontja értelmében kívánja a vádlott félel 
időnyerés céljából közölni. 

Az ügyészi felszólalás után a vádlott kívánja az Tanúknak Com
municatioját. 

A vádlottal közöltetvén az Inquisitio, nem kivánnya acceptálni: 
Pap Jánost, Pap Mihályt, öregebbik Kis Jánost, Hajdú Jánost, Dobozi 
Hajdú Jánosnét, mert haragosok. 

A következől-!:ben az ügyész kifejti, hogy az említett tanúk ellen 
a kifogást nem lehet elfogadni, mert a Hármaskönyv II. rész 29. címe 
világosan megmondja, milyen tanúk ellen lehet megengedni a kifo
gást, egyébként kéri határozatilag tanúskodásra engedni a tanúkat, 
mire a törvényszék a következőképpen határozott: 

A Hármaskönyv II. rész idézett címe értelmében a tanúkat val
lomásra engedik, mivel nincs ellenük törvényes ok. 

A hatóság és a vádló képviseletében az ügyész elégedett a hozott 
határozattal és megköszöni azt, ragaszkodva a tanúk vallomásaihoz 
és Sánta Mátyás hátrahagyott özvegyének vallomásához, ezekből 
óhajtja megállapítani az igazságot és a vádlottra rábizonyítani és ter
hére írni. Mire a vádlott védője kérte a tanúk azonosságának iga
zolását. 

Mielőtt az ítéletet kihirdették volna, 11. tanúként jelent.kezelt a 
40 éves Dobozi Hajdú Jánosné: 

»Egykor kérdi töllem Kis Istvánné? Miért nem hivattad Sánta 
Mátyásnét a Lakodalomba, én nem mertem, mert féltek tőle, arra 
monda Kis Istvánné no bizony meg bánod, aztis mondá nékem Kis 
Istvánné bezzeg Jó fíadtul válál meg, én mondám én bizony Emberre 
gyanakszom, arra így felelt Kis Istvánné bizony gyanakodhatol, én 
Kis lstvánnéra gyanakszom ma is, hogy a Fiamat megf enyegetvén eő 
núatta holt meg, mais fáj a lelkem reá, s míg élek is, mert a Fiam 
meg nem merevedett valamig a Sírba tettük is .... 

E vallomás után a bíróság a tanúkat megeskette: 
,,.Jtn T. T. eszküszöm az élő Istenre ki Atya, Fiú, Szent Lélek, 

tellyes Szent Háromság egy bizony Örök Isten, az én igaz hitemben 
engemet úgy segélyen, hegy én ezen Dobozi lstvánnéra nem haragból 
Sem nem valamely gonosz indulatból, hanem igaz Lélek ismeretből 
vallom, hogy nyilván való boszorkánynak és ördöggel Czimborálónak 
tartom, és a mint Tanú vallomásomban mondottam igaz, Isten engem 
úgy Segillyen .... 
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Az eskütétel után a bíróság kihirdette az ítéletet: 

»DELIBERATUM EST. 
Megfontolva a tanúk vallomásait a nyolcadik és tizenegyedik ta

núknak a törvényszéken meghitelezett vallomásaival, hozzáadva 
Sánta Mátyás hátrahagyott megégetett özvegyének vallomását, a vád
lott félnek jelenlegi bűncselekménye, az ördöggel való összejátszás 
és sokaknak ártás a többiek vallomásából is nyilvánvaló lett, ezért a 
vádlottat a nyolcadik és a tizenegyedik tanúnak a vádlott fejére letett 
esküje után, a jelen büntetőeljárás folyamán az ördögi jel kivizsgá
lása után, a bűntárs kihalászására (kiszedésére) vessék alá kínvalla
tásnak, azután p~dig égessék meg .... 

Az ítélet kihirdetése után Tolnay István a hatóság és a vádló kép
viseletében a bíróság elé terjeszti, hogy: nem marad más hátra, mint 
Kitonich 16. fejezetének első pontja szerint a puszta végrehajtás, ezért 
ugyanez a tiszti ügyész az idézett ponthoz ragaszkodva kívánja, hogy 
a törvényszék határozatának tegyen eleget. 

-::-

A békésmegyei boszorkányperek további törtép.etét röviden is
mertetem nz Oláh György-féle beosztásban és szövegének felhaszná
lásával.+ 

+A további pereket lásd Oláh György közleményében 
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BtKtS VARMEGYE Oláh György 
A BOSZORKÁNY PEREK B2K2SV ÁRMEGY2BEN. 
MŰYELÖD2S TÖRT2NELMI VÁZLATOK A MúLT 
SZÁZADBÓL 

Nagy volt tollát a moglupotés, mitlön 1715. évi október 
elején hiro terjedt, - hogy Nagy 'Mátyásuét a váml(lgyo 
o !fogatta. 

Nem kurestók az okát, hiszen mindenki tudta, hogy 
nyilvií.nvaló boszorkímy, az önlöggcl czimborítl. 

LiLssn k nz {ml okos hoszorkú11y per adatait. 

~I itHín Súnta Mittyitsuú kínrnllat.ás alá vétetutt., s:rngéuy 
fojo, hogy 1L hornaszt.i> kí11szonv1Hlí•sukot elkerülje: vallott, a 
mint úhajtottilk. 

~lcgkél'lluztotvén, hogy »kik volnának hozzít lrnsonlli 
gonosi hoszorloí.nyok, e kószség·gel l'u1loztu fel IJiinüs Lúrsait. 
Azt hitt.o talím, lwg.v oz ált.a.l lllt'g fog; szahatlulni it kínzás
tlll, s minél tiihheket a1l fol, 1m11ill »tühu úrtlomut szoroz a 
mogógot.ús a.16l való sza.lmditlúsra.« 

lgy vallott a töblu1k knzt Békfarnu lakó Nagy MátJíumó, 
Erzsé lwt l\ lár1írn is. 

A Hítntíwó ollnu hozott. itélct vúgrohajt{1.sáv1tl mogl1i
zot.t Na.dírnyi Miklós szolga hiró tis K.is l1'oroncz uskütlt erről 

mionual jolontóst tett it vÍtl'm(lgyüuok. 
A szolgn.hiró mog som víu·rn iL tü1·véuyszék iutézkeclé

sút siotott Bókósro, s olt'ogn.ttn Nagy MíLty~snót, mert Sím
táué a kínvallatás alatt azt is megmondotta, hogy jó leez 
sietni a Nagy Mátyú.sué elleni dologgal, mert az könuyeu -

A Békúvdrmegyei Régéueti és Miveléfdéstörténelmi Tdnulat ltvkönyve 13 (1886-87), 30-161. 
Forrás: Békés vármegye levéltára 



A BOSZORKÁNY PimEK BEKESVÁRMEGYtBEN. 

eltiinik, s aztán koroshoti a nemos vármegye. J\fugszalmtlult 
az már, nem egyszer a tüz alól is. 

Természetesen, ily tcrhelö adatok ala1ljiin nem késett 
a törvényszék a bürqrnrt folyamatba. tenni. 

J\Iég 1716. évi október 15-én megbizta a vizsgálat meg
tartásával Nadányi Uiklóst és Kis l!'erenczet, mint a kik 
már az ügygyel különben is ismerősök. 

Nagy szigorúsággal láttak ezek a vizsgálathoz. Igen 
sok tanut hallgattak ki; tle fáradozásaikat nem koronázt1t az 
Mmj tott siker, mert ugy látszik a békésiek vagy fíll tették 
Nagy :Uátyásnét, vagy féltok tólo. 

Belu is fámdt az erollménytelon vizsgÍLlatba Na<liíuyi. 
A törvényszék azonban nom hagyta annyiiJa.n u. dolgot. 

Uj1Lhll. és ujab b vizsgálatot rendelt el, a szigorú fiscalis 
procurntor kívánat.ím, - s mogbizta Bölcskoy Miklós szol„ 
g1thiröt, hogy kutassa ki ó a dolgot, s mclló aclt.1t sogitsé
gül Szücs Mihály esküdtet is. Mind a ketten igen ügyes, 
gyakorlott omherek volt1tk, s ugy ösmerte a to1·vényszék 
ókot, hogy, ha csakugyan van vahuui a dolog·bau, ki is tud· 
ják keresni. 

Az iratokat nagyon megviselte az idó. Nagyrószét a 
taun vallomásoknak hivon, teljesen közölni lehetetlen. Az 
elsárgult irásnak csak egyes sz11vai, mo1ufatai olvash:iU1k el, 
s csak következtetés után s részben szaba<l for1lítíts8al lelwt 
ilsszuállítani az érdekes 1Jü1111or a1lat.ait. 

»Mi alulirottak, nemes Békósvármegyu ron1los szolga
bírája és esküdtje - igy kezdődik a Yizsgálatijegyzlíküny -
ngyu.nozon vármegyének routlos alispánja, nmncs, numzotos ós 
vitózló ifjalJb Ci'li]Jkés :Komáromi Uyörgy 111· által Békés 
vál'Osáh1L, Nagy Mátyásné J~rzsébot Klítm asszony, békési lit
kos ellen - nyilvánvaló boszorkítuyságban s örtlöngüssúgbon 
gyanus yolta miatt vizsgálatl'IL kiküldetvón, ammk eredmé
nyét a vallatás folytán nyert bizonyítékok1Lt következó pou
tokba11 to1josztjük eló1 mint kovotkezik,« 
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A tanukhoz intézott kértlésck: 
•Tudja-e, llítta-o, httllottn-e a tnnu, Nagy l\IAtyásnónak 

uyilvirnrnló hoszorkÍLHJSágitt 't« 
•Ha valaha, val1~kit mogn•sztett volna ÚH nwgl'enyeget

vún valakit mogkiitiitt, vagy ronlot.t n1l11a, és 11.vavalyíissá. 
tott volna. 't« 

•A két Kürüs közt ki gyermekét vesztotto meg, és 
egyéb iirtiügi 111esterségút, lmbom~l:ísiLt s varázsl{Lsiít ?e 

»Mit. twl folMo mo111fa11i 't .Mi11tlm1 •lolg:Lit montlj1• mog.« 
»Kiket tntl jó tan uk_mLk Jouni te 
Első tanu volt llotlnár llo1m, i\lolnítr Mibilly folosége, 

26 évos kifogástalan, szavahihc.itö menyecske. 
»Hallottam - igy szúlt -No,·iiknétM (ki is llorjutlombba 

lakik), hogy mo1Hlutt<L N<'gy MíüJÍLsné NoviLknénak: hiii ol 
engem konuínak a kercsztelübe. N1míkul-, hogy üregellette, 
nem hívta el, az olta a gyermeke igen 11yo111urnlt botog, ós 
minden hónapba csak l1ürü~, mintha meghalna, - és No
,·álrné annak 11tíu11rn mintlenkor gyauakutlott roi1., hogy Nagy 
.Miítyiísnét kumímak el nem hitta, s azért van rosszul a 
g)·ormeke. e 

Uebreczcui Béuiut\ Seres lfataliu, szintén kifogíLstulau 
ilJu me11Jueske megkt'.·nleztetvén vallotta, hogy :ohallott11. 
Kecskemétiekuél, hogy lmllottíik volna 8uósnótól (ki is inulit 
elment lakni) egy beteges g)·unucke levén azért oróseu gy1L-
11ako1lutt Nagy MátyíLSI1óm, és ha Suúsnét mogoskotuék, reá 
esküdnék, hogy nyilvánvaló boszorkírny Nagy .M1íty1~sué. e 

Fcsetó Gorgely szintén cstLk másoktól hn,llotta, mit 
előadott. 

• Htillottiun Lóvaitól harnrntlévo, (ki is által ment a 
Tisza l.>:Lrtjtím) hogy a líiba rosszul volt, igen dagadt. Otla
hivatja Nagy l\Iiítyiisn{it hoZZiÍ, kúr1li Nagy i\Iátyásnú : mórt 
hívattál? Azért, montlja Lévai, hogy rosszul van a lábam. 
Meg vagyok vesztve. Ezért - egy vén asszonyt meg-meg 
kíuzok. Kúrdi Nagy .Mátyásné : kire gyanakszol? Mondja rá 
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Lévai: én bizony reád. Arra mondja. Na.gy Mátyásné : do eb 
jitr hozz{ul, nokcd semmi bajod nincs. Annak utánna. meg
gyógyult a Uib11t.c 

Varga Gergely így vallott: »Egyebet nem tudok, ha
nem ougomet is megkent, roám is olmsott, s annak utánna 
künnyohlJon lottem. Hallottam Nov1í.knútól, hogy nagyon gya
nakodott, hogy ő vesztotto meg a gyermekét, mivel kom{L
uak nom hi vatt:i, és a Mzithoz is kúrodzott lakni, de nem 
eresztette.e 

N~vák János megkérdeztetvén, következő vallomást tett. 
~Mivel én egyes ember v11gyok, otthon nem igen la

kom. Mondotta a felesúgcm, hogy Nagy Mátyásné. kéredzik 
ho;:z{ink fakónak. Erro megmondtam : ón hozzám bizony nem 
jün. A. folcségmn nchezes volt, hogy gyermeke lett, mondta 
Nagy .Mátyásné hivjuk cl komímak a. gyonnek keresztuló
jébe. l;~n arra is azt mondtam : ón bizouy nem hívatom. 
Annak utíma a gyermek minden hónapba olyan rosszul volt, 
hogy gyakrnn azt mondottuk - vira.dtát selll óri, meghal. 
Nagy Mátyásnét odahittuk, h1i hogy ő megtapoga.tníi. Sclllmi 
baja nem lett a gyermeknek. e 

J\ilu~llgattntotL ozut1í.11 Novíik J:í.1101rnak 1~ fclc1-1Úg<', 
Katona Sára is. 

'Nagy .Máty;í,snó - igy vallott - lakónak kére<lzott 
hozzíiuk, s komírnak, hogy hívjuk el a keresztelőbe. Hogy 
uram ellent tartott bcuue, el nem hivattuk. Annak ntáuna a 
gyermekünk minden hónapba igen rosszul volt. Nagy .Mátyásnú 
eleget olvasott rá, s olyankor könnyebben lett a gyermek.e 

Velkenyi András, hallotta Lévaitúl, hogy eróssen meg
dagadt a lába, ó harmad vagy negyed napig igen rosszul 
volt, ugy, hogy a házból alig mehetett ki. Odahívatta Nagy 
l\Iátyásnét s példálódzott előtte Lévai, s mondja Nagy Má
tyásné: »Gyanakszol valakire ?« Mondja Lévai: •Gyanak
szom, mert vén asszonyt verek. e Megértette Nagy Mátyásné 
s azóta meggyógyult a Lévai lába. 
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Pap Istv1ín kihallgattatván olóadta: 
„Hallottam Szabó Jánostól, (ki is a Kuns1ígba ment 

lakni - negyedéve) hogy a felesége gyermek ú,gyat feküdt, 
s igen rosszul volt s sokszor el akart futni. Szabó J ú.nos 
Nagy Mátyásnót a házához hívta, hogy gyógyítsa meg a fo
lesógót. Odamenvén Nagy Mátyíisné förödót készített .neki. 
~~s Szabó János szidta Nagy .Mátyásnét ezt mondva: gyó
gyítsd a föleségomet, mert te voRztettod meg, hogy mogfö
rösztöttell. Nagy Mátyásné erre lopv;i, hogy senki som látta, 
komló inat vitt oda és azzal babonázta ; de auból olyant 
csinítlt mint egy rosta kerülete, azt mesterségesen keresztül 
sziitto. Azt meglátván Szabó Jímos fel veszi, hogy a uiró
hoz vigye s ezt mondta: , Elviszem a bíróhoz, mert ez bo
szorkány mnnka ;e de az apja nem hagyta >Azt mondom, így 
szólt az apja - el no vidd, mert moggyóg.vítja. a feleséged.« 
Ez után a felesége csakugyan meggyógyult. e 

Kis l\Iárton szintén érdekes vnllomítst tett. 
»Mikor a feleségem rosszul volt, sokszor esze nélkül 

beszélt, azt momlt.n nekem, hogy mikor el111ójt'n1 nem volt, 
mimlenkor Nagy l\látyú.snéval jíirt. Hogy oly rosszul volt a 
foloségom, oda hívtam, hogy tegyen jót a feleségemmel. 
lte1í.olvasott 1~ foloségemre s olvasás kiizlrnn lrnllotfam tőle: 

menj,· menj a Juricóba a kóhippaum. Annak utíinun egy ru
Mbit disznó zsírt tnkart és az ágyunklm tettn. l\lihelyt el
ment onnét, én kivetettem az ágyból, és hogy líittam, hogy 
ily rossz mesterségi vannak, tölJ bot otht sem hívtam. e 

Czim Jíinos felesége igy vallott: 
>Nagy .Míityítsnét láttam lt házunkban, hogy Kis Már

tonné beteg volt, ótot mérte az nraszával. .Mikor pedig az 
óuját megakarta önteni, a kanálba mogolvadván az ón, vitto 
volna be a házba, az asszony oly eróssen sivalkodott, hogy 
a Körösön is átal httllott, ós üton is olykor alig tarthnttuk 
meg, ugy félt Nagy Mátyásnétól.c 

Kihallgattatott ezután Kis Mártonné Uzirn Erzsébet is. 
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Előre bocs:íjtotta, l10gy >Ő nom annyira emlékszik Nagy 
.Mátyásné dolgaira, Jnint a cseléd, mert eszén nem volt.« 

»l\likor rosszul voltam, igy szúlt - járt hozzíun, ol
vasott reám ós ónt is öutütt; tle mindenkor ugy föltem tőle, 

hugy a sclws tííztöl som juhban. 
Turi Istvíin folesége hallgattatott ezutírn ki. 
»l\likor először idejöttünk lakni, - igy szólt - ogy 

kunyhóba sz{tllottunk. Nagy l\Iátyíisuét az istállóba fogad
tuk, ogy másik asszonyuyal, ki is ott lakott, a holott azelőtt 
Nagy Míttyítsné. Attól az asszonytól hallottam, hogy Nagy 
füttyásué a honnét eljött, onnan is a tűz alól szaladt el, 
azután, hogy osküttottck reií., oda jött hozzánk s mondta 
Nagy l\Iátyásné nekünk: »Az Istenért, no mondjátok azt a 
mit hallottatok attól az asszonytól, ha megeskottetnek is, 
mort nem kárhoztok azért el.« 

Almási István felesége elöallta : 
)>Hallottam Kovács Istvánnétól, hogy mikor gyormok

ágyba volt, Nagy l\líttyíisné kötözte azon betegségében. Kérto 
Nagy l\látyítsnétól: mit kivím fítmds:ígáúrt. Nagy l\látyitsné 
ogy sonkát kért, s adtak neki ogy fél konyoret. Hogy keve
set ;Ldott, annak utánna éjjel mii mout, megnyomta, a.zt 
mo1ulv1ín: > Ugy-o moggy6gyítottalak, múg sem fizettél seuuuit 
sem. e Ezután Kovácsné még rosszitbbul lett.« 

Csávíui Anna, Kovács Istvíi11né volt az utolsó fanu, kit 
e vizsgítlat alkalmával kihallgattuk. 

»Egyszer - igy szólt - Dobozra vitt átal az urnm 
gyógyítani Kis Istvánnéhoz, mert beteg voltam sokáig a 
gyermek ágyam után. Annak eHítte még J>olJOzra nem vit
tek Nagy l\látyásnó is gyógyított egy keveset. Mogfizotott 
vol111t az ura.n~ úrto; do Nag-y l\litt.viísnó nem vette ol. l!;gy 
fél kenyeret adtunk neki. Hog'Y Dobozon Kis Istvánné gyó
gyított, eg'Y éjszaka semmit sem aludtam, mert, hogy beteg 
voltam, nom alhattam sok éjszaki~kon is. Az ablakon egy lm
sadék volt, azon Mal csak reám jün Nagy Míüyiísnú (Kis 
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Istvítmuímí,l fokiill t.em), mognyomkollott ongom eróson s a. 
p1ímíd.>1t vorte a fejem a.zt mo111lvím: »llaz;i jösz-e, s mog fi
zot.sz-o? Uyú~tvítottalak (•s s1J111111it som l\llt1ttok.« l~n annak 
utliuna. sokkal rosszabbul lottom, mint :mua.k olótte, ugy 
hogy harma.tlnapig som kolltettom fol.« 

Az okként folvott vizsgítlati jogyzókönyv n. torvényszék 
13lé terjesztetett, s túrgyaUts alá vétetott az órtlekes bűnper . 

.Mintlenok előtt a fiscalis procnmtor, julos Tolnay Istvítn 
adt:' el1i a v:ítlat - »és puuig oliírn hocsíitván :iz elúro bo
csátani szokott törvényes óvásokat és kodvczméuyeket, fen
tartváu umgíimtk az Mtalános ügyvédi jogosságot, terjesztette 
eló a küvotkezúket.« 

»Nem ismoretes-o a víullott, hogy miféle rossz lelki
ismerottel és taUtn önlüugös mostorséggol van körülvéve, R 

mítr rí\gen mult években lett ahb:' be:ivatva, mintegy reá. 
tanítva, ·- midőn jolenlog is be:tvatkozvím a rossz mester
sl'.lgbe, gyakorolvim önlöngüs uolgítt: igon sok egyént (mint 
:izt hiuni ok van) megrontott, 110111 cimk kisebbckot, sót na
gyobbakat is gonosz mostorsúgóvcl mogvosztctt. Miután pet.lig 
az cheb lmsonló gonosz cselokotlutek megógetés büntetése 
al:itt tiltva vannak, és l'ellig az ország törvónyoi és nyil
vít11 v:1,ló szokítsai ált1tl: azl'.•1t 1Jíí11tottoi11uk ki1lorítúso vé~ott 

ezonuol elüturjoszti it bünvizsgálittról szóló imtokat, s azok 
tiirtalmához a legerósebben ragaszkodva, kivá.nja a. tanukat 
hitolesíttotni és :iz onnan merített igazság utján vádlottat a 
mogórdemelt kíuzíisrn elítélni, meghirdotvén az itóletet a 
törv6nyház előtt, - egyéb iránt fontartja a fenta.rtandókat. 
Hozzít tovén még, hogy lm a szükség ugy kivá.nná, Síu1ta 
Má.tyíisnó hátrahagyott vallomására is hiviitkozik.« 

Ezután a vádlott védelmének olótcrjosztése következett. 
Kövér Pétor volt a vádlott védójo. 
»Az én védolmczettcm - igy szólt magyarul - ta

ga.tlj:t, hogy boszorkány, ;i tanuk sem mondják nyilvánvaló 
boszorkánynak; hobry pedig a Gyarnmton megégetett Sánta 
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Mátyásné a vádlottra reá vallott volna is, nem ér semmit, 
szabacl volt mit mondani; ha hogy 11ocliglen a v1tcllott asz
szony vafakit gyógyított vagy orvoslott volua, azt sem Isten, 
sem orszá.g törvúnye nem tiltja; hogy pediglen a tanuk 
holmi a11rólékos, vélokcdó tlolgok1tt montlanak, azórt iR tür
vúnyeson nom büntettothotik. Azórt kivfö1j1• absolvítltatni, 
egyébként ó is lt. R. e azaz fontartja a fcntartandókat. 

A vMboszécl utím 'l'ohmy István ismételi a vác11tt, ~ 
igyekszik moggyózni a uir1ikat vítcllott bünüs voltáról, s kii
lönöson terholónok tartja a Símtlt Mátyásné által kínvalla
tás&.· alkahnával tett tanuskodást; részloteson kimutatja a 
tanuk vallomásából, hogy mily szörnyii gonoszságokat köve
tett ol Nagy Mátyítsné, s méltím sujtható a törvény és szo
k1i.sok által szentesített szigoru büntetéssel. 

Kövér Péter nom hagyta szú uólkiil az ujabban előter
jesztett vátlat som, kikél »azon megúgotett asszony hamis 
vallomítsa ellen, s a tanuk vallomásával szemben kéri a hi
tet vítdlott részére megtonni ÓH azzal öt megtisztítani ; lm 
a türv(myRzúktwk ug.v tetszik, ismétel vo is ki vírnja, hog.v a 
vítcllott lt 11mg1t hitúvol 111e11okodjúk a tanuk s a megógetott 
asszony vallomíisa alól.~: 

}Jzok utím a törvényszék köretkezó határozatot hozott. 
»Mitán az olűmutatott bíinvizsgálat.i irntokból a.z tűnik 

ki, hogy václlott ellen torhos gyanu okok forognak ugyan fo1111, 
do a még ki nom hallg·1itott tanuk hiítnya miatt, kikuek 
vallomásaiból az elótcrjosztott ítllítólagos liiinükro nézve na
gyobb igazság kiderítését lelwt remélni, s mert a jelenre 
uézYo kiclégító bizonyítékok nom szolgitltatt1Lk :· telHí.t a mog
magyanizott oknál fogra ozon per a jöv1i megyei hiráskodíis 
itlojére elnapolt1itik, és v:í.dlottn1tk - alltlig is jútíillá.s mel
lett - s?.abadon bocs:íjt:í.sa., vagy szomélyénok let.artózt1itás1t 
hat;hoztatik. e 

Kövér Péter nemcsak a vú•lelmet igyekezett lelkiismc
rotcs1m toljesítoni; do jó SÚ\'iiség-fo'il iR tauuságot tett, mi-
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dön a szerencsétlen vádlottért »kezességet vállalt száz fo
rintig.• Valóban nemes cselekedet ez s elismerést érdemel, 
midón l\Z összoirás szerint az ogúsz llúkóson, nem volt több 
ez iclöbon 591 frt kúszpónznól, s az összes ingó vagyon ér
t.ék alig halatlta meg a 10 ezer forintot. 

Nagy :rtiátyítsné a Kövér Péter nagylolkü kezessége 
mellett szabadon bocsáttatott ; de nem tölthette napja.it nyu
godtan, folytonos zaklatásnak volt kitéve. Tolnay István uram, 
amint r.sak Rzerút tehette, kutatta, kereste ellene a bizonyí
tékokat. Zokon vette, hogy a. törvényszék oly enyhén bánt 
el a - gonosz - boszorkánynyal, s hogy az az ó körmei közül 
oly könnyen kisiklott. 

Legalább csak >megsütögettékc volna ! 
Alig vítrta; hogy a torvúnyszúk ujra összegyüljön. 
Nem szünt megsürgetni az alispánt a per felvéte

lére ; mig nem 1 71 7. évi tavaszií.n csakugyan összeült a 
birósí1g. 

, Az l 717. úvi i'tpril 2G-1í.11 llúkéson fartott megyei bi
rítskodás alkalmímtl a Niigy l\líttyásné Erzsébet KlMa bün
pero folytatva tárgyaltatván, ugyanazon fiscalis, az előre bo
csátottak utím ragaszkodik a perben kifejtett kivímságához 
kérelmének teljesítúsúhez és óha.jtja a birósú.g lrnt.ítrozata 
szoriut a ta1mk elóállfütsát, kik azonnal kihallgatandók len
nének, s kiknek kihallgat{isa után, ki ván,ja vádlottat a tanuk 
vallomásából merített igazság alapján elitólni és büntetni, 
egyébként fon tartja a fentartaudókat. « 

Most lett még csak igazán élére állítva a dolog. 
'L'übb mint kótszíiz tann ülóztutett a biróság elé. 
A iiscalis procura.tor Tolnay uram biztosra vette, hogy 

most már csak . lPgalább elvétve akad a sok taun között 
egy-kettc) olyan, ki ní vall Nagy Má.tyásnéra, s bebizonyít
ható lesz, mit a türv{1uyszék egyátalán nem nkart neki hinni, 
(le ó szeutül meg volt gyózödvo róllt, hogy Nagy Mátyíisné 
mogégetú8re méltó, gonosz boRzorkány. 
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Ismét Nmlímyi · Miklós vezette a vizsgMatot, Szücs Mi
Mlylyal együtt. hallgatta ki a tanukat. 

A tanukhoz intézett kérdések, csakue111 azok voltak, 
melyek az első kihallgaMtsnítl. 

»Tudja-e, látt1L-o, hallotta-e tanu Nagy Mátyásnénak 
nyilváuvaló ördöugösségót., lwszork{rnysá.gítt, ós ha valaha va
lakit megfenyegetett volna és fenyegetése után kötést vagy 
vesztést ojtott volna rajta?« 

»Tudja-e tanu önlügi mestor8ógét, varázslítsát vagy ba
bonasá.gát ?« 

»Kit tud jobb tanut magíu1ítl ?« 
Kocsor Györgyné ifju felesége hallgattatott ki lege

lőször. 

»Nagy Má.tyásmí - igy szólt - mikor Kovítcs .Hmos
niLI lakott, jött a másik lakóval hozzítnk, hogy mondották 
neki jól h1tllott11m : a honnét ide jött is, a tűz allÍl jött. 
1\Ioghallotta ezt - Nagyné, s nagyon k6rto, hogy uo momljít
tok ezt, ha hitre kónyszorítonok is, nem k1h'hoztok azórt ol. « 

Utánna Kovács Audnís tett vallomást. 
»l\likor a házában laktam szóbmizédben kónlozto t<'ílom 

Nagy. l\:I1í.ty{ts1Hí: A111lrás ur, - ójjol a.Ihatik-e klgyol mrnl ? 

1:;11 júl, Istennek hálií, mowloltam r:'t. Ü pmlig u.zt 111011dot.t.n, 
hogy nem 1tll11tt, mert a - gonoszok u11t1tlan gyötirik, hogy 
a v1írosba jíu· gyógyítani s olvasni. Azt is hallottam, - igy 
szólt tovább-. az öreg Mószií.rosnótól, hogy Nagy :Mtítyúsnú 
Kóródról az égetés elöl szükött el.« 

A V nrgn Mátyás felos<íge előadta : 
1 Tudom, hogy Nagy l\Iátyítsnó az én uramat mogfonyo

gotto. Egykor Hancsár l\Iihálynak meut kaRzítlni. A mozőn 
erlíson a földhöz vortók, s ugyanakkor megbetogodott, - s 
azóta miuditig is fokvő és Rinlő beteg ; do 1tzt mi'tr 110111 

tudom, ő tülo volt-o vagy nem; azoub:m kértem, hogy az 
tll':tlllitt orvosol.itt meg, szogúuységomtíH telhotőlog nrng is 
fizotok neki ; (lO azt mo1ulotta: ón uom cselekszem, mort. Jut 
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cirnloktHl11t'·111, a.zt m0111la111ík, {m vosztottom meg iH. Azutim 
lWÜsen noki nehezt\tlott az uram, ngy hogy a szava is el
it llott. J( i111envé11 a hilzMl sírtam koservcson; arm oda jött 
Nag"y Mátyiurné, engem a hítzMl kikiiltlött, s a hogy meg
tapogatta az 11rama.t, azután mPgszúlalt.« 

Kihallg·:i.tták ono Varga l\lú.t.vitst is, ki azt atlta elő, 

hogy ,a miüta Nag-y Mátyásné mcgfcuyegotte, mert nem aüott 
azt mit kórt tiílo, azt 11101u.lot.ta: megállj, 111{\g a tíz kör
mütltlel is mogcsolokotluétl. Azótátul fogrn - így folytatá. -
én nyomorult koltlus vagyok.« 

Kovács Antlrítsnét is kilmllgttUítk ki vallomásával meg
orösitctto azt, mit 1mír förjo elóatlotL 

Kovács .J1ínos vallomása kü,·ctkezö : 
>J\likor lrnza ji\ttüuk Békésre, e~y elhagyott knuyllóba 

szid lott1111k Nagy J\lú,tyíisnévitl. Egy zi-;ollfa is volt voliiu k s 
azt 11101Hlotta, a honnan Na.gy l\látyásnli eljött, most is a 
ttiz alól jött cl. A foleRégemnek is mondotta : no beszéljük 
azt soukinck, amit az az asszony mondott. Azt is t11tlj1t ta1111, 
hoµ;y mikor eskettók .Na.gy Mátyúsnérn, ez bozzit a Fejér
.Kiirösiin - ú.ltal jött s azt mou<lotta: attól az asszouytó l 
amit lmllottam, ki Hl) 111011uja111. l~n azt momlt1tm noki, lm 
110111 C!-!kctnok, mi szükség kimo111la11om ; do ha mcgoskct-
11ek: kimo111lum. « 

8iutta Na~y l\lihftly folcségo ,J 11hos Erzsúhct tisztes öreg 
ttsszony azt vallotta, hogy >>ogyiitt volt egy lugó11y11yfll és 
ann:tk a lcg{·nynok a folcségc3t erősen mogfouyogutto Nngy 
J\l.itt,Yi1R11{~ azért, hogy egy kis ruhát lolt a mlmyocRko apja 
és a 111P11_vr·eslrn a gyormeke 11yakítlm ki'1tött<l azt. Nagy Mit
tyiísnú, meg·hí.t.vit11 a rnhitt, kfruozt.e: hol vetto<l azt 't Vú.rj 
<~sak, ilyen-a.molya.11, mig élsz e vilAgou i,„ kesorii lúszeu az. 
Az11tú.11 1111•ghotPg;cdett a menyecskll, i!!-'Oll 11agy kínli:tn volt, 
111i111ln11uap hiu·om hónapig, Nagy M:í.tyiÍsné reií olvasott, -
s l'Pll:ílm1lozott aunak ntitrm a mCHJPeslw. Ugy gy1)gyította 
petlig, hogy egy komló inat vitt olla .Nags l\l:'tt.yúsné, azzal 
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megmérte a monyocskót; do kötés Mrom holyon volt rajta 
a komló inon. Ríi ment az urn olí,gRzor, hogy: to vesztet
ted mog a feleségemet; 110 bclo égetlek a Mzba. e 

Ugy líitszik a vizsgáló szolgabiró nom igen volt mog
olégodve a tanuk vallomásií.val. 

Abba iR hagyta a vizsgállitot, nagy mérgesen kanyiirit
v{m alá a uovót a jogyzőkünyv1wk. 

'l'aliín már maga is kétolkodni kozdott azon, hogy Sirn
tánó igazat szólott a kín vallatítskor. 

A törvényszéket is kezdte boszantani a dolog; nom 
tetszett, hogy csak huzódik a büupor anélkül, hogy mintlen 
kétséget kizárólag rá lohotue sütni Nagy l\Hityíisnéra a uyil
viínvaló boszorkíinysá.got. 

l\Iogbizta tehát Bölcskoy l\liklóst, hogy vizsgiílja meg ó, 
ezt az ügyet is, mintán miu' ugy is bajlódik a békési Bar
nitné és Borusné ügyével. 

Hozzá is fogott Bülm;key nagy tűzzel a vizsgítlathoz, 
- kihallg:itta a megidézett sok t:mut; do bizony ó sem 
lmhult többre, mint Nadányi MikU1s. 

A tanuk többnyire ismételték a már előadottakat. 

Kis Míirton olóadta : 
» Ji~1ukor botog levén a felcségom, od1t jött hi vat:ísom ra 

Nagy l\bí.tJásnó, s az :így:ílm a folcsógo11111ok tett ngy darah 
disznózsirt, a mit mikor elmnnt én kivettem és soh:i Lühhot 
llOJll hívattam. e 

,sem Ihirnírnénak sem Bornsnénak pedig Homrni ür(lü
gösségét 110111 tmlom, sem nem hallottam.« 

Kovács András azt vallotta, hogy , mitlón Nagy l\l:'i
ty:ísnév:il a ház;íban ogyiitt lakott kérdi egykor tölo: alha
tik-o kig_yclme<l AJl(ln'ts ur ~ 1;;11 alhatom, szúlt.am. Hcz~w.g 
nom alh:itom ón, mond Nagy l\J;í,t.y{1.sné, a gonoszok 11g.va.11-

csak csipdesnck. J\Iiért cselokszik azt kénlúrn ón~ Arrn azt. 
mondta, hogy azért cselekszik, mert az embereket éH asz
szonyokat jár gyúgyítimi. Lft.Uam is - jegyzi meg tanu, -
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hogy a csipkodés holye kék volt, - s no hogy vallomás{i
val bajba koverjo Nagy Míityítsnét hozzá. toszi, az ördögös
ségét pedig 11om tudom, - som B1truá11ú11ak, sem pedig 
Bormniéuak.« 

Kovács .Hrnosné azt adja, elő, hogy hallotta egy asz
szonytúl, hogy Nagy Mátyítsnú t.líz alúl szahidt volna cl ; 
tlc önlügüHsúgét - igy szól - sem neki, sem Barnánénak, 
sem Borrnmémtk nem tudom. e 

Vizcsi .TírnoHné i.„ mcgkérlleztctott., ha tiul-e valamit 
Nagy M1ítyÍLsném, do ö som vallott semmit, süt kijelentotto, 
hogy boszorkáuyságítról som tud scuunit.. 

.l\Incsi Mib1Uy szintén uom mornlott különös figyelemre 
méltót. 

>A midön igy szólt - S1í,nta Mátyásnét megakarták 
ógcttotni, liahtla előtt mogmoudotta, hogy Barnítné ve~t en
g11mct a föltlhüz, s Na.gy .l\láty1ís11é is köztök volt it 1Joszor
k1ínyok1mk ; do óu sonnni örclögüsségét nem tudom, - sem 
Barnánénak, som llorusnénak. e 

l~rllckcseblJ a Varga .l\Iátyás vallomítsa. 
> Ji~gykor N itgy .l\líttyitsnó - így szúlt - ogy sütö la

pátot kórt vala, hogy nem adtam noki, 111cgcsinálta a lapít
tot s megíenyogctett: mogcsinMnítd még a tiz kürmüdde l is. 
A fenyegetés után rajtam kötés esett, - eleget hi vattam az 
után 01la, hogy gyógyítson nwg, dc nem jött. 1% menjen, 
ngymoJl(l, mert lm én otla mog_yok, azutím azt mo1Hl,iíttok, 
hogy én vosztettelck meg. Azután mégiH oda jott a sok sí
rásítrn n, foloségcmnok. A hítz ból kiküld. v ón a~ asszonyokat, 
uom tntlom mit csirnílt velom, csak hogy az után jítrhattmn. 
Valamennyire mostan is rosszul vagyok; de nyíl vím való · ör
lHigüssógót; ucm tudom, sem neki, sem ll1trná11ónak, sem pctlig 
llorusn(mak. e 

Killa.llgattatott móg czut1í11 .Kükényesi MiMly, Pap :Mihály 
és Varga l\Iiítyásné; de sem ezek, som »ezen 9 tanun kivül
mint a szolgabiró mogjogyzi 1D7 tanu, se1nmit uow vallott.41 
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Végiil J:'ap Gáspárnót is kihallgatták, és ballomásb61 
tu<lja, hogy •Nagy .l\fatyíumó a Körüs tetején járta volna a 
tii.nczot, <le ő ezt uom tudja, cs:i.k mások ut.ítn mondja. e 

Ezek után Kiivúr l'étol', a vítdlott véd.üjo, megtotto észrn
vétoloi.t a tanuk vallomí1.sárn, s »110111 látv1í.n 11yilv1í.nvaló ta
nukkal mogbizonyítva az actiot, kivítn absolutiot.« 

A törvényszék bofojezottnek tekintve a vizsg1í.latot és 
títrgyalást, kövctkozö határozattal intézte el n novozotes 
bűn port. 

».l\liutírn a vád.lott ellen előterjesztett bűuvizsgálati irn
tokban künnyü levón feltalálni némely gyannsitítsokat, s a 
néhai Sánta .l\Iátyás megégetett özvegyének Mtralrngyot val- • 
lomásál.mn vádlott btinrészosnok mondatik: mindazonáltal a. 
vád egészben igazolva nem levén, - vádlott azon oknál 
fogva bíiuösnek ki nem mondható s ilyetón módon nem bíín
tothetö. l~öteles azonban vítdlott umgítt két tanu által tisz
tázni, mit lm nem tehetne, nénH'ly gyanusítítsok miatt meg
vesszőztotni rcndeltet.ik, kütoloző ira.tot advírn magítról, 110gy, 
ha tovitbb is lmsuulúlrnt gyakorolni morúszked.nék: magitt a, 

a mogérd.emlett bíintotéimok allí.vetni fogja.« 
A békésiek nem viseltet tok ellenséges indulattal N ag·y 

Mátyásné irímt; nemcsak két tann akatlt, do h;irorn Jd k 
»tisztázására« a hitet letették, s mint a híinügyi imtukou fol
va11 jegyezve: »:t megyei biró:41g kivftnalmainak a hatií.rozat 
értelmében három tanu által elég tétetvén, Nagy l\látyásnú 
az ellene emelt vád alól magát tisztitzta.« 

.l\leg is köszönte igen szépen Kövér l 1éter a türvéuy
szók kegyességét, »ago grntias« -- mond vÍLn: » A<lja Isten, hogy 
a nemes vármegye több szegény rnbok1rnk is igaz és irgal
nuts törvényt szolgáltathasson.« 

Do bezzeg Tolnay lstvítn zokon votte a felmentő hatá
rozatot, meg·nyugodott ugyau, mert nem tuhetott mást, tle 
rávezottette a perirntokrn, hogy - »fentarja a fentartan· 
tlúkitt, « 
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Nem sokáig volt nyugoualma 1t szogény asszonynak. 
A szolgabiró Nauítnyi Miklós folytonosan szemmel tar

totta, s lesto a keuvezó alkalmat, hogy ujrn rátegyo a kezét. 
Nem sokáig kellett várni a keuvező alkalomra. 
A Kis Istvánné ollon hozott itélot az 1718-ik év elojón 

hajtatott végre. 
Mint tudjuk a vég1·eha.jtással N auányi Miklós bizato.tt mog. 
A megégotés előtt, mint az itélet is elrenuelte s mint 

szokásban volt, •sütögottetés« alá vótetott a szorencsótlon. 
A végrehajtásról uevozett szolga.bíró s esküdttársa Kis 

Forencz 1718. évi január 27-ím kövotkező jelontéssel autak 
számot. 

• 'l'örvónyosen mogsontontiáztatvím · boszorkányságaiért 
uobozi Kis Istvánnó, mikor exeqnáltatott szorossan oxami
nítltuk, hogy még kik voln:ínak affélo boszorkány mostorség
ben való complex társai, és kikot tudna affélo személyek
nek lenni; s említott dobozi Kis Istvánné vallotta Békésen 
lakó Nagy Má.tyásnét hasonló boszorkíinynak louui. l\lelyrűl 

mink igaz hittel a tokintetos nemes törvényszék előtt rela
tiot teszünk bolűl megírt személyek.« 

A szolgabiró mog sem várta, liogy mit szól a türvény
szék ezon fontos jelontésro: azomml olfogatta Nagy l\hit.yiís
nét; s a Kis Istvánné vallomása alapján azomml meg iR 
vizsgítlta, ha valjon igaz-e, mint a vrillomás tartja, hogy Nagy 
l\liityásu(n11tk a » hoszorkitny jegyo iH meg rnn.c 

Kis Istvánné igazat mondott. 
Sietott is a buzgó szolgabíró a törvényszék olé to1:jesz

toni, h.ogy •Kis Istvú.m1é a boszorkú.ny bélycgot is a Nagy 
.Míttyítsné lábí\n megmonuott.a, melyet megnézvén magam is 
láttam és felismcrtom. « 

Nagy kár, hogy ezen fontos részletről a jelentés ily 
kovosot tartalmaz . 

.l!'elott~ {ml.okos volna tnununk, hogy mi volt h:'tt az a 
» hoszorkimy bélyeg e 1 wclyot 1L szolgabíró littott és folh1wert. 
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Tolnay István uramnak som kellett több. 
Azonnal folyamatba. tette Nagy !Iátyásn6 ollen a bün

vádi keresetet. 
Még az 1rn.11 tobítt 1 718. úvi januítr 27-én összeült a 

törvényszék "no mos Búkésvítrmogyé bon Uyu li'tu. e 

Jolon voltak •nomos, nomzetos és vitézlő ifjabb CRipkés 
Komáromi György rondos alispán olnöklote alatt Nadányi 
.Miklós szolgabii·ó, Kis Foroncz mogyoi osküdt, Szücs Mi
liítly mogyoi oskütlt, Szőko l\lihídy, ;J onoi .J!'oroncz, St.rolmi 
.János, llécsi István, Ábrímyi György, Csarnai J!~oroncz, Hajdu 
János mogyoi táblabiriLk.« 

A tárgyalás lefolyása kiivotkoző volt. 
:r>'l'árgyaltatott nomos, uomzetes és vitézlő KomíuomiGyörgy 

Békésmegyo rondos alisp:í11j1í.nak, ngy mint hivatali folpcres 
lloro, Nagy Mátyíts nl'je Erzsébet Klítra békési illotóségü ollou, 
a mogyoi ügyész által ezemwl kijelentott módon fo1 kíipPn.» 

1;~8 p·odig : » Ug-y1u1azon türvénycs iigyvt'•d jeles 'l'ol
uay István fontartván a f(111t,ltl't.a11dMmt., előadja a kiirnt.
kozóket: mik(•p ol rnn isnwrvo, uwly gonosz el hat:í.rozits
sal és rossz lélekkol kivitnvitn alporns mitsoknak iu"tani, to
kintotbo nem Yévo az isteni és emhcri tiirvt'.•nyokct; önlün
güs 111estors<'·get 1'ízvo, 11('•11wly11ket. 111ag-ií.hoz rngwlot.t, 1111í.so
Jmt pedig rneggyúgJítoU., siít igen Jowka.lrnt nH•µ;g·ynt,ürt, (\H ar. 
ű ünlü11gűs mcsterségúvel weg·g'}ilkolt (>:.; mt1gschel'dtnt.t. 
l\livel pedig Szent Istvím kirú,Jynak haswi'tlatlmn lovl> tür
vénJOÍ szerint, jelesen 11. künyv H 1-ik fejezet - és nuí.s 
orszítgos törvények és a mindonmq>i gyakorlat szerint, ha
sonlú gonosz tettek, vagy ür<lügg·cl való szüvetkezéH, meg
égetés büutetése alatt tilahnasak, ezért ·-- azon ügyész, a mitr 
elórobocsíttottak szerint is -- ki vánja v{Ldlottat nyilvános hú
hérozi1s által mogégottctni, ús -- fontarij<L a fonta,rtanM>lrnt.« 

Ezen vád olűterjosztésro »szemólyoson jelenlevő vádlott 
helyett kirendelt ügyvéd, Kövér .Péter, a következőkben fe
lelt,« magyarul. 
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:olm értem, hallottam, hogy priuczi1111.lisomra való val
lÍtsa lett kíuzásból Kis Istvánnénak, szóval szólok hozzá., 
hogy h1t. az istonos torvény ozt találná, hogy nem ol~gsé

gosok az ilyetén vallások hanem élő, bizonyos eclesiába járó 
személyek által, világos tanubizouyságokkal a nemes vánno· 
gye székén és törvényén állítsák mog, annyi számu tanukkal 
az Iston és a nemes ország törvénye szerint, hogy nyilván
való boszorkány; <lo egyéb, affélo oxcoptiok, ezt hallottam 
v1tgy amazt láttam, hijálmn valósíigok senkit mog nom i\lnok. » 

l~gyébként - ó is fontartja a fontartandókat. 
A vádló röviden olótorjesztvén a ·védelemre észrevéte

leit, s Kövér Péter a v1i.dlott mentségéro mindonok előtt 

prodnkál egy kór{ldi tost.imonialis lovolet vádlott árt.atlan
Hítgítról, s ismét oll\a<lja, hogy az »Isten törvénye és omboroké 
szorint is_ oly tanuknak clóállítását kívánja, kik bizonyosan 
és világosan, fejéro tovén - vádlottnak - kozoikot reá os~ 

kiirljonok, különben kiván absolntiot.« 
TJIÍSRn k, a no mos ti\rvónyszék mikímt határozott. 
»Míntán 11 víullott által állítólag elkövotott gonoszsÍtg, 

az erro roudelt ügyvéd ur által eléggé világosan bebizonyít
ható nom volt : azért vádlott a büntetés alól f6lmentotik ; 
tlo az ügyvéd 111· d.ltal a víullott ellen - vallomási iratok
ból kimutatott terhes gyanusításokért, hogy jövőro a botrá
nyok olkoriiltothossenek: vá1llott Nagy Mátyásné - a vár
megyéből, - örökre számiizetésre büntettetik." 

l~kk1,nt ·ért végot a Nagy Mlttyásné ollou folyamatba 
tott boszorkány per. 

Hiába fáradt, küzdött a dorék Kövér l1éter, nom sike
rült noki megmontoni a szogény asszonyt lL büntetéstől, jól
lohot a büntetés - tekintve a törvényszék nagy szigorusá
gá.t a hasonló bünügyokbeu, oléggé enyhénok mo1ulható. 
l~rozto uzt vádlott maga is, és Küvór l)éter is, s nom késtok 
hálás köszönetüket kijelenteni, az »irgalmas ítéletért.« 

-- ----- --...--- -----
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Mint tudjnk a fentebb közölt bünvizsgálati iratokból, 
a Nagy :Mátyítsnó bünporóvol ogyidojülog vizsgáltatott a Hitr
náné boszorkány pere is. 

Osmerjük meg ezen, szintén elég érdekes flgy részle· 
teit is. 

Barnáné szintén Bókósen lakott, ha nem is nyilvánvaló 
boszorkány, de javasasszony hírében állott. 

A kinek valami baja akadt, igyekezett ha. már Nagy 
Mátyiísnét eló nem kaphatta, vagy az nem segíthetett, Bar
nímóhoz fordulni. 

A sok kuruzsolíts nagy hírt szerzett neki, s oz a hír, 
midőn a vármegye urai Békósre kerültek: bajba keverte. 

Az 1717. óv tavaszán vette kezdetét a vizsgálat. 
A kihallgatott tanuk Barnánénak több sikeres kuruzsolá

sáról tesznek tanubizouysítgot; do tanuskoduak arról is, hogy 
sokan áldozatai lettek bűbítjos gyógykezelésének. 

Barnánéra a tanuk ugyancsak rávallanak, maga sem til
takozott ellene, mondják - hogy ó boszorkány s az ördög
gel czimborál; mondják olyan volt, hogy a kire megharagu
dott, ha csak rá nózett is, kilelte a hideg, s addig gyötörte 
a »megkötöttet« sokszor egész házanépével, míg osak egy
gyel-mással meg nem engesztelték. 

Sajnos a Il1trnáuó olle~ folyamatba tett por iratait na
gyon megviselte az idő, s meg kell elégednünk azon ogy-két 
adataival, molyok rendelkezésünkre állanak. 

>.fü alólirottak - igy kezdődik a vizsgálati jegyző

könyv - nemes Bókésvármegye rendes szolgabírája - Na
dányi Miklós 6s eskfültje Sziics Mihály, nemes, nemzetes ós 
vitézlő Komítromi ur Búkésvármogye rendes alispánjítnak 
törvényes kiküldetése folytán Békés mezővárosában április 
26-án 1717-ik évben oly rendkívüli bűnügyi vizsgálatot vé· 
geztünk, mint következik.« 

A kihallgatott tanukhoz következő kérdések intéztettek. 
•Tudja-e, látta-e, hallotta-e a tanu Barui\nénak n1il· 
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vímvaló boszorkánysá.gát, ha valakit megfenyegetett volna, 
fonyogotéso után rajta kütús vagy vosztés osott volna.« 

»Ür1liigi nwsturségét, hiivülését, hahou:UítsÍLt és másra 
va.lú orvoslítsítt - tudj1i-o tanu ? " 

»Kiket tud jobb tanmmk lenni ?« 
Mucsi 1\lihíLly hallgattatott ki logolóször s igen érdekes 

vallomíist tott. 
»A föltlhüz verték - igy szólt - erőssen egy éjszaka. 

Annak utánna. a kecskeméti nézóliöz mentom s loiiltem a 
házában s azt mondja a néző: milolte kigyelmedet? Én azt 
mon1ltam noki: nézzon mog ongom, 11ogy mi lolt. Annak 
utíuum virgiít hányt a néző s azt mo1ulj1t : - -- - aztán 
nem rúgou htkol a.hlmn a házu1u1 - otthon 'I Miért vottod 
nwg, mert itz iH - a. kié volt - 1tzórt adta cl, hogy nom 
lakhatott bonno. Én azt mondtam noki : hát miért nincsen 
ogószsúgünk? Ó azt mo1ulta: hogy idétlen gyormok van ol
tomotvo a hitzl11t11. Azt is m01ulL1t iL nézti asszony, hogy IL 

két lforös küzt htkik egy báb1t, arra reá mont a virgit, hogy 
az boszorkány. - Itthon szoméro hányt1im, negyed magam
mal levén az asztalomnál, Harnáné pedig csak nevetto, nem 
protestálva.« 

>Kis Istvánnét, igy szól tovább - a bftza!nhoz hív~ 
tam, ha va.htmi jót tehetne volom, azt mondja aztán: jó 
ücsém nem tudom mit csinálsz, s kónli tólmu : lakott-e itt 
ogy öreg asszony. ]~n azt mondtam lakott, de elkergottom. 
Na. hát azt mondom vissza. foga.tid, még ha kell az· ágy1illba 
is, mort nagy bajo1l lesz. Én nem fogadom, szóltam, ha 
mindjárt ebbeu az ágyban kínlóclom is. Jó, ha nem fogadod, 
mondja Kis Istvánné, kouvét korossou. Én arra azt mondom, 
hát hogy tudom kedvét keresni, holott nincsen a házamb1in, 
olyan jószágom, a kit mogta.rtanék tóle. Kis Istvánné azt 
mondja arra: de még azért a.unál jobban is kedvét korosd. 
Az pedig, a. ki az előtt a házban lakott Barmíné volt, és 
soka.t kéredzett vissza. lakni.« 
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»Eljött egy estve - adta elő tovább - Barnáué hoz
zám, s kért hogy öt máriást adjak ueki kölcsön, - hogy 
nem adhattam, akkor éjszaka megint a földhöz nirtek. Reg
gel odahivattam, hogy kenjen meg, mert megcsömöllöttem. 
Odajövén, mihelyt az ajtón belépett, . azt mondta, hogy a 
bajom uem az, hanem tt11lta, hogy földhöz vertek. Kérdi aztán 
Barnáné, ha látt1im-e valamit? ~~n nem láttam, ha láttam 
volna, megfogtam volna. e 

•Mikor 1t tiirvóny Sántánét mogsontontitizta, odamontom, 
kt'.mloztcm 81í.11tá11ét, ő azt mondta, mikor utolszth- a földhöz 
vertek, ó is ott volt, Kis Istvánné, Baruá.nó, ők vertek a 
földhöz s ók tltpo<lt1tk meg. Ezekért vlliStagon gyanakodtam 
Baruáuém.c 

A fanu kihallgatás tová.hbi folyamán vallomást tett 
Iványi Amm, Pap Gáspár felesége. 

•Hallottam - igy szólt - T1irösnétól, hogy Hatházi 
Istvánt Ilaruáné vesztette volna meg, azt. is hallottam tőle, 

hogy vesztették meg, - Barnitné a göringyi Mkának a há
tát moghasította, mogsózt1t s ug.r bocsú.totta cl. Hallottam azt 
is Barnánénak 1t sziíjáhM, mikor nálunk levén mondotta, 
hogy Nagy Mátyásné harmatl magímtl a Küi·üs tctojt'o!t járta 
a tánczot.« 

Orbán Katalin, Gomhos Jánosné oHíadta, hogy »ogy sze
gény asszonynak, ki is a lllilg'"- hítzáb1m lakott, volt ogy 
diszua, moly a Barná.né sajtjítt megette. Ezért H1m1á.n6 sznr
nycn liaragudott reá, s midőn az asszony kihajtotta a disz
nót, a hf<lvégénól megbotlott, s mindjárt ollelto a 11ideg, 
s egész cselMostül, gyormokestiil hi1loglolós lett. Baruáné 
azt mondotta, hogy tudja ennek az okát, s lm boköWznó meg 
is gyógyulnának.« 

»Magam folól - folytatja tanu - azt tudom mondani, 
hogy egy kis fiam volt, Barnánó szomszédomb1tu lakván -
a kis. gyermekem igen beteg volt, ugy hogy mint a halálra 
vált, olyan volt i de ha Barnáné simogatta s édesgette, 
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mindjárt gyógyult, járhatott és könnyebben volt. A gyermek 
betegségére nézve, - BarnÍtnó ruhájából darabot vettünk s 
a fiistro klltüttük. Harrnínó ozntán odl\ jövén hozzánk a 
Hzemo ugy i\sszuszorult, 11ogy csak alig látott, és nem is 
v1trlrntott. Kenyeret kérvén tőlünk, adtunk neki, ·hogy 11 ke
nyérbe evett, meggyógyult a szeme Barnánénak.« 

Verebélyi Katalin, hajdan Kürty Jánosné hallgattatott 
ki ezután, - s elóadt;i: >a piaczen lakott egy vargánó, s 
IM.tit, hogy Barnánó mogfouyegetto ezt az asszonyt, s anmtk 
utlunui mindig beteg volt azon a nyáron.• 

Szücs Mihály azt vallotta : hogy -.Nánáson !aktába egy 
Takács János nevü embert kért Barnáné, hogy órjon neki 1t 
szítrazm11lombn.n, - s hogy nem órlUtt, megfonyegette Har
míuó s az öcscse T11kácsn11k Mrom esztendeig sínlott bole, 
és csakugyan gyanakodtak reá, hogy ó vesztette meg a le
gényt, a bátyja elég11zer fenyegette Barnánét, hogy gyógyítsa 
meg az öcscsét, mert baja lesz.« 

>Oláh Istvímtól hallottam, - szólt tovább tanu - ki 
Szeghalmon malommester volt, hogy mikor Nán(+son volt 
kérdezték töle: él-e még Rarnáné. Oláh István mondotta él, 
Békésen lukik. A uánásiak azt mondották: lm eddig nÍLlunk 
lakott volna, ugy mi Met rég megperseltük volna.« 

lllegkér1leztok még nehímyat ; do ezok nem tudtak eló
adni semmi olyat, mi Bitrnánéra nézve terhelő lett volna. 

Befejeztetvén a vizsgálat a törvényszék a vá.d és véde
lem elötei:jesztéso után kl\Vctkozó lmtározatot hozott. 

~.J óllohet az olötnrjesztctt büuvizsgítlati imtokhan ter
holők levén a foltovúsek viídlot.t ellen, s jóllohot a megége
t.ott Sánta Mátyásné uti\n 111ítramamdt vallomás szerint is, 
vádlott, nevezett SÍI ntn_ Mátyásuó biíntársímak neveztetik, 
mindazonáltal az állítás teljesen nom levún bizonyf tva : vád
lott a kívánt büntotúsro el nem itólhetö, - tisztázza -
azonban magát a vád alól két fanu által, mit ha tenni 
ké11es nem volmi, a már megvizsgált terhelő adatok miatt, 
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megvessz5ztotni hatítroztatik, írásba foglalt fogadítst tovén 
1trm nézve, hogy azon esetben, ha jüvőro is hasoul<lkn,t gya
korolni mor(iszkeduók, urngát a rnegér<lomolt biintotésnok 
aláveti.• 

Barníuuínak is akn.llt kút tauuja, kik tisztázítsám hitet O 
") 

tettek, s így megszabadult a voszodolomtül. 
A Nagyné s Barnírnó boszorkány 11oroi ezek szerint olíig 

szerencsésen végzlhltek, valt'iszinii I10gy Borusnú i:-; mngsza
badult a kínhaláltól. Do hogy nom mimlou eset bon volt ily 
irgalm1ts a nemes törvényszék, bizonyos. Ma is él a békési 
nép emlékezetében Ilogyimí, 1t híres boszorkítuy, kit mog
égettok, - s hol a kogyótlen itétolotot végroh1tjtottítk, 
ma is Bogyinéhalmának hivjítk a békésiek. 
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Molnár Mihály megküszönte szépen a jó tanácsot, - s 
megindult Gyulára. 

Panaszt tett az alispánnál. 
Nem járt hiába Molnár :Mihály Gyulán. Tisztességes 

üreg ember volt, 70 év terhe nyomta vállait s jól tudta 
az alispán, l1ogy olyan ószbe csavarodott fürtükkel, nem jár
kél senki meggondolatlanul. 

Az alispán elrendelte a panasz szigorú megvizsgálását, 
s kiküldötte Gerlára, a vizsgálat foganatosítására Nadányi 
:Miklós szolgabirót és Kis E'erencz esküdtet. 

Ezek a vizsgálatot 1717. évi május 18-án kezdték meg. 
Lássuk a vizsgítlat adittai mennyiben igazolják Molnár 

Mihály elóadását. . 
A vizsgáló birák legelsóbben is a tanukhoz intézendó 

kérdéseket állapították meg, mint következik : 
»Tudja-9, látta-e, hallotta-e tanu Róka Andrásnénak 

és a Herczeg l\Jiklós öreg napának, Turos I>iroskának, JJOV<ts 
Mibltlynénak nyilvánvitló boszorkányságát? « 

»'fudj1t-e tanu, ha valaha valakit megfenyegetett volna 
és a fenyegetés után vesztés vagy kötés ós egyéb nyavalya 
rnjtit esett volna'?« 

»Ha Szabó Pálnét ók vesztették-e meg, - és Szabó 
Pálné még életében rájok vallott-e, s hogy ók (Rókáné és 
Herczeg napa) ölték volna meg ótet, -mert pénze elfogy
ván nekik nem fizethetett ? e 

»Igazat mondjon tanu, babonálását és ördögi mestersé
gét tudja-e ? e 
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»~Iit tud fellHe mondani és kiket tud jó tanuknak 
lenni ?e 

Megií.llapíttatván okként a kórdósok, következett a ta
nuk kihallgatása. 

A tanuk - ugy látszik--- nom olóro bejolontett ogyé
nok voltak. Sorra votték a vizsgáló bírák a község lakosait. 

füsó tann tormészotesen Molnár Mihály volt. 
Vallomítsában részletesen előadta mind azt, mit fontobb 

közültünk. 
Kövotkozott Kertész István gorla.i lakos kihallgatása. 
A »25 évos, jó orkölcsü ifju« igen érdokos vallomást 

tett, s vallomása a végtárgyalás alkalmával sok gondot adott 
a védő iigyvédnok. 

»Sz.-Péterszogben, laktunk - igy szólt - mikor Róka. 
Andrásnál szolgáltam. Egykor katonák szállottak bo hozzánk 
s azokt61 hallottam, hogy mondották: >OZ a Horczog napa 
tűz alól szaladt el onnút is, a hol lakott.« 

:o'ravály tavaszszal, folytatja tanu - ogy éjszaka az 
ágyban feküdtem, foloségem is a luí.zban volt. Nem aludtam 
sommit, csak forgolódtam az ágyban. Egyszer csak nagy zör
gést hallok s rá az ahhikou négyen bejönnek Kis Istvánné, 
Hókáné, Harcsásné és a Herczeg vén napa. A Horczeg napa 
Jcgutól jött be. Aztán a fejem felibe állanak mind a né
gyon és azt mondják : »igon szeretik ezek egymá.st, nosza 
gyerünk vogyük el a feleségét. e ~~u arra félre mogölelom 

1 

it foloségomot, folkiiltöttem s felkelvún a folos{ignmmel egy-
gyütt kifutottunk az ajtón. - l~zután nagy zörgéssel mogiut 
kiSZithtdtak az alJlakon, do hogy hova lettek, nOlll láthattam. e 

A· vallomás ozcu részéro a vizsgáló bíró megjegyzését, 
hogy »csak képzésben látta tanu, hogy bementek az abla
kon, de bizonyosan nom látta,« a jogyzőköuyv szóléro felirta. 

Ugy líttszik a. szolgabiró ur alaposan kételketlett abban, 
l10gy valaki a zárt ablakon korosztül járjon-koljuu, még ha 
- boszorkány is. 
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. •Oda ki a. mezőn - lakva, folytatja tanu vallomását -
egy igen szolid tehenünk volt Én háromszor is mogfejtom. 
l~gy nap a Herczeg napa kijovén tejet kért tölem: 1adj egy 
pohárral, szólt, hadd küldjem haza a leányomnak.« Én mond
tam noki: , nem adhatok, mert sokan vagyunk és magunk 
is azzal élünk.« Hogy nem adtam neki, annak utánila. ugy 
elhamisodott a tehén, hogy akkor nyáron nem vohettük semmi 
hasznát. A bárányuuknak pedig, másnap mindjárt a hátulja 
egészen elromlott, azelótt pedig ép volt.« 

Ezután Kortósz Foroncz 30 éves gerlai lakos hallgat
tatott ki. 

»Sz.-Pótorszogbon laktiun - igy szólt - el)ben a fol
for(lnlt itlhtpotban, Hókit Andrásnál zsollórül voltam. ]~gy

szor katonák szállának be hozzánk, a mint meglátják a 
Herczog napát azt mondják : 

»Hol jár itt oz 11 vén itsszony? Hiszon oz a honnét ol 
jött is, a tüz alól szaladt ol. e 

Kihallgattatott a llűlcskey János folesége is. Az ifju 
monyecsko előaclta : 

»Hallottam ifjabbik Ró kii Györgynétól, ki a ~zomszé
domhan lakván oda jütt hozzíun jajgatva.« 

»Jaj, jaj, az a Herczeg napa, a vén boszorkány össze
rontá mindonom, IJelsöm, minden részom, hogy vajat nom 
adtam neki.« 

]~rro azt 11101Hltam: 1Nosza sioss, menj 01la, vigy noki 
vnjnt.« 

»Akkor lmmar nom mehotett ; do hogy késóblJ v1tjat 
vitt neki, uwgküuuyolJbült. « 

Brro kihallgattítk Itóka Györgynét, Szilágyi Katalint, 
24 óvos monyecskét, - ki olóauta: 

»l~gykor rosszul voltam, s által fordultam a Horczog 
11ap1íhoz, mort annak olótto való hétou mentem ol tülök 
lakni. Hogy a tehenemet megfojem, . a leánya vajat kér tő

lem, mondom ueki; »várakozz, adok még ma.« A~utáu maga 
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kért a Herczeg napa, annak is azt mondom: »majd adok 
továbbat.« Hogy hamar nem adhattam, igen mognehoztolt, 
ltí.ttam. ~fajd aztiín a gyomrnm fájt orősson, mintha felte
kerték volna. Annak ntítnna vittem egy kevés vajat neki, s 
mogkörmye b bii l tom. « 

Ezzel a vizsgítlat félben hagyatott; do nomsokímt ujm 
hozzáfogtak s folytatták 11 tanuk kihallgatását, s ez alkalom
mal különösen a Szitbó Pálné esete képezte a vizsgálat 
tárgyát. 

Nyikos István gerlai lakos, 60 évus öreg vallotta: 
»Hallottam Pocsai .Andrástól, hogy mondotta Szabó 

Piílnó noki: »Míg a pénzem bon tartott, addig nem bántot
tak, clo már, hogy nem adhatok, kezeik miatt meg kell hal
nom,« már t. i. a Hóka Andrásné és a Herczeg Miklós napa 
kezei miatt. 

• Uítjok moutiink ozutítn, mondja tanu - ogynohítnyan 
és a Herczeg napa a Szal>ó Pálné péuzéMl hét máriást 
adott vissza.« 

Szücs András szintén gerlai lakos, 60 éves ember 
előadta : 

»Hallottam Szabó Pálnótól, mikor igen beteg volt, oda 
mentünk hozzá. Szorongattuk szóval az asszonyt, hogy momlja 
meg, kitől vagyon nyavalyája ? Az asszony azt mondja: » l~n 
nem mondom, mert ongem megoskettok erősson ltókímé és 
Herczeg na1l1t, hogy senkinek ne monujam. e Mink neki biz
tattuk, no fóljon„ mert mi nem hagyjuk, csak bizvítst vallja 
meg. Arra az asszony azt mondj1t nekünk: »Volt va,gy au 
forintom, azt oda kellett fizetni nekik; de már, hogy elfo
gyott a pénzem és nem adhatok nekik, ongom ők megölnek.• 

»l~gy tohouo volt az asszonynak, fol.vtatja tanu - - és 
arra is kényszerítették, hogy adja el és fizesse nokik az 
árát. Ily rosszul levén az asszony folhivattuk a Herczeg ua
pát és mondottuk neki: »Add vissza annak a szegény asz
szonynak a pénzét,« és visszaadott erre 7 máriást.' 
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A kövotkozó tanu Somodi István volt. 
»Szabó Ji'eroncznél fckiidvéu botogen Szabó Pálnó, egy

neMnyau oda mentünk, oskiidt emberek. Kérdi Ilécsi István 
Szabó Pálnét61: »I<lvezűloucló bitire mondja mog, ki voszto
gotto meg kegyelmedet?« Az asszony rá tekint s azt mondja: 
»Bizony uagyra kénl kegyolmod. A Herczeg iirog napa s 
Uókáné vosztettok meg ongemot. Azok ölnek mog. Harmincz 
forintot költöttem már rájok, hogy nem fizethotok már, a 
pónzom elfogyván, azért miattok mogkelletik halnom, mivel 
ók rontottak összo ongom.« Bécsi uram azt is kórdozto tólo: 
»Kik voltak volna társai a Horczog örog napának ?« Az asz
szony Róka Anclrásnét mondotta.« 

Nyikos András 60 évos lirog ember hallgatbttott ki oz 
után s »mivol hogy a többivel ott volt« Szabó Pálnénítl, 
ugy tudja az esetet, mint előadatott, - azon kivül kövot
kezókot vallja : 

»Hallottam Szabó Ferencz vejétől, hogy Szabó Pítlnét 
a Herczeg napa házához hivta, ott loncsót adott noki enni; 
mihelyt mogotte, mindjárt lcosott a lábáról, s azontul fol 
som kolt soha, hanom ugyan abba halt meg.« 

Azt is hallottam, folyt11tja tann, hogy mikor Szabó 
Pálné pónzt adhatott nokik, olyankor könnyobbon volt; de 
ha nom adhatott, mirnljárt igen rosszul volt. l\likor podig 
fclhivattnk a Herezog napát, faggattuk, hogy miért cselekszi 
azt azzal nz asszouynyal? -- amint olmout a Herczog napa, 
nem mont egyonoscu lmza, hanom szóllyol nózott, ha látja-e 
valaki, és csak visszafordult és ltókánéhoz, a társához ment. e 

Következett a Szitbó l\lihály kihallgatása s előadta : 
»Szabó Pálné Rók1íuénál lakott, - oz pénzt kért tóle 

kölcsön. Szabóné adhatott volna, de nem adott, eltagitdta, 
hogy van pénzo. l\laga Szabó Pálné monclotta nokom, hogy 
azért rontotta meg Uókáné, hogy nem adott noki pénzt. 
Még volt neki pénze, csak jártak reá Rókáné és a Herczeg 
napa,, s esalog"tták ki " pénzét, mikor aztán megfogyott 111 
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pénze, tólem kért Szabó Pálné pénzt, mert tartozom neki 
12 frttal. Azt mondta nekem : a Ezt a pénzt a Herczeg na
pának és Hókánénak kelletik adnom, csak addig élük (•n, 
mig fizethetek, mikor nem fizethetek, engem ők megölnek.« 

Azt is hallottam, folytatja tanu, hogy mondották -
Róká.né és Herczeg napa: »Van-e pénzed Szabó Pálné?« 
»Nincsenc. felelt Szabó Pálné. »No akkor készülj, mondja 
neki Rókáné és a Herczeg napa, mert meghalsz, ha meg
mond tatl, hogy nnkünk fizetted a pénzedet. e 

»Azt is hallottam Szahó Pítlnétúl - így szól tovább 
tann - hogy mondotta : lelkeim ne szóljatok. valamit ezek 
fel öl, mert va,lamit csak beszéltek ezekről n fal n han, mm
dmit megtud uak H.likánú ós a llerczng 1rnpa„ « 

aAnnak előtte mo111lották a Herezeg napa felől, hogy 
nem lát. ~~u a Bécsi uram istilllója foló mentem, és meglát
tam az istálló vúginél a Hel'czeg napát. Hogy megláttam, ó 
csak bement a magok húz1Um. Én niondtam aztíu;. mások
nak: hamisan mo1J1lják, hogy nem lát a Herczeg napa, mert 
engemet meglátott, a házoktl>l a Búcsi uram istítll6já.nítl. 
Hogy én aztán egyetis-milstis mondottam s a Herczeg napa 
ezt megtudta, uemsokímt szememou egy pattauús esett, mi
kor nehroczeuhe mentem volna. l~n azt mog1li\rzsöltom s a 
szemem elromlott 1Jd11, {~s azáta, mirnlen ujsítgon kiujnl. E 
miatt ó rá gyanahzom. « 

»Hallottam a s1ígoromtól - folytatja - hogy oda jiit
tok Szahú l'áluého:t.: azok az a.„szonyok, H u súg·orom mon
dotta nekik: »Mit j1irnak i1le va.rázslani vén boszorkányok! e 

Azok meghallván ezt, csakhamar egy jó teheuii11k11ok haja esik 
ós nagy kínnal elvész, annak előtte pedig semmi haja :-iem volt.« 

»Mikor uom volt otthon sem Herczeg, som a felesége, 
odahivatja a Herczeg uapn Szabó J>álné!t s lencsót all ueki 
enni. Hogy megette, ott rnimljítrt leosott s onnét el :som 
jöhetett. Én hoztam el onnét s többbet nem is ehetett a1111ak 
utánna1 s csakhamiu· moghalt.« 
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Az ezután kihallgatott tanu Szabó János volt s elóadta: 
»Mivelhogy a Herczeg napa s Uókáné sokat jártak oda 

hozzánk, tudom, hogy a szegény Szahó Pálnéval sokat súg
tak-búgtak. Haziimeuvén egykor, akkor is ott találom ókot. 
l\Ieghamgszom reájok s azt mondom nekik: »Ördög ilyen s 
olyan lelkü boszorkányi cstik suttogtok 1 Egyitök megveszti, 
má.sitok moggyógyítjn, ~ Do ki verlek bennetek innen 11 fejszé
vel. e Azután aztán csakhamar meghalt egy jó tehenünk, 
melynek is annak eWtte semmi baja nem volt. E miatt reíi
jok vastagon gyanakszom. e 

.l'oesai · A11tlní.s, 50 évos gol'lai l;ikos, kihallgatása kö
vetkczott. 

»Ott lovén - igy szólt - a uirítkkal együtt, azt vall
hatom, mit a. többiek.« 

»~ólmjtozott ~z;tbó Píilué sokszor előttem, s mondottam 
neki: »Tudom, mért sóhajtozol !« »Az Istouért - mondja. 
~zahó L'itluó - no motlll senkinek Mos J.>iityíuu, mert hogy 
nincs pénzem s nom tizothotek, Hóká.né ós a Herczeg napa 
eugcm mogölnek.« E~ mihelyt megtu(lták, hogy ezt megmon
dotta nekem, azok után megégették és egészen összetörték 
a testét, s olyan volt az, mint <L fekete csiznui, - a sz{iját 
fölro vonták, olyan volt mint egy majom, nyak;ít kitekcrték, 
szemét kitolták s ugy balt meg.« 

»Azt is mondottti·ólutében ~zal>ó Pálné, hogy azt mond
ták neki Rókü.uó és it Herczeg napa : » lfa megmondod va.
lakiuok, hogy nekünk Jizottél, 11ukü11k is mug koll halnunk, 
üe uléuu to halsz meg.« 

Yégru Bölcskuy Júnos felesége ujrn kihallgattatott, s 
eltfa1lta., hogy ~zabónétól Rókirnó és a Herczeg mi1m pénzt 
llisarol Lak, s ezt magiitól ~zabóuétól t1ulja. 

l~lliZUl uofojoztetott a vizsgítlat. 
Az értlokos Llüupor iítrgyalÍLSÍtról au;Lta.ink hiányzanak, 

- s uom tudjuk, hogy a. törvóuyszúk minö itólotot hozott ; 
vu.lósziuü. azonbR.111 hogy nem lovéu1 miudou kétséget kizáró 
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hizouyítékok arra uézvo, hogy vádlottak a terhükre rótt 
bííntéuyt elkövették, - s 110111 lové11 bebizonyítva nyilván
való l>oszorkánysúgnk: a vád s büntetés torho alól felmen
tettek. 

1~:rro enged következtet.ni a Lovász M ihálynó, Turós Pi
ros lm ollon az 1718-ik olojén folyamatba tott biinper, moly
uok egyedül végtárgyalási jegyzfü.;önyve s a törvényszék ha
tározata áll ron,lolkezésünkre. 

Lohot, hogy az 1 718. évi ja11111tr 27-én megtartott tár
gyalás s a jannítr 28-ií.11 hozott itélot üs~zofüggésl>on áll, a 
foutel>b ismertetett lliinüg·ygyol. 

Komáromi György alispán olnükloto al:itt ült összo a· 
vármegye törvényszéke Uyulítn, - »tárgyalás alá vevén 
Turós Piroska, Lovász .Mihítlyné bííniigyét, a vítrmogyo fő

ügyészének, Tolnay Istvánnak kivánságárit.« 
A törvényszók liirái voltak: Nadányi .Miklós, Kis Ferencz, 

Szücs .Miliály, Szőke Mihály, .Jenci .l!'oroncz, Bécsi István, 
A bráuyi György, Csarnai l!'eroncz és Hajd 11 Jítnos. 

A biinvizsgáhtti irntok olöterjosztóse után a föiigyész 
vitdindit\•ímyt tott. 

»Kétségtclou - igy szólt - hogy vádlott gonosz ol
határozítssal, rosz lélokkul másoknak itrtaui kivitnt. 'fekin
totl>e som véve az istoni és omllcri törvényeket, önlögi mes
terséget {ízött és sokitlmt g·yógyítaui akac'iÍll mogTontott, 
muggyötö1't és l>oszorkí1uysfrgiwal olvusztott. Miután potlig 
8zt. István királynak türvényo, jelesen a 2. könyv 31. fo
jozut, do más országos türvéH)'llk, és a mintlunnapi gyakor
lat szerint is, 1rnso11 ló gonos;<1sitg vagy ördöggel szüvutkozés, 
a mugógottotés IJüntutósét vonja maga utítn : kéri vádlottat 
mogógotéssul sujtani.« 

J~rro Küvér l 1éter, váJ.lott vétlője magyarul válitszolt. 
»Kivánom - mondá - mind Isten, 111i11tl a nomos or

szág töl'vénye szoriut vilíLgos tanukkal docmLljiL a fisc<Llis 
procun1.tor u1·1 hogy vádlott u~il v~uvaló 1Jo:szo1·kítuy, mivel 
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hogy lélekben járó dolog ez, s nem illik a fiscalis urhoz 
egyéb, efféle exceptio.« 

Tolnai ezután kérte a tanuk vallomásának felolvasta
tását, mi megtörténvén, kijelenti, hegy ragaszkodik IL már 
előterjesztett kérolmöhez. 

Kövér Pétor pedig »meghallván a tanuk vallásit, do 
azokban semmi szemmel látott dolog nem levéu, hanem csak 
hallomás, azért kíván szemmel látott és bizonyos tanukat, 
másként pedig kivítn absolutiot.« 

Ugy látszik iL ucmes Wrvényszók, J108szantartó - ubM 
után iilt össze s iL vítd és védelem előtorjesztéso közben 
gyorsan repült az idö, legalább a. határozat, ezt látszik 
igazolni. 

»Miután már alkonyatra j;ír az idó s a napnyugta utáni 
órn gya111íswtk titrtati k : azért jelen porbon az itélot meg.
hozatala holuaprn lmbsztatik.« 

.Más1rnp ujrn összeült a hirúság s következő itélotet 
hozott. 

»J óllehot iL vitdlott ellen folyamtttba tett biinperbou a. 
tanuk vallomásai vitdlott biinösségérn nézvo nem szolgáltat
tak kétségtelen bizonyítékokat, s maga a fiscalis procurator 
ur som bizonyított semmit sem ; minuazorníltal az elö't01jcsz
tett vizsgálati iratok, s különösen a megégetett ]\is J st
váuué vallomása szerint vádlott ellen tcrhelök levén iL fel
tevések: kötelmi két ta11u hitlctótele ítltal magíLt teljesen 
tisztázni, mely esethou az ellene folyaumtba tett biiuper s 
a büntetés alól felmentetik.« 

Vádlott eloget tett iL bíróság határoz;Ltának, két tanu 
eskiijo által thizt;í.zván nmg;'tt. 

A Hókáné s Turós Piroska hiin vizsgíLlati irntiü ér\lekos 
ad1ttokat szolgítlt1ttuak Gerla község történetéhez. 

lgazolják ezen adatok, hogy Gerla község, nomcs;ik 
szereucséseu túlélte, a török uralom másf élsziiz1idon íLt tar
tott zaklatásait, s annak mogszüuósc utáu a~ ellenség dú· 
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lásait, - a ha.rczok s elemi csapások pusztításait ; de gyors 
fojlődésnek is indult, amint a vármegye az 1715. évben nj 
életet nyert. 

Igazolják a bünvizsgálat adatai, hogy Gerláu a lakos
ság szorgalma a közvagyonosodást figyolemrn rnél tóan emelte, 
- a faszerszám készítés és a malom ipar elég jövedelmező 
foglalkozást, üzletet képezett. 

KülöuOsen megénlomli figyelmünket azon körülmény, 
hogy a büuvizsgálati iratokból megitllapitlrntó, hogy Gerla 
a vármegye ujra alakulási idejében, taláu már azt megelő
zőleg is, rendezett község volt, - s megítllapitható, hogy 
kik voltak elöljárói . 

. l~rdekoson vilítgítja weg a büuper a tiu·sitdalmi ítlht
JlOiot is. 

A vagyonosabb csalíulok köréből kerültek ki olyan 
egyének, kik a lakosság értelmi fejletlenségét, a közegészségi 
viszonyok ·szánandó voltát bünös üzelmekre használták fel. 

Nem az olsö volt Uerlán a l{ókáué s a Turós Piroska 
boszorkány pere. 

J~zt megelőzölog, már folyamatbau volt Harcsás Istvít1111ó 
egy szintén jómódít s tokintélym1 gerlai .lakos neje ellen is a 
biinvizsgálat, kuruzsolás és nyilvánvaló boszork<Lnysiíg miatt. 

Még az 17 HL évi május ~-áu folyamatba tútotott <t 
boszorkímy por, megkezd vén okkor a vizsgálatot llölcskey 
Miklós szolgabíró. 

A vizsg1í.lat ez alkalom1rntl nem nyuj tott elég terhe ló 
adatot Harcsás Istvánné ellou s talán ez okból az ügy tör
vényszéki tárgyalás alá sem bocsü,ttatott, lcgahí.bb a bűnper 
iratai ezt nem igazolják. 

Ujabb vizsgálat s tárgyalás alá került azonban nemso
kára az ügy. 1716. évi oktübor 16-án a vizsgálatot Bölcs
key .Miklós szolgabíró és N adáuyi .Miklós esküdt ujra folya
matba tették, s a törvónyszék tií.rgyalást tartott s itélotot 
ho1ott a bünpe1·ben, 
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Késóbb njra foglalkozott a törvényszók a Harcsás Ist
vánné llünügyúvel. Az 1717. évi junius 18-án eszközölt 
vizsg{tlat a(latai alapján, moly vizsgálatot Nadányi Miklós 
szo~gabiró és Kis l!'oroncz esküdt foganatosítottak, a vár
megye törvényszéke 1718. óvi január 27-én tárgyalta s ja
nuár 28-án intézte el. az óveken át folyamatban· volt bo
szorkány port. 

Ösmerjük mog az érdekes biinper részleteit. 
Az 1716. évi május 2-áu eszközölt vizsgáhit alkalmá

val kihallgatott tanukhoz követkoző kérdések intéztettek: 
»Tudja-e, látta-e, hallotta-e a tanu Harcsás Istvánné

nak 11yilv1ínvaló M<lögilssógét, boszorkányRág;í,t rs ha 
valakit mogfonyogot.ot.t volna., s fonyogetéso után valakit mog
köWtt volna ördögi mostorségévol, - vagy megvesztott 
volun,; s kit tud jobb tanunak lenni?« 

Az első tann •Róka Andrásné, Pap Judit, kifogástalan 
erkölcs1i 60 éves, gerlai« nő volt, - az, ki a következő 
évben szintén boszorkányság vádja milttt a vármegye elé ke
rült ; do nem vallott semmit. 

A következő titnu Herczeg Miklósné 30 éves gerlai 
lakos volt, a Turós Piroska leánya, kinek anyja szintén 
mint boszorkány volt per alatt. 

Ez sem tudott Harcsásné ellen semmit. 
MogJrérdoztettek ezutiín Róka György, Nyikos Jánosné, 

Nyikos Istvánné, Szabó l!'oroncz, Hóka Györgyné, kik szintén 
nem tudtak Iforcsásnó boszorkímyság{tra adatokat szol
gítltatni. 

l!:gyodiil Szücs Erzsóbot t.ott foljogyzóHro móltó vallo
mÍLHt; de oz som lfarcsásn6 ellen. 

»Hallottam - ngymond - Róka Györgynótól, hogy 
mondotta: a gyermekemet a Herczeg :Miklós napa rontotta 
meg - nyilván, <l.e most a gyermoknok semmi ·nyavalyítj1L 
sincsen.« 

Az 1716. évi október 16-án megtartott vizsgálat al-
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kalmával kihallgatott tanuk már jobban ismerhették Harcsíis 
Istvánnét. Ezek már ugyancsak terheló vallomásokat tottek. 

A tanukhoz intézett kérdések, csaknem ugyanazok vol
t:ik, mint az elsó vizsgálatkor. 

»'l'udja-o, líitta-e, lrn.llotta-e tann, Harcsás fatvánué1rnk 
nyilvánvaló boszork{inysítgftt ?« 

»Ha valaha valakit mogfonyogotett volna, és fouyogo
tése utíin kötést, vagy vesztést ojtott vohm rajta?« 

>Ördögi mesterségét, büvölését, b1\bonálását, tutlja-o, 
líitta-e, hallotta-e tanu ?« 

Szatmári J{mos 35 éves gerlai lakos hallgattatott ki először. 
:»Hallottam Kertész Ferencztól - igy szólt, - hogy 

éjszaka a házába mentek, s a Mzát is majd elfordították 
róla, a feleségének a hajíit :iz ó hajíival össze akarták kötni, 
- arra felugrott az ítgyból s az Istennek könyörgött, erre 
hátra állottak tólo. Harcsásnú, a b-iró rnipa s Itóka Andrásné 
hárman voltak, s egyik a míisiknak mondta: »Kutya, ha to 
jó vol Mtl, ctlllig a h{izat is rcÍttl rontlmttuk volna.« 

J<:zon, birt'>i tollal is mogjogy:wtt vullom;í,9 tíuuogatc't
sára, Kertész Feronczot kcllott kihallgatni. 

Kertész Ji'erencz clóatlta: 
:»Tavaly télen kikelet t1í.jban Í!jsznka jöttek a hú.zamlm. 

Semmit sem aludtam és n Mzat is csakhogy el nem fortli
tottítk rólam; de, hogy kik lchottek, jól, nem ismerhettem, 
gyanakodtam, hogy Harcsá,suó volt. Momlottíik egymásnak: 
> Ve1jük össze :i fejeiket.« 

»l\Iíis éjsz:tka -- folytatj:i t:mu - megint eljönnek hoz
zúm. Ji,él könyökön fökütltem s mondjíik -- ogymíisnak : 
»Nosza toljuk ki a szemét lt kutyának, mert soha som al
szik ez~« 

»Istenhez fohászko1ltam, mire a két ablak közű csuk 
01la{tlla11ak s annak u tiÍnnn clmonuok. « 

lfallottam · Irazi Uyörgytöl, hogy mondotta nekem : -
»gyanakodik, hogy a boruyíit wognyargalták. e 
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, Elhiszem már hogy ngy van - mondja tann, mert 
mikor a hornyukat a falu 1tlól a délörül kihajtottam, a ki
gyelmed bornyát megcsapja Harcsásné egy vesszővel, miro 
az kifut a hornyúk küziil. l;~n clibo futok, térít.getom, !le 
nem téríthetem, hanem egy gazba csak lefekszik s alig hajt
hatom haza, mindjárt meghal. Magam láttam.« 

Bzntán kihallgattatott Nyiri Zsuzsánua, Nagy Istvánné. 
, Hallottam it lcányomtól, ki reggel idején N yikosékhoz 

111011t, - a hol a fitrcrné volt szá.lva, s azt 11101Hlja lfar
csá.:-mé: »Mit kores:-;z itt éjnek itlejéu ?« 

»Arra le;í.nyom 1izt mondjit: »Bort viszek annak az asz
szony11ak, a ki a kis gyermeket gyógyítja.« 

»Bement, a pa1lkírn 1ilt Hitresiísué 8 font. Hi'ttekintck, 
hát olyan nagy teklirgös, kukorgós szarva ereszkedett, hogy 
ugyan félre állottam előle. e 

Következett Szabó l\Jihály kihallgatása, ki a Szabó Pálné 
g.vi1szos esetéről, melyet múr it Rókítné és Túrós Piroska 
peróbiil ismerünk, tett vallomást. 

, F;u voltam SzaM Pálnénak 12 forinttal adósa. Azt 
mondta nekem Szabó Pálné: » I~'izess meg nekem, lelkem, só
gorom, mert engemet nu,gülnck, lm nem fizcthotek, - ne
kem meg kell halnom, ha nekik nem adhatok. Hóka Andríts
néuak s :iz örog Ha1·1\H1Ís11é11ak már a mim volt, mi111l elfi
zottem. e 

»Azt is momlta nekem Sz1ihó Pálné: »Legelsóbben ott 
vesztettek meg engem 1tók1íék11itl, mert pénzt kértek tólem 
s volt nálam ; dc nem akartam atlni, s hogy nem a!ltam ne
kik, azért kell már most sz1111ved11cm czokct.« 

»'l'ndom, folytatja tann, hogy a lforczogéknél lencsét 
adtak enni s akkor elesett Szabó Pálné, s én magam vit
tem haza, s többet fel nem kelt, hanem meghalt.« 

Ezzel befejeztetett a vfasgálat. 
Még az nap össacült a törvényszék Ilékéscn, - s tár

gyalás ah\ vette a búnpert. 
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Tolnay István, a vármegye fóiigyésze a bünvizsgálati 
iratok felolvasása után elóro bocsájtván az általános jogi 
tiltakozást, olótorjosztetto a vádat. 

»Tudvalovó dolog -- igy szólt, hogy vádlott mily go
nosz indulattal, rosz lélekkol igyekezett másoknak ártani, s 
}1ogy ördögi mostorségot üzvo sohkat moggyötört,_ megkín
zott éH olvosztett is töhhokot, kicsiuyoket és nagyokat ogy
arímt, mint ezt hinni ok van, - gonosz boszorkányságával 
megrontott. .Miután podig hasclnló gonoszságok az ország 
küztörvényei szerint mogégetés büntetése mollott tiltva van
nak: kívánja vádlottat ezon hüntotéssel sujtaui. :Azon esot
l1on pedig, ha bebizonynl a b1in, mit remél - a büntetés 
végrehajtása eltítt a biintársak kipuhatolítsa végett és hogy 
a hasonló gonosztevők annítlinkább kiirtassauak, kivánja 
vádlottat a kínzásnak alávottetni.« 

Vítdlott védelmét Kövér .Péter terjesztette elő magyarul. 
Kivánta mindonekoJótt tt tanu vallpmásokat komoly birítlat 
alít venni s a tanukat vallomásaikra foleskettetni. Ennek 
megtörténte után igy szólt: »Nem lovén vádlott llllen semmi 
vilúgos tanu azon kívül, a ki reá vallott, - mely ellen 
vádlott a maga hitivel kivítnja magát menteni s absolvál
tatni.« 

A vád és védelem előterjesztése után a törvényszék 
következő határozatot hozott. 

,Jóllehet vádlott, ngy a Gyarmaton megégetett Sítnta 
.Mátyásné vallomásai szerint, valamint Iliharmeg~·ében el
követett búnoi által gyannsnak tartatik, mindazonáltal, mert 
az elóljítró és felperes ur által elótorjesztett blin tanuk hiá
nya miatt be nem bizonyitllató: jelen b1inper a jöv6 megyei 
hinískodásig ellmlasztatik s vítdlott adllig jótállás mellett 
szabadon boesájtásra, vagy különbon letartóztatásra ítéltetik.« 

Vádlottnak akaclt jótállója. 
Kovács Bálint gerlai lakos lefizetvón 100 frtot, vádlott 

szabadlábra helyeztetett. 
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Az 1717. évi ápril 27-ik napján Békésen tartott tör
vényszéki ülésen a blinper ujra. tárgyalás alá vétetett. 

A »fiscalis procurator m, mint már a korábbi tárgya
lás alkalmával, elótor:josztette a vádat s elóterjesztetto uj 
bizonyítékait, s az ujabb bűnvizsgálati iratok alapján kéri 
vádlottat bűnösnek kimondani s öt a megérdomlett bünte
téssel sujtani.« 

Vádlott védóje Kövér Péter kéri a bizonyítékoknak vele 
való közlését, mi megtörténvén, kifogást a tanuk ellen nem 
tosz, s »kívánja az actióboli crimont vilíigos tanukkal meg
bizonyítani különben meg nem bizonyíthatván, kíván abso
lutiót.« 

A ti\rv611ysz1'1k ezután ki\votkoz1i 1111,tározatot hozott: 
»,J óllohot, az egymáshoz hasonlóknak egymáshoz ha

sonló az eljárásuk, dolguk, gondolatjnk, - az elótorjesztett 
vizsgálati adatok szerint vádlott ellen torholók levén a fel
tevések, s minthogy a megégetett özvegy Sánta Mátyásné 
vallomásában őt b1intársnak mondja, min1hizomíltal miután a 
vúdak nem bizonyíttattak be toljoson, ezen ügyben nem le
het vádlottat a kiviínt büntetéssel sujtani. Köteles levén 
azonban vádlott magát két tanu által tisztázni, mit ha. nem 
tohotno, az olóterjesztett terheló gyanuokok miatt vádlott 
mogvosszóztetni rendeltetik, elismervényt adván arról, hogy 
ha továbbra is hasonlókat merne elkövetni, - a megérde
melt büntetésnek magát aláveti.« 

A b1'ínügyi iratok nem tanusítják, hogy Harcsás Ist
vánné tisztázta-e magát a vá1l alól; de vitlószinü, hogy neki 
is akadt két tanuja, ki ártatfansá.gát esküjével tanusította. 

A búnpernek ekként történt bofojozéso után nem so
kiíig maradt nyugodtan Harcsás Istvánné. 

Többször találkozunk vele, mint tanuval, más novozo
tesobb búnporokben, s az ezen büuporokbon felmerült ada
tok alapján ismét folyamatba tétetett ellene a boszorkanypor. 

Nadányi Miklós szolgabírót és Kis Ferencz esküdtet 
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már az 1717. évi május 18-án ujra Gorlán talá.ljnk a lfar
csás Istvánné nyilvánvaló boszorkánysíigának mogvizsgálásá
val bajlúdva. 

A már jól ismert kénlí~sekkel fordultak a ta1mkhoz. 
»Tndja-o, látta-e, hallotta-o tann, lfarcsásnénak nyil

vánvaló boszorkányságát, - ha valaha. valakit megfouycgc
tett volna, a fenyegotése után vesztés vagy kötés esett volna 
rajta, s ;- tudja-e varázslúsát, babonálását, ördügi mester
ségét, s mit tud follílo, minden dolgait mondja meg és kiket 
tudna jó tanuknak louni "/e 

· Irázi György, vári lakos, volt az olsó taun. 
»Hornyú pásztor voltani - igy szólt. - A Nyikos ól

jában deleltek a horjuk a rnelnglrnn. Harcsíumó Nyflrnsólrnít.J 
lakott, s ki jön a házbM ; a ház végénél méhkosítnmk vall> 
nyaláb vessz{Jk voltiiunk, azokból eg·yet felveszen Harcsásnó 
s megcsapja a Kertész bornyát vele, a bornyú erre mindjá.rt 
elszithtd Békés föle, mcgvissza és verte magíit oróseu a föld
höz, s t~gyanakkor éjszaka megdöglött. Öreg Kertész János 
azt mon(lja másnap nekem: »Mcgdöglütt a borny1í.« ~~n azt 
mondom: aLítttam annak valami jelenségét.« Azt mondja Kertész 
,János: 1Rizony olyan volt annak a teste, mint a tört szén.« 

Kövotkezott Kertúsz István gerlai lakos kihallgatíi.sa. 
>Tavaly tav1iszszal éjszaka az ágyban fokiivén felesé

gestől, - semmit som al11J.tam. J~gyszer csak nagy ziirgést 
lmllok, s az ablakon négyen bejünnek Kis Istv{inné, Rúkáué, 
lfarcsásnó s a Herczeg vén napit, ki legutolszór jütt bo, s 
a fojmn fölúbo állanak mind a Jtúgyen s ezt 11101Hljú.k: :~ l r ej, 
igen szeretik ezok egymúst, vegyiik ol t<>Ie a feleségét.« 1::11 
arra megölelem a. fclcségo111 s folköl töm. Fel kel vén, a folo
ségemmel együtt kifutunk az ajtón, s mire nagy zü1Tel ki
mentek.« 

Azon vallomásra, kés6hb a védó ügyvéd megtette ósz
rovételót, a jegyzőkönyv szélére írván, hogy »nem bizonyo
san, csak képzódvo látta.• 
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Az njra folyamatba tett boszorkány perben, valósziníileg több 
tann is hallgattatott ki, s a vizsgálat hosszabb ideig tarthatott; 
azo11 bau sajnálatunkra az adatok rendelkezésünkre nem állanak. 

A biinvizsgálati iratok 1t törvényszék elé terjesztettek, 
s az 1718. évi január 27-én Gyulán összeült. 

A türvóuyszék bírái, , tekintetes és nemzetes Ifjabb Cs. 
K ornáromi U yörgy Békósmegye rendes alispánjának olnökluto 
alatt Nadányi l\Iiklós, Kis Ferencz, Szücs l\Iihály, Szőke l\Iihály, 
;renei ~'erencz, Sztrobai ;János, Bécsi István, Ábrányi György, 
c~mrnai Forencz és Hajdu János« - voltak. 

1'l'árgyalás 1ilá vétetett tekintetes és nemzetes ifjabb 
Komáromi György Ilékésmegye rendes alispánjának, mint 
olőljár6 és felperesnek pere Harcsás Istvánné, Alafy Erzsébet, 
gurlai lakos ellen, a megyei iigyész által következőleg tett 
oh'íterjesztés szerint; és pedig ugyan elöljáró és felperes nr 
11ovéhu11 a kirondolt ti\rvéuyus ügyvéd vitézlő Tolnay Ist.vítn, 
oH\ru hncsíijtvít11 az általános jogi tiltakozást, elóadja a kö
votkezőket. Vádlott, uem tudni minő októl vezéreltetve, el
hat:írozott szándékkal és igen rosz lélekkel kivánt másoknak 
ártiwi. Tekintetbe nem vévo az isteni és emberi törvényeket 
ürdüngós mesterséget iizött, s némelyeket megrontott s má
sokat mcggyogyf tott; do igen sokakat meggyötört és az ó 
ürdöngós mosterségóvel el vesztett és megrontott. Miután 
pellig Szent Istviín királynak használatban levő törvényei 
sicrint és pedig a II. könyv 31. fejezet, ugy más országos 
törvények, do általálmn a szoki1s szerint hasonló gonosz tet
tek, vagy az ördöggel való szövetkezés, megégetés büntetése 
:ilatt tii tva van, ezért - azon iigyvt'1d, a már előre bocsáj
tottak szerint is, ki vánja vá1llottat, nyíl vánosan mogt'•gottetni. « 

»A személyesen jcle11lev1) v1't1llott védolmére rendelt 
iigyvéll Kövér Péter, erre kiivetkeziHeg felel : - tagadjuk, 
hogy az én védeuczem boszorkány lenne; mindazonáltal, 
mind Isten, mind ország törvénye szerint kívánom, hogy fis
c:ilis procurator ur állítsa meg, hogy nyilvánvaló boszorkány.« 
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»A :fiscalis procurntor ur, a ki fontobb ezon biiuügyro 
vonatkozólag olőtorjesztést tott, annak toljos megismerése 
végett, bizonyos bii nvizsgálati iratokat mutat fol, molyok 
csak mellesleg készül tok és későbben hitolosíttettok, s ezo
kot a bünperhoz csatoltatni kéri, - s elóterjeszti azonfelül, 
hogy miután néhai dobozi Kis Istvánné, ki hasonló gonosz
ságokért mogégettotott, anuak idején azt vallotta, hogy 
vádlott büutársa, mely vallomásról a rendes szolgabiró ur 
esküdt társával jolontést tett s abból kitetszik, hogy vádlott 
ördöngös mesterséggel van körülvéve; minélfogva, nevezett 
ügyvéd ragaszkodik a már elóterjosztott kérolméhoz. e 

Ezután a torvényszék következő határozatot hozott. 
11\liután már leszállt a nap, s a nap nyugta utáni óra 

itélkozésre alkalmasnak nem tartatik: jolon ügybou az itél
lrnzés holnapra halasztatik ol.« 

Másnap 1718. évi jannítr 28-án ismét tárgyaltatott it 
bűnper, s a törvényszék kövctkezólog itélt. 

•Rizonyos fontos és törvényes okok miatt jolon por a 
logközolebbi mogyoi bíráskodás idojóro halasztatik ol s addig 
vádlott rablánczon tartatni rendeltetik. e 

Hogy mi történt Hitrcsás Istvánnéval a »legközelebbi 
megyei biráskodás alkalmával« nem tudhatni, de azon kö
rülményből hogy évok mulva is több bünporbon, mint tamt 
lett kihallgatva, következtetni lehet, hogy elkerülte » biin
társainak « szomoru sorsát. 
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lgy 1724-ik évbun foglalkozott az urndalom törvényszéko 
a Kós Andrásné 'l'örök .Míi.rhi boszorkíu1y perévol. 

Igou érdokosok ozou por adatai, s mogvilágitják a szeg-
halmiak babonás hitét, müvolődési állapotuk kozdotlogosségét. 

Osmortossük a uuvozotos boszorkány per részlutoit. 
A tauukhoz intézett kénlósok a kövutkuzők voltak. 
» Tudj1t-e, látta-o, hallotta-e a tauu, mind most, mind 

cmuok olötto való időkben 'J'ürök Máriának, ogyszursmillll 
Koós Audrásuúuak akármi névon nuvozundő gonoszságra, 
boszorkányságra, vagy csak gyauuságrn is czélzó igyokuzutót, 
beszédét, m1iga igyukozotét, a1mál is inkább csulukodutét, 
bátor mástól hallotta volna is, vallja meg igaz lelkiismerete 
szerint. c 

1!1arkas János 26 óvos ifju ember volt az első tauu. 
»~zelótt harmadik eszteudóben - így vallott - Jakab 

Miska novü legénynyel Gonda ls~váu nevü Szeghalmon la.koli 
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embernek az istállójában együtt levén, három izben is lát
tam, hogy azon logéuyhez agár kévében olőukben azon asz
szony be jött, a ki is magát megrázváu, ugyanazon rc:11is 
asszonynyá változott, s azon legénynyel bcszélett, sokszor 
szok1is szerint éjszaka, a midőn már a tüzelést cl végeztük 
volna, az ajtó kerékkel bozárol va a küllő között minden 
akadály nélkül bejött, azt gondolván mindnyájan aluszunk. 
Az elmult pünkösd előtt való héten Tolvaj Jánossal, mint 
pajtásítval a tanu Farkas Mihálynak, mint bátyjának házáu:tl 
IJorozott vagy mulatott volna, a most omlitott 'l'olv11j János 
megértvén tu.nunak panaszítt, hogy ehetnék volna, -
kivovón egy pogácsát, adta a tanunak, melyet kétfolú szeg
vén, fölét maga, fölét pudig bajtítrsa megettonek; molyot 
mihelyt mogottonck volna, mindjítrt mind a kettőre egyszors
miud harmadua1Jig tartó nagy itlom cgyonlöen érkozutt és 
kút hónapig tartó koservos nagy fájd11Lumk1tt szovudtok. Mi
dőn azért tanu észrevutto volna, hogy a fontelJIJ emlitott 
pogácsától volnii,nak rosszul, kúrduzvén imjLitsát, fo
leJLe; hogy Koós Andrásné adut volna uoki, már i1rnomit
Lált suspiciói lovén Lanu1mk, tohc'tt pit1mszol vírn uyarnli'ljl'1,t 
azon pogácsától, holott egyik som vótoLt annak 1tz a8szo11y
nak, lllurt kullutt őket tLllllJÍrn mogront1mi ~ Kiro azu11 Koós 
A11drá1mú fülelte: »U1-mk mcgcsömörlöttotek tölu, muggyú
gyulLok tőle.« .Miro való nezvo ugy:umzon sokszor omlített 
asszony tanuuak ititll.loli orvosságot adván, n10g is gyógyul
tak. A fojeru · .kozút roá tuvén a tauu az u.1:11:1z0Hyrn, hogy 
11.ZOll ILSSZOlly tiszta !:!Ült IJoszorká.ny, hitet mor muud:mi.« 

Kövotkezett Mocsítri lstvíumé kihallgat{tsa. 
»llizouyos itlkalmatossággltl - így szólt - az olmult 

nyáron, midőn ogyütt volt volmt a sokszor font emlitott 
Koós Andrá.snúval és Kernkosuévol, lrnllott1t mindke ttőuek 
egyaránt 1:1zítjítl.lól, hogy pra.odi.kátor ur sokaL foddődik, ugJ
mond, má1· egyszo1· mogottók (alias vo1:1~tottók) ue ha LOIJIJó 
ili teu~egetvuzik, vagy g~'ógyul mog tol.luó, vagy svha sum. e 
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llallotbi, igy folytatja tann, Koósnénak maga tnlajdon 
szá.j{thól, hogy mi111len emberok félnok tölo, johb szereti 
ezor fori11t11itl. Ez el111nlt íísszel hallotta a sokszor említett 
asszonynak a szájából, hogy ekkor betegségben levö Fábián 
Istvitmmk lcítnya most egyszer meggyógyul, do ennek u támm 
nagyobb eshetik rajt.a. .Mikor betog volt a tauu, hallotta 
Koós A111lrás11é11ak szújáhúl, 1110111lotta, mikoron más szegény 
asszony kötüzütt vol11a : »Dc hizony soha meg nem gyógyulsz, 
llo lm én kiit.üzl ek 111cggy6gy11 lsz. e J;:s hozzám jüvím bctcg
St!gem lrnn kértem, 110:.\".Y kiiliizzi\11 ús 1wkio megfizet.cm, és ő 
arnt mondotta: , No111 kütlok a1ltlig ho, hanem ha1l mcujck 
1\ erckmmúlwz, hatl sz1'1ljak egyot vagy lrntti'1t vele.« Onnan 
haza jüvén ta1111hoz hozol.1. kt'.!t njjú11 egy lds zsirt, a nrnlJ
lyel tannt 11wglrn11t1~ (•s 111i111ljúrú.st l\ü1111ychlJCtlett a tann 
11yavalsi1jiLliúl, 11gy t.orithh is kr1Wzvl~11, kc11oget.vírn, foriiszt
\'Úll a tanul l\oús A11tlrits11ú, mcggyúgyította keserves 11ya
val,yítjíthól. 

'l'olrnj János, kit Farkas ,Jíuws említett fel va.llomí1sít
lmu, ugyanazokat atlla olií, mint 110\'ezett taun. 

Mósik .lilllos vallotta, hogy hallotta az étles a11yjittól 
hizonyos allrnl11mtossi1.ggal, a 111i1lün a sokszor említett Koós 
A 111lri1snak húzirnítl lőtt ro l 11a ugy ci rn. 8 eszte11J.ií tújlmn 
való 11gya11 ]';:oús A1ulr;'1s11ú tulajdon gyermekének kezénél 
lú.tvím egy kanalat, midi\11 kt'.~nlés nélkül 111011llott1t a gyer
mek: :;J1:z -· 11g:_y1111@l, az ií vajas kanalok és ~zcghalmou 
miutlen tellÍ~nt.l\l cg-y-11~-D' vajat koll anúl adni, nomcsak 
Hr.oglml111011, ha11em még JlulJrcczenbcn is.e 
Koús Autlrítsné fclolte: 1K11tya tagja, mint 
mo~t is 111ogbolo11tl11ltid.c 

Kire az anyja 
111ÍtS8ZOl', ta)Ú.ll 

Fukas Jitnos üzvegye kihallgattatvún elÜittlta, hogy 
ezeliitt circ. üt. esztendeje itt Hzeghalmon lakos Farkas 
Mihály11itk felesége meglmlt volna, lrnllottit tula.jtlon maga 
szítjítból Koós A11d1·í1suénak tanu, most említett .l!'arkits J\li
hály házú.bu.u, hogy ha valawoly ufaonyos ol voszott póuzót 

i 
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Farkas l\fihály Koós Audrásnén nem kereste volna, a fele
síige meg nem halt volna. 

Kozák Istdu elöadta, hogy ezelött circ. két eszten
deje, szolgája levén actualis tiszteletes prae<licator uramnak, 
mely megnevezett kötés miatt levő nagy nya va.lyában levén 
most említett pmcdicator m, a timu midón Koós Au1lríts
néval együtt mcnvím a kertben Koós Audrásné kérdé tauut: 
•Hogy vagyon pmcdicator ur'?c Többek között azt beszélte, 
hogy lm Kernkos Púterné nem fee~wgett volna, kire is nem 
kevés gyann volt, clal11'lt volna, nem praodic:llt volua tobhct, 
mért fed1Hízik annyit az asszonyokra ? 

Ji'iulms l\liltítly, kirí>I lfarkas .Tíuws fontehh !ott cmlítúst 
azt vallott1t, hogy ozcliítt hanna1lik esztendeje, mi1Lőn felc
sógét Létáníl elhozta volllit, hallotta tnlaj,1011 mag1t sziíjítUól 
Koós Antlrás11í~11ak: »Átkozott leg-yck, mi111l mo11,y11yc11 föl
tlön, ha én mám nom f'o~ta volrm pl111zl·L, 11gy g;o111 l1olya.g 
czérnitját és varró t.iij1\t, ma is élt. volna L•'arkas l\lihitlynli. e 

Ökrös Istvánné i\zrc,gye azt a1lta elő, mit l'entcblii sze
rint Ji';trkas fühít.ly vallott. 

Tolrnj lstv:í.1111é nliíatlta, hogy mitllí11 ozidiítt ol11111lt 
uyítron a kvartélyos fohúr rnhájáuak 11wg·111osaUat:ís:Íll Kot'>s 
An<lrfl:mé l1'arkas Mihúlyní~val összoveszett, tann 1'..se1ttlusítot.ttJ 
és pirongatta őket, hogy 110 veszeke,lje11ek. Koós A11drús11é 
pedig ta1111t megfc11ycget\'é11, másnap llliÍ.sfél esztendős kis 
fiacskítja nagy 11yava.lyáha mwtt, s kiní.11vá11 tohetst'.·g-e szerint, 
mint gycr111okét, orvosolt;tt11i, orvossitg·út 11e111 talú.l 1.a, Jia11em 
maga-magát aj{u1lván .1\oús A111lrás11é, egy napi av:ttitst)l'L t'.~s 

bizonyos fonál-fouásért, 111i1liín Koúsné mogfüriisztött.n, hckö
töttc s itt.itta volna, cirnit.c1· húro111 hétre meg· is !:DÚ
gyította,c 

A kihallgatott sok tann kiiziil rnollözzük azok vallomá· 
sait, kik a már ösmert tényekre vonatkozólag tettek val Lo
mást, s ösmortetjük röviden az érdekcsohu vallomásokat. 

Igy Nagy István azt adja elő, hogy midöu ogy al~al· 
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nmtossí1ggal Gyarmatról cstvo hazajüvén az istállóban lefc
kiillt, Koósné képében - odamenvén rá ott meggyomrozá. 
;>Mely cselckolletN~rt tn11u knú·t fojí~ro tevén hittel is reá 
111011d ennek ntán11a is, hogy Koösné boszorkány s ó gyom
roztn meg (•jszakának idején.« 

, m is vittek - ngymond taun - karácsony tájban, 
Tokajon tul is hordoztak.« 

Hogy Koósné kntya képében szeretett az emberekhez 
fí~rközni .Takitll Mihály is megerősíti. 

»Li'tttam világosan - igy szól, az istálóhan feküdvén, l10gy 
Koilsnó kertjének hágcsóján lrnment kutya képében és meut az 
isti11ló11a.k ajtaji'1ha. A kutya eléhh menvén, megállott, tanu 
pe1lig sietst'•ggol kifutvá11, múr akkor szemúly szerint Kot'is 
A11tlrásné volt, a 111ídfal mellett úllvá11, kórdé ti\le tanu: 
, llova lett a kutya'(, h'.oósníi folclú: »Nem volt bizony itt 
som mi kutya.<• Melyre tan11 1110111lá: » lfa nem volt, hi'tt hi
imuy tii jnttél be a hi'1gesú11, te bizony t.isita boszorká11y vagy.e 

»Moly csoleko1letit Koc'isnímak tann látvún, hitével kúsz 
jüvon1liihen is co111prolJ1U11i, hogy Kot'isnú tiszta, siilt limizorkány.« 

Pap Istv1'u111é azt hallotta Koósnútól: •Ha ő fél, hogy 
haja lószon, mi111l Szombatinó, mind Kerekes Petinú, mincl 
J11ojosnú félhetnok. e 

l~~nlokos it Mosik lstYi'tn it:in logúny Yallomítsa. 
, Ennok elölt<' - igy szólt - mintegy 11árom oszteu

clövol. hotog levén, lwzzúja 111011t Ko6sné ús Korckosné, sokiit 
k1~11yAzorítcttók, hogy oskii«ljl· k 11ozzáju k, legyen boszorkány, 
ngyn.ncsak nem loswn pokolhau 11agyohl) jutalma, mint ez 
vili'tgi rosz esoloko1letet. rnogcsolokszi, csak ogy jutalma loszen 
polwlhan. Do a tnnn 1tzt 1110111Ha, hogy nom lúsz011 s uom 
m;zkiiszik ö, mert hiszi az lstont, hogy irg·a.Jnrns, kogyolmos 
lú~w11 nokio. Ugyan 1'.sak olvittí~k ta.nnt vlillck, hol llehro
e1r.011lw11, hol 'l'ilri'>korsziígrn lwcsisnalí, hat folwto lt) 11101111 !•s 
OlllliLll urúgtt jószítg;olrnt angliítlmt hoztak, és a Kerekesné 
bmtiráji~ban rakták le, A. mika1· érkeztek tanµuak kocsissá· 
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gáért hol egy tallért, hol egy aranyat adtak; do a tanutól 
pénze, molyet adtak uoki, csak olvoszott. Nappal aztím tanu 
odamont nézni s pénzt koresni, a hová rakták a jószágot ; 
de som pénzét som azon jószágban, a molyot 11oztak sommit 
nem lelt. Moly cselokedotéórt a tanu fojéro teszi kezét, jö
vondóben is mori hitóvol mondani, hogy mind Koósnó, mind 
Kerekesné nyilvánvaló boszorkíiny. A tanunak füle is akkor 
romlott el, mert olyan sebessen jártak, valamint a golyóbis 
és azon sebesen jár{Lsnak szele miatt dugódott be a füle. e 

],óbb voníLsokban ezekot tartalmazzák a Koós Anclrítsné 
olJen folyamatba tett boszorkftny per imt1ii. 

A vizsgálatot László Miklós szolgabiró ós OrMn Jírnos · 
esküdt fogauatositották. 

Befejeztetvén a vizsgií.lat, az iratok a vármegye tör
vényszéke elé terjosztottek. 

A törvényszéknek uj birái voltak. 
Az 1723-ik óvi szeptomber hó 6-án volt a tisztujitás, 

mely alkalommal Ujfaludy Márton választatott alis1lánnak1 

szolgabirónak pedig Lásdó l\Iiklós, s esküdteknek Orbán 
János és Névery Pál. 

A vármegye táblabiráiul ugyan ez alkalommal Kovács 
Pál gyulai plebános, Letenyei l\Iózes, Paál János, Szorelay 
Zsigmond, Mándy János, Várnay Ádám, Szemet.i András és 
Jeney Ferencz választattak mog, tohát csaknem kivé tol nólkül 
mindannyian uj biríik voltak. 

'l'árgyalú.s alá vétetett az érdokes boszorkiíny por a 
gyulai várban. 

Azon időtől kezdvo, hogy Bókésvármogyo Ifarnckcrn 
birtok lett, a törvényszék iilósei rondszorint a gyulai viírhan 
tartattak; a közgyülések ezután is a vármegye egyos közsé
geiben, sokszor Gyulán, s leginkább Békésen, Szoghalmon, 
sót Gyarmaton és Nadánybau (K.-IJadáuy) is. 

A. fiscalis procurator Almásy Márton volt, ki egyszersmind 
a vármegye fópénztárnoki tisztét is viselte. 
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Kevés teendóje volt mint fópénztá.rnoknak, ráért a go
noszok üldözésére. 

A törvényszék 1724-bon Ujfaludy Márton alispán el
nöklete alatt összeült s Almássy Márton elóterjosztette Koós 
Andrásné ellen a vádat. 

Hivatkozva a. kihallgatott tanuk vallomásaira, bebizo
nyítva látta Koós Andrásné nyilvánvaló boszorkányságát, -
bebizonyítva., hogy nevezett az isteni és emberi törvények 
ellenére ördögi mesterséget iizött és sokakat megvesztett, 
meggyötört; s különösen kiemelte, hogy emberi formáját 
megváltoztatva, kutya képét vette fel, s mindezen tényeiért, 
mintán gonosz boszorkányságát kétségtelenné teszik, s ha
sonló Mntényokot az ország törvényei és régi szokásai meg
égetéssel sujtanak, kéri vádlottat ozon megérdemelt bünte
téssel büntetni. 

Vádlottnak Szikszay Zsigmond iigyész kolt védelmére, 
do l1ogy nem a kolló sikorrol, a. törvényszék kövotkozó ité
loto igazoljiL: 

:tMiután az olóállított hiteles és szavahihotó tanuk 
vádlott fejére tett esküvel kétségtolonül bebizonyították, hogy 
ördögi mesterséget űzött s valóságos boszorkány; hogy el
hagyva emberi formáját, magát kutyává átváltoztatta, s cgye
sokot halálra kinzott, maj1l lllásokat kiilönflilo botogségokkel 
ördögilog elárnsztott s megvesztott, s némolyokot pe1lig 
ugyanazon vosze1lolmekból ismét meggyógyított; és mivol 
ozon törvényszék olótt bűbájos volta eléggé mogorósítést 
nyert; de tekintettel az egész Szeghalmon elterjedt" gyanus 
voltára. is, s mort mint maga is elismeri, nom ret.togett 
t.iihb izlJon háziLss;í.gtiirt'~st olküvotui: ugyanazért, mind
ezen kürülményokru tigyelemmol, és megfontolva a fo11tolan
M1kat, hogy a törvény kivírnalmainak olég téitessék, s hogy a 
méltán megérdomlett büntetést olnyorjo s másoknak is ol
rottontó példájára, vádlott egyhangulag megégottetni hatá
roztatik. • 
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»A fiskc'tlis procnrator nr ezen itélothon mcgnyngHzik, 
s kéri, hogy nz az említott hosz(1rk;í11yon l1ol11a.p v{·grchaj
tassék.c 

Az értclnwt.lo11si'·g-, a hahona.s;íµ;han, hííli;íjos orííkho11 
való tévhit, s a 11111g·asabh cszmi·k, a. jog-i 8Zakis1111n·ett·k hi
ímya ismét áldozatot kiivet.elt. 

Koós Andríumé is htinciért s mások elrctteutö p{~l1l;íj<lra, 

mint nyi l vítn való boszorkány mcgégottctctt. 

A Ko6s András11ÍJ boszorkímyperímck üsmortctott iulatai
ból tn<lhatjnk, hog·y voltak Szeghalmon »hozzá lrnsonlc) b1in
társai. e 

'l'ühhnn lmllotU1.k l\obsnúUíl, lwg-y ő 110111 fí~lno 111í1sfí~l1! 

fönyos halií,ltól, a nwlyhon e~y porczontóshon el11111l11í~k óleto, 
de a mogégettctés irt6ztatt'> lrnlii.líttól föl, s ha neki haja 
lesz, fúljon akkM Szomhatiué is, mog Korekos Potiné ós 
li'ejesnó is~ 

Val6szinii, lwg-y l\o6s A111lds11í• is, szintngy mint más 
gonosz boszorldnyok, kik tlízha.llílt szo11ve1ltck, - eliíbb 
»tort11nt« ahi vottottek, s a k1\!.!,'yotlen kíuzits alkahwíval 
rávallott > hozz;i haso11lt'1 lJ1'íutiírsakra«; Ko«'1s11t'• a 11evozot
tokrn; do ha oz nem türth1t volua is, oU·g volt a gya1111, 
clúg volt a b1invizsg-{tlat all;al111{tval 1wreik11nk f'clomlíti•se, 
hogy a nomos viu·mog',VO pcrlJtJ fo,!!ja iíkot. 

Sajnálatnukrn nom voltak foltaliíl hat1í.k a ~zomliatinó, 

Korekos J'ot.inll s Fojosné olln11 fol)·amatha tett. hoswrldny
poruk iratai, s i~.Y mrnkrt1l mit som küziilhotii11k. 

Ismerünk a.zo11ha11 mí•g a korii11hi idiíkhi\l ogy szng-halmi 
boszorkányport, mclyhcu itz alapul szolgú.It'> vizsg·úlati iratok 
szintén hiitnyoznak 11gyan; <le a Wrv{·n.ysúki t{1rgyalús ada
tai s a Wrv{:nyszók lrntározatai ro11clolkezl•sii11krc állanak. 

»Az 171 f.i. évi május !I-ik napj;í.rn hirdotott, 110 IJizo
uyos okokból 10-éro áttott mcgyoi törvényszéki ülésen te
kintetes és nemzetes Cs. Komáromi Gyürgy lkkésmegyo rcn-
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ues alispánjának elnöklete afatt Kovács Máténé, Nagy Anna, 
mint alperes ellen az alábh bóvobbon megmagyarázandó vé
tek miatt - blinper tétetett folyamatha. 

»~:s i>eclig a fent novoz11tt elöljáró és felperes nové-
1,en vitézlő Tholnay István iigyész előre bocsátván az álta
lírnos jogi tii takoz1íst, elfötclja a küvetkezókot : 

•A lpores, nem tut.lom, miuó októl vczúreltetve, olliatit
rozott szándékkal és másoknak ártó, elóro megfontolt iigye
kezuttol örclöngős mesterséget üzvén, isteni és emberi tör
vényeket megvetvén, sok embert megrontott, másokat pedig 
meggyógyított, a tótolos törvények, kivált szent István ki
rály törvénykönyve II. könyv 31. és 32. fejezetek, és az 
orl!zág más ép ugy hangzó törvényei és a mindennapi gya
korlat ellenére. Azért ugyanazon ügyész óhajtja, hogy az 
alperes mogógottossék, vagy ha a jog ugy követeli; ideig 
való büntetésnek vettessék alá, és fcntartja a foutartim
dókat.c 

•A személyesen jelen levő alperes egyszerüen tagaclja 
a rMogott btínt. • 

•A fölpcros: A mnlt óvbon ápril végén, még }lo<lig 
1ípril 28-án, micHíu ezen nemes Búkés vármegye Békés vá
rosában tilrvényszéki iilést tni'tott, üzvogy Kis Istvánnú do· 
bozi lakos hasonló lHinórt (mint most az alperes) elfogatott; 
lle ·azután itélotilcg olmamsztaltatott és mogégettetott. Meg
ógetésokor az alperest húntársának vallotta, tehát ugyan
azon ügyész c>l111jtja, hogy mint btintársát, hasonló bünte
tésnek vessék a.\íi, hivatkozván 11. mcgyui szolgn.biró és 
esküdt ur jelentésére, hogy tegyenek jelentést, miféle val
lomást tett az említett. llzvegy és miféle vizsgálatot ejtet
tek, s fontartja 1i fo11tart.1u11lókat.c 

» Al poros ogyszoriion t1igaclja. « 

A vád1mk i:i vMulomnek okként történt olóto1·josztése 
utiín a törvényszék követkozó végzést hozott : 

»Mivel a Békésen megégetett özvegy Kisné, dobozi 
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fa.kos, a kínziískor nem elóggé 1mtíu-ozottan éR tétodzrn 
mondotta az alporost bííntiirsának, és a szolgabiró ós es
kiillt ur Mtal megejtett uyomozÍLsokbc'il éppen semmi gyamí 
som merült fol ellene, sőt hiteles jelentések szerint az 
alperes minden kifogáson kiviil áll, azért mivel az ügyész 
ur búnót rábizonyitani nem tudja, a feljebb emlitett alpe
res egyszeriien felmentetik. e 

blt'ülperes nevében : A jelen törvényszéki ülésnek meg
adjiL a tiszteletet és becsiiletot, de mivel a végzéssel -
ugyanazon iigyész - nincs megelégedve, azért az alperes
sel szemben, lm és amennyiben szükséges - fontartjiL a 
fontartaudókat. « 

N om tudjuk, ha ké.sóhb Kovács ~fíiténó, mint. más 
csoteklJOu történt, ujra vizsgálat a}IÍ vétetett-e, s ríibizonyit
tatván a nyilvánvaló boszorkányság, elvette-e ö is »nuí.sok 
olrnttent5 p{i)dájárn mogln·domlott büntetését<<. 

J~z 1ilkalomurnl megszabadult szépen, megköszönvén a 
»nemes törvényszék istenes deliberatióját«. 
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A vármegye törvényszéke »tekintetes és nemzetes if
jal)b Cs. Komáromi György, Békésmegye rendes alispánjá
nak elnöklete 1Llatt 171 7-ik évi ápril hó 26-ik napján Tié
késen összeült s tárgyalás alá vette özvegy Deák Ambrusné 
gyula.i lakos boszorkányperét.« 

Az alispán, mint >elöljáró és felperes nevében vitézlő 

Tholnay István a vármegye ügyésze, előre bocsájtván . az 
iÍ.H;tlános jogi tiltakozást, eló;i<lja a következőket.« 

»Alperes özvegy Deák Ambrusné, nem tudni minő 

okoktól vezéreltetve, elhatározott szándékkal az ördögi 
mesterségre adván magát, sok embert megrontott. Ezt bi
zonyítj1L Sánta Mátyásné vallomása is, az A. B. betük iilatt 
beuyujtott vizsgálati iratok is t1musitják. Ennélfogva kéri, 
hogy az ebből levonandó igazság szerint 1tz alperest elma
rasztalják és meghiiutessék 1iz ország tételes törvényei és 
a mindennapi gyakorlat szeriu·t, és fontartja a fontartau
d<)kat. • 

)~zen vád előterjesztésre »a személyesen jelen levő vád
lott nevében Kövér Péter ügyvédó - magyar nyelven ezt 
feleli :« 

»Az ország törvénye szerint világos tanukkal, és nem 
hallomással kívánja mogbizouyíttatni, hogy a 'vádlott nyil
ViÍ.nva.ló boszorkímy, meg nem bizonyodván pedig, kíván ab
solutiot, folajánlván hitét a. maga tisztázására.« 

A törvényszék a vá1l és védelem ekként történt elő

terjesztése után következő határoz;ttot hozott : 
•Az alperesnek - a fölperes részéról állított btine, 

az elöljáró és felperes az ügyésze által nem bizonyittatott 
be, mivel mégis a megégetett özvegy Sánta :Mátyásné val
lomása az alperest búntársnak mondja és igy gyanussá. te
szi, elhatároztatik, hogy az alperes eskü letételével tisz
títs<i ki magát a vád alól.e 

A búnperiratokon feljegyezve találjuk, hogy >özvegy 
Deák Ambrusné gvulai bába eleget tett a. törvényszék vég -
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zúséuok 1717-ik évi ápril 27-ón a Békés vÍLrosában tartott 
törvényszéki üléson,« - s igy nem osztozott >bűntársának, 
üzvogy Sánta Mátyásnénak« szerencsétlen sorsában. 

J~rde'kosebb a •Gyula városában lakó Német l\Iítrtonné« 
olJen folyamatba tett boszorkányper. 

N émot Mártonné fia lólopítsért a vármegye törvény
széke elé került s bűnösnek találtatván, l 720-ik évi Bójt
más hava 3-án tömlöczbe vettetett. 

A szegény asszony nagyon sajnálta a fiát. - Ugyan
csak törte a fojét, hogy mikéJl szabadíthatná ki, örogségé
bou egyedüli gyíunolítóját. 

Kérésre fogta a dolgot, do a vármegye urai igen ko
méuyszivüok voltak, nem hajtottak kérésére, könyörgésére. 

Nagy bajában f1ihöz-fühoz fordult segítségért, jó ta
nácsért ; do bizony nem segíthetett rajta senki. 

Már csaknem felhagyott a roménynyel, hogy kedves fiát 
kiszabadíthassa a vármegye börtönéből, midőn azt tanácsol
títk neki, hogy forduljon a vén táltoshoz, a ki épen Gyulán 
kohlu lgat, az tud mindent, hátha. segít az ő baján is. 

Nem vesztegette az időt, Németné sietett az öreg koldus
hoz. Nagy titokban olhívt1t mitgához s adott neki ogyetmást, ami 
a háztól kikerült, mert tudta, hogy a jótanácsot nem adják 
- - ingyen. 

füóadta, hogy mi járatban van s ígérte, hogy ha segít 
rajta, nem lesz hálátlan. 

Kapott aztán N émotné tanácsot. 
, Süssön kenyeret a fiának s süsse bele a. fejkötójót, s ha eb

ből eszik a. fia, kinyillik előtte a börtön ajtaja, a mikor akarja.« 
Első dolga volt Német Mártouuénak kenyeret sütni, 

bele d1tgasztotta szép fodros fejkötójót, s azután vitte a. vÍLr· 
megyéhez, hogy beadja a fiának a szép fehér kenyeret. 

'l'alán nagyocska volt a kenyér s gyanut keltett, vagy 
talán a. tomlöcz-tartó megkivá.nta, elég az hozzá, hogy meg· 
iszegték, mielőtt a tiuhoz került volna. 
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Kisült a gonoszság. Szcgéuy asszonyt ott marasztották 
azonnal a vármegye házán. 

Blijcleutették az esetet az alispánnak, a.z aztán. ri\gtün 
meghizta Nadányi :Miklós szolgabírót és .l\Inraközy .József 
esküdtet, hogy vizsgálják meg a dolgot, ha nem rejlik-e 
hcnue valami gonosz boszorkímyság. 

A szolgabiró és eskiitlt azonnal hozzá látta.k a. szigoru 
vizsg·álathoz. 

Folrenllelt{1k a Német Múrtonnó szomszédait, s )>er<'íscn 
faggatták líket, hogy mit tudnak ezen <lologban, kié volt a 
fejkiiW, melyet Németné a kenyórbo siitlitt s ennek előtte 
va !ami hoszorkáuysi1got, vagy arra czélz(í ördögi t1ulom{t.nyt 
vettek-e észre ?e 

Molnár Márton volt az első ta.1111, a kit kihallgattak s 
ez elt>aclla : 

1Mikor a malomhM hazajiittem, a cselédeirntól lia.llot
tam, hogy hallott{tk volna - hogy Nómet Mártonné, a mi
kor fia. nwgfogatott (~R a ti\mliiczhe ritetett volna, a kcnyérhcn, 
a mdyot a fiának siiti\tt, fejküliít siitl\tt he1111e.« 

»A Német ~I:'trtonnú leányútól hallottam, folytatja ta1111, 
hoo·y mikor az any1"ítt mco·foo·ták félt és előttem is rcszke-o . . 0 0 ' 

tott és én mondám neki: 
1Holond, mit félsz te azért, hogy anyíulat mcgfogt{tk ?e 
Erre azt mo1Hlja lcít11y: 
» U gy fúl ok, hogy rcíun vall a,nyám, mert én 8ii töttcm 

a fejkötőt 11, kenyórbo; de maga }Htmncsolta és vihígo1Sa11 
lrnllotta,m tólo ilyen formítn, hogy egy koltlus jött hozzánk 
és az azt monclt.a, hogy ha fojkütőt siitiink a keuyórhen, a 
föjét üssék cl, lui mog nem szabatlnl, mikor a tümlöczhou 
megeszi. 1 

Megnevezi czutím »Géczyt, az akkori hadnagyot jobb 
taummk. i 

Kihallgattatott ezután Molnár Miluíly1rnk a felesége, 
Tódi Katalin s nllott11i : 
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»Hallottam a G1)czy Miklós zsellér asszonyától, 110gy 
clűsziir egy fúl kenyeret vitt a füínak Németné a Géczy há
zához, a hol az ltt11czo11 volt, (is még nom is evett a fin a 

kenyérhlíl, mindjárt ismét vítt. neki egy czipút, a melyben 
volt a fejklltó, és a hadnagy vette észre, hogy mikor meg
szegte a czi pót a Németné fia, a benne levő fejkötiíról ugy 
vakarta a tésztát, s mikor nzt látta volna Géczy, azt kérdi 
tőle: 

»Mit csinálsz te Istók? Micsoda ez? 
»Dti minthogy nem hagyta 11y11go<l11i a fiut Géczy, jól 

ovett mindjítrt s a keblébe dugta a fejkütót; de csak elvet
t(ik tőle.« 

»Nt'm1eth Márt.onuút.ól lmllof.tam, szbl tanu, 11ogy a fcj
kütíí a monyeesku IÍLllJÍlé vol t„ Boszorkirnyság·ítt peclig som 
iwm tudom, sem 1w111 hallottam.« 

8zíícs J ntl i th, Botka Mihftlyué \'<tllotta: 
~,~Jagíttól Német Alárto1111útúl hallottam, hogy a mii~or 

fia 111egfog·atta.tvít11 búsult, egy vén koldus megyen hozziija, 
ki is lilt.\'itn tnr1itlését Német 1\li'trlo1111ú11ak, kt'mli tóle: 

»Mit búsnl kogyel11101l asszonyom(,< 
»Azért búsulok, felelt Németnú, mert a fiamat meg

fogták s szörnyen sze11re1l a tömlöczueu szegény.~ 

» l1:gy czipóbau Hiissü11 uwg· lrngyoh1101l eg-y fojkütőt, sz61t 
a koltlus -. 1:1 hatl egye meg a 1iu, s uem szeuvetl tovább.<' 

l~zen tanu is kijeleu ti, hogy N émo tnéuuk nyíl viíirntló 
hoszork;tnysú,gítt Horn nem hallott.a, sem uom tudja. 

Kouya lstvítnué, Jlutlás KaLalin szintén ILom tlltl semmit 
a N úmotué lio8zorkií.nysítgítrúl, isem nem hallott a.rrúl scu1mit, 
mindüsszo csak azt tudja, hogy Númotué fojkütót sütött a 
czipólm a 1iá1mk, ki tömlöczbo 11 ntu. J1~zt is llalog Istváu 
szomszédjától hallotta. 

Kilmllg1ittatott ozutím Suucstyúu Mihályné, Nitgy AllfüL 

s olÖitllta: 
»A .Németué lányától hallotta1u, hogy az ~uyját töm· 
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löczhe vitték, hozzám jütt s ugyan reszketett és én kér
dezem: 

»'l'o, mit csinálsz, mit félsz?« 
»Elvitték anyámat, mondja a lány, a tömlöczbo, azon 

bí1sulok.c 
»Miért? kérdúm tólc. 
»Egy vén koltlus jött hozzánk, mondja, s miután sir-

tnnk, azt kérdi tólünk : 
»Miért siránkoznak kigyelmotok ?e 
Erre anyíim azt feleli : 
•Azért sirí1.nkoz1111k, mert egyik fiam Arndon, a máfiik 

meg Uékésen ül a tilmlüczhen.« 
1ARszo11yo111, - így szólt aztán 1i koldns - keressen 

kigyelmed egy olyan fojkötöt, melyet legelsóbben fejére köt
uok vafamcly förjlwz menentlti leánymik, azt egy czipt'lhan 
mogsütvén, adjit he kogyolmetl a füí.uitk, s ha osúk holíílo, 
ne féltse többot 1t fiílt.« 

Ez a tiinu sem tud semmit a N émctnó boszorkány-

ságáról. 
Igen érdekes a Kacsa .fakab vallomás1i, 
1Hallott1tm másoktól, igy szólt, hogy N ómct Mártonné 

siitött a fütnak egy czipólm fcjkütót, do hogy mi· vég1·e, nem 
tudom. - De én is csinálta.m azt, mikor Moldvábau 44-eu 
rabsá(J'ban voltunk s ;i - föro(J' u•Y'y közénkbo esett ho•"v 0 0 0 ' OJ 

sokan kónytolonittottünk jó rnltítnkat is kihímyni. l\lig uom 
egy emberséges öreg ember nom jitvallotta volmt ilyen 
formán: 

»Édes nemzotségim, ne Mnyjátok ki ii ruháitokat, ha
nem most ment férjhez ogy leány, 1u1rntk 1t fojkiitőjd kúr
jétok el és meg kell sütni czipóban, és abból mindnyájan 
egyetek, higyjétok el, l10gy a féreg el fog veszni közüle
tek. A minthogy cl is veszett, és soha többé közöttünk 
nem éreztük.« 

S1ilágyi János elóadta : 
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»Twlom, ·hogy fojkütót siitütt Német Mártouué egy 
czip6lmn, do azÍll't siitütte, hogy fiút a tömlöczl.Jen a férog 
lllOg' no ohusso, iLílt pu1lig csulukmltu ogy örug koltlus javal
litsál.Jól.c 

Kilrnllgattatott vt'•gre Oéczy Miklósnak folcségo, Egyed 
Au11a. 

>A mikor - igy szólt, hozz1í.11k hoztíik és lá.nczra verték 
a logényt, az anyja hozott nuki ugy czipót, és mikor én a 
tiizulü lóeza11 fut\iilitum, akkor elötLulll megszegvén, látom, 
Jtogy iL fejkötőt ldlwzza lwliílo s mi11djitrt eltotto, <lo a czi-

' póuól 110111 uvutt. Rn aíltim a másik mo11yucské11ok mou-
llom : , Ez az lsLók 111ugszult ogy czipót és Vithtllli volt 
uuuno«, es nz ur hitza jiivÚu mogmon<lottuk, s tőlo ulvetto 
s kérdi az urnm tölo : 

» U gy1u1 Istók, mért sütötte az anyítd ezt a czipóua ? 
.Arrn azt n1011dja a füt : 
»lllzony uatyam csak azórt, hogy a férog a tömlöcz

IJuu mug no ugyun.« 
>A fujkötó, ii.rou.dja t11nu, a mouyecskéú volt, logelsö 

urához milwr hozzá mu11t, 111e11y11sszo11yi fcjkötóje volt. .Nem 
LUdJa l1Ud1g .N 0111eL11é11ck lwszorkiwyság<Í.t. » 

Ezzel n vizsgMat uefojczLctuLL, s 1LZ irnLok a Lörvéuy
szúk eio torjosztoLtek. 

1720. évi Julius 9-éu ült összo a Wrvéuyi;zék Hékésou. 
»Türgyaliis ali°L vút.ett1tt tuld11totes és J10111zutos itj;iuu 

Us. Kom.~romi Uyörgy ruulles itlispú.u, mint olöljíiró és fel
peres kurosoto, ezuu uomes Békés vitrmegyúuuk Uyula víi
rosálJa.u rnkó .N euwt ,\lü.nouné oilou iuuít va és koztl vo, a ki 
ut IUU tekiutotus ügyész ur foutartott mcghatalmaz1ísáuá.l 
fogrn vallat emelt .kövotkozöké1iou :« 

»Hogy t. i. a 11orl.Jo fogott alporos nem tutlui miféle. 
g-uuo:;;z ilacktől mogszítllva és vozóroltctvo, nom l.JOrzadott a 
.1wresztéuy vallás, az istoui és owlJOri törvéuyok elleuéro, 
uauouás dolgokat ruüvolui, és u. fölsorolt tfüott dolg-oku.t 
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folytatni, s a keresztény hittől sok jámbor hivó botrányára 
s mi több, saját lolkének veszodolméro elpártolni. Hogy a 
vádlott által művelt és folytatott babonás dolog minomü 
volt, az ellene megejtett s elómutatott nyomozásból eléggé 
kitűnik. Mivel pedig a jog világosan követeli, hogy a go
nosztevők, másoknak elrettentésére, az ország megmaradá
sára, az illető elöljáróságok által mindenütt érdemük sze
rint büntettessenek, de meg a törvények és a keresztény 
vallás tiltott eszközöknek rosz czélra való használatát sen
kinek sem tanácsolják, sót az ilyen tiltott dolgoktól, minden 
keresztény teljesen el van tiltva - és a ki babonás dolgok 
gyakorlásában rajta kapatik, a hazai törvények, kivált szent 
István II. könyv 31--32. fejezet szerint búnhódni szoktak, 
s nem ok nélkül, mert a véteknek bocsánatot nem ad, ha
nem csak büntetést, - azért óhajtja az ügyész, hogy a sze
mélyesen jelon levő vádlott toste a nyomozás szerint font 
említett babonás dologban elmarasztalt.atván, az idézett tör
vények és a meggyökeresedett szokás és gyakorlat szerint 
valóságos és tettlogos végrehajtással tűznek örvényében mcg
omésztessék és ollmmvasztassék. Egyéhként foutartja a fon
tartandókat.« 

»lt szomélyosen jeloulevó vádlott nem tagad.ia a csele
kedetet, do nom oly véggel cselekedte miut uoszorlníuy, lm
nom mások javallásából, hogy a fia a tümlöczbeu levén, a 
férog meg no ohosso.« 

Folporos nevében az ügyész »tiltakozik a szom{ilye1rnn 
jolonlevö vádlottnak olöadása ollon, s nom elég az ;i mnga 
kimentésére, hogy m;í.sok javallftsiLra élt babonás dologgal, 
mert mindjárt a tettel bünössé lett, mihelyt tiltott dologba 
keverte magát. Azért kéri azt, a mit a víidban előtorjesz

tett és - fontartja a föntartandókat.« 
Ezután a törvényszók következő hatií.roz;ttot hozott: 
•Az ügyész a vizsg{ilati iratokból legkevésbé som bi

zo~yitá ugy11in a vádban foglalt búut, do mogmutatá ~ vád„ 
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Iot.t bizonyos tettét, amint a vitdban bóvcbbon clőadatik, 

m~ért a vádi.ott oskiivnl kiiteles buhizo11yíta11i, Jwgy 110111 

rosz, so nel.11 Labonás czélbúl totte azt. 
Német Mártonné a tisztítli esküt a julius 10-én tar

tott törvényszéki ülé~wu letevén, a vád és kövotkozményoi 
terhe alól folmontotott. 

Nem igen volt a nemes vármegyo törvónyszóke olótt 
olyitn uovezotes bűnper, mint a Kovács Istvánnéé. 

Házasságtörésért, férj gyi l kosságórt s boszorkítuysítgért 
lott egyszerre porbo fogva. 

Egy is elóg lot.t volM ezek közzül, hogy kíulmlált 
s zen vodjen . 

.N 0111 lehetett azonban Kovács Istvánnóra rábizonyítani 
egyet sem, pedig óvokon kores;~tül f olyt elloue a szigoru 
vizsgálat, s fogasnál fogasab b szolgabirák kifítmdtak a ször
ny ü bűnök 11yomozúsábau. 

lliitba való volt mi111le11 törekvés, v{!gtóro is csak u 
gyanú terhelte Kovács lstviínuét, de nom mondhatta l'iÍ. a 
törvéuyszék, hogy büuös, hogy meggyilkolta volna a fórjút, 
s hogy örtlögi mesterséget gyakorolt volna. 

Kiilünueu Kovács lstviíuué nomes, módos asszony volt s 
nem lehetett olyan könnyen elbiiuui volc, mint a szegénynyel. 

Minden időben tokiutettel voltak a bölcsőre, a melyben 
valnkiL ring·1ittak. 

Bármennyire érdekes is a Kovács Istvánné büuporc, 
neu1 foglalkoznánk volc, · ha szoros kapcsolatban nem álhurn 
a Uréc:i:iué !Joszorkányságávnl. 

Moss.le földön nem volt olyan hires boszorkány, mint 
G récú .liíuosné, Uyőri ~só fia. 

Üsmorte őt Uyulán iL vítros 11.prnja nagyja, fúlt is tölo 
mindenki, hát móg mikor a Kovács István szomorn osote 
megtörtóut, podig aztán már nem árthatott senkinek, ruort 
a vá1·mu15yóru1 ouuau lllUt3 i~ má15lyárn került. 
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Nagyon öreg volt <lréc:t.inll, még a 17-ik szitzatl küzope 
tí1ján sziilothetet.t, l1ogy mikor, ó maga sem t111Ita. l 7~~-lrn11, 
mikor perho fogl.itk iL Kovíu:s lstviiu gyits;,,os vt'~ge miatt, 
olyan üsszotüpürütlütt volt, hogy rúuézvo is 111uglehutett. es
küdni nyit vá.11 v;tlt'l Los;,,orkfrny vol tlirn. 

Kovács Lstvilu jó111ótln g-a.ztla.0111ber volt Usnlú.11. 
Nom volt mítr fiatal, s lwz:dt még nehéz lwlegsóggel 

küzküdött. 
Mondogatták az asszonyok, hogy valami hoszorkányron

tás osott mjt;i. 
Az 17~ l. év anguszt11siÍ.11ak olejún liirt.ulun 11111.ghalt. 

l\ovítc1:1 Jstvt't11. 
JWviü halií.ltnsúja alatt rettenetes kínokat HZOll\'C(lutt. 
A szonu;zédok, 1i kik igo11 jól ismerték a Kovúcs lstvú11 

hú.m tí1Jitt, azt rebesgették, hogy Kovács I.stván11ú mcgfü
rüsztötlo az unit boszorkúny-f ünlüln.m s azért veszett el. 

~ugtak-búgtak a i;zomszédok, mint a. hogy szoktak, a 
mikor valami olőittljit nrngt'tt, míg nem t.elo lett az egész vá
ros a szomorn eset hirével. 

A v;í.nnegye urai azoulmu eleresztették fülük mellett a 
i;ok szót, mert hiszen Kovács lsLvánnó uomes ai;szouy volt, 
aztán meg panaszt senki sem ombl t. 

Volt azoulmn Kovác.snénak egy kegyetlen harngussa, 
Ilittházy Uorgely, 1t ki seltogy sem tudta ull'ulejLoui, hogy 
l\ovi'tml lstv1í.n11ó ní. :;e111 hoderíl, s pa11a.szt t.etL ul 11:110 a~ 

alis l>{urnál. 
Az alispán aztán nom solmt ·tétovázott, - meg·IJizt<t 

J,ászló .Miklós szolg1tbirót és N évory 11ál eskiüllct, hogy tart
l:l<Llutk szigoru nyomozást. 

Kovács Istvánné igou szép menyecske volt. Ug-y tartot
túk, hogy nem igon szereti üreg beteges urát; du 111ég gyanu 
sem fórt az erkölcséhoz, pedig ugyimcsak jártak köriilötto. 

IJrécziué gyakl'a.u ellátogatott Kovácsékhoz. Beteg volt 
llt házuál, IJyuláu meg nem volt dokto1·. 
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Mikor azt<Ín Grécziué cl11ítta a beteget, szóba állt a 
sz{:p asszo11y11yal s 11gya11csak dicsérgette ell\t.to a kalviuisf:t 
1111~st1?rt„ Mándoky fstvc'u1 tiszteletes uramat; s minél tüubet 
dicsügef.te a vén nsszony a mesto1t s beszélt az ó nagy 
szornfetén'H, a menyecske annál kevés Lé szivelhotto az urát; 
slít nom igen 1Ji1nta, ha a mester uram hossz:tsabuan is rajta 
felejtette a sze111í-t, mint. a hogy illett volna. 

J•;g-yszcr csak azo11 votto {·szrn magát a szóp asszony, 
hog-y szernt.i iL mestert, s 110111 sokat tönjtlik lieteges urával. 

Nem volt nclu~z 1L 0 recziné segedelmével kijittsz1tni :t 
S:t.Og"l'llY ürcg·ct. 

()sszojöttek a szcrolrnosek hol itt, hol amott, s hogy 
1111~g ne lepjo tiket J\ovú1·s uram, arrt'il is gon1loskotlott 
<l n!e:1.y11ú, »Istrú:t.sút állott hol ö mag:t, hol a lánya«, mint 
ezt llaj1l1111é szomszéd asszony hitével erősítette. 

K ési>hu a men_yecsko nagyon b11l ctann lt a szcrepól1e s 
oly iig-yoscn vitto a 1lolgút, hogy Kovács urnm nem is sej
f.td fn, 111i türtúuik az lí rovitsúrn, - podi~ nu'tr sz()lf.iro he
súdf 1"k a vii.rosha11, hogy a »me:-;tor urnak ugyancsak jó 
dolga van, tyt'ikkal, kalítcscsal ellütja Koví1cs Istvánné.« 

Oowlosko!lof.t 11wnltan arrúl Hatházy Gergely, hogy 
111ng'f.11dja l\ov1ícs Tstv1't11 a foles{~g·o dolg1H. 

'l'onnészetosen it menyecske szörnyen t1tg1ttlott mindent. 
Az ura talán cl is hitte, hogy Hatházy Gergely ucm mon-
1lott igazat., do mí~g is 1rnjtetto a vcszetlclmet, mert többet 
nem e11go<ltc az asszonyt 1111)g 1i szomszódlm som. 

Ekkor aztúu toljessí•g-gel 1wm szenvedhette az urát 
l\ovács fstvánnú, s nem hiu1ta volna., , ha meg lennének 
s:t.:'1.111 l :í.l va; a napjai.« 

Nem so ki'1 ig- kuli ott cmésztm1i 111ag1í.t a menyecskének. 
Hogitott <lrúczi11é g-yorsitani a napok folyítsM„ 
INinyus f.omotl·sL ro11deztok Kovát·,:-; lstv1ín11ak. 
Üzvogye ugyancsak mogsira.Ua, MiuHloky urnm pedig 

1gon szép bucsuztatót mondott. 
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nn Mssnk, a szig'Ol'n nyomozás mit 1lrrított. ki a Kov:Í('S 
Tstván gyannA elh1111.vt:írlil. 

1722-ik év ang-nsztnA lrnva 25-én L:íszl1í l\fild1'is szol
gahiró maga melló ro111lolto nílhai Kovács fatván szomszé
dtiit s kilvotlrnzó l.:t~rlH~~rnkkel for1l11lt hozznjok : »t111lják-o, 
g·yulni KovftcR Istv:í1111ak mikúpen türtént kalála, s ki tudja, 
rnir,sod:1s fiivuld1i\I fíízi\tt fünlt'íhon mosta mog az urát Ková1·.s 
[stvánnó és azon füvek szoktak-e halált Azerczni, A nnvezet 
Azorint minek hivatik azon fii?« 

Kór(luzto továhh;'i a s:wlg-a.hirft, hogy »ldnok j:ivasl:íR1Í
húl Í\s elmújM><il csirní Ha l\ ováe,s Jstvíurnú az urának uzt 1i 
fiinl/H,, íis ki által l1ozatl:t azon füvet? S tudják-e, hogy 
mivt'igrQ hozatta volna Knviícs IstviÍuué Arndt·6l n:.: ogúr
rnnszlagot és memnriumot ?e 

Az első tnnn, ki a foltott kúrtlésokro feleletet adott, 
Kocsk()s András volt. 

»Hallotta, igy sz6lt - a KovácA István szolgájáttll, 
hogy asszonya Kovács Istvánné adott ogy mítl'iást Oréczi 
.lá11os11ónak, hogy hozzon noki csomorik1t novü füvet, ezen 
ftí fo lől pedig azt hallott.:i, hogy a mely em bort megl'iiröAz
teuok benne, az a lmlúlt ol nem keriil110tné. Azt pedig 
tmljit hallomásliól, hogy Kovács Istvánt azon f1'il1lll csinált 
fünlóben moBták mog ; do hogy ozeu 1lolgot valiiki taná
csul adta volna Kovács Istv1ínnénak, nem turl,la. Azt is 
l1allotta a· szolgiítM tanu, hog·y Kovács Jstvánnó egy nuíriÍtst 
a'lott, neki is, hogy hozzon ogúsz maszlagot Ara1lrlil, tlu a~t 
uum a1ltak, hanem hozott mercuriumot.« 

»'L'ndjn. a tann azt is, hogy Grécziué a klílomistii mes
tert Gyulán hívta Kovács lstvlmnúhoz, a mit is ogy alkal
matosságg1il szumére vetett Grúcziuéuok. « 

»Tudod-e asszony, monda. tanu, láttam a minapá
ban, hogy l\lándoky hov1i kullogott be, s m~kor Kovíics 
Istvánné is oda 1nogórkozett, magad kivül sokáig istrázsán 
állottál.e 
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Csete András még részletesebben világosította meg val
lomásával a dolgot. 

» Tfal10U1un, ug.v szM t, Oréczi .Jánostól nyilván, hogy 
kót vóka lmzával fog1L1lta mog ótot Kovács Istváunó, hogy 
S1trkadrn menne csomorika fúnek hozásáért. Gréczi János 
pedig szegónysógéhez képest elmenvén és el is hozván, 
tudta azon fűnek ártalmas hatalmát, mondotta Kovács Ist
vánnénak: 

»~fog ne förözd az uradat azon fűben, mert mindj1írt 
meghal.e 

»Annak előtte is tudva volt, folytatja tanú, hogy so
kat akart hozatni Kovácsné olyan füvet, s mikor elhozták, · 
hogy valóban megfürösztötte-e az tll'ítt, nem tudja. Hallotta 
a Kovács Istvánné szolgájától, J1ogy midón egy alkalmatos
sággal elküldötte Kovács István a szolgáját Ara1lra borsó
nak árulására, akko1· Kovács Istvánné maga neve 1tlatt nem 
akarván a 'szolg{wal egérmaszlagot és mercnrinmot hozatni, 
1t szolgának pímzt adott s mo1ulott1t, hogy azon orvosság-
11ak J1ozására Grécziné kórto. Ji;z igy levén, midón a szolga 
visszatért volna Aradról, és elébb Gréczinét, mint az asz
szonyát találta volna, mondja a szolga Gréczinének : 

»l~n mind a két félét, a mit kegyelmed hozatni akart. 
nem találtam.« l\lolyet megértvén, szörnyii képen tagadott 
Grécziné.c 

>Azt is tudom, szólt tamí, J1ogy Kovácsné sokszor járt 
Mándoky házához. nagy titokban, hogy az ura semmit se 
tudjon a dolgában.« 

Kihitllgattatott ezután l\Ionory Istvánné, I\iss J uditha 
s előadta : 

>Ottan lakván Kovács Istvánnál, midón betegeskedett 
volna a gazda, Kovács Istvánné fiirdót kezdett fózni bors
f űból és a háznak a négy szeglet;óbt'll szalnuí,t hnzváu hozzá., 
annak utánya viszontag három szemétről hozott hozzá héja 
kórót és téli zöldet is hozzá fózvén, melyet midón főzni 
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kez(lett a gazda, az ágyból felkelvén, tanunak kt'~nl{·skt;pell 

mondja : 
»Micsoda nagy füst van a Mzbau ?« 
"Pedig semmi füst nem volt,« - jegyzi meg ta1111. 
»Szintén akkor érkezvén valami ismerősük, Koví1cs Ist-

vá.nué kolbászt sütött és a gitztla igen jól evett kút i~lrnn 

is, - anuak utítnna a fiirtlű olkésziilvón, - mi1Hí11 lii11·0111 
izhen is nem szenvcdhctvén, kikelt Yolna a f'iirtlüli•'íl -- csak
hamar ldmult a világl.Jól. e 

„Azt is hozzíunondja tami, ltogy a gaz1la asszonya l\o
v;ics Tstvá1;11é a fiiruónek va.l1í mat.nriiít mind a küsziilire 
ra.kt;a éH ottan 110111 azt fíízt.o n11~g, hauom a 111i kiviil h11l
lnU. 8 miutitt a t'iinh'íh{íl ta1111 a gyennukúnek fiiriisztl~súru 

meriteni akart volna, l\ováes Istríinué meg· nem engetlte, 
mondván, hogy csak a111utk való az, a ki11ek fözi. A fiil'IHí
f1)zésro az üreg luí.ha-a.sszony Gróczinú tanitotla Korúcs11l·t, 
mondván, hogy megkószítvl\11 a für1lűt, urngvitlik, él-o vaµ:y 
hal-e attól az urn. 'l'ntlja ta1111, hogy cg_y J>udiísnó nevii asz
szony is fözott fül'<Hít a gyernwkl~nok s meg is halt. az 1·sak
liamar utáuna. 

»'l'ndom azt is ·- folytatja tann, hog-y Kovácsné egy 
alkalma.tossággal pogácsát atld.n enni az urának, az harm;11l
uapig l1ányt utánna.« 

»Midőn a szolga visszajütt Aradról, múr a gaztla meg
l1alt, s Gréczinó és ]{oviícs Istrcínnú 11111g·11khan csak 11ovot.
keztok.« 

»Tudja tanu azt is, hogy Kovács Istvánné gyakran jítrt 
Gréczinéhez, miután Gréczinénck nem volt szaba<l KoviÍcHl!k
hoz jítrni, s ha.llottn, ltogy mikor Ktwúcs Istvúnné a mes
terrel találkozott, lovclot eresztett le a föltlrn s ugy tntltú k 
meg egymás akamtját.c 

Bonclár ,János i8 megkól'lloztetvén, tlo mit som t.11,lott 
előadni a. Kovács Istv{m esetére vouatkozólag. 

Kihallgattatott ezután Hatházi Gergely, ki előadta : 
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e Tfallomásból tn<lom, a sat'kadiak mondták, hogy Gréczi 
.J;í nos g,Y11 lai lakos 111011 t Sarkat! rn - fizctést'irt - csomo
ri lrn nuv ii fti nek hoziisa vúgett. Ottan t11<I tára is adták 
U réczinek, hogy ha azon csomorika fííhól főzütt fürdőben a 
hut1~g·ut nrngfiiril:'rnto11ldi, az az élotét elvesztené, s 111i111l
azoniíltal, mint arra u1eg·fog·a1lott szorn{•ly, -- elhozta. '1'111lja 
aztún tann, hogy a beteget megfiirösztütték azon fiinlőlrnn 

s azt is hozzá adja., liogy midíín cliísziir azon. fünlőhc tet
u~k \'Ohm, a nya.va.Jya 111i11dj;írt ldtörte Kovác8 IstviÍllt, 1 s 
azu t;í 11 ri111ítnko1lott, hogy tiiuuszi\r ne tegyék holo, mert 
111i11tlj;irt llll'glml, 111in1lazo11iílta.l 111;ís0tlszor ós lmr111a1lszor is 
l1olotótdvúu, csakhamar lll<'ghalt. - Azt is tudja ta1111, • 
hoµ;y Kovács Tstvú1111é mag:t akart Ara1lrn uwnni, 1le az urn 
nem lioesát.otta. « 

t•:zutn11 ta1111 lllPg'ol'iísiti a fiirtlií JwveríU~sre vouatko
i1'ilaµ; múr ojőterjesztl\tt vallomúsolrnt, st"it hozzítteszi, - hogy 
>it szolgiit, midőn ez hinl1~tni lrnz11t.e, hogy mcrc11ri11mot és 

111as:dag·ot hozott KoY{tcs Istd11n1'·11ak meg llr(•cziu(·nck, -
1·~1:k ha111arjí1.ha11 11w~·akartúk itatni a szolgát.; do a szolg·a, 
111irul 1'•szrovottc, hogy a palaczkban 1lirilJ-1larnb otizküziik 
rnnnak, nem ivott.« 

,Tannnak a kálvinista mester, Múudoky István, s{1gorn 
volt s ogy hiízba11 is laktak, s jó lolkiismcroto szerint rnllja, 
lioµ;y U réeziné az oka, hogy Kovácsnó a mestert szeroti.« 

A Jfatházi Oergoly folosógo, Biró Katalin szintén ugy 
a1Ha uW a fiinlő készitését, Kov;ícs István végzetes rnogfii
riisztúsét, s Kovácsnénak a mesterrel való viszonyát, mint 
a tiihhi tanuk. 

A vizsgálat orodményévol mog volt oll'.\gotlvo a szolg;uhiní. 
Kiuorítve látta a Kovt'1cs lstvírn hirtelen haláláiiak okait 

s hizonyítva, hogy Kovács fstvúuné Uróczinévol üsszojútszva, 
követ.td~ el a szöruyü btlnt. 

Nem is folyta.tta toviíbu ozeu irányban aztím a vizs~ 

gálatot. 
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Oréczinó ellen fordult. 
Botizorkánynak tartotta s megindította a nyomozást, 

hogy kellő bizonyítékokat szerezzen. 
A kihallgatott tanuk vallomásaikban nem mondják 

ugyan határozottan, hogy Gréczinét nyilván való boszor
kánynak tartják; de »Egyértelmt'i.leg oda nyilatkoznak, hogy 
Grócziné gonosz természet.ti, veszekedő s megférhetlen vén 
asszony, & ki nem órdomel egyebet nádnál és túznél.« 

Bujdosó János felesége, Ni1gy Katalin tanuságot tesz 
arról, hogy Kis Istvánné rákiabálta nyilván Gréczinére, hogy 
1 gyilkos, hogy segítségíi l volt Kovácsnénak az ura halálában, 
ó javallotta a csomorika fürdö főzést. e 

Üzv. },arkas Mihályné, tígy Szalkai :Mihályné, Csizmadia 
Anna azt vallották, 11ogy Grécziné az oka a Kis Istvánné 
ús a gyermeke 11yav1ily1tj1brnk. 

Jfokete Mihálynó, Kis Anna azt a1lt.1L elő, hogy nem ér
demel egyebet Grécziné, mint az anyja, a kit megégettek. 
Bátran meglehetne füröszteni Gréczinét is. 

Hasonlóan nyilatkoztak Szőko .Jánosné, Tóth Anna és 
Monori István tanuk is. 

Ezzel a vizsgálat befejeztetett s a tanuk vallomásairól 
felvett jegyzőkönyvek a tö1·vé11yszék elé terjesztettek. 

László Miklós 1így látszik nem nagy kedvvel foglalko
zott ezen büniigygyel. Eljárásában nem tanusított olyan nagy 
pontossAgot, mint más ügyekben, melyek kezei közt megfor
dultak, mert a vizsgálati iratokat csak 1722-ik évi szep
tember 3-án terjesztette be Békésről 1t törvényszékhez. 

l\foga a törvónyszék is kése<lelmeskeclett. 
A vizsgálat befejezése után csaknem három b6 m11lv1L, 

1722. évi november hó 23-án s következő napokon került 
az ügy tárgyalás alá. 

Időközben nevezetes változás történt. 
Letelt özv. Kovács Istvánnénak a gyásza s férjhez 

ment tiszteletes Mándoky István uramhoz. 
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N om sokáig ólvezhotto azonban Mándoky Istvánné 
ujabb 11ázasság1t mézes hetoit. 

A te kin totos törvé1iyszék a tiszteletes asszonyt lán
czokra verette. 

De lássuk n törvényszéki t1írgya1Hs adatait. 
»Rék6svármogyénok az omlított megyében fekvő Csaba 

holységébon 1722-ik évbon november hó 23-án tartott tör
vényszéki · iilésén felvétetett tekintetes, nemzetes ifjabb 
Osipkós Komáromi György rondos alispán, mint olőljl\ró és 
felperes kor(lsoto, Szocs l~rzi:iélJot, azolőtt Kovács István, 
most podig :a-ráudoky István felesége, mint fér,jgyilkos al
peres ellen, és pedig ugyanezen elóljáró és felperes nevé
ben nemes Almássy Márton törvényes ügyész a szükséges 
jogi kUvetelményekkel folruházottan, előre bocsátván az 
előre bocsátnndókat és fo11t1irtván a fontartandókat, az elő

zetes kikiáltíts után vádat omol ilyonképon : 
»Nem oly régen, alig no hány hónnppal ez előtt, alpe

res, uem tu<lni minő októl vozéreltotve1 elhatározott szán
dékkal az önlilgi mostorségro ad v{m magát., semmibe som 
vfrrn a házassági kötelességet, megszegvén és megvet.vén n.z 
isteni és emberi törvényokot, bizonyos mcrr.urius és egyéb, 
közönségesen csomorikának nevezett füvekből fürdőt kószit
vén, első férjét Kovács Istvánt, ismételve abba a fürdőbe 
tette és (férjének komoly intése ellenére is) megforöszlötte 
tis igy őt rövid időn az élók kllziil kitaszftván megölte s n. 
mogillllttet eltemette, és igy nem borzadott a. férjgyilkoss1\g 
elkövetésétől. Mivel pedig ezt hazai törvényeink, ·nevezete
sen I. rósz 14-ik szakasz, II-ik rész 43-ik szakasz, valamint 
Ulí1.szló I. törvónyéuok 82-ik, 1•z 1563-iki B8-ik és 1587-iki 
43-ik czikkelyek szigoruan tiltják, - kéri, hogy vádlottat 
másoknak ijesztő és elrettentő póldájára az élők közül kivé
gezzék. Ennek okadatolására, habár n. 83-ik kérdés 9. feje
zete szerint a mestert semmire sem volna köteles kitn.nítaui, 
mindazonáltal a férjgyilkosság nagyobb megvilágosítására. és 
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lrnbizonyítására a törvényszlik tújékoztatÍLsa v1'gctt D hctii 
alatt clómntatja. a Praxis r.riminalis 65-ik czikkelyét, tcsslik 
azt {tt,·izsgálni, és fcntartja a foutartandólrnt.« 

A vittl előterjesztése után a törvényszék komoly meg
fontolás alá vette a vizsgálati irntok:it, a vád.ló üg·yész Ílltal 
elómntatott bizonyítékokat s e küzbcn eltelt az illó, s igy a 
t;í,rgyalits folytatás;i másuapm halasztatott. 

November 24-éu ujrn. felvétetett az iigy, »A személye
sen jelen volt alpcrns egyszeriion tagadta a víLtllmn ellonu 
l'el hozot takat. « 

, li'elporns ncvéhcn ugyanazon i'lgyú~z 11ivatkozik iL vú1l
jí1ra, a fel11111t.a.tott vizsg;ílati irat.ulmi t'~s az 11µ;ya11otl. iMzett 
törvényekre; ewk értel1110 szerint kéri az alperest, ki l111ja 
szcrnhne miatt férjét mint férjgyilkos megült.e, - az cWrc 
bocsájtott türvónyck szerint fejvesztéssel hiiutetui, (nehogy 
a sokáig titokhau n11t1'ilflt s most kivilit.g·lott lilín hii11tdle-
11iil marndjou), músokn;tk szürnyii és elij1!szUí péltliíjúra, 
li~gyéhként fontartja a fontarta1ulúlrnt.« 

»Alperes továbhrn is tagadja a felhozott blínt.« 
».b'ülperes ncvéhon az iigyész ragaszkod.va az eliítcr

jcsztct.tckhcz, kóri : a minősített tagadás min1ljú1t olrn1la
tolantló, kiilüu beu a vú1l lott 110111 kerii li ki a fűhe.njú ró hii n
totést és fon tartja a fc11tartantl1)kat. <' 

l~z ntán a törví~nyszék ujolag bchat6an tnnulmirnyozt;i 
a hííuvizsgálat adatait s következi) hatíLrozatot hozott : 

»llabíir az alpcros egyszcriien t.agatlta a felhozott vá
dat és további tagadása íiltal minősített tagadá.Hsíi tette azt, 
ezt. petlig az orszi1g törvénye szerint azon11;d okatlat.olni 
volna kütelos; 111i111lazo11itltal, nehogy a türvényszúk búnni 
1111íllo11 a hííniigyckbon val1í clhirtelcukc1lésről vitlloltassék, 
lolkiismeroto nyngalmá11ak biztosabb 111cg1'1vása vt'•gott, (noha 
már két lrntáritl1) elmnlt), ítMetileg elhatúrozza, hogy a 
legközelebbi törvényszéki ülésig oz alporost límczokrn verve 
leta.rtju. s neki addig időt engod a 
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Allataiuk itt megszakadnak. 
Feljogyezve t;dáljuk iL uiiniigyi iratokon, hogy »OZOll 

iig-y a tok. vMmogyc lcgközelchui türvényszéki iiléséro el
halasztati k és cluapolta.ti k. « 

Hogy miként intéztetett el llZ ügy a törvényszék leg
kiizelulibi iilé.">ím, nem tudhatjuk, hi{tnyzit1tak az orru voll!Lt-
kozó irntok. 

K\~tségtclcnnck 

váu uram mintlont 
v(~g·ctt. 

látszik azouhan, hogy Mándoky lst
elkövetctt feleségének mogmontéso 

'l'ukiutélyos e111her lehetott a tisztclutcH nr, s a tör
véuyszék uem tauusítoLt oly szigorítsitgot felesége irányában, 
mi11t l'untcuu ösmcrtetett ítúletéuől következtetni lehet, mert 
J\li'uttloky lstvánn~ lJ()Jll sokíua szaua1lo11 l.loc8itjtatott, - 8Öt 
1 J.iii Jii11ö8 kegyelem U LjiLIL e lllCgengctl letett, hogy tisztÍLZZiL 
magiÍL a 8Zö1·11yii vátl ;dúl. 

Jg-y aztíu1 még egyszer vizsgálat alá került &LZ ügy az 
1 7~il-ik év vége folé. 

A vizsgálatot ugyancsak László Miklós szolgabiró foga
natosította. 

l 11·eu sok tanú hitll.rattatott ki a kik aztán oc•yértel-
~ 0 , 0 

mííle" azt vallottítk ho 11·v »Kovács fatvii.u hosszas uetcl•-o 1 OJ 0 

ség·c miatt mag;i kívánta orvosságnak a csomorikit füvet, 
tnlajdou képen ö is hozatta azt s készíttette el fönlőuek, s 
ug-y tutlj{LI•, hogy az csakugyan on'oss•Íg s igeu sok e8etet 
t1ul11ak rit, hogy <l ki haszuidta mog· is gyógyi'tlL. ::) tudj;ik, 
Jwg·y Kovácsné nclll akarta elkészíteni a fürdőt, do sulwg'Y 
som llliLL'iLll hatott az urától. e 

l>c különö.fün érdekes, hogy az ujauu vizsgú.lat llathú.zy 
Uerglllyrc szolgáltatott terhelő adatokat. 

Heuizonyították a tanúk, hogy ll•~thítzy Ucrg·oly azóta, 
hogy Mándoky tiszteletes úr cl vette a hites társát, szörnyen 
.ll.arnc;osaK és sommiképcu sem jóakal'ójok, é!3 ha. ő nem tol'
josztotto volua ol a hfrt a vál'oslJau, 1Jizou1 uem Söl'uillt 
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volna a haja szála sem a tiszteletes asszonynak, a ki igen 
derék, jóravaló asszony volt mindenha'. 

Ezen vallomásokat igen tekintélyes egyének tették, igy 
Kiss Péter ur, ki ugy látszik, cnrator is volt, Kiss Simonné 
lfoszás Katalin, Szabó Tamás, Herczegh István és neje, 
Fekete Erzsébet, Bondár György és neje Herczegh Judith, 
Kiss István, Kiss Judith, :Monory Istvánné, Kiss Péterné 
Kolcsag Katalin és Bujdosó János, 

Valószínű, hogy az ujabb vizsgálat folytán az 1723. 
évi szeptember hó 6-án ujra alakult törvényszék felmentette 
a vítd és következményei terhe alól a sokat zaklatott tisz
teletes asszonyt. 

De mi történt (fréczinével, a boszorkánynyal, •a kit 
perbe fogatása előtt nuír bele is merítettek a Dngógát hid
jánítl az érbe, hogy meggyőződjenek felőle, ha valjon bo
szorkány-e vagy sem ?« 

Keveset tudunk a Grécziné sorsáról. 
.Mimlössze egy eliwult, elrongyollott levél áll rondel

kozésiiukre, melynek adatai csak némileg világosítják meg 
az ellene folyamatba tett boszorkímyper eredményét. 

:.Bókésvármegye törvényszéke 1722-ik év november hó 
23-án Csabán ülést tartván, tárgyalás alá vitte Gréczi Jií
uosuó Győry Zsófia bűnporét, melyet a vármegye rundos 
alispáujától nyert megbízíts alapján Almássy Múrton, · a vár
megye ügyésze tett folyamatba.« 

:.Előre bocsátván az előre bocsátandókat és fentartván 
a fentu.rtandókat, (az előzetes kikiáltás után) vádat muol 
ilyenképen : 

•Az alperes, nem tudni minó okoktól indíttatva, elha
tározott gonosz szándékkal ördögi mesterségre adván magát, 
isteni és emberi törvényeket megvetve, - Kov1ícs Istv{m 
1rngyetlon meggyilkolásítmtk rószosóvó lett nz 1í.ltal, hogy 
annak számára. mercurium és ngynevezett csomorika fűből 

Ordöngós módou. fürdőt készített s így öt megfö1·ösztotte, s 
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ez által rövid időn az élők közül kitaszítván, megölte. Mivel 
pedig ezt hazai törvényeink szigorií büntetés terhe mellett 
ti 1 tják, kéri vádlottat, mint gyilkost, mások elijesztő és 
elrettentő példájára. fejvesztéssel büntetni.« 

Az ügyész tehát ueru mint nyilvánvaló boszorkányt vá
dolta s kivánta biin tettetni Gróczinét. 

»Vádlott személyesen jelen levén, az ellene emelt vá
dat egyszerűen tagadja. e 

•Az ügyész ünnepélyes óvást tesz a vakmerő tngadás 
ellen, s miután az előmutatott bünvizsgálati iratokból ki
tetszik az ő egyetértése, kéri őt törvény szerint megbün
tottetni. « 

A törvényszék ez alkalommal nem hozott érdemi hatá
rozatot. »Bizonyos okoknál fogva, de további tanulmányozás 
s a b1i11 kiderítése végett az itélet hozatalát másnapra ha
lasztotta.« 

~fitsnap ujra tárgyalás alít vétetett az ügy, s a vád és 
véclelom előterjesztése után a törvényszék következő határo
zatot hozott: 

»Jóllehet a vád alkalmával előterjesztett bizonyítékok 
ahtpj1h1 megérdemlené vádlott, hogy a felperes által kívánt 
büntetéssel snjtassék, nuísok olrettentó póldítjára; mind
azonáltal a törvényszék a törvény szigoriít irgalm1tssággal 
pótolva, do hogy mégis semmi esetre sem hitgyassók bün
tetlouül : nyilvímos1m lonndő kemény mogvossz(iztotós1;e ítél
j ii k, - - - és kütolozziik öt, hogy a törvény szerinti -
úlotv1íltság-díjat lefizesso - - - s atldig, míg a vúgrulmjtíts 
rnegtortéuik, rablánczon fogva tartatni roncloltetik.« 

Láthatjuk ezen atlatokhól, hogy a nemes vímnegyo 
törvóuyszóke mily f elületeson, részrehajlóan s a kellő szi
gor nélkül j{trt cl ezen nevezetes bitniigyben. 

A végpusztulá8tól megmentett bűnügyi iratok timuskod
uak arról, hogy bíráink átalábnn igen nagy szigorral itélkez
ttik ; s hogy & jelen esetben mégis oly szembetüuő eluézés~ 
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tanusftott.ák, bizonynyal az érdekeltek ·nemességének, Mándoky 
uram társadalmi állásának, befolyásának tulajdoníthatjuk. 

Osmeri\nk egy másik csaknem egyidóbon tíirgyalt bün
ügyet, molybon Kis Erzsébet, Sarkadi Jánosné vádlottat 
sokkal csekélyebb tényokért, uovozetesen, mort :.G1íti Pos
títt búbájos itallal, ördögi mesterséggel kónyszorítotte arra, 
hogy őt szeresse. -- a tekintetes törvényszék hóhér által 
való nyil váuos mogvesszőzésrn s a vármegyó\Jől szíuuüzetésro 
itélto, szigornau moglutgyvím, hogy soha többó visszit ne 
té1jou, ellenkező osot.lieu foje vótotik, viigy mogégottotik."' 

IX . 

. Vármegyénk küzdelemteljos óleto ezen szomorú korsza
kanak jellomzosóhoz még két igen érdekes boszorkányper 
adatait kell ismortetnünk. 

·l!'igyelowro méltók ozen 1idatok, nemcsak azért~ mert 
rilágot vetnek vármogyénk univelódési viszonyaira, do mort 
arról győznek meg, hogy vármogyéu.kben a boszorkányoknak 
nevezett szovotkuzoto lótezott. 

Volt a boszorkíu1yok111\k zítszlótartójok, volt a szövet
kezet élén >boszorkánymester e, egy igen nngyszorü > tá.ltos."' 

Lássuk ozen énlokos perek 1Ldatu.it. 
Az 1717-ik évi míijus hó l~-óu megjelent Dobozon 

Nadányi Miklós szolgabíró és Kis J!'eroncz esküut; kikül-
4,etvén ifjabb -us. Kollláromy _György alispán álta.l a dobozi 
Sánta János 'ellon felmerült panaszok megvizsgálásara. 

A meghívott tanúkhoz a következő kérdósokot iutézték : 
•Tudja-e, látta-e, hallotta-e a tanú ~ánta. Já.nosuak 

nyilván való boszorká.nyságát ?« 
>Ha. vala.ha vala.kit . mogfouyegetvén, megvósztott vagy 

kötött volna, és valami nyavalya valakin esett volna~« 
>Ha a. boszo1·kányokna.k . zászlótartója. lett volna és 

~gyeb bűvolósét1 va.rázslásA.t1 Ordögi.mesterségét - ?.-. 
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»A mit tud ·felőle mondani. dolgait mondja meg, és 
kit tud jó tamínak. lenni ?« . 

B1ilog András dobozi hikos volt az első tauú, a ki 
következő . vallomást tett : 

»Hallotam a Megyeri p1ísztorától Gebei Istvántól, hogy 
megeskettotték, mondotta : e 

»Sánta .János a boszorkányok zászlótartója. Őt egy éj
szalrn elvitték: szélylyol hordozták, - a Laposdombnál (mely 
Hobozhoz közel ·rau) vette észro mag1tt, onnét megint visz
sza.hoztíik :1 mogyoi rétokrn, a hol előbb feküdt és akkor 
miut.ljíHt mondta1. hogy líitta a boszorkányok között tisztitn. e 

Kib.a.llgattatott ozútíin Fazekas, más nóvon Goboi Ist
ván s előadta : · 

»Megyeri Györgynek barma.déve pásztora voltam, a me
gyeri tótoken órzöttom a disznókat. Ott mogbetegoltom s h1tr-
1111id111ipig feküdtem. J~gy éjsz1iku. csak folvornek engemet a bo
szorkányok . .l!.:gyik köz ülök megnycrgel s lovárnik ol viszou. Do 
a ki ra.jt1uu ült, azt uem ismertem. És mess-ze sokat hordoztak, 
mikor visszahoztak a Laposdombjáná.1, moly Dobozon innen van, 
észrovottom m1igam s ugyanakkor ki is törik a lábam s a L11pos
dombjánál csak ott akanrnk hagyni; de megint csakfelvottek s a 
hol foküdtom, oda vissza.tettek. Ugyanakkor a kötómadzagom el 
is veszett s azóta is oda vagyon. Akkor láttam Sánta Jánost köz
tök, hogy zászlótartó volt. Az én lábamnak pedig azelőtt semmi 
baja sem volt. ·A szára.m1it ugy elr1í.ug1ttták, hogy sokáig alig gyó
gyult meg bele, a.minek utánna. Kis Istvánné gyógyította meg. e 

Almási György következőleg vallott : 
aliallottam a. vízutszai Kis Jánostól, hogy mondotta : 
»Az li:rdö hátra lovón, Sánta János oly közel volt a 

tűzhöz, hogy~ láng ugyancsak megcsa.pdosta. Mondották neki : 
»Já.uos, kelj kijebb· a túztól, mert megégsz."· 
Mire · S1nte. .J á.nos azt mondotta. : 
1 Nem bánom, ha. a világ hallja. is, -· látjátok, ez a. 

t~a. süt engem..·1 .de··én- azt. tizszerto jobblu siitöm;c 
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1Azt is hallottam, folytatja tani.'1, hogy tilalmas Körö
sön halászott, Megakarták érette büntetni s Sánta János 
azt mondotta ; 

:.Ha engem megbüntetnek, azt cselekszem, hogy abban 
a Körösben senki egy halat se!11 fog.« 

>Sokat jártam vele halászni, mondjn. tanú, s jól tu· 
dom, hogy a mély Körösö11 halászván, a fenckóu meglátta 
a halat s nekem mondotta : 

>Üsd meg azt a halat, látod a hol van, ni.« 
Fln erre azt mondottam : 
1Én bizony nem látom, mert keresztény ember nem is 

láthatja.e 
>Arra meg ő csak megütötte a szigonyuyal s mindjárt 

feljött a hal. e 

Kihallgattatott czutiín vízntszai Kis János. 
»Az ~Jrdőháton levén, Sánta János a tűznél ült egy 

égó üszögnck a végón. Én távol voltam a tt1ztöl, mert. 
igen meleg volt. 

>Menj cl onuót Sántu. János - szóltam, mert bizony 
megégsz.e 

Azt mondja Sánta .János : 
1Ncm bánom - ha százan volnátok is és mind lutl

lamítok, hogy ez a tiiz süt ongom, de Isten, .Józus, Torom tó 
ugy segéljen, éu tízszerte jol>Lmn sütöm ezt a tüzet.« 

»A nagy láng - folytatja tanú - mindjárt erösson a 
feje felett csapkodott ós csak egy arasznyira ült a t11ztöl : 
de még csak meg se perzselődött a haja tőle. e 

Végre Barti~ András a tili~lnrnsl>i~ történt s hnlászÍLHra 
vonatkozóln.g tett vallomást. 

•'l'a.valy halászni voltunk, igy szólt, Sánta János is ott 
volt. Hogy a tilalmas Körösön halászott magában, sok 
halat fogott a maga számára. Utánunk jövón Sánta János, 
kérdjük t6le : 

itliol vetted ezt a $Ok ha.lat, azért megbüntetnek téged,c 
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Sánta. János azt mondja orro : 
»fst.on ongom ugy sog·úljou, ha mogbüntotnok azt cse

lokszem, hogy ogy lnLlat sem fognak tiilJIJé ctzou 1t Körösön.« 
» l~n aztán csak annyit muuutam uoki, hogy rosz nl be

szélsz öcsém,« 
gzzel a tanukihallgatíLs l.Jofojoztetett, s a. vizsgálati 

iratok a torvéuyszók oló torjosztottek. 
»Az 1718. évi januitr lló 27-éu nomos llékésvánuegyé-

1.Jon Uyulím, nomos nomzotos és vitézlő it]1LIJIJ Csipkés Ko
m1íromi György ronuos alisp1t11 oluökségo alatt, .Natlitnyi Mik
lús szolgauiró, Ki.~ b'oruucz mogyoi oskiiut, :::;zűcs Mihály 
mog-yoi oskiiut és ~zöko fü llií.ly, J enoi b'oroncz, ::::>Lro IJai JiL-
11os, Bécsi lstvíL11, AIJníuyi Usörgy, Usarnai ..l!'eroucz és Hajuu 
János mogyoi táulauirák jelenlétéueu törvényszéki ülés tar
tatott; s títrgyalás a.Iá vétotott tckiutctos és uoll.lzotos Ko-
1ni1ro111i Oyörgy a vitrnrngyo rontlcs alispiL11jÍL11ak, . miuL oliíl
járó és folperesnok keresete uolJoú illoLŐségü :::liLUliL Jirnos 
ollou.« 

>>l~s po<lig 1t HC\'OZeLt olőljiuó és fo11rnros törvényes 
111ogllizása folytán uomzotos Thuluay lstvím ügyész olőruuo

CSiíj t;v1í11 az olőre!Jocsitj Landó kat s fon tartván a foutartautlú ka L, 
vi'tllaf, cmul kövotlwzííkú1icu :« 

·Az alpcrc.'l 1w111 L1Hl11i miuiJ okoktól vezéreltetve go· 
uosz cllrntá.rozással és ig·cu rosz lélokkcl lllásokuak ártaui 
kívánt; félro tévo az isteni és emlJeri türvé11yokeL, üruügi 
musLorsúg·ot Üzöt.t és varázslúst gyakorolt; s uémolyekeL 111cg
rontott, másokat muggyúgyított, s igon sokakat iiouig 111cg-
0·1:ütört és iLZ ő öruö 11·i mostorsé 0 ·évcl uw 11·veszLuLt u"s mo••-oJ o • e e o 

gyilkolt. Miutú.u poJig küzhaszwíJat.IJiLu levű türvényoink, 
jel csun Szont lst vcí11 kiriLly türvéuyo H. könyv J 1. fojezeL 
és 111ft„-s orsz;igos törvények és a mi11uc111mpi gyakurlaL sze
rint hasonló gonosz tottok, vagy az örLlöggcl való szövct
kozés wogógotús uü.utotésc molloLL tilalurn:i: azért '~ uovo
zott ügyész az előrul.Jocsájtottak ala11jiLll ki váuja váJlol.titt 
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nyilvánosan hóhér által mcgégottotni s ezt mogelözúlcg kín
vallatás alá vonni, s fentartj1i a fontartandókitt.« 

»A személyesen joleullm) vittllott részére kinevezett 
védő ügyvéd Erdős János következőleg válaszol: az clótor
jesztott állítólagos biinöket tagadjit .mind halálig s - fen
tartja a fen tartandó kat. e 

Jij1-re a felperes részére megbizott ugyanazon ügyész, 
ki az előre bocsájtottak szeriu t vádat emelt, 1i bűnper ada
tainak megerősítése végett előterjeszt bizonyos bííuvizsgálati 
imtok1it, s azon folül hivatkoúk a rendes szolgauirú úl· és 
esküdtnek teendő azon jelentésére, mikép a néhai Kis lstvítn 
dobozi fakos özvegye megégetése alkat mával azt vallotta, 
hogy ViÍtllott is UÍÍlll'éSZOS volL a llll~l'cg·kcveréshon, S Z<Íszh)
t1trtó volt a boszork1ínyok küzt, mely a1httoklrnl ki1leríthctű 

s ucbizo11yíth1itó az oll\torjcsztett bííu, a miért is ki vítnja 
víullutt1tt megúgettutni s fo11ta1tja a fo11tarta111lókat. e 

8ok időt vehetett igúnyue a títrgyalás, mert beestele
dett, s »J\liutá11 az hitet.ik, igy lrntiírozott a törvényszék, 
hogy it nap lomente ut.áni idtí gya.uus, aiért jelen per hol
napra halasztatik el.« 

J\lítsuap a por ujra tárgyalíts alá vétetett, s it tönény
szék komoly fontolóra vevén az előterjesztett uüniigyi ada
tokat, következő határozatot hozott : 

»Miután 1tz előterjesztett hlínvizsgitlati iratokból, vala
mint dobozi Kis Jstv1ín megéget.ott özvegyéuuk vallo111i'tsúuól 
vátllutt uíinössógo kitanulható és kiuerítlwt.ő 11e111 volt; rnintl
azouáltal a uüuvizsgú.lat.i iratokbúl merített némely adatok 
folytán gyanusuak tartott vítdlott kötele:; két eskü letótele 
ítlt.al nuLgítt ti::iztítz11i, é:; az ilyu11képe11 letett. eslii ált.al it 
bűnper és a büntet.és itlúl fulnwntet.ik.« 

Vádlott a » ltészérc hozott határozattal me„eléo·otl vé1L kö-. e e 1 

szöui a tokiutotes, nemes t.örvényszékuek kegyos és istenes ueli-
burntióját, s az oskülotótel íüt<~l ulegot tott i~ lu~tMozat1mk.'" - - -
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Szent-Andrn8on lakott 1721-ik évben egy jó eróben 
lovó üreg eml1er. Snppnny Andrásnak hívták; do a nép 
kiizi\nségosen csak •Hamugüntő«-nek ismerte. 

Nagy híre volt Harangöntőuek. Messze földről eljártak 
l1ozzá jövendöléseit meghallgatni. Gyógyirjait is igen sokan 
igónyl1e vették, s nem tn1lott a betegre, úgyszólván senki, 
mint ő. 

Nt\ha-uéha foJkernlrndett s bejárta nemcsak a várme
gyét, do. megfordult Borsod-, Pest-, Heves- és Csongrád
vc'innegyékbon is, és mindeuiitt ünnepe volt a - boszor
kú.nyokuak, mikor ó megjött. 

Békésvármegyében tette rít a türvéuy a kezét. 
A sok panasz, melyokot ellene emeltek, do meg köztu-

1lomíts11 gonosz táltossága is végre ana indították a vármegye 
alispá11j1'tt, hogy 1721-ik év elején olrendelto ellene a vizs
gií latot s nwghizta a rizsgiílat foganatosításával Nadányi 
Aliklás szolg·ahín'>t és Mnrakiizy ,József esküdtet. 

Ji~zok t1ulomásárn jutván, hogy Harangöntő épen Szent
A n<I rítsou van, azonnal oda mentek s elfogatták, s meg
koz1lUik ellene a vizsgálatot. 

A ta11{1khoz knvotkezíí kénlúsok intéztettek : 
»'l'ntlja-u, lií.tta-e, hallotta-e tanú Harangöntő András

nak nyilvánvaló boszorkány mester voltát ? 
»Tudja-e, látta-e, hallotta-e tanú, hogy az elmlÍlt 

1720-ik esztendőben Sz.-An<lnís havítna.k 1 !"I-ik napján va
lakit iirdiigi rnestorségu •íHal megnyargalt vagy vesztett 
volna ?« 

»Mit tnd ezen dologban és magáu kíviil kit tud jó 
tarnínak louni ?« 

Szul1ai Andrásné, Wég Erzsébet szeghalmi lakos követ
lrnzóket vallotta : 

, Kovács Gergolytöl hallottam, hogy mondotta : 
»Nyilvánra esküszöm, hogy Harangöntő hítt engemet ki a 

l1ázból és ő ütötte a fejemhez a kant;írt s ó nyargalt rajtam.e 
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11Azt pmlig a Koviír.s Oyi\rg-v s6goní.nak a folr,s(•gt'•tíil 
lrnllot.t.am, l1ogy világosan gyanako11ott, l1ogy a lmínykcíját 
l lara.11g-i\11Hí ront.ott.a mng, kit. is mi1lti11 '1'1írrn a doktorhoz 
vittek volna, azt monclja Tlarnngi\ntíí: 

»No vidi! el, adj szappanlevot neki s mindjárt meg
gy6gy11l..,, 

»l\fagától ITarangöntótól l1allottam, folytatja tanú, hogy 
a túri juhászok irnki azt mo1Hlották, hogy ördög vagyon a 
fal 11 ha. 

)) l\fornlja i·;í. TTamn gi\n Hí : »én va~yo k a . . . 
» lJgyan t.o vagy-o Mt.ya ?« - szMnak a jnMszok. 
»A ITa ismíit azt mornlja Haraugi\ntó : 
» l•:ngmn hínak aunak.« 
»A mikor Kovács György mogkliWzte Harn11gl\11t<it, azt 

mon11nt.ta : 
;> Lollrnm Ková1~s Gyllrgy, mi ki\t.i\zz t'1gy meg.« 
A rrn Kovács Oyi\rgy azt felelte : 
»l\rcgkötözlck i\nliigaiita, mert tudod-e, hogy engem 

mcgnyargalt:íl, s t.11dotl-o, hogy hiivi\H~sc1lro az cgfoiz áhrit
zatom eldaga1lot.t, hogy mt'•g szomfln11nol SPlll láthattam.« 

»'L'ováhlliÍ., - szM tanú - bort ivott Harn11gii11W 11.t
lnm üt itczét, ús mikor annak árát. kórt.cm, hármáért meg-
1izctett, kctteit eltagadta és m iudjárt azonnal a kezemen 
nyavalya esett, ki iránt is gyani'iságom szerint csak jártam 
rnit, hogy gyógyítson mel!,', s mi kor mog'fogt;í,k ús Öcsü1lru 
vitV~k. arm is :i.j1í.11lot.ta 111ag1ít,· hogy csak 11ocsássAk ol, 
mindjcí.rt meggyógyít, - amint is mihelyt elllocsátottítk és 
haza érkezett., azomrnl kiili\nüs fönlót fózüt.t és mindjúrt 
11wgkönyohcrltem, cla,1111yirn, hogy azt mo11tlotta : 

• l;:dosem aztán meg ne égottoss, mert meggyógyí.tlak.« 
»Meg is gyógyúltam, Tstonnek hála, s a kezemen levó 

sehct podig valami porral hintotto be.« 
Kovács György hallgattatott ki ezután, ki is olöa1lta : 
:11A Tolnai asztalánál ülvén hallottam füleimmel, hogy 
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Harangöntő, mikor Szubainé nyoszolyójában kínlódott, így 
szólt hozzá : 

»Üsil tagom, csak meg ne hagyj engem égetni, bizony 
úgy meggyógyítalak, valamint voltál !e 

Én arra azt mondom neki : 
>Ha arra ajánlottad magad, hogy ezt a becsületes asz

szonyt mcggyógyitod, gyógyíts meg engem is.e 
>Arra szól tanú, ajánlott aztán orvosságot s javallását 

megcselekedvén, mindjárt mcggyógy1íltam.c 
>Azt is hallottam, magától Harangöntötöl, hogy a túri 

juhászok ördögnek mondották öt, hogy meg kellene égetni, 
do csak nevette.e 

>Magamon pedig nz történt - folytatja tamí, hogy só
gorommal elmenvén Szarvas felé karónak való fáért, és a 
túri fokban az ebünk elüt egy rókát, és a mikor visszajöt
tünk, akkor reá akltdunk és haza vittük. Én másnap megyek 
it I1'11rngy felé va1lász11i, hátha Vitlamit kaphatok, s hallok 
ogy gyernwk rí ViÍst, s t'1gy néztem, hogy valami asszony le
tuttc volna, vagy szekér köriil volna a gyermek; dc mint
hogy semmit sem láttam, mogijetltem, hogy nem jó s~erzct, 

s én csak haza megyek. .Jön hozzám Harangöntó s azt 
mondá : »J ere szomszétl Békésre.« S arra én azt mondom : 
, Bizony nem mehetek én most, mert még Túrra megyek a 
malombit s egy kicsit órlük, minthogy csak más tart kölcsön 
kenyérrel,« Azután el is mentem s haz1t jövén Túrról le
fekszem ítgyamba. Oda jöttek hozzítm s én Harangöntót 
megismertem, ki így szólt : »Gyore szomszétl a várme
gyére, mort elloptiik az 1í1· négy sziirke lovát az li1mugy
lntn, megismertem kigyclme1lut a ·hol Vitdítszott s a gyerek
sírást hallotta. e Enc c11gt1111 csak elvittek Kigyós felé, 
onnét visszahoztak a házamhoz, onnét ismét vittek a Gödény 
hahuához, n Gódóny halm1'tt61 Ktirösre, és mikor a szolnoki 
kapun kijöttem, ismét megismertem a Harnugöntó szavát. 
Szolnokról hazajövén, a házam ajtajánál aztán elbocsátottak, 
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(!11 linrnrnvén lefrldidtrrn, s rnincljnrt monclorn felrsí•g-rnrnrk: 
"No hizony én 011a va.~yok, mert engrrn mrgnyargaltak a 
hoszorl\ányok, TTa.rn.ngn11t(inok a szavát rnc~isrnortorn.« Aztún 
:t 11úznak a közopiro lofcktl'tctt a föfos1~gem s mindj:írt rni
lrn lyt lofckiilltcrn, a párn:ít. krgyetl rn ii 1 mrgníztiÍ k a hMzor
k:1 nyok a fejem alatt.« 

Hallotta tanll nzt is, mid ón fenyegették HarangiintM, 
hogy mornlotta: »Mi 1111szna, hogy reám törtük, mert nincs 
az a törvény, a ki engem 11<'\t oszteJHlcig, l1ét Mnapig és 
11ét n:i.pig rncgi\ljiln ús rnngb.>l et11eRse11. « 

Na.gy Gyilrgy azt vallotta, 11og-y mikor 'l'nnól hazakiil
Wziif,t, :i szt-a.rnlr:ísi r{•vnt'•l Hara.11gil11t1) :t lwjM. elvdt.o 1·sc
lí\(loil.t1l, s 110gy u miatt ilssz1ivoszt1tt vol<1, mi111lj{1.rt. llHlg'fo

nyegette s nem sokára kogyetloniil megrontotta négy usz
tond(is kis loányk:íját. 

' 1 1 ·1 ' l ' 1 , J;~nle rnsou 1 esomenyt Hiszlllt e cz11t:t11. 
» Vezsenyen a 'l'isza nwllott Hara11gii11tó Arnlní.st a vizro 

vitték táltossága miatt.« 
»A nyítron, folytatja, -- egy ifjn legénynyel lrnsz:í.llás 

t:íjhan összovoszett.. K ósöbb egy kor fényns nappal rnegfogtú.k 
s a földhöz ütötték, hog;y kitürt :i karja. Ezért mindig lfo
rnngUntóre gyanakodott.« 

• - - - - l\likor pedig haza mont Haraugüntö 
lÍgy hajnal fe]e rajtam, pojháti1 fakó li) voltam. Hementom 
a házamba mag:im Jába111011, igen ol voltam fúra(lva, izz;ult 
voltam s mon1lotta111 a foloH{1gum11ok : • Elrontot.f, 1.111g-n111 

llarnngöntó a 11yarg1tlódz1ísba11, 1t jobb oltlalom kisoucsuJctt 
a sarkantylizástól, s 1i sz1ím is kisebesedett a zaboláttH. Ez 
util.n vért hánytam, és a kezemmel nem foghattam, podig 
az előtt egészsí·ges ombor voltam.« 

A vizsgítlati jegyz1ikü11yv Sz.-A 111lráson vétetett fel s 
1721-ik évi januiír 29-ki kolottel Szeghalmon iratott al:í. s 
terjesztetett be a törvényszékhez, 

A törvényszék ujabb vizsgálatot rendelt ol s a vizsgá-
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lattal ugsanci:iak Nadányi Mik16s szolgnhirót és Oláh János 
oskiidt.11t hízta nrng. 

l+:zek 1721-ik évi mÍlrczins hó 26-ítn ejtették meg 
Szm1t-Antlráson a vizsgálatot. 

A taut'ikhoz a kiivntkczo kérdések intéztettek : 
)>'l'n<lja-o, l:ítta-e, lrnllotta-o a tanú Harnugöu t<'ínok, 

al i:ÍH 811 ppnny Andrásnak nyíl vánvalt) táltosságá.t ?« 
'> Hog-y az clmnlt és ezen folyó eszt.elHlőkhen, Szent

A ml ritson vag'Y másutt ördüg·i mosterségúvel valakit mog · 
vesztutt., nyargalt, rontott, varázslott és babonált volna?« 

Az első tam't, kit kihallgattak, Nagy Erzsébet volt, 
Koviícs flyürgy folostigo. 

»Nyilván rÍL rnorok osk1í<111i, igy sz6lt, 11ogy Harangünt<l 
í•s a foloségo - -- - képóhon jártak rá.rn marczangolni 
és nyomorgatni. '1'11<10111 azt is, mikor az nramiit megnyar
gaHa llara.nii;i\nW s roggol nagy fárndvn haz:i jött s azt 
111011<lja 11ckü111 : 

»Ja.j, clronta engem Harangöntő.« 
.\;r, 11ra111 prnlig olyan s:í.rga volt, mintlm v<'irH vott.ók 

volna s ruLL011ut11s lucskos :•olt. -- az izzadtstigtlll. A kút 
sz1íj:t Hzúlo sobes volt s az ujjaival nem foglmtott, magam 
adtam neki enni. Igen mcg·hetegedett utÍlmrn, s magam 
hordoztam ki a házhól -- - - . Annak előtte való nap 
pe<lig semmi baja nom volt, még vadászott az uram.« 

H:tllottam Harangöntóuek a szájáMl : 
•No engem az urad - boszorkímynyá tett, de majd 

mugbitnja. « 

1;:11 arm azt mondtam : 
:>Ha azzá tett is, csak szenvedd.« 
Addig, mig Haraugöntó ide nem jött, mondj1L tamí, 

liúkíwcl laktunk, hogy ő ide jl\tt, valamikor zajdultunk -
ellono, ugy összevissz1L marczungolt, hogy egész kék lettem. 
8okszor oljött, pedig tígy féltem tőle. .Mítr miatta kellotti 
Szentesre is mennem, magamat gyógyíttatni. e 
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Következett a Knsai Erzsébet Egedszegi Jánosné kihall
gntásn, ki mindössze annyit nllott, hogy »hallotta másoktól 
Harangöntilnek - boszorkány voltát, s azt is hallotta, hogy 
Suhainét ö vesztette meg. e 

Horvát Tamás elóadta, hogy Harangöntötöl mondotta 
neki: 

•Én hét esztendeig, Mt hónapig, hét hétig, hét napig 
élek, akármit csináltok is. Már elteltek a hónapok, hetek, na
pok, a hét esztendllben vagyok, azután tudom, el kell mennem.e 

Suhai János következllket vallotta: 
•Az elmnlt összol az úr cselédjeit költl}ztette haza, 

Hamngontö a szüretro ak1trvítn menni, 1tzt mondja a kiHtOzés 
közben Harangöntő a hajón:« 

»Ha mind a Körösbe merülnének is az úr cselédjei, 
én nekem semmi bajom som lenne.« 

~~n arra belé kapok és üsszozajdnlok vele s montlom 
neki : 

»Nem jó ember vagy te, tátos vagy akkor te Harang
öntó.e 

· A veszekedés után akkor éjjel a feleségem liíba nagyon 
cldagadozott. Reggel elmentem Harangöntőhöz s montlom 
neki : 

>A tegnapi , veszekedés miatt megrontottad a felesége
met, hanem meggyógyítsd, mert rosznl jársz.e 

Oda jött aztitn hozzánk s megtapogatta háromszor a 
feleségem lábát s mondott sok olyan tl.olgot, a mit uom 
értettem, rá.olvasott, emberre vetett, s azután meggyógyult 
a feleségem. Nem sokára megint eldagadozott a keze. 
Harangöntő a keresztelöben levén, felkerestem. l~ljött s 
háromszor ráfútt a feleségemre, mire egészben az egyik 
ujja, a. másik félig elfeketedik mint a kótszén. Más éjjel a 
feje és ábrázatja is eldagadoz, úgy hogy csak azt gondoltuk, 
meghal bele. -- Az úr lovain Mindszentre mentem, azon 
közben szentelt gyertyát is. kértem a plebánostól, (azt co-
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mon(MH11k, maga Jfarnngöntö is comeudúlta), hogy azzal 
kuli fiisWlni. Mig én oda járok, oda jüttek a gyulai praofcc
tns Mnraküzi Íls Mat.nht Piíl nraimék, hogy a sok· pa111tszra 
n{~zve mcgfaggatják lfarangöntót. Megkötözik 01·össen és 
Ocsüdre viszik. Engemet kért aztán Harangöntő, hogy csak 
hocsáttassa.m cl, meggyógyít.ja a feleségemet. Hogy azt a 
fogadást tette, ollJocsá.ttattam. Azután va1ami - fürdőben 

háromszor megförösztötte s meglappadt a daganása szépen. 
Azután a kezét valami skatulyából - - - porral hin
tette, (azt mondották, abban is valami boszorkányszer volt) 
s így aztán meggyógyult a feleségem. - annak előtte pedig 
{1p és egészséges vo 1 t. « 

1 Hogy elfeketedett a feleségem ujja - fejezi be vallo
mását ta111í - tiszt.1L holtszín görgedezett ki az ujji\ból. « 

Ji~zznl közilltiik a 1Taraugont6 ellen folyamatba tett b1in
vizsgálatuak rernlelkeztisiinkro i\.116 a1fatait. 

Csak igen kis részét képezik ezek a nevezetes pernek, 
molyhou a vizsgálatok ilvekon á.t R megyeszerte folytattattak. 

SajnoR, hogy épen azon imtok hiú.nyzanak, molyok a leg
érdokosehb adatokat szolgáltatták volna arra, hogy Hu.rn.ng
üntö András igen híres boszork(u1ymester volt, - hogy nem
csak a mítr ösmortetott tamívallomásokban terhére rótt egy
sz1wii gonoszsá.gokat követte el, hogy kuruzsolt, bl'ivöléssel, 
bájolással, ördögi mesterségget foglalkozott; de, hogy ö volt 
feje, mestere azon boszorkányhadnak, mely - ugy látszik 
·- vármegyénk toriilotén szervezett szövetkezetet képezett. 

A »fiscalis procnrator« 1írn11.k alig olvasható vádirata 
vet csak halvány világot Harangöntő nevezetes egyéniségére. 

A vádel6terjesztésből knvetkoztothetjük, hogy lfamng
öntó nem közönséges kuruzsoló volt, - hanem 1 istentelen, 
gonosz táltos, ki erdők súr1iiben sötét éjjel maga körül 
gyüjté társn.it s felgyujtatta a babona hit tüzeit, s pogány 
módra énekelt, imádkozott velök, s fogadalmakat tett és 
tétetett a. sötétség fejedelmének.e 
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Mily érdekes lett volmi mngismerniink a boszorkáuy
szertartások részleteit, - a hoszorkímyéneket, foga<l:tlmak, 
im;\,k tart!tlmát, a btivöléA, bájolás Azavait, melyekre Harnng
ilutő az éjjeli összejövetelek alkalmával btiutársait tanította, 
de fájdalom, a bliuperckre vonatkozó adatai foltalállrntók 
nem voltak, s meg kell eH•gednünk azon nehány szóval, 
mely a vádindítváuybau foglaltatik. 

A vármegye törvényszéke - ifjahb Cs. Komáromy 
G yürr,y ttlispán elnöklete alatt 1721-ik évi január 28-áu 
kezdte meg Szeghalmon a Harangöntő bűnperének tárgyalását. 

N cm találjuk feljegyezve, hogy kik voltak az érdekes 
»táltos-per« 11iníi. 

'l'i\bhen azok kl\ziil, kiket már ismeriink, nem voltak 
1.;Í blabi rák. 

Ujra alakíttatott 1 720-han a vármegye türvényszékfl. 
Nem tudjuk mi volt az oka, hogy rendes tisztujításou 

kivül eszküzöltetett a választás. A vármegye jcgyz1'íkünyvei 
folvilúgosítást nem uynjt.auak, annyi azonban bizouyoA, 11ogy 
akadt 1t t.áblabiní.k küzött h~ olyan, ki a z;tvaroshan halá
szott, s mcgtü1"t{mt, hogy a cs1tl)ai és gerlai csorllítról ollmj
tott tnlkok Bécsi táblabíró nmm portáján legelósztek s uem 
hulta urát adni, hogy keriiltek o<la; s volt eset arra is, 
hogy 1t gy"ulai mészúrosmtk egy másik tábJabiró ur adott cl 
birkákat, pedig iiem foglaJ kozott azok tenyésztésével. 

Elég az hozzá, hogy mikor a Harangöntő bilnpere a 
'törvényszék elé keriiJt, nj bírák szolgcíltatták az igazságot; 
s Jm az ez időtájban tá1·gyalt búnperek irataiból lehet kö
vetkeztetnünk, a Harangöntő iigyének tárgyaJásábau s az 
ítélet hozatalában, az alispán Cs. Komáromy György elnük
Jet.e alatt László Miklós szoJgabiró, Oláh János és 1ilumközy 
József esküdtek, Tholnay István, Regi Gáspár, Imzirly Sít
muel, J euey Peren ez, Csanuiy Jl,orencz, Á bráuyi György f.áhla
birák vehettek részt. 

;Muraközy Márton volt a vármegye ügyésze a >nevezett 
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előljáró és fol 1rnros nevében általános meghatalmazása alap
jirn ~löro bocsitjtván az elórobocsá.jtandókat, fontartvÍLll a 
fe11t.arta111lókat« vádat omolt. 

l\findenekelött fololvastatta a búuvizsgálati iratokat s 
előterjesztette, hogy nem azon körülményre helyozi vádja 
sulypontját 1mikéut Harnngöntó, másként Su1lpuny András, 
1wm tudni mi okoktól vezéreltetve, elhatározott gonosz szán
dékkal ördögi mesterséget gyakorolt, s többeket gyógyítván, 
megkínzott, mogrontott, molyok különben már magokban 
vévo is elegendők volná1uLk <L törvéuyszerü büntetés ~lki\1-

nmziLsárn, hanem igonis <trrn, hogy viLdlott Harangöutó Su1l-
11u11y András ördögi szellemtől eltelten az isteni törvénye
ket gonoszul megszegte, s oly dolgokat cselekedett, melyek
kel a keresztény hitorkölcsök és isteni parancsolatoknak ki
guuyolására. izgatott s a melyeknek az volt czélj1t, hogy_ az 
isl.oni törvéuyok iránti hitökliou mások1tt mcgrollllítson, uo
vczotcsen más isteneknek tiszteletét a különösen is tiltott 
ördögi énekek á.lt1tl gy1Lkorolta.. 8őt a mindenható s irg1tl
lllitS istout olh1t"'yva. "Ollosz szellomek társa.s<Í"álian ördö•rös 0 b 0 0 

óuekokkel a sötétség fejedelmét umgához hi vta és ugy1t11czo11 
szellemokkol pogiL11y tüzet gyujtv1L a sötétség fejedelmének 
segítségét kérelmezte s ezen kivül -- - - sok csoleko
dotoivol vétett a tormészot törvéuyoi ellen időt ós alkalmat 
follmsznál va., voszodelommol fonyegetott másokat, szerzett 
11y<LV1Lly1í.k1tt s <L szou vedőkuek btib1í.jos orvossiLgot · csinált.« 

;,Afjll(lozou téuyciu kiviil - folyt<Ltj<L vádját az iigyésl.i 
- lc•r111t•ryobb Uüuéiil tekinthető az ho•~v »a. sötétsé•r foJ'o-o 0 l OJ · 0 

delméro osküdött, molyet áldozati ókosséggel folczifrit.lkod v„ 
vitt véghoz.' 

Miután pedig ozeu cselokwényci a ncvozott vádlottnak 
a tanúk v11.llom:'Ls1Liból nyíl virn kitünnok, s ki világosodott az 
is, hogy vádlott szokott alakjából többször .kivotkozctt ; s 
iuiutáu Sz. László király törvéuye ós i1odig I. könyv ao. 
fojozot szeriut ha.souló gouoszoka.t a hat.Jscí.g üldözui l:i büq· 
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totui tartozik, s miután vádlott hasonlóan az ördöggol való 
titkos egyetértésben levőnek t1tlá.ltatott s ördögi énekeivel. 
tormészot feletti dolgokhoz folyamodott s a. keresztény v1tl
lást megsértette, kél'i a UO\'Ozett • fiscalis procurator4: ur, 
hivatkozva Kitonics János ( • Directio methodica procossus 
judicarii juris consvetud. inclyti rogni Huugariao) könyvé
nek 6-ik rész 8-ik fejezetében előadottakra, vádlottat biin
társiiinak kipuhatolása végett kínzás alá vétetni, ;izután 
pedig a gyakorlat ós az ország régi szokás1ti szerint az ő 

testét egészen elhamvasztantló lenne, és kívánja a többször 
nevezett fiscalis procurator ur azt, hogy hasonló gonoszok ijesz
tésóro s mogfólomlítósóro az annyiszor nevezett vádlott v1ilósá.
gos ós teljmdtott vógrohajt1í.s útján tűi á.lt1tl mogógettessúk ós 
ellHLlllVitsztassók. - .~~gyóbkóut fontiirtvá.n a fentartitndókat.„ 

A vádlottnak nem volt vódőjo, de hogy igen ügyesen 
s minden lehető ügyvédi fogást folhaszuál V<L védelmezte 
umgát, igazolják a tÍtl'gyalási iratok. 

A vá.ilelőto1jesztés után vá~lott előadta, hogy »Ő a 
felhozott Llüuben nem rószes, s egyszerüeu tagadja, winditzon 
vádakat, melyek ellene emeltettek, egyébiránt Kovács Uyörgy 
tanú ellen kifogást tesz azért, mert nevezett becsületvesztett 
egyén s mint ilyen föbenjítró perben ta111íságotnom tchct.4: 

Erre a »fiscalis procurator» megjog·yzi, hogy » hijában 
t1igatlja vádlott, hogy ő nem búuös, miután a tanúk elöMlá
saiból, clo a saját beismeróséböl s a tiltott ördögi tettek
ből elég világos az, a mit vií.djiLban felhozott, és 110111 áll a 
Kovács György t1t11úskodási kópossóge ellen omolt kifogás, 
mort a 'L'ri1Hutitum11ak 2-ik rósio Vlll. fojozoto szerint az 
állítórnik koll 1Jizouyít1mi tutlni, és a mogyoi IJiráskodú,s 
alkalmával vádlott alakja, kinézése is vizsgálat alií. vecuuö 
máskóp va.ló bizonyítási nehézségek osotéu ; kéri a. kifogás 
olvotésót s ragaszkodik VILdjtí.ban elöto1jesztettokhe~ s ki
fánja. elsőbbeu is llt kínzást, azután vedig a bűuos törvény
szerű büntetését ; - egyébiránt fentartja a. fentartaudókat.' 
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Vádlottnak Kováes György tanú ellen tett kifogása foly
tán a törvónyszék olsóblrnu is a kifogás ós illotólog nevezett 
ta111í, tannzási kóposségo felett döntött, következő határozatot 
bozvítu : 

1 

»A »fiscalis procurator« tír által idézett törvény értel-
mében vádlott nem igazolhatván törvényesen saját állítását, 
Kovítcs György tanú ellen emelt kifogás1i visszautasítt1itik 
és nevezett Kovács György tanúskodása elfogadtatik." 

Ezután a •személyesen jelen volt Kovács György Ha
rangöntő fejére tevén kezét, megesküdött, hogy oly bűnös 

"lfarangöntó, mint búnperben írva van.« 
Tovább folyt a tárgyalás. 
A »tiscalis procurator• ismét felszólalt s olóte1josztotto, 

hogy megtörténvén a tauu (Kovács György) vallomásainak 
bitolesítóso, s miután ezen tanu Haraugontó fejére tevén 
kozét s megoskfülött, hogy vallomása igaz, s miután a többi 
tanuk vallomásai is hitelosíttottok s igazoltattak a törvéuy
szók olőtt, s erősítik ujrn, hogy igaz1it vallottak: ennélfogva 
sommi egyéb nem volna hátra, mint a végitélot kimondása, 
s ki vá11j1i, hogy kérolmónok minclonekben elég tétossék, -
foutart VÍtll a fontartaudóka t. e 

A törvényszék komoly megfontolás alá vette it lH'ínpor 
adatait, s ugy látszik 110111 találta elégnek a bizonyítékokat 
arrn nézve, hogy az ügyet végítélettel oldl..lutso, - mint a 
kövotkozó hatíirnzat igiizolj1t: 

».J óHohot iL • fümilis 11rocnmtor« nr koresctót vií.dlott 
ollouébon Kovács IJyörgy v1illo111ása s ouuek vú.lllott fojéro 
tott eskiijo ált1Ll ig1izolt1i, mi11ll1izo111í.ltal komoly1ibb s IJOIHL
tóbb ta.nulm{inyozása végett a folbozott büuöknek, s hogy 
azok felett végítélet hozható legyen, ezen por a jövó me
gyei bíráskodás idejére olhalaszta.tik. • 

»Mogjegyzeudó, hogy ezou ügyben mogkornsondók Bor
sod-, l>est-, Heves- és Csongrádmegyék, a hol és pedig llor
sodban, Bánfa.Iván, Pestben, Körösön, Hevesben, Vezsen,yeu 
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és Csougl'ltcllmn, Tisza-U gon, lfarnugöntó mugfonlu lt, s l10gy 
ekkéut az ügy annál inkább tiszlítzhatú legyen.„ 

Az 17~1. évi május 8-án Békésen tartott törvényszéki 
ülúson vétetett ujra tárgyit.lás alá a Harnngüntö bűuperc. 

Ugyanazon „Hscalis procuni.tor", ki már a mult évben 
vádolta Hamngöntöt, terjesztette is1Hét elő a václat, hivat
kozva azon bizonyítékokm, melyeket mitr felhozott, kéri 
ví1.1llottnak törvé11y értelmél.Je11 luenrlö meguiintetését. l!:gy
uttal elöturjoszti az időközben beszerzett ujit.lJu bizouyitéko
kitt, molyok mind.un kétséget kizárólag igazolják tál tosságií.t. 
Kül!mösen felhivjit. iL törvényszék tigyelmét azon tíz tbt.rnb 
okmányra, urnlyek a mnlt év folyamiÍ.11 megkeresett vánne
gyékuől s egyes községekuúl érkeztek; s mintirn ezekuől 

vilítgos, hogy >.>llitraugüntő az ördöggel czimboní.skodú1 isten
tagació, gonosz táltos, kivánja, hogy keresetének fcltéLleuül 
hely it.dassék, fentartván a fentlt.l'tautlúkat.„ 

8itjnos, hogy a megkeresett vimnegyék s község·ekuől 

uyurt a.da.tok szintén hiányoznak s ,nem világíthat.juk meg 
kellőleg az érdekes képet, mely Haraugöntőt, a llires tií.L
tost. egész valójáuan fulLiiutethetué. 

8ok időt vett igényue az »Uj<t.uu uizouyítékok" tanul-
mányozása. 

A törvényszék még máj. 8-án sem hozta rnog it. végítéletet . 
.Másnap a tárgyalás folytattatott. 
A »tiscalis proeurnto1·1 ujrn felolvastit.tta s hitelesítette it. 

t11.11úk vallomásait s a lJ[iuperlJe vonatkozó ogyéh 1Jiw11yítúkokat. 
Vádlott védelmét sziutúu előterjesztette, s ez utírn az ügyész 

előadta, hogy »VÍt.dlott ellen IJel.Jizonyítt;t.tott, hogy ördöngŰs 

énekei vannak s 11.zért <L Liintető törvények világosan követulik 
elítúltetúsót, 1:1 á.wlJ1í.1· foleslcgos, hivatkozik az 15ü3. évi VLL 
t. cz.-re, mely vilíi.gosan követeli, hogy 11. hasonló énekesekut 
liüutctni koll; azért kéri vádlottra a l.Jüutetű iléleLet ki1nun
ua.11i1 miután ait llt hiua.i törvények ugy kivít.nj:í.k, - töl.J

bire feuta.rtju. u. fentartaudókat.« 

-164-



A BOSZORKÁNY PERl<:K TIÉKÉSVÁRMEGYÉBEN. 1G1 

»Azon esetre pedig - folytatja az ügyész - ha be
bizonyítottnak tekintetik a bíin, mit ó remél, a b1íntársak 
kipuhatol:ísa végett, hogy a hasonló gonosztev1ik annál in
kább kiirtassanak, kivánja vádlottat kínvallatás alá vétetni; 
- egyé bil'án t fen tartja a fen tartamlókat. e 

Vádlott nem hagyta szó nélkül az ügyésznek ezen végső 
elöterjesztését som. 

Kivántit, hogy több tanu tegyen vallomást és· hitet r.z 
ő 11yilvA11való hoszorkáuy voltárn, különösen figyelmeztotto a 
türvényszékot, hogy elmultak a déli órák s a. tanukat a világo
sabb. tléli nap mellett kellene kihallgatni és megoskotni. 

Meg kell jegyeznünk, hogy vádlott védelmót szintén 
latin nyelven adta eló. 

Ugy látszik a vádlott kifogásával czélt ért. 
Az ít6lot.hozatal május 9-éról is elmaradt ; kétségtelen, 

hogy később mondatott az ki, de hogy mikor és hol, az 
iratokon nem találjuk feljegyezve. 

Az itélet a következő volt : 
»Ámbár a »fiscalis procurator« ur által előterjesztett bún

vizsgálati iratok, sót mi annál több, a vádlott fejére tett eskük 
által a most folyó évuok január hiiva 28-án ezou nemes várme
gyéueu tartott megyei uirásko1lás alkalmával tapasztalt, követ
kezetesen terhelő feltevések és hasonló mellékes l:.}-llonyítékok
nál fogva, és a vallomásnál tapasztalt folakadások s zavaroknál 
fogva egyenesen a kínzás alkalmazására, sót halálos büntetésre 
- haz1Li törvényeink értelmében elég ok lenne, de mégis a bún
nek nyíl váuvalósága, az ezennel kifejtett okoknál fogva nem elég 
világosan és kellően mutattatik ki: annálfogva vádlott, a bizo
nyítás módja azt úgy kívánván, de a törvények értelménél fogva. 
is, kínzásnak vettetik alá, ·és ha annak folytán bűnét bevallja: 
elhawvasztassék; ha pedig a. bűnt be nem vallaná, botrányok 
elkerülése végett a vármegyéből számúzettetik. « 
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BIHAR VÁRMEGYE Molnár Balázs 
BOSZORKÁNYPEREK BIHAR V ÁRMEGYeBöL 

ls 19t0-e1 •vekben lev•ltári kutatásaim alkalmával a Bihar me
gyei levdlt4rban tal4ltam egy köteg /Okmánytár 11-75 jelzettel/ kie
melt ok:má111t 1 amel7 bihari boazorkán7sággal vádolt szem•l1ek vallomá
sait tartalmazta. l köteg eddig közzd nem tett adatokat foglalt magá
ban. lzekb61 a Iomárom1 által sem ismert adatokbdl adok közre pár dr
dekeaebbe' a következ6kben: 

1. 

lzmo 171~. Die 9 Uartii in oppido Ii1-llariaien11 per no1 lnfraacriptoa 
peraota Inquiaitio contra Belenam Balogh Conthoralem Stephani Szabo 

De eo utl'11ll 

1. lfudgya-4, látta-4 avagy hallotta-d a Tanu, valamelly Boszorkány1á
gát1 itt Ii1 Uarjában mostan lakozd Szabd litván mostani feleedgd
nek Balog Ilonának. 

2. Ha tud ellene avagy látott ds hallott, hUti után valja megh aikdp
pen tudgja de mi formáD hallotta avagy látta de kitul. 

3. llind ez.ekben a Tanu kit tudna jdt Tuunak lenj azon hUti után val
ja aegh de nevezett azerdnt nevezze megh. 

1. T&!!u. 38 4v11 Ii1-Karjai Ssil"7i lndrá1nd lntal Iatalin halotta 
Varanai I1tvánnd1 gazda111on1átdl 1 .hogy V.I.-nd fia B.I. 
fiát a.hajdbdl kihajitotta, mire B.I. fia megf~n7egett1: 

•n11n1 1 il1en 11honnai fiu az a111ádtul kit ezoptál ki tejet 
az i1 ke1er6 111s." lláenap avagr haraadnap V.I.-nd leányát 
a 'tuJtTdba földhöz c1aptálc 1 a1 egdez lábacekája megdagadt, 
aire V.I.-nd B.I.-nak ~tánnaj'-rt, hogy gydgyitaa.meg,. ki 
odallenT4a 8 polturádrt kivágta 1 ol7an jött bel6l1 1 mint a 
1s6r d1 ldgy. V.I.-nd 1serint ceak B.I. tudgya meggyógyi
tani. lson leánrtának a vállát aegtapogatván tapogatás után 
aindgyalrt aegdagaclt, ezen claganatot ie 8 polturádrt de egy 
Tdka buzádrt gydgyitotta „gh. zO de 30 nihil. 

Néprajzi Közlemények III (1958) 4. szám, 363-369. 
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2. Tanu. Ii•marjai •o é•es Bgeresy György hallotta az 1lmult reTolu
ciokor el!J barna katona B.I. házához ment, - nem találta 
otthon, B.I. leányának mondotta gydgyitsa meg leánykámat 
aire hazajöTök, mert ha nem a házába égetem. Ad reliquia ni
hil. 

3. Tanu. Kádj IstTán 50 dTe~ Sallai IstTántdl hallotta, ki is étlea 
fia B.I.-nak, azt mondotta "az Anyám megette a gyermekemet, 
mingyárt fejére mernék esküdni ad reliquia nihil". 

4. Tanu. Szabd Jánosné Bege inna 40 éTes: oskolába járd fiát sok iz
ben fenyegette, egyszer Pocsajban ráment és mondotta "Csak 
Tered a fiamat da bizony mindenestUl megfizess Gyarta az u
tán egykor a karja kirothadt, és azután az fatensnek az fia 
szemébe megmondta te Szabd Istvánné nyilvánvald boszorkány 
Tl€f de mind ekkorság reá nem kerestemostis benne fekszik. 

5. Tanu. Domonkos György 16 éves, fentebbi fia Pocsajban iskolába 
járt: kalamárisa& és könyYe elTeszett. Kalamárissát B.I. 
házánál találták meg, miért B.I. fiát megverte D.Gy. isko
lába menet B.I. házátul kiáltott rá "ara reá emlékezzél, 
hogy megnréd az fiamat, e ne feledkezzél rula" 2 ngy 3-ad 
nap jobb kezén az ujja az tenyerénél megnyilallott seb és 
karcolás nélkül naponk~nt Teszett és rothadt. B.I. mondott 
anyjának OrTosságot, azzal gyógyult meg. 

6. Tanu. Iocsis Mihályné Sajd Heléna 34 éves: hallotta Sajó Istvdntul 
Pocsajban lakozd B.I.-nak mondottais "Te etted megh az sze
~emet, azon szdra azt felelte B.I. eregy haza nem lesz sem
mi gondja a szemednek", azután meggyógyi tot ta. 

7. Tanu. Szabd.Györgyné Szilágyi Anna 42 éves: Kozma Mihálnyétul hal
lotta, ráeskUdne hogy B.I. nyilTánTald boszorkány. 

8. Tanu. V~s Jánosné Szilasy Anna 38 éTes: hallotta B.I.-tdl, hogy 
az asszonyokat a vizre fogják Tinni. B.I.: "ha engemet viz
re Tetnek, nekem csak nádat és koporsdt kiszitsenek". 

9. Tanu. Uádi Jánosné Sereg Klára 30 éves Pocsajban !aktában, édes 
fiátul Sallai Istvántdl hallotta: "hogy magh ette az Anya az 
gyermekét". 

10. Tanu. özvegy Nagy Istvifon~ Keccr Anna 46 éves malomban hallotta, 
Vincze Jánostdl addig Kis György meg nem gyógyul, mig Szaka-
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resné markából nem iszik. 

11. Tanu. Bányai Andrásné Uolnár Erzsébet 38 éves egykor B.l. ajtaján 
menvén B.l. mondotta: "Komám Asszony mit cselekedgjem, mert 
az édes fiam ii azt mongya, hogy nem kár volna engemet megé
getni" - nem n.erte keresni! 

12. Tanu. Faragó Pál 18 éves B.1.-tól ezen télen mikor gyógyitotta 
"ha 6tet megfUrösztik, mivel az csontjai elszáradtak, az 
vizen lent Ul, csak nádat és koporsót készitsenek neki és u. 
akor mikor gyógyitotta volna kétszer adott egy darab málét, 
deP.P. a kutyának adta, harmadcor er6vel mer.e~ették: ki
ment a szérUre, majd kát egész nap vért hányt". 

13. Tanu. Szabó Istvánné Kozma Anna 25 éves: Pocsajban laktában Molnár 
Andrástól hallotta "B.I.-nál nagyobb ördögöt nem köll kB
resni11 11 • .l.-nak ezt B.I. mondotta volna. 

14. Tanu. Varanai Istvánné Varga Katalin 38 éves vallomása teljesen a
zonos az els6 tanu vallomásával. 

15. Tanu. Varanai István 38 éves: lánykáját otthon lételekor valami 
lehajitotta, lába ikrája megdagadt. Anyja B.1.-hoz ment,az 
kivágta, olyan jött ki, mint az apró fekete mezei tücsök. B. 
1.-nak három véka mézt adott, hogy mindennap bort nem a
dott naki, a lányka vállát megtapogatta, megdagadt, annyira, 
hogy a nyavalya is kiUtötte. B.J.-t kérte, kivagta: abból 
is olyan jött ki, 9 máriást kapott, B.I. ha nem naki adják, 
koldus lett volna bel6le. 

16. Tanu. Kozma Mihályné Kovács inna 45 éves Pocsajban Vincze Jánosnál 
lévén V.I. kérte B.I.-t, hogy gyógyitsa meg K.1.-t. Ekkor 
B.l. kétszer is megfordult V.l. házánál. Beszélgetés köz
ben azt felelte B.I. "én nem gyógyitom, lese vakargj, eö se 
akarjon csak halganunk, és mikor V.l. kikisérte volna ezen 
fatenst az hdzátul, akkor az sövényen könyöklött B.l., 
mondván ezaz fatens V.1.-nak, ahun megh látot, de joban. 
fogh harangudnj reá.m,ara felelt V.l., én nem félcem magamat, 
hanem csak kgelmedet, mivel nállam vagyon hUti és keze, hogy 
se nékem se maradékomnak nem árt." Rgykor megint Bányai And
rás háza el6tt panaszolta ezen fatensnek B.I., hogy fia S. 
I. stb. 1 továbbiak szóról szóra a 11. tanu vallomásai. 
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17. Tanu. 

18. Tanu. 

19. Tanu. 

20. Tanu. 

Litera 
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Simándy János 60 áves. Nágy ávvel ezel6tt B.I. a fatens fe
leságát61 kakast kért, nem adott. B.I.: megbd.Dnya, utlina 
csakhamar a fatenanek és feleségének a szemedlága eheszett, 
csak tapogatózva jártak. 

Nagy Sámuel 30 éves lum nihil. Faragd Páltdl hallotta: B.I. 
mikor gydgyitotta volna, adott neki egy darab málét, kutyá
jának dobta, másodikat megette, vérrel hányta ki. Szabó Já
nosnétul hallotta: hogy ette volna meg a kezét. 

Varga Mártonná Balogh Anna 26 éves B.A. ura boros volt, ily 
állapotban B.I. ablakát bészakitotta, az megfenyegette: 
•megsiratya az 1nyátul kit szopott tejet is". Pocsajba.n lak
tában az fatens ura házához ment. KitUl boszorkllnyozta, hogy 
a házába égeti, mert a fenyegetés miatt ma is sánta.· 

Varga Márton 42 éves:tanuvallomása ugyanaz mint a 19. tanné. 

PH. 

PH. 

Martinus Ujfaludi ICott. Bihariensis 
Judlium mp. 

Joa~nes Paár p. fati Cottus 
Jurassor mpia. 

2. 

Anno 1722 die 26ta Junii. Inquisitio contra Conthoralem Francisci Pa
czai in oppido S. Jobbiensis 

Utrum de Bo 

Tuggyaé láttaé hallottaé az Gyanus tanu világossan Páczai Fe
rencznénak nyilvánvaló boszorkányságát vagyis nyilvánvaló kurvaságát, 
egy avagy két esztend6 forgása alatt az mely vétkirUl meg nem bUntet6-
dött volna, avagy az gyanus tanu kit tudna jd tanunak. lenni tartozik 
hiti után megmondani. 

1. Tanu. Hotorán·Karácsonné 36 éves:Páczainé Katonával paráználkodott. 

2. T~nu. Nary Istvánné 33 éves: Pesze Máté quartályos katonával pa
ráználkodott. 

3. Tanu. Tót István 36 éves: bodorhájáról jött ekével kés6n, éczaká
nak idej~n. e16tte a pázsiton két fejér ludat látott, köze
litAt.l hozzájok s er,yszcrcsak eltUntek, az ekéhez fordult 
h~tba Uti P.F.-né, hol jársz ily kés6n, hát kigyelmed: 
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kertben Toltam. 

4. Tanu. [is thamásné 60 éTes: P-né Váradon Tolt fo~sdgban s mégis a 
maga háza el6tt sepergetett fényes nappal. 

5. Tanu. V6gyi IstTán 40 éTes: felesége rosszul Tolt, P-né szerint az 
égett-bortól! 

6, Tanu, V6iori IstTánné 40 éTes: paráznaságiú-ól Talll 

7. Tanu. Szabó'libályné 25 éTes: Váradi fogsága alatt finyes nappal 
o~tbon sepregetett. 

a. tanu. Csók IstTánn• 20 4Tes: nem tud kUlönösebbet Tallani. 

9. Tanu, Bota Valent 49 éTes: Felesége beteg Tolt, megegyeztek P-né
Tel hog:r fUrd6t csinál, de nem csinálta meg, meghalt a fele
sége, 

10. Tanu. Rácz Jllnos 60 éves: P-né adott pecsenyét61 fia meghalt. 

11. Tanu. Iiss László 40 éves: Rácz Jankó az pecsenyétUl halt meg. 

12. Tanu. Papp Mihály 36 éTes: ugyanezt Tallja. 

13. Tanu. Szabd.János 38 éves: Páczainé által adott égett bort iTott, 
el a!cart állani vizelete. P-nének azt mondta, ha· nem gyó
gyi tja meg, általlövi. 

14. Tanu. Pap Jánosné 56 éves: Öccse R.J. pecseny4t61 halt meg. 

15. Tanu. Rácz István 30 éTes: Öccse pecsenyét61 halt meg. 

16. Tanu, B6di libály 25 éTes: ugyanezt vallja. 

17. !anu. Lakatos Dinieln• 28 éves: Katonával paráználkodik P-né! 

18. Tanu. Pekete GyargJ 46 éTes: Szuret alkalmával P-iék borozni biv
ták, nem ment, jobb keze megbénult. Majd a caapszéken boro
zott P-né: Páj még a kezed koma, meg kellett volna az kezet 
TOnatni kerékgyártó emberrel; Tonta, nem gyógyult. P-né meg
tapogatta, meghuzogatta, nyomban meggyógyult. 

19. !anu. Harangi Jánosné 40 éves: három évTel ezel6tt ura aulyos be
teg Tolt, 6 is led6lt, finyes nappal bement hozzájuk P-né 
azon pillanatban kiment. 

20. Tanu. Bányai Jánosné 26 éves: paráznaságáról beszélt. 

21. Tanu. IoTács István 38 éves: hét éve beteg volt, P-né éjjel-nappal 
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a maga képében több társával meP,j e lent .• 

22. Tanu. Harangi János 40 éTes: kis~rtésekr~l beozélt,. P-né is ott 
Tolt. Más alkalomban Biró V. Ábránban kUdötte, megjelent 
mellette P-né is, vele akart menni, 6 .menta, hog1 nem megy. 
Felkapta és a fák tetején mentem, de a lábam a fákat sem ér
te. Feleeégem egy sor dohányt sem kaccsozhatott meg, megjár
tam utam. P-né hordozott, mint valami szivárványt, ugy hor
dozott, s a V. Ábrányi hidnál tett le és ragadott fel. 

Ezen tanuTallomás corroboráltatott az Sz. Jobbik Szék szinen 
Városnak Birája és Tan~csa előtt. 1722. Junius 26. 

3. 

lnquisitio Collateralis contra franciscum Nagy vel uti Personarum Ve
rificam in Oppido Komadii in hocce 1: Comitatu Bihariensi situato per

acta 

PUspöki die Mar. 17~. 

Utrum De Eo. 

1-mo Tudgyae, láttae, Tagy hallottaé a• Tanu,hor,y Komádiban valakinek 
nyilvánnl6 boszorkánysága,ördöghséghe és egyéb bUjös bájossflgha 
lett Tólna. 

2-do Kire gyanakszik,hogy tudva tanított valakit azon boszorkányságra 
Te.gy magadat vagy mást. 

3-tio Kit tudsz ezen dologban magadon kivUl jó tanunak lenni. 

1. Tanu. Katona János 26 éves: Tuigya nyilván a Fatens hogy az TUz 
mellett feküdvén a Gujánál dohányozva; mondgya az Fatens az 
másiknak, mitcsoda ember és Asszony jött ide azon szóra 
fel akarTán kelni.a fejekhez Utöttek valamit s mingyárt el
ment az ~ elméjek, annak utánna üket megnyergelvén Csökmő 

felé vitték és az Csökmői szikoncsokat kavargottanak et so
kan gyUltenek össze, mikoron pedig az Fatenst onnét vissza
aozták. a kantárt a fejébUl kiTették és lett ollyan emberré a 
Fatens, mint azelőtt volt, de minden teste fájt a Fatensnek, 
a ki a Fatensen Ult pedig az vólt Nagy Ferencz, megh is fe
nyegette a Fatenst illyen szóval te kutya valakinek valamit 
ne szólly, mert másszor nem igy bánok veled,hanem öszvetör-
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lek hogy ember nem lesz bel6lled? 

2. Ta.nu. Medgyesi János 24 áves: 1-um. Tudgya nyilván a Fatens, hogy 
háromszor megh nyergelték és mindenkor személlye szerint, 
Nagy Ferencz volt mind a 3-szor, pedig a jászolban feküdt 
othon; mivel az el6tt val6 tczakán egy szurka paripa képpi ... 
ben öszve tapodtták és azon tapodás mijatt betegségben esett, 
mely mijatt Gazdájának szántvást is el kellett hadni; els6-
ben pedig vitték a• Nyírben Bán Házi nevU praediumra, és ott 
a• Fatens ki dörgölvén a fejéb61 az Kantárt, egy késsel a 
sötétben kezi~bcn menv~n vellek vagdalkozott, de nem tudgya 
ki sértotteé vagy nem senkit is, hunem mikor onnét el oszol
tanak találtattak közöttUk sebesset is a Fatend öszve akar
ták szaggatni de Nagy Fer.::ncz, aki rajta oda volt, azt mon
dotta nem bántjátok bizony ezt, mert én mengyek haza. 

3. Tanu. Petrus Henes 18 éves: Tudgya nyilván a Fatens, hogy Nagy Fe
rencz elvitte lónak és a h6tt Körös háton egy szép tövishez 
merkötiltte, magok pedig elmentek onnét messze, és ott hagy
ták 5tet a tövis bokorhoz kötve. Hajnalra pedig ismét visz
szamentek, hazavivén az Fatest az maga udvarán az Fatensnek 
el csapta, és harmadnapig a Pates ott feküdt, melyért az 
fatensnek a hátán mostan is megh látzilc az Nyereg feltöré
se a Tenyereis az Fatensnek íme feltört és meghámlott a 
nyargal ásban. 

4. Tanu. Kétegyházi István 17 éves: ad 1-um uti Primus Testis, hoc 
tamen addetit a Fatensen nem férfi Ult, hanem Asszony de nem 
ismerte ki legyen, hanem világossan tudgya azt hoi:;y Nagy Fe
rencz volt az másik a•ki akkor az nyargalásban jelen volt. 

Kisvárdai Mihály Bihor ord. Judlium PH. 
Szlávy Valent Bihar Jurassor PH. 

PUspöki /Komádi/ 1724. Március 
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BIHAR VÁRMEGYE Molnár Gyula 
N:ePI GYÓGYÍT ÁS EML:e.KEI A BIHARI BOSZOR
KÁNYPEREKBEN 

A jegyzőkönyv első lapjának bevezető sorai arra utalnak, hogy az ügy előz
ményei másik jegyzőkönyvbe jegyeztettek fel, ami azonban elveszett azóta. Így 
az egész per anyaga a tanúvallomásokból bontakozik ki: „Anno 171i4. Die 25-ta 
January Gallyas Erzsók, vagyis Rácz Ádámné requisitojára így inquiráltatott 

DELEO UTRI PUN CT A 

1. Tuclgya é, látta, vagy hallotta é a Tanu bizonyosan itten Konyáron lakó 
Rácz Zsigmondné Székely Éva miném(í titkos orvoslásokat tsinált, vagy javaslott 
solo betegnek és azoktól micsoda jutalmat kivánt és vett? 

~. Közelebb ha adott volna Fényi Erzsóknak három szál füvet és azt micsoda 
módon parancsolta Sigáné, hogy adgya bé orvosságul a maga Férjének? 

:1. Hogy némely született kitsiny Gyermek körül addig leskelődött Sigáné 
míg S. V. (saját l!allomása) a Született kitsiny Gyermeknek a Ganaját el lopta, 
mellyet meg tudván a a Kis Gyermek szülei, felette zugolódtak Sigánéra? 

4. Kinek javaslott Disznó ganéjt láborvoslásra, nemcsak de sok rendbéli 
ki terjedett orvosságokat kinek javaslott és gyógyult é meg tőlle? 

fí. Való lehet é az, hogy Konyáron többnyire mind félnek Sigánétól, hogy 
vagy magát, vagy cselédgyét, vagy Barmát meg rontya, azért is ha mit kér, 
nem merik kedvét szegni, inkább mindenütt adnak néki amit kér? 

H. Hogy v:daki Boszorkányozta (boszorkánynak nevezte) Sigánét és kicsodák 
név szerént mondgya meg, ha azok bizonyos éjjeli, vagy nappali rontásra való 
cselekedetit tudgya? 

7. Kit tud magán kívül más tanut akár itt, akár Bagoson, vagy Sárándon 
lakót, holott Sigáné lakott?" 

A kérdésekből, melyek egyúttal a vádpontok is, kitűnik, hogy a gyanúsított 
különféle betegségeket gyógyított s így keveredett a boszorkány hírébe, aki 
nappal úgy, mint éjszaka képes különféle rontások elvégzésére akár ember, akár 
állattal szemben. A feltett kérdésekre a következő tanúvallomások hangzottak el: 

1. Gól Andrúmé, !'í-t éves vallja: „Adóss lévén a F. ( f atens) Ura valami dólgáért 
Rácz Sigánénak már karácson előtt múlt egy Esztendeje egy garassal, melly 
garasért Sigáné kenyeret kért, de a F. nem adott és mikor a F. házábul kiment 
Sigáné, így szóllott, jól teszed azt, hogy adsz eb a Lelked és reá csapta az ajtót 
a Fatensre, azon a napon estve felé úgy öszve dagadott a F. lába szára bokájátul 
fogva térdig, hogy a csizmájában sem fért, hanem az Ura csizmáját kellett fel
vonni, melyet mutogatott a F. Budai Mátyásné Asszonyomnak és Eő Kglme 
( keRyelme) meleg S. V. Disznó ganéjt javaslott, hogy azzal kösse, már ki is 
tsutsorodott volt öt jukra h. ki akart fakadni, de azzal megelőzte. A nagy fájda-

Orvostörténeti Közlemények 48-49 (1969), 195-205. 
Forrás: Debreceni Állami Levéltár, Inquisitionum et Sententiarum Protocollum Konyariense ab anno 
1764 erectum. V. 640. II/1. D. 2. 



lom miatt ordított a F. és Sigáné oda ment és kérdezte, mi lelt? A F. felelt nem 
tudom, mi lelte a lábomat és ő felelt, ha nékem egyet szóltál volna, meggyógyí
tottam volna; mivet kötöd? kérdezte és megmondám. jóváhagyta és comendálta, 
hogy tovább is azzal kössem." 

2. Benczik Albertné 40 éves a következő tanú: „Farkas nevű nássza lévén 
Sigánénak, kinek is menyetske lánya Gyermekét hogy Sigáné házában szülte, 
a menyetske Annya Farkasné Sigánéra így panaszkodott: A Boszorkány cselekszi 
azt, amit Sigáné e körül a mostan született kis Gyermek körül cselekedett; mert 
el lopta a legelső ganaját a F. pedig szemére vetette Sigánénak ezen cselekedetét 
és arra azt felelte, hogy Szem fájásrul cselekedte, a kis Gyermek azután mind 
hóttig rosszul volt, a szeméből mindig véres könny görgött, az édes Annya így 
panaszolta." 

3. Pethe Istvánné tanú, a község bábája, kinek vallomásából kitűnik, hogy ő 
ismerte a fenti gyógyszert, mert igyekezett elejét venni annak, hogy ellopják 
keze alól a gyermek pelenkáját. Így vall: „Születvén a Sigáné Unokácskája 
reggel, mikor aztán estvére meg akarta a F. füröszteni a Gyermeket, ki volt a 
Pólyábul és a melly ruhában volt az első S. V. ganajlása, azon ruhát elvette a 
fatenstül és összve tévén tette a gerendában, kérte vissza a F. mondván, hadd 
mossa ki, mert nintsen más ruhája, azt felelte nem adgya, mert szem fájásrul 
veszi el, nem jó a szeme." 

4. tanú, ifj. Löki Andrásné nem tud semmit. 
5. Mázló Dávid „új magyar" hallotta, hogy „félnek Sigánétól a Helységben 

nem merik kedvét szegni csak adnak neki ••. Rácz Adámnétul hallotta, hogy 
boszorkányozta Sigánét ... " 

6. Ungi Mihály :m éves vallja: „Rácz Ádám koha (kohója) mellett mondotta 
ifjú Füredi János, hogy Rácz Ádám Fiát azt mondotta a náluk lakó öreg Doctor, 
hogy Rácz Sigáné ötte megh." 

7. Is6 Mihály 4 O éves tanú: „Mikor Rácz Ádámék eladták Leányukat, 
elhivatták Bagosrul a Lagziban Rácz Sigát is Feleségestül, mikor eljöttek, bé 
nem bocsátották Rácz Ádám és felesége, hanem azt mondták, Bé ne jöjj a 
házamba, te Boszorkány vagy, te ötted meg gyermekünket." 

8. Varkucs János vallomása: „Debrecen felől jöttek a F. és Sárándi ujj magyar 
legény és hozódott elő Rácz Sigáné a Legény által és mondotta, egy Czigány 
hólta napjáig őreá kiáltott, de bizony nem is kár volna őtet meg égetni." 

9. Fejér János kb. 49 éves, nem vall semmit. · 
10. Özvegy idős Szabó Istvánné, Fenyő Erzsébet 54 éves tanu: .„A Fatenshez 

menvén szállani t;:ayaly két Executor katonák edczer csak ott termett Rácz Sigáné 
és a ház közepin a tánczra ugrott, a Fatens pedig kitaszigálta a házbul, mindjárt 
a F. igen rosszul lett a F. Ura pedig Sigánéhoz ment és Sigáné adott a F. Urának 
kezében három szál füvet, hogy azt ad 2. d um törje meg (a vádirat második pontja 
szerint) és vízben adja bé az Fatensnek, a F. valami nehezen bé vette és mind
gyárt jobban lett, az előtte pedig harmad fél hétig csak úgy ordított a F. nem 
is alhatott sem ehetett és mondotta a F. meghólt Ura; Ne véts annak a Sigánénak, 
mert nem jó asszony az. Debreczenben ismét két tű hordozó Czigány Asszony
tól hallotta a F. hogy az edgyik kiáltotta szemben Sigánénak: Égessen meg a 
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lobogós tűz, meg öléd a két gyermekemet, a másik Asszony pedig így szollott: 
Nem kár volt volna meg égetni eddig is." 

11. Mattusovitz Pál, körülbelül t-1. éves nem tud egyebet, csak annyit, hogy 
„Füredi János Uramnál lakott Doctor ember mondotta Sigáné felől, hogy Doctor 
Asszony." 

12. Nyíri András 5!i. éves nem tud semmit. 
la. Özv. Fényi Istvánné, kb. üli. éves vallja: „ ... hallotta, hogy Sigánénak 

Bodnárné javasolta, hogy a Gyermeknek 1.-ső ganaját kérje el a Bábátul és 
jó lészen szemfájásrul. A fatensnek is akart adni Sigáné, de nem vitte el .•. 
hallotta Rácz Ádámnétúl, hogy Sigánét komának nem hívatta Kurucz Péterné: 
nem szoptathatta gyermekét, mikor osztán máskor arra ment s adtak néki, 
mindgyárt teje lett s szoptathatott." 

14. Dallos Kovács Jánosné, :H. éves nem tud mást, csak annyit, hogy „Farkas 
nevű Nász ass~onya Rácz Sigánét kurvának kiáltotta." 

15. Ker~kgyártó Jánosné, 28. éves nem vall semmit. 
lU. Vég, másképpen Győző Istvánné 24. éves tanú vallomása: „ ... kását 

tört a Konyári Mihályék kölyüjökön s oda ment Rácz Sigáné s kért a Fatenstől 
kását, de a F. nem adott, mert a Tisztelete~ Uramé volt a Kása és felelt Sigáné: 
Nyárs a térdedben, mért nem adsz? Az után is kért, de nem adott, felelt Sigáné: 
No hiszen jó lesz, ha nem adsz is. Mai nap éjszakán 12 órakor feküdt le a F. 
és rt'lindjárt nagy dübörgéssel még mikor el sem aludt reá jött Rácz Sigáné a 
Fatensre' és megfogta mind a két kezével a nyakát és mondta ezt is, adhatnál 
te nékem kását akkor is, amikor Asszonyod a Templomban van és nagy dübörgés 
volt, úgy hogy felserkentek belé Tiszteletes Uram és Felesége, ki is mentek. 
Szép hód világ lévén a házbul megnézni a dübörgést és mikor haladtak a szoba 
ajtón, mindgyárt Sigáné is utánok ment és mikor bé jöttek megpanaszolta a F. 
Sigáné majd megfojta, hogy kását nem adtam neki. A nyakát a F. meg is 
mutatta özv. Sarkadinénak, Demjényéknek is, hát tiszta kék vót, mondták, 
hogy nyomtak. Egy hétig se tekerfthette el a F. a nyakát." 

A kihallgatott tanuk vallomásaiból kit(inik, hogy az egész boszorkányhistória 
asszonyok pletykája és képzelődése s valóság belőle annyi 'lehetett, hogy Ráczné 
valóban ismert néhány gyógyfüvet és a szokványos falusi gyógymódot, amivel 
kisebb-nagyobb kuruzslásokat hajtott végre s innen keveredett boszorkány 
hírébe. Így látta ezt józan paraszti eszével a konyári tanács is, amikor az ügyet 
e%zel %árta le: „ ... nem avattya ezen dologban a Konyári Tanács magát, hanem 
mint szükségesnek ítéltetett egyenesen Mlgs (méltóságos) Uraság Tts (tekintetes) 
Törvény székire az egész Processust sub sigillo alázatosan submitállya." 
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BORSOD VÁRMEGYE Leveles Erzsébet 
BAKOS BALÁS PRÓKÁTOR ELLENI BOSZORKÁNY
VÁD 

A c111.i.dl tyúl6lküdt1 ernclte bouork.t.ny• 
dd ldmutathat6 ptld.t.ja B1ko1 aliaa Sdchy 
B.ilb mlakolcl pr6k.t.tor c>clc, akit 1552 auitun• 
tu1Ab.ln 161orn6I, Bako1 Andr.11„t t1 Bakos 
Gbr.t.rnt, vl11úl lllte•lvlre, B.1 ko1 Andr.t.1 
v.t.dohak be Bouod drn1cl(ye ittl6utke clóll.11) 

Bako1 Andrbnt lcljelentt1tben rl<bdta, 
hory, amikor uol11.il6jhal a borj.ik ntlvcrtc 
kerltt1t .t.llitolla helyre, B.iko~ B.il.t.1 h.i1uk elt 
ment, ott lcl·al.i j.t.rva 1 teli torokkal ordilou.a 
bcc1úlcltben . mctatrlclle s bouork.t.ny~A;ot 
klab.t.lt r.t.1 

- „A butye hiru ••• , elvelltk u tn 
lehenlmn<k ulr' .t, a m.t.1 vil.t.1on Is ui:yan• 
a1on teiiel tljenek." 

J611chct, mind " strlett, mind a unl~.ilö
Uny halloll.\k a 1ulyu1 kilcleitwkct, .imde, 
hon „búnlclenck vohal:, nem 1:6ltJk 1cmmit 
ellene." 

A ddlott lclotec is bclcnatkou111 a 
~rpatvarba. 

- „Bclont.t.tok ul.a 11 tn tehrnem lejtt 
a 16vtnb<n" - ripakodoll ri a noli:.t.16r.a, majd 
lcljclent6t 6rdoutl rakoll b.;t,.t.io•nak nevute. 

A mcnde·mondU 8'ko1 BaUatk hlrúl 
.adU.k a ptdlk.t.torn.ak, ntla:órt.1.k a Y.iroaban b 
1 lcliclcnlt11el, illclve • bub.t.ioaok torvtnytvcl 
lrnyc1e11tk m<r •6r.oruuonvukat (con11.1t •~dl, 
cs ltle b6j01 b.t.jo1n1k mlco~• a1 16rvtnye, 
.a1t m~r kell t11rtnt). 

Am - mint ,, v.t.d!rat mrg.illapitja -
B.tko1 eucl nem eltedclt mer,, hanem Jakab 
uttjtn nyolc 6rakor parlpin 1tnctcn hazament, 
„u 6 mar• ajtaja clóll lcc..:lt lov,\r61, a Iont 
ltktntl lo1va al.i 1 lclltordo1t.1, "·'~Y 1üvC>ltts• 
scl :.t.ncolt, ttrdet b.ajtotl cl6ttc, allclui.I! tnck· 
lelt". Stricit 110!11.t.161 u akolban teheneket 
lejtek, r.t.jok ment olyan 1t11ci:cn c:t mondván1 

- „Frjjctck, butrc ••• " 
A tchcn'ckct er61cn verte, 11mire a l.lnyok 

jaj11tnl kudtck. Bakosnt kln61t a h.i:b6h 
- „Ztchy Bal.is ne menj oda, 1tm1ni 

f.lröd nlnc1 olt, ne vcrekedjtl, tar.d doli:od". 
S&tchy Bal.la visnal„rdult 1 ily 1&6kk1l 

kcidte 11ido11tnl B1ko1 Andr.isnth 
- „T e -lator nnony, kuralll llUC'ny „. 

mc1tudtam, hol lakli! azclólt b, m<1l.t.tod, 
hoey mr1ro1t.t.lbk b<nnctek<t... 1oha nem 
trtek tn velem, clti: ptn:<m Y.lP,'YOn tnnck<m 
mo1t is a l.i.d.t.ba, dc ti k6lc16n ktrlck Dobouy 
M.t.ty.lstul". 

P1n11101n6, „m!nl kncrcdctt ember, c11k 
eUordult ona&n". 

A m.l.1lk ddl6 Bako1 G.t.1p.t.rnt, núlctclt 
PolyAk Raxonla. El61dt1, hoRT 1511, au1uu· 
tuuban a la1tku.t.r1nt6 kutkrc rakta a faJC• 
kaka!, amclyhu •Ulott tehen•, „mint oktalan 

11) L. vlcil \61611, lolln vi41raleL 

.t.llat" hou.lt6rl<nk•dctt. Amikor odau61t a 
uolg.t.l6n.ik, bo1y hajta.t cl a tchen<I 1 a l.t.ny 
ttlic1itcnl akarta a parancsot, Bakos kifutott a 
h.t.1bóh 

- „Ne verd besiye ••• a tehenet." 
- „Ne ullko1ódj.il B•l.ia uram" 

mondta neki Poly.t.k Raxonla n•&Y llntn1t1eun. 
- „Ne 1:6lta11 tn •elem, mertba 116lanl 

kudek, mrsb.t.nod." 
- „Mit u61n.t.I laouH" 
- „Hov- tt1ed '11em hlj.t.ba ereutenek 

ki 11 udurb6l lt, mert te itt Is nyolc hónapra 
ho1.id cl a 1ycrmeket." 

B.1ko1 eucl nem eltircdell mr1, h.1nem 
15e2 au11uutua.t.b1n, amikor m.t.1lk 161om6jtt 
nldalmuta, 11 t6bb undok ul\kok k6&t cat 
mondtat 

·- „Bl&ony meerost.t.llak b<nncteket, ennél 
jobban mcrro1t.Ul.alr." 

- „Mtr alt acm lcle1tettiik cl, amennyit 
m•i:rost.t.lt.ll." 

- „N< n6li, te Poly.t.k bntyc ••• loead· 
tam tn, hos:y te •deci 1oha •EY t.t.lból n•m 
encm, mert te, •• •asy, altrt tudja a t6"tny' 
hou u ltle tl<lii cmbcrn<k mle>oda &1 p6-
n.t.ja" - lenye.:ctte me1 Y.ldlolt iljY s61orau• 
nony.t.t. 

A p.an1no10k aor.lt Bakos Andrb s.lrla 
b<, aki becaúlel1trtt1trt lclcnlrtte lel ltllotvtrtt. 
El61d.t.1.t.ból klc„ndiilt, hocy tanul• volt Balb 
pr6k.ltor ltktcl<nkrdtsclnek 1 a per l<l1>lyt1tba 
ucttn koron.al>noktnt surepclt volna. Ury•nar 
a lorr.t.1 k611l, hon Y.ldlott atyj.a tulajdonktpcn 
S1tcby Tam.t.1 mt11.lro1mutcr volt 1 anyfa m.l· 
aodik h.t.u11.t.1a rtvtn yiaclte a Bako1 nevd.") 

Mlcl611 a Y.1.dcn1clts indit6ok.lra r.lmulat• 
n.t.nk, a v.idat rlulctuziik. Mes.1.llapilj.ilt, hou 
B1ko1 Andr.t..n~ fcljclcntt1tbcn kctt61 ts kol· 
cs6n6s a· bonork.t.nyv.t.d. Az ci:yik a 1trtctt per· 
patvar k61bc11I 1nrg1yanuaiUsa, hogy s61ora 
tehentnck ul:j.t.t, tcjtt elventctu, a 16vtnybe 
bdont.a. A tchtn lsaun.lnak tlvuzttse a bonor· 
kAnyoa münlctek l<1l1mcrtebb lorm.ii" volt. A 
k61hlt 1urlnt a tehtn clvuutt lcjtt bonork.lny 
n<>rta ki fck<lc m1c1k1, kutya V.lfT btka ktpt· 
b<n. HA u áll.a! vtru l<jcl adott, azt h ront.t.1-
nak IYdt.t.k bt. A tchtn tcjtnek 16vtnyb<nl b<
lon.l11 az ar1 m11lca l1mcrdl<n v.t.lto11taktn1 
.t.11 a bonork.t.nyp6r6k okltvtlt.t.rAban.") lu 
cl6tlem lun<rt boraodv.i.rmcnel emltkekbcn 11 
caak l<ntl Y.ld említi. 

A rn.t.1lk t1 k6k16n61 bouork.inrr.t.dat 
v.t.dlón6 hlnlctlc cl annak el61d.ls.lval, laory 
81 kos Bal.la lcttrdclt lova cl6tt, .alleluj.t.t tnckelr, 

IJ)V&dloll c,,.flkll B1ko11U11Zlc~1Balh ahra 
Bor,...•hnurrc 1nb XVI. u&udbcll pcrh•I• lcnlar
loti.. B•tt•4•hOt•CJ• 1„ttu.a ProlOc•ll•• II. UI. 

ll) K o"'Aro0ty 1 Bou~rl.iarp6r61< oklcdlUra. 

Történelmi és régészeti közlemények Miskolc vdros és Borsod vdnnegye múltjdból 1 (1926), 7-12. 
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mai4 -pcnUU..J lmycrcl6410ti. Mial fdea
IOk, as c11 lru htco, kcrcutatr 1 Cfl'IU.d Ion.a· 
a!rok ld ..... yoU.aa a llouorliA.ayforalom Cfl'lk 
U..yqc1 Ma&4& allrotta. A m!rl& luclomJ.oyüoc 
taftoso&t a „mCf1011Al41". Ma 11 lsmat 9'p-
11okú. Lopú actln a roet4ba 11uit 01164 i... 
•lr& fott.t.k. •lmoodl.llr a 11aoualtott.ak on4&. 
A lcttcMk caillttMotl a rotla .t.Ultol&r foto(lll 
krnL M.t..lk m6dfa, amikor fiatal .t.ll&tol roaUl
oak mer, liorr !dcal muadfoo. S1okt.t.k a mcr
ro.uJaodo p•.,UO.r&ltt M•ü ll.t.li 1.afytrc ",;,111 
1 a 11.t.llot mcrro.Ulal. ~ lllcto Hl.la l&uaa 
IOl'Tad, puuluJ, Y&fl'Oo.llian foST• 

Poly.t.k Raxoal& paaua.t.bao a i.o„o„ 
k.lorr.\d CCTiilicnl 1 B.ako1 fco1c1c101tKIMk 
(incrro11.t.l.t.a) fdcmlltlwlicn oycit kUcJuut. 

A bouork.t.oy•Adon kl•lll mlodlitl cmltk 
m.1.llk Mrclcnct 1 a parhua.t.r Y.i.dJ.t.I tartal· 
muia. BakOI B&l.t.a „rpalnr koal>ca .Oro„ 
0611 lealctt crkolca6 uuooyakaak kl.r.b.\11._ 
Paau10106k a rraoulllU1ul nem!i.n a IK>
uork.t.ny• •a(l' par.t.aublrbc kerüli ucmllyck 
uok.t.aa• lor•tlchnt•cl tltck. V .t.dlral -.t.• 
ocmeaak fororYo.Jalot ktrtek a rajtuk uclt M· 
rclell'út 1 ddlottal a •ulyo1 kOYctkczmtnyck. 
kel jUha\6 lio.aork.iaya.t.1 (l'anui.t.lia kuerttk, 
baocm mindea.lr d611 magllkat loeknhk 
tlsztúa mosni. Bakoo Andr.UOt crtly-• 
•l•uautaallolta a lcjtrc ldisctt IH'ab.t.i-k 16r

. Ytoytt. Árt..tl.i.Dl.i.pl fe!"d fcdutc l UffaD• 
aklrot „Uly6l", Y&fl'il a r.t.1aloa, mef\OrlWl 
ktrtc.11) A par.t.an&birt mlodklt uuoay raer
•a&161tcW1 felaJ.t.aUa.t..al 1 utfancaak Uly6 
ktr4ud akart& c!UllrattatnL") 

Ne•uctl Joruok.t.11161 folyt, bOfYba a 
lalrbc ke•crt 11cmtly ldcitbcn nem lint.lata 
IDaf.ll, qul laccl COIUCllllrc Tidctut WpJ.lo &I 

Hl Vi41Hl 1 - ••• cl •• „... ...,.. „~.11111 

.._ ... al.ta p-lllcr, al~"I •• tall- /Mkho• 
,....i.1." 

15) V&•l•al 1 „.,, Adrt u ulrla l•ll allltc -.,„._ „ ......... „ •. ,.. ll•h• ""4·•··· . „ -··· •.•. „ ..... ,~.~ ..... 11ltt.a, ... ~ •• „., .•• "„ .... „„.c11 •• „ ... 111., •• „ ,„„ „.„ .1. 1-41 ..... 
,.....i•t." „Ldl611 111110 - lalla41 ki a parit••o.lr 
•Ulaln Poly&li 11.HHI& - 11 MIJ~• aarc• H•li 
•rY pe•t•ytra „ •11rakat. MWt •1T•• a 11•kt" let.a 
••rfal lfU UIC•llet YU.11, -PI ma fial h •alel 
.11.,.L All9'.e 1 .„„„„ „ l&lloH t-41alo• ,... •• 

lel." 111 -lltltli ••I• MIT a ••l"'""'htclltl. •l•I 
a r-'•ua.&r .._„,.„, olt6 11 .... Stut '"'"'• 1'"4-
•r• lrl• 111 1 S. Stapuel L II. e. J6. S1• .ot U..U a 
,„.u„i. M•l&llMI •• cpU& •• u ••• „_ .„,„ : s. 
L&Molal L L e. JQ. V1Taalp lallaiia••• 1: ll•i• 111· 
N>r, aü „„„ ..... a aara.all•ul •• „,, •• p,uj1aa 
•• „.7911 w.„„„,.., "'" ""'•rclU:d:c1, c.i„ 
aaa1 L L e. 5&.. 61. „ L IL e. 1. 1:•1 etn~I oc&Dr.-" 
..... .., ..... klll• &r4d: .... r•• Mlf _,._ a ..... 
„.c1 U•lt..._ 11-ldpallo tta--leli • puh„"r 
M•lclWN le_.I -r•1t1•1klftl • a •alMWll U• .„„„ .......... 

• 
Cfl'b.i.af6 1Üct9c k61•Ul6 p:•~ tort .11„ v„ 
M-I, M U 4rtallaal.i.t 1'l10ft'JIUI& Hllt \"Olt 
clq9'ra. ,..._, k6aaycr1 •441ota.t •"
hak1tt.11) A ""'.t.nl6k 6fl'" ""'' 114 Fmllo4o4 
lluüa 'liUrl WrWr batiakonllc 111Alt..11J 
BakoMk '6p_.,...kat aKf JSU-Na la, a 
n4aÜO. uoideokhoa W..a, a "'aluilcJ C(l'bú• 
f6otl """'UJr, borr as •cvfcnylbc, cwtlcr 
ayil'Y.i.ooaa11 mccqlfYCDltac (dr.kltuk k6YC1t1). 

A Y44lral a XVI. IÚ1~llcll prn:ll crtml· 
nall1 1ollli ltaycru a4al.t.ul 11 1101141. M1•4c• 
ack ditt mcr6ri&k a llo11ork4ay..t.r, par.l.1oa• 
..t.r, mapalYcuta llOotctálnck ponlo1 k616a~ 
atrtl. Amlr a pc..C.kcd6 rokoaok cla6 16r'Yt· 
aycklnl a 111crtrctt11, kii wlöl>W IH'antcW1I 
ocmlül a nacrca11•hlcl '11 laanro11&11.t.k. A• 
akkort pcra clJ.t.ru fonnu.t.r&l uc19pontj.t."I 
tr4ckcs a •44 dolufcultac. B.t.cb191fYcl prö· 
k.t.tor, rnlaclb.lrotn fcllclcnl6 k1101 kt,,.hcloJc 
a rca4ca 16r'Ytllya&poa uöllclllcr adta cl6 a 
ddal a Wr61 1141r dOtt. A ddlral "Bach· 
mcfTCY cum -•rb ponll", „B.leli-rTC'( 
khll •dOalr" kcsdüc W1oeyltla. laorr as cl6-
tcrfcsct& 116llclllcr 10ttto1 1 as d6&.tu 1ait&I· 
m.1.1 a Wröl utk fc1Y•6fc UfYa.aakkot lcrrcsle 
feL Polyik R.u:onla panaaúl ,,ldc19 qtol 1opra 
pooll e- aoaltb lllmllltu" kllcfcUud. Bakos 
Aaclr4Mt cn-c- lfT kc1dtc 1 ..WCm Bacla· 
mcnd 4kit." A lllaoaytt.U cuk61Clkul d.d· 
lutliaa a l&all.lllil.la a akt IOldtal dO. Bakos 
Aaclrúot W1onylt&al akarta, borT ••illotl DCie 
kli!fot lalHI kdtcttc. ") Bakoa Andru .t.DIUaai 
!cuol.b.t.ta ddlottuk cak6l. aiinlotl leL11) 

Vt,OI a ~lcatú a uokoll fonnaa.t.rokkal, 
mlnclla.lrota paD&UOI IWlcl u Ulyö ktratYCI 
..trutc. 

umcrtclclt llotsork.iaTY.t.il Uoyertrc ma 
111.lr tuclfuli, laofl' a tchta tele lroloa"616 0111161 
•e11hct d. A merro1UU. lialH>o.t.1 n'rnok.t.a. 
Balroa Bal.t.1 Ion cl6ttl 1trdhajtb.ll, allelula· 
tackU-'t 1 a mccro.Ul.t.„all fco1crct6rbl llc· 
italoson. f~ktdca tcrmtuctO cmllcr ktrkcdtw· 
Mk ken mla6oltcn&ok. aki Uymöclon akart 
M..1ork.t.oyuk !nrtYc Wc111letc1nck 14hsanl 
rokon„ dott. Dc Mltalo101t •llapotliaa lchctlc 
asi minden lo'Y.i.llW ctl ntlkil 11, 

A ridra a Bako-'kra yonalko16 lrolt 
cml,kck a1crlal kttatrtelcn. bOfT a kontku· 
mtnyclllcn 1ufyon4 d!Mt6 fclfdcrtW. nal.t.dl 
rrllolkodb•ol fakadt. A Bako..caal.t.4 m64os, 
mhkolcl famllla •olt, A XVI. 11.t.&&d 11lol16 
~Ml OrrrtMmllcr kcrOlt ld llc161c. 
A lcljclcot4 AnclMI la UltcatYúc BaLl.a. Ut6ll
llloak mcat lollbaa a _._ A..tr Ba.1.b a •41-
-rrd 16"1nyupokoa a lcrarr-aallll lcY· 

161 lt ...... •Y• ...... U•rp6rlll ekl&&oa • 
17' Fu41M1141 L 4n. a. JJJ7, 1. arllnhc 6. 
111 v ••1ra11 „ ... '" ••rM1„y11 •• ._ ••no 

ale4 pr4•111ilw cUtl •• .W •n•Mll 11 11-uf41· 
Mk klllW1ot1a." 

U) VUbal t „,,, ol Hfnull, fwa•••I• 
........ "~ ..... "" ........... to••Wt." 
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„ 
lelckel ktp•locltc,11) BAkOI An•r.h prOUtow 
nnhcl c1ak cl•tl rc laLi.lkoaunk. B.aLh .illan· 
.U.a •.lai.roll lek•6Mtckcl. 1161 h.luu.l1a n•ta 
& koromli.lal lllrloktrl •• pereli • &11 mer „ 
aycrlc. Bako1 An•r.l1 dlcnllcn lak.lllll el ... 01atla 
mc1lt•6at1clt.11) A kii ltllcll'•tr anyasl wi110· 
ayalra Bakoc B.aLh •1c&ckd1e 11 1a1&11, amikor 
61ucli116ll 16roraauonr.hal 1 ,.aob& nem trlck 
u •elem, cltt plnacm unoa tn ntkcm mo•l 11 
& LMl.llla, •• ll kolcaoa ktrlck Dollou„ 
M.le.,.lsl••L" 

Nylh cllca1t1cskc•t1ük ayom.lra &1 

ISIO u Cnk pcra Ül'Y'cintl aka•uak, tcbll 
J6ul & llo11ork.lnyd• kcllc clou. Bakoc 
Balb llccaülclatrliltrl fcljrlcalcllc & •.lrmcncl 
lltl611tkcn B•ko1 Andr.l11, ml•cl ca .lllililla1 
aal mon•oua neki, hoty & lclcú1c d akar 
dini 16lc. ft . llirOI Ili k llün01nc k laLllla 
•.lcllollal 1 · 100 lorlnl llünlclt11'cn clm•r.ua• 
&&lla.11) A plclykaa.l1 l6r•tnye1 ülra 1crcU1e 1 
a nacr 6111c11J l1Galclt1 blaony.lra r.l1halla 
Bakos Aadru m.lJ.lt. Aa lltlclcl mc1fclcbbc11c, 
lm a ltltc1t•trclr. k610t1 utal* 6111cűlk1ht1rc 
cuk akkor kerüli a clolo1, amikor Balú 
c1C11 rokooa.A1hal 6111c•c11c11. Mlck\11 Andrú 
mc1kc1•1c a nrll1 harcot. n16a.lcral ""'"· 
eorbA jlliloll& Wtul•trc cllcn-'1cil. Maid 
ddl61r. ktr!lacl6icktnl jclcalkcacu a 16"ta.,. 
napon.") Un 1.l11111r, nem l1cn lloldo1ulb&1· 
l&k a llcloly.l101 prOk.llorral 11cmbc11t meri 
d1ül 11 a dút acm Bako1 An•r.h, hanem 
B.lclunctyey, .BonH•.lrme1rc m.lalk, nc•c• 
Gn•Uic lcrleaalcllc cl6. As clratrs11cclctt 
Yluon•ra mulat, hon mln•h.lrom cUcnld 
CtyUCttC 1 UU&HIOn p16k.llor vlJ.la adlA 
cl6 panau.lt. Dc a hal.llo1 harat le111alyosallb 
lllaoaylltka a bo11ork.lay•.lcl en1cltac. amLI„ 
„llcl1a1olb" c1elia 6r6ktc cliaWalc Tolna a 
17111611 cllcnlclct. 

A drmcrrcl IWl6utk, amlnl aa l•u.lp 
lcllc111C1ekNI k6"elkcalclbclilnlr, nem 1011& 
perbe Bakos B.al.l11. A lclJelealt•I 1udomu1al 
•ctlc, .lm a.t clf.lr.h lolr•malba ICleUt liuat&· 
bAlualolt&. A d•l6k nc•Cbca Bako1 Anclru 
111e110r1cllc a Wnpcr lclolytal.la.ll. lanúklfa&U· 
ral.lara „ • ..,. tppca lldelbou&&lra mt1 11111 
került a aor. Aa IWl6utk cntllll, lcrhe1 
Onelrc Yal6 · blnlkoa.lual bllc1cllc a IOrd· 
mctlca p.nai101i. Hoc„ u cU•üUd me11ka· 
.Ulyo1111, lako1 Anclr.l1 IN 11 lcnutcttc a 
•Armcrrc lc1116k6ar•tbc, bOIJ Bakoc Bal.le 
dlcnl 41101& Ur11al.l11 Dem 1111&111ak bafau. 

:IOI A lolfclHt•1 „tlllH la•„ l\161 ....... 
•4l••1T• „ ••. "'""'~~ ,„.„ .... „„„ 0 ••••• „.„ 
H.-„1 o„,,,„ ll••••t. „,1.11 Tw• ,„„., •• 
Ml•t. L••t•Y ,,„,._ Vl1h J&Mll, 11...,al l•t•&•lt 
TIMI A •• „... lt•r•r Pali. P•1Acll Z1l1•Hffl. i,.,, • ..,, ,„ ...... „.„ .•.•.• „.„„ ••.• „ ... ... 
11.a ••NHkkf•I llN•ll .... l u IWWu„ ...... ,„ 
'"" ...... L. u. • . 21) u. „ .„„ .„ 11. 

221 U. „ Pret. L 177. lap. 
JJ1 u .• ,,... u. .,. 1. 

16dlk cl, hanem a 11tk m.l• 1ulyo1 OlfclNI 
kiloly61ar.") 

A lllr61 utk a dd 1udom.l1ul dlcltnl 
bcuünlcllc a lodbbl lfptMkct. Mt1 Bako1 
Bal.lat um hall1a1t.lk ki, noba a •.ldcmclt1 
napi.ln kii Ü1ffclfl kfp•IMlle, trh.ll fclca •oll 
.u lltl61dken. Kta6bbl nyomalnk alncacnek 
arra •onatko:61.ar. hon akAr perbe ldt11tk 
•olna, ak.lr cll.lr.l1I lolyl&l!Ak •olna ellene.•') 
Ámde, horr a llouork.lnyddt.61 klloly6la1 
BakOI B.al.l11 um ayildno1 mc111t1Jcnllf1 
(ckkltnla kll•clt1 •alT a blr.lk mc1k6"cltac) 
um 1ulyoc llüalclt1 nem trle, blsonyill• u a 
Uny, hofY mt1 ho111ü i•eklt Boraod enlk 
leakcrcscllcbb GCT•••icktnl ucrcpc,;11, 159l·ben 
pcrcake•ett Mt11.lro1 Kcle111en mhkolcl 16· 
blrO•al. 161 a cli611Y6rl uraa.lr,ral, me1d1.l· 
roll& ta ulo1ba •ellc · Bako1 G.lap.lr t1 61•. 
Scralinnt. B.ako1 Dorollra l6ldJcll 1 m0k6dt· 
.tack 16bb cmltktl b.l11ab&'i:y1a.11) 

241 U. • P„1. IL 120. 1. 
:UI INI04•i•••rr• 1577·111 l1lr1al6l•1 1„. _„., lhl a XVI. •••••• ldoly_~l•ll •••porlleck 

1„11 eallUI •11lrl111. H• IW·k• u 1111111411 
lah1 1llH p11I l!Nlletl ••'-•• •• 1lfArh h 11•111 
•r••il •11Hrira ••t11l&1a••• ~11111111 oll&rhra •• „.„ •. „ .•.. „„„.„ .„ ..••. „. llll61dkl „ ....... . „„ e-......„ "''„ Acla •••1c&a11a.1 

26) u .•.• „ •. 11„ Ill. 
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BORSOD VÁRMEGYE S:rendrei János 
MISKOLCZ VÁROS TÖRTl!NETE 1000-1800. II . 

• 

1 709· bc11 81.nbó P:íl 111í, majd 'róth J1\11os111~, Kamsznai Ru. 1709 

1mnna lísTóth Ititv1ím1é, Nngy Boris miskolczi lakosok <'111'11 folyt p11r. 

A IHít µt.óbhi llgy1íhen 42 tnnut hallgattak ki, a kik1wk vnllo1111~.sa 

egy végtelen szomortí. korkép kl.lznépiink azon korbeli m(ivdtslígi 

állapotát illetőleg. Maguk a vádlottak a hóhér által a 1Pgfurfo11-

gosahh módon kinoztattak, igy pélchíul mezitelonlll tllskeágyba 

foktcttettek, csakhogy vallom1íst tudjanak belőlük kicsikarni. Végre 

a következő ítélet hozatott : 

Miskolc, 1904 

-



llOSt:OnKANYP~:nrm. 

„Megvizsgúlvú11 i;zorgal11mtosn11 11mg·istm.tus um111 ő kegyd111c 

'l'ótli J1í11os11é, Karasznai Susanna és Tót Istvánné, Nagy Boris 

ellen exponúltatott l\Ctiójút é1:1 nnnak mcgLizo11yitá!:!1~ra az szék 

szine előtt oxumimílt tanuk fassiójút mivel mind Krasznay Susánna 

s miml Nagy Boris ulleu alkalmas tanuk vallottak, clsőLLcn is 

Demeter Miklós, aki midőn egy nlkalmatosúggal szekeren menvén 

ki a sz1~ntófülµekro, ozcm két ai:;szony más egy tán1okkal egylitt 

magok Loi:;szuságát akarváu 11 fátensou végben vinni, u mezőn 11 

szekérhez tlíütek, ottan a tauuhoz Lujclostak, a1111akut{mnn. fel

ültek a szekérre, onun.n is egyszer a ta11u é.;zre se vevón, .eltüntek. 

gzen dolgot erősitv<in más tanu is, h11so11l6kt~ppen ugyanaz sze

kérrel lev{í akkori vámo.oi nótárius is, aki az asszonyokat nem 

látta ugyan, mimlazáltn.l vallja azt, hogy a szekér anuyira 

megterheltetett volt, hogy alig bírták a lovak s az szekereket az 

egyen<'s utou folclü11tüfülk, Nagy Boris, Demeter M{irto1111ak eg·y 

meggyógyulását nem remélhető beteg üknít két óra alatt meg

gyógyította. Diószeghi Tamásnak kigyó képében a csecsét ki

harnpv1ín, a midőu hasából kikergettl', az utczá11 ;\.Ital megníz

kodván, n. kii;yóbnl 11rngát maga sze111élyérn által vúltoztntla. 

Krasznyai Susá11na tübb vétkei i::; ki11yilatkozvá11, nevezetesen éj

szakának illoj1h1 Türük Istv{m11ót, Llizárnlt ajtaj{m Lemenvén, a 

pitvarban a marha kfü.ijtt mit csi11ú.lt: mit nem, maga tudja, oltan 

tul{dvií11 eze11 'J'iirük Istníuné, kilincsen tartván a kez1~t, 11H:gis 

kiment ajtó kinyil{is<i nélkiil. Nagy. l•Jrz-;ólrnak a gyennekút meg· 

forgatván, a tejét elvPsztctte, n. 11mg1\ét pedig azzal uwgbővitette. 

S·1.ilassi G yörgymlt1 Diószegi .J:í110;;11é11ak h{mhuíl való tartásMrt 

mindketten eleget gyöt.1·ütték. lvá11 'l\umíst ka11tározván, meg-

11 yergelvén,. 'l'óth Jáno;;né gyakran rajta 11 yargalótlzott, Diószegi 

'l'am(1snét, swmelúttára a mezc'.íben ez is kigyó képében mcgki

sértvén, ismét maga személyére a kigyóból magát általv<íltoztatta. 

Az halálos beteg jöven<lölétlu szerint mindu(ldig nwg nem hólt, 

valamig ő hozzája uom ment és kezét meg 11em fo~ta, mmak 

nwnté11 a lélek kiszakadt belőle. Az mezőben egy sereg csajt110s 
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BOSZOllKÁNYPlmFK. 

lúclhoz, az előtt senkitől nem 11htatvá.n megjelenvén, csakluuuar 

ismt{t mii1d 1111last<'>I cltii11t. N()111eti .l1í11osmS gycrmck1{t fonyege

tlíclzése uhin megro11tván, nyomornltt1í. tette. Az negyednapig 

halva fekiíclt macskát folnlevPnitdtt1. Ezekhez j1\rulv1ín több 

rgyébli erős gynnus1~.gok is, nwlyokliiil 111cgvihígosodott ez<'n em

beri tnrmésznt foletti, tiszt.a személyhez nem illcn<l{í cselekedetek

hól nyilv1ínvnló hoszorloínysái.l'ok, mely c;;elckedetokért ezen meg

nevezett Nagy Boris és Karasznyni Susiínna, a nemes v1\r111cµ:yó

nck tisztuli~sok okát~rt elsőbhen hálufr 1\ltal magok bo~zorká11y

társaik és gonosz csc•lekedcteilrnok kivall:ís1íra meAkinozt11tv1ín, 

t(ízzel fognak megt~gctctt11i." 1) 

De szomoru érdokessc(.g tekintetében ezt még messze tul

halad ja az igriczi Loszorluí11yok esete, moly v1\rosu11kban a 11wgyri 

szóki11 t1írgyaltatv1ín s a1, itélot is v;Ít'osunklmn hajt.at.v1ín v1~g,·e, 

az irorlnlomhan mint „a miskn]c'!.i hoszork1ínypür" 

lett híressé. 

1717-hPll folyik lo p piir, m:•lylw11 Borsoclmcgye r:i-CUSO. a 1717 

legkóptclenr,hb v;íclakat rnucli Lrn1gyel 'l'aimbrHS, Viníg Kata, 

Uornbos Oyiiq~ynt\, 'l'1)th Arma, Sz;\7, Oyiil'gyrn\ Kasza ~Hru t~.8 

'J'óth Istvánné, sziilet.ett Higti Kata „ J,(í vös-lJlíjos Jgriczi boszor-

kány ai;;szonyok" ellen. A piir a tiirv(.11yszék cWtt fiilvt!tet.vén, 

liirói vizsg;\lat és tanuk kilinllgat<Í8a v1;gett a szolgabiró t{s c8kiidt 

kiilclettek ki Jgriczire, a helyszinére, hol 19 meghitelt tanunak 

vallomását vették föl. 

A kérdőpontok igy hangzottn k: 

1. Tudja-e tanu bizonyosan, lmllott.a-e, vagy látta-e szemei

vel Lengyel 'J'nrrnís özvegyének, Virág Katának, vagy Gombos 

György özvegyének, 'l'óth Panmínak, ugy Száz György özve

gyének, Kosza Sárának, nem kiilünhen Tóth István iizvegyének, 

Sigó Katának valamely lirdiigi me~tnrségét, vagy hoszorkánysi~

giít t~s azon gonosz és iste11tPlen <ircliigi nwstorségo 1Utal valamely 

1
) ll o r 11 o d m e gy e 1 e v é 1 t A r a. Prot. G. fi!l:i. l. és Prot XVI. 

281. 1. 
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638 BOSZORKÁNYPEREK. ------------------------------·---
keresztény embert, vagy maga személyében, vagy valami mar

hájában való mogkárositását. 

2. Nevezet szerint kiket, mikor, holott és miképen rontott 

és knrositott meg. 

8. Kiket tud ez dologban magán kivUl jótanunak lenni. 

A két elsll tanu, Kis Márton ós Oláh János vallomása mind

össze is o.bból ó.11, hogy midőn vásárra menondők, 1ikrC1iket az 

ólból kihoznó.k, ezek kezükből kirángatták magukat s ugy elsza

ladtak, hogy alig lehetett éíket visszakeriteni, mit 11 második tanu 

annak tulajdonit, mert a hó.rom fonnevezett asszonyt szekerén 

nem akarta elvinni a vásárra, s igy aztán boszu!J61 mogbabo· 

. názták ö~reit. 

A harmadik tanu Onga Kntó, nemes Szabó Mihály GO é,·es 

üz vegyéne k vallomása következő: 

„ Tauu l'ZC'lőtt m1ztc11dővPl l\ un István hó.z1í11úl k1;1·v1~11 sz1ílhíst 

magának, midőn sz{illott volna az mnlifott luízhoz, mutatott a gazda 

nékie ágylrnlyot, a Tót Istv1ímu'i ng-ya helyin, mely 'l'ót Istv1í1111é 

ugyanazon luízbau lakott nkkor, - llzt mog11aj11úlv1í~1 (nz1\z iri

gyelvén} 'l'ót I1:1tvúnné, vallja nyilvnn a tanú hite uti\n, hogy min· 

gyár nuíso<lik ~j11zak11 rajta ment a tlinún, szmnúlyti sz1iri11t 'l'ót 

Istv1h1111~l Sigó Kn.t.n !lZ ngyn (~lőtt lllllA'1íllv1ín, moml a t1u1ú11ak: "No 

vén kutya megöllek nzért nz ngyhelyúrt" - és soldiig kiuzottn. 

Annakutlí1111a is poniglen, valamikor tl:\tszett néki, sok l'Jjszak1íko11 

rajta men~én a t1mún, megkiuzottR erősen, sótt megnyergelv1í11, 

hátán j1\rt, vtllahova tetszett nékie több czimbor1ís társaival 1~gyUtt, 

de ezonkivlíl nem ismerhetett meg egycit is közUlök a 

tanú, sőtt. a háti\t a nyereggel annyira i·ontott11 a tn.11 únnk, hogy 

sokáig kelletett uékie kemíssol és förösztéssol orvosoltatni". 

A 4-dik tanú nomos Kovács Jnnos, 50 éves, arról -tosz vnllo

mi\st, rnikúnt a fönt nevezett négy m1szony megboszorkú'.nyoz.v1í11 

egym1íst, nó.lo. viída11kodtak s tőle kértek tnn{icsot ez ir1ínt, s ó 
azt javalh\ nekik: fogltdjauak prókátort. 

Az ú dik tnnú nemei! Gombos Istv1íu, 18 évei'! ifju vullmniísa: 
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~Az elmúlt tavaszszal sz. Gergely napja t.1.jban ogy estve 

későn Lengyel Tamásné, Virág Kata mégyen az Oláh János 

istil.lló-ajtajába, holott n. tamí, mint szolga, egyed(íl lévén az Oláh 

Jnnos murhájával, mond az ajtón kivűl Lengyel •ramásné a ta

mínak: "Gyéíjőn. ki Istók, mutasd meg az Nagy J1ínos istállóját", 

- do tamí nz i~tálló n.jtajnt már annnkelőtte erősen bezárvlÍn, 

lefokiidt és mond Lengyel Tiunilsnénak: "Nem megyek bizony 

1~11"; - 11 Rzavi\n mogi11mervén tanú az asszonyt ki Mgycn, 

mondja: ;lfiszr.n jobban tudja kigyelmocl hol vnn o.z nz istálló, 

mint én, hiszen régibb ember vagy m\lamnál !" - mely szavára 

a tanúnak mond az n11szony: ,,No megbánod". - S mindjnrt 

akkor onnan elment az asszony és egy kevés ideig oda levén, 

mintegy fölóra mulva ismét visszament a tanúhoz az istállóba, 

dc holott ment be, a htmí észre nem vehetto, jóllehet könyökön 

feküdt a szénán. 1:~s nagy hirtelenséggel álom ereszkedett reája, 

az ökrl.lk pedig megijedv1ín, folugriíndoztak, melyre _ a tanú 

fiih~n•zv1'ln, lu~gnt.ni nlmrjn 1\7. i>kl'üt, do már akkor moll11ttc 

áll vi\n Lengyel 'l'amlÍRnó, megkapta hónalján fogva a tamít 

és nagy hirtole11s1íggel kin1gadtn n r.árlyukon és ott mingyár 

az istálló előtt tanút egy barna lóra Ultetvén, magával vitte Diós

győr felé. Midőn nagy hegyek között j1ht11k volna., azután látta 

a. tanu, hogy voltak mintegy kilenczen. A hegyek közlil kijövén, 

a vár eléítt. közel egy sövény mellett megszállottak, s azon alkal

matossággal ösmerte meg közBttuk Száz Györgynét és Gombos 

Györgynét, Lengyel Tami\snéval együtt, kiknél lenni látott egy 

nagy, tarka, rongyos zászlót; - a tanút penig egy menyecské

vel egylltt nem engedték leszállani a lóról, mo.gok poniglen cso

porton pálinkáztana.k. A menyecske_ egy Uvcg pálinkát fogván, 

küszönté a tanúra, ily szóval: "Egészséggel Istók!" A ta.nu penig 

nem akarván innya, orősen kinálta azon menyecske, molynek 

sok kináh\silra talán egy kortyot vott a 1m\jába a. tanú, a Wbhit 

penig visszaadta niSkie. 

Ugyanakkor hor.z:i hajolván a menyecske a tanúhoz, az or-
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czáját megharapta s mond nékie: „Nesze szívem egy márj:ís", a 

minthogy ugyan maga. a menyecske kütütto a kendőjébe a tanúnak, 

modv:ín ezt: „Ki ne ódcl, míg haza n'cm érsz." Aldrnr mondják a me

nyecskének a társai: „Eredj, menj el, lásd meg: ha itt van-e már a 

tübhi ?" nwl y lmm11csolatjokrn akkor mi1Hljárt HidHt~ggd elment a ml'· 

nyecslrn éH viRszafordulv{w, 111oml a töLuinek: „Gycrtl'k1 szaladjunk 

el, mNt k(ít m111yi11 is vannak azok, mint mink, majd itt voRzilnk." 

Utt mingy:'tr kiki lov{mi ugrú11dozv{ui, djüttnnek. l~s midőn 1mgy 

h<~'}'Pk kUziitt jött('nek volna, érlu'zlPk l'l-!.'Y kicsiny sárfo1Híld1t•z1 

nz holott a tanu t.:iUija monda11i: "1::11 hü•1H·m, vallyon 110\'Ú 

visz1wk· nuír e11gm11nt (1zek ! " -- nwl y sza v:íra n tanunak 111011<l 

:1H. AZ [(;tll<:ZI IJOSZOl\KÁNYOK A lllÚS!iYÜHI VÁH HUMJAINÁL. 
KLIMKOVICS Bl::LA JIA.17.A. 

a z{1:;1.l1ítartó a tüblJitll'k: „Taszitl':Ítok 11• lmuiar a ltíníl, 1111•rl 

majd mind itt Y('s1.ünk 111iatta." i\kkor a ürnu ming~·:írt. lt•t•sPtt, 

IPPS\'t\n maradott a .-:írli•11tlJdw11, a holott a ta11u akarv{in nyu:!,foL· 

tatlam~:íga ut:í11 <'µ;y kicsint aludni, de gorulolkodv:í11 111ag·:ílm11 

11u·girtó<lzott (.s 1wm mt•rt nludui, lnnwm onnan meµ:i11rl11lvá11, 

SOkÚÍg uoJyongott a ht•gyek küzött1 <le seltol utra IH'lll taJ:ílt, 

- 184-



fl08ZOllKANYPEflEI\. 

hnrwm hnjnnl foh\ pg·y knr(\I, níg-{1,.;lm P>'l'tt a l:íbn, v1•U1• (:,;zn·, 

hogy 1ít ltlg'_\'<'11 ott, ml'ly«'n m<~g-irululdn, mt·nt mindadtlig, ho:.o' 

1lp«'11 SiílyrnlJ szakadott ki uz Prdlíh/51, tígy \'t•rekmktt haza 

Ig-riczirt•1 más nap kt~ső <'~Ü\'tln. 1 ) 

„Az elmult piinkifad utiín ugynncsnk tnmít Igriczin lakó 

Ci;isziír Ferencz ist1ílltSj:íbnn htSnalj:'tnt hozván, dragaclt:ík .<s hor

cloztiík oda 1111ísn11p kilt.mcz.-tiz óra t:í.jig; do l10v:í, meddig és 

kicsodák hordozták ( semmit al)uan nem tud mondani, hanem 

n. megirt időtújhun, midőn levetették volna n. keresztesi u1ezí:íbcn 

a búzák között, akkor voltannk tiznn, kik kUzt akkori;; j<;lcn volt 

Lengyel 'l'amásné, Száz Gyiit'gynt) t\s Gombos Oyiirgyné, kik is 

mondották a tanúnak: „No most meg· 11c111 iiliink, de ha kimondod, 

mint ennek előtte m:ír egyszer elvit.Wnk, mcgiiliink, lrn harmadszor 

elviszllnk; im most tízen vagyunk itt, tiz 11:ip m•1n fogsz te is 

szólhatni; - a mint hogy .tiz 11np 110111 is szólhatott a t.a111í·, hanem 

csn.k ujjiivnl mutogatott, - llll'g' nem mutatjuk ugy:i:n. tiiubet 

tenéked magunkat c~mk luírman, ha 11wgfognok is küzUliink vala

melyct, ha béliinkig si.itiigctnek is, ki 1w111 valljnk ogy1rnísra, 

maraclnn.k még meg küziilii11k, töbhot ro11tn11ak l\l." 
E1.zp] ug~·:m Lengyt·l 'f':uwís1 ll: azon n 1k;d111n t 11~:-::íµ;gul, 111icW11 

tn11i'1t a lníz;\ha11. lm•Ptcttt;k, 1110iulja n tnrní11ak: , nH;rt {1llitofüíl 

ÍI' lllOg'· é11gc111 ll?. UIC?.IÍn l'!{Y nJJrnJ11111tost<:Íg'g"lll f lllltjd llll'g'llWÍSZClll 

a torlwrlut. n. l\l:ssi.·I,« Go111hos Gyiirgy1H: iw<lig rnond nékic: „No 

lníntsd rno:-t, hagyj lH:kt:t 11eki, lm 111;ískor kimon<lja, nkk(ir ül

jiik meg." 

A G-dik tn11i't, Tnldes Erzse, Erős Istv:ín11é 24 ó,·e:; me-

11yt•cske vullom:ísa 111t:g- az Plőlihirnl\ is 11wstlsd>li. 

„Az clrnult tavaszi szá11tiískor l'g'.Y <-jszalrn a ta11i't :ígyiíhól 

follmpatván, vittt:k a szc>11t Gellért lu·g,n:re. Mindrnlőttc oda ér

lrnztcnek volna, meg;íllottak az útba11 s mo11dották a tanúnak: 

1) Ezen agyrémes kaland egyik jelencl<\t K 1 i m k ovi e s lerajzolván, 
az famctszetben küzöltetett a Magyuország és Erdély képekben czimü mfi 
II. K. 45. lapjAn. 
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,,Hagyjuk itt!" - kik küzfüt jelPn volt Száz GyUrgyrn\ - Üum

hm; Györgyné, 'l'ót Istvá111H\ Sziliígyi An<lrá.sn1í, Pető Kis 

Anna. Száz Gyürgyné penig mond a töuuinek: „Ne hagyjuk!" 

Onnan mcgindulv{in 1•gyp11p:-;pn mentek a szPnt Gellért·h<'gy 

foh~, a hol midőn a Dun{m í1ltal kollctt volna mm111iük, 

mi11duy1íjan tekenős bék{ikk;í. v{iltoztanak; általmenvén, fülmcn

tek a hcgyrn, az holott mo11<lja Sziíz Györgyné a tanunak: 

„Ugy nézd nzt im•g, a szent Gt'llért hegye ez!" Midőn a lwg-y 

tetPjóro fölértlmek volna, tanút közikun nem uocsí1jtotüí.k, harn·m 

egy kev1)sr;é luí.tul hagyt{1k, hngyv1ín mellntte két Őrzőt, nmgok 

prnig ott vm1dég·<~Hlwdttnwk 1~s t;ínczoltanak. Onnan mPgindulviín, 

midőn visszajöttenPlc volna, a tam.'tt vittt:Jc a mag-a háziíhoz, orő

Hen csapwín a földhöz, úgy hagyták ott a lul.z közepén. Akkor 

mrgintlulviín tanú, mi11gy1írt. kénli 1•g_y 1P1íny, a ki a h{izunn luílt: 

,,mi lelte ·kegyelmedet néném nsszony ( 1
' - mire ll tunt't: „J11j ne 

kérdezd.!" - Azut<í.n lmrma<lnuppal hajnal előtt a tanú házának 

az ablakán egy nagy vizhorMi rudat ugyan a ta111í ágya eleiue 

uehnjitot.tak nagy zürgés3el, de kicwcla hajította ue, nem látta 

sem a tanú, som más, kik a luízuun véle háltak, csak a zör

.d{ílést hallották, hanem reggel vették föl az ágya elől a tanúnak 

azon rudat. - Ezelőtt mintegy két héttd történt ugyan a tamín; 

egy éjszaka a tanú házáuun egy nllgy barna macska jár nagy 

csörtökzóssel, melyet ugyan tantmak az anyja i~ · meglátvltn, 

mondja az urának: „úr, úr!" - erre az uru mondja.: ,,majd ki

kapák a szememet". - Mond u tanú: „Egy na.gy harna utacska 

járt itt a háZUl\11, az aulakon ment ki. Annak utána mindjárt 

hajnal előtt látta szemeivel a tanú, hogy szép CHendosen kinyitván 

az ajtói Szilií:;yiuó, ment taut'1 ágy11 eleibe, mondvil.n: „No kutya 

gyere!'' - 'l'unú is mondja nókie: „Nem megyek, kutya !'1 
-

A mint hogy tanú mindgyárt nagy fenszóval kiálltott uátyjának, 

mely szavára mond a tanúnak Szilágyi Andrásné: ,,Jó szerencsécl 

kutya, hogy megórzód, mert elviszlek vala!" 

A 7-ik tanú, nemes Kuu István, 40 éves, azt vallja, 
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hogy midőn a megye parunc3iíuól a nevezett boszorkányokat 

Miskolczra fülkisérte volna, útküzbcn panaszkodtak ezek, hogy 

nincs urok, nincs gyámoluk, s hat társnőjiiket nzél't nem viszik 

be, mert azoknak van urok, gy:ímoluk. Bcsz1íl toYábh:í Szal><> 

Mihálynénak ho;izork:ínyGk általi megkínoztatiís:ínSI, kit 1így üssze

förtek, hogy állitása gzerint, mintegy lu\rom hMig csak a· lrn

czikbu sem mehetett, sőt az ágyban is nagy kinnal és gyütre

lemmcl fokildt, valamig t:ígít:bt nem tettek rajta. 

A 8-ik és 9-ik tamík, nemes Dadaj :Mihály és felesóge vnllják, 

hogy Gombos Györgyné, édos anyja Tót Istvánné suímára szállást 

kérvén tőliik, nem adtuk neki, mire pár nap mulva Dadajné híba. 

'úgy mcgrnmlott, hogy azóta semmikép nem tudjiík begyógyítani, ' 

sebei mindig kiújulnak. Ezt ők mindketten a nevezett n6k boszor

kányságfoak tulajdonitj:ík. 

A 12-ik tanú, Szabó Anna, Deák János 30 éves neje vallja, 

miként fia tüLL 1mísokkal cgyiitt játszadozv:ín, egyik üírsa reá 

elölt, s a ]{1ua erre 1így megsérlílt, hogy nzt sem111ik1íp nem tudták 

rnegorvosolni. Anna!~ 11tií.na mintPgy üt héttel jöv1)11 a templomból a 

tamí, cl<ijt5be kor(íl a ta111ínak Tót Istvánné, SigtS Kata és igy szól: ,,úg)' 

hallom, a gyornwkcdnek a l:íba el akai· szalrnll11i, a hol tavaly 

az én Imi.nyom Gombos Györgyné a füvet szedte: cl tudok é~ 
oda menni, szedek én ott olyan fiivut, kitől meggyógyul, csak 

jüjjön d v11lem a nagy biróné, Turócziné, do ő kivülcttc mfü1sal, 

lm az cg1ísz falu asswnya jiin is, cl nem mégy<•k, mivol mo.;;t . 

is sokan kiil.lt.anak l'eilm." A mint hogy a nagy uiróuéval ki

menvén a mezőre, szuclott olyan fnvct, a miből tanúnak adott, 

.azzal mosván Ó8 p~l.rg·olvil.n annak utána az i1uB (a gyermek) a 

sírást elhngytn, megkünnyl•hlrndctt mingy1ht 1~s c~ak kevés idő 

mulva mrggyógyult. 

A 14-dik tanú, neme8 Katona .Tucl i t, 1 7 éves hajfülon flgyobct 

nem tud, hanem uz chnult piinkii5d utln, a micHín Gombos Istókot 

elvitték volt a Loszorkfoyok, annak uttína <'gyn11h6.ny napokkal 

hallotta a tanú Gomuos Györgyné száj{thól1 hogy mondott!\: 
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„Köszönjo meg Gombos Ambru:1nú; hogy Bugyinú ott volt, -

t. i. a midőn fiát, Gombos Istókot lovctctték a keresztesi mezőbe 

- mert megölték volna." HallothÍ a tanú, Tót Istvánnénak a 

szájából, midőn mondotta Gombos Istók folől: "Azt turtom, nem 

ugatja már ki Gombos Istók: ki vitte el." Hallotta azt is 'l'ót 

Istvánné Hzájt\ból, hogy nem bánja, ha megfürödztik is, hogy ő 

a vízben lo nem ül, mert az 5 mája fejér. 

A 18-ik tanú, Magori Anna, Jó István 60 úves özvegyo 

Száz Györgyné ellen tesz vallomást, miszerint ez őt beteges álla

potában kínozta s mcggyilkolással fenyegette. 

A 19·dik tanú Csirjók Örzse, Bodák Ferentz 31 éves öz

vegye igy vall: „A tanú férjével egyUtt az elmu lt tavaszi alkal

matossággal, midőn kerti veteményt tettek volna, Lengyel 'l'amásnó, 

Virág Kata ment 11 tanú kertjétől vetemény-magot kúrni, akkor 

látta a tanú szemoivel, ho~y ugyan a tanú kerti gurá<ljában egy 

kigyót ml.'gfogott s kérdi a tanú ujra: „Minek fogta kigyelmcd 

azt a kigyót?" - f\>lrc fordultan moncl a tanúnak: „Én ennek 

n. kigyónák veres posztóval majd kiveszem . a fullánkját, - n 

mint hogy a tanú szemdáttára szakasztott a szoknyája 1.1z(.lóből 

egy kis veres posztót és tette a szájába a kigyónak - és odu 

viszem, a holott a tehenemet szoktam fejni és annak utána senki 

a tchenemnek hasznát el nem veheti," a mint hogy szeme lát

tára a tanúnak, Lengyl'l 'l'urnásné cl is vitte a kigyót házához." 

Ezen vallomások után következtek az i.lgyvédi vitatkozások 

latin nyelven, hosszas, terjedelmes szóbősóggel. Vetéssy Sámuel

nek, városunk sok tiven át érdemes főjegyzőjének, a boszorkány

sággal vádlott vén asszonyok Ugyészónok alapos védi_rata a tam'1k 

ferde és képtelen vallomásait sorra egymásután kiforgatja, meg

erőtleníti. Vetéssy vétlirntu. szerint: Az 1-ső és 2-dik tanú vallo

mása nem egyébb puszta gyauúnál ós igy nem birhat érvénynyel. 

A 4-dik tanú vallomása épon a vádlottak mellett szól, a mennyi

ben kiviláglik abból, hogy rágalmaztotásuk miatt elégtételt akartuk 

szerezni. Az 5-dik tanú, a phantasta s hihetőleg alvajáró, hold-
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l<óros Gombos Ii'itók, nem is tanú, hanem vil<lló, feladó, ki u 

hazai törvények szerint tu111í nom i:i lllhet. l~z egy1íbir.int oly 

clolgo!iat mes1íl, miket imjií.t vullormísa szerint „ nt1héz áfom oresz

ked v1ín rP:Í." 1íuren nem is tapasztalhatott és igy az egész álom

képnok semmi val1Sdi alapja ninc:;. A 8 dik, 9-dik tamí vallomása 

nem ogycíu pu8ztn gyn111'uuí.l. A 7-dik, 10 <lik 1ís 11-ik tnnúk 

vullomá5ai szinte a v1ídlottak nwllet.t szólnnak s nem lehet azt 

múskép magyarázni, mint 1így, hogy lm Gombos Istókot to-Nl 

hUI'czolti\ic meg, 1így még n )Jefogntottalwu kiviil hatot kelleno 

biirtiinbe vinni. A 12-ilik tm11í vallo1rnísa szinte a v1\cllottak mel

lett szól, mert ha n tlirütt lnliu Jiút a v1fo asszony fiivoivol csak-. . 
·ugyan kigyógyitií, az 110111 kilrhoztat:í~t, 1lo mint jótétmnény di-

cséretet, sőt j utalmn t é1·cle11wl. A ta-<l i k tamí 1ljjcl mcgkfnoztatván, 

mngu Í8 nzt úllitj11, hogy ldnzój1\m 11c111 ismert rií s ig·y ez is 

c~nk puszta gynmí, agyr1l111, 1\10111k1:p. A 1 !>-dik 1ís 17 -dik tanú 

csnk l111llo111úshól hP8z11l t<s igy v111lu1111ísa 11em bir nyomatékkal. 

A 18 dik tamí 1íjjeli mcggyiitiirtotésn 1ís halálos fölelme szinte 

úlomMtásból eMlhetett s a g,vilkoli\si fo11yegetést tényekkel alig 

lehet11e bebizonyítani. A l!).dik tamí semmi b(ílJájosságot 11em 

bizonyít azzal, hogy az ön•g asszony n kígyó fullánkját kivette, 

sőt ebből világoRan kit<ínik, miszerint nem 1\llhatott szándokában 

a mérgétől megfosztott kigyóval ártani, kárt termi. A 3-dik és 

G-dik tanú v11llorncisai is az éjjeli visiók sorába tartoznak. i:;s 

végre, hogy az ó-dik tam'1, vagyis vádló, Gombos Istók egész 

vallomilsa hamis, auuól is kitetszik, mert Lengyel Tamásné, ki

ről azt állitja~ mikónt uz őt meghurczolt boszorkányok között ez 

is jelon volt, ugyanazon időben Szabó l!'erencz házánál volt~ mi

ről ezen igriczi gazda, nnjo és szolgálója hites tanúbizony:;l\got 

adni kész.I) 

1) 1\ u h i n y i J<' e re ne z 1\s V n h o t l m re Magyaror8z1ig 1\~ grilcíl.v-
01·szág k1\pckhen. PC'11t. 18f>I. III. k. 4i"1-l\I. 1. 1111 Ipolyi A r no 11l 
M ag-ym· 111 ythölogia. Prn1t ll'ffl.J.. 41 Ii. 1. 
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(i 1 (i BOSl.OHKANYPEHl\K. 

A vfüllot.tak ilgyvúdo ily dünthetlon okokklll czáfolá meg a 

tau1ík vallomíisait. Azonban a megyei fiscus, a tanúk vallomásai

nak valósziníísúgét orőküclik bebizonyítani, különösen Gombos 

Istók mogmérgozéso és elblívölésúrűl sokat beszél 's Wrv1~nyesség 

máz{ival bevont ~íl-okoskoMisai oda vittúk a dolgot, hogy a bi

r1ís:íg ilyen itóldot hozott o pörben: 

„Miképpo11 az jolculúvű Longyol 1'amásnó Virág Kata, Gom· 

bos Gyürgynú, Kasza S{ira és 'l'óth lstv{mné Sigó Kata blívüs 

Mjos igriczi boszork{my asszonyok nem tuclatik micsoda gonosz

s6gtól és ürclügi incsolkcuésektől visoltotvén, nem gonclolván, 

mindazonáltal Isten ús hazánk türvényoivel és azoknak büntetéseket 

fölrctévén külön· külün való helyeken, időben és nlkalmatosságok

kal ürclügükkel való czimborálások l>s mesterségek szerint sokakat 

testeikben, tagjaikban clrontimi s tiszta életben foglaló i(jú és 

íil'eg rendben lévő szcmélyPlrnt megnyergel vén, azokat ottan

ottan rongí1lni 1 gyütrcni nagy v1)gckeu 1ls vlilgyokon magoln~t és 

más terheket horrloztrttui, nem kiilünben bizonyos alkalmatoss{ig· 

gal kút ízhen is Igriczín laklÍ <lombos 18Mk nov(í 18 cfclzto11c1űs 

i t] {1 logén y t ken11ínyo11 1ls erősen bnz{1rt iHt{tlókbúl bizonyos csap

l yuko11 kirngac1vi'111, Diús·Gyű1·ben és llllÍs hnlycken boszorkány 

mester:-;égek szerint hurczolv{rn, {1gy a lrnrosztnsi mezőn lévő éle

tek között elvetni s tiz napig való nú1m'tv1í tenni, más alkalma

t03i;ágoklrnl tolrnnős bPkákk{i v{tlví111, vcnd1ígo;;lrndúsekro nézve 

Duna vizlít :íltalúsmi merl:sziett1ík. Mintho6y pedig az ilyen 

nyíltan való hlívüs-h:íjos hoszork{u1ysá:;ok, ürclügükkel való társal

koc11íHok 11::: czi111bor1íliísok S. Stnpliani Lib1·. II. Cap. X~~I-XXXII. 

s lmzó.nk bevett s mindPmmp co11ti11 u:tlt praxisa szerint a mogúgetl~imok 

bünteté;1ível Hzoktanak mP:;hlíntettetni; az1írt ún is azt kívímom, hogy 

ezen híív1is-b{tjos boswrk:í.nyasszonyok is a follyelili bőven megírt iwk 

rcnllholi g-111101>z C!rnk•lwdcteík1)rt a prnccitrtlt praxiH szerint 11uísolrnak 

rettentő és irtóztató péld1íjúra ol1;űl>Lm1 több cornplex boszm·k:íny

társaiknak l-s tübh h11so11lú gonosz csolekcclotüknek kivafütsára 

il'tóztatóJulppcm hóhfr ;S.Ital mogkíno7.tatván, azutlÍn a büntetésnek 
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hcly1~11 c>ITectiva exrcutiono mrnlinute mo~·rg-()ttessenok." Mely itélet 

rajtuk végre ifi hajtatott.•) 

'l'nlfo mon<lnnunk sem koli, hogy a k()ptelen vallom1ísok nagy 

réi;z(\t ld11z1'8oldrnl csilrnrtnk ki a tanukliól. Igy egy k0sőbhi tanu

vallmrníshól. kitfínik, hogy u nrngy(•i i'lgy(\sz. Risn1·i Kov1ícs Sámnol 

Szalu) MiluUyn(\t annyira „ldnoztatt.a (\s tiirdto" „sok 1~~c11kákon," 

„hogy a zsell(~l'C\k 1 kik azon Juhhnn lnkt;111ak, annyira megfölem

lcttok, hogy a h1ízhan alig mortnk mar;ulni" s ,~hogy mintegy 

három hétig a lmcildrn sc111 mt\hotctt sőt az 11.gyb:m is nngy 

kínnal t(s gyiitrolcmmnl fokiiclt, valalllig tl\gít;l.st nem tettok rnjtn," 2) 

K1íts1~gtelcn, hogy vál'osunk tnrnfosa lioszorkAnypcrckhen sok

lrnl onyMLbon j1l.rt cl, mint a v1hmrg)'<', mirul111ncllctt nz som 

tudott szahndulni a lmhon:b hit\delmcktéíl ,:s számos esothon indí-

tott nyornoz1~st ilyen Hgyokbcn. 171f'. ol<t1)l)Cr 13-i'tn hizonyit- 171f) 

yányt ncl 1\ tarnícs „Romanya htv1fo1Hínak, mostan visontai lnkos-

nak, hog'Y gyer111oks•(g1ítűl fog-va itt1•11 lakott, séít itt Í8 szlllotett, 

do hoszorluín ysnga llH'g 1u•111 vihígosodott !! azon vMck ir1~nt 

prncessns SPlll movp1Ufatott ellctw, tnivel csak 11 szó volt felőle, 

hogy önlungíís turlorni'my11ynl birua." Majd 1728. junins 9-1\ről 17:2~ 

f'g'Y 1írdekos rontnsi porhen hozott i1élr1et olvasnnk óvl<öny

viinkből: „Mivtil pedig - ugymonrl - ezen tiirvényszéknek szino 

előtt álló Kaszn Györgynek, a midőn felesége Veres I~rzsébet által 

mPgrontotott, Sajó-Koreszturban lakó Borbély Györgynének mcg

gyógyittaMsánnk okáért kikiilclettotctt volnn, ugyanakkoron Kasza 

Györgynek i;ok rendbeli kemény fenyegetései, hiteles tanúknak 

vallásokból megvilágosodott, hogy az nevezett asszonyt nem hogy 

rneggyógyíttatná, sőt inkább mérget adatna nókio, az ördögadtá-

nak és bosszuért, bosszuj1ít kívánja állaui. Azokáért másoknak pél-

dnjol<ro, Isten ellen tett Mromko(Msil.ért és gonosz szándékának is 

rnegza bolázásáért és gonosz szándékának is megzabolázil.sám, száz 

pálczáklrnl való kemény megverettetésro itéltetett." 
~----·--------------

1) B () r R 0 dmeg y e levélt IÍ r a. v. Prot. xvnr. folio f:lfJO. 

~) u. 0. 
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648 TÁLTOS. 

1741 1741-bon Váradi István, foles1ígévol ós fül.val több rondbeli 

b(ínös csolokmóny miutt pol'bo idéztetvóu, az ukták l<özött foljo· 

gyezvo találjuk, hogy ,,az foleségo ördögi mosterségóvol és prak

tikájával másoknak kisdod csecsemő gyermekeit megrontotta s 

nyomorította s ójszakának idején láthatókópcm mászva rajta menvén, 

ágyában nyomorgatta sok idoig, ezek iránt nagy praosumptiók 

jövón ellene az tanuk vallásábul. Hasonlóképen a nagyobbik fia, 

ugyan Váradi· htván az tanukat fenyegette okkópen: „hogy az 

anyámra ugy · esküdgyetek, tudom, hogy megógetik, de ha mog

ógetik, még az gyermeketoknek az gyermeke is megkeserüli." 

A férfit 100 pálczára, teles1~gét 60 korbácsra és fiát 50 pálcza

ütésre itélték, kimondván egyuttal, hogy a „vissza VAló jövete

lüknek minden engedelme nélkiíl városunkból végleg kiUzet

tettnek és hogyha pedig mégis visszajönnének, hóhér által mind

uunyiszor keményen mcgv~rettessenok és újból elűzottossenek. 1 : 

1742 1742-ből pedig még enyhébb büntetést látunk egy hasonló 

eset bon, a melyből már a fel viliígosodás sugara is előcsillun: 

,,Kovács Zsuzsánna, a miért magát t át o s n a k m o n d a n i 

s ezen szín alatt gyógyít:ísnak reménység·e alatt pénzt fölszedni 

és csalárdul másokat megcsalni morészelte, 25 korbácslltósre itél

tctett." 
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BORSOD VÁRMEGYE Bodgál Ferenc 
EGY MISKOLCI „TÁTOS" 1741-BEN 

.l lli1kolci '8 a Boraod megyei l&T'1tár gazdag an1agában igen 
sok &111agot tallllbatunt bo11ori:án;rokra, ken6a19zon1okra, rontásokra 41 
egy4b hiedelmekre Tonatkoz6an. 

Miskolc hiedelemTilágának: értékes adatait tartalmazza I6aiTe1 
Suska "Tátosnak" pere 1741-b61. A részletes tanuTallomáaokb61 a tálto
aokra Tonatkozdan a k6Tetkez6 jellemTonásokat találhatjaka .l táltossá
got nem tanulják, hanem a táltos így születik. Képes hallá, rdi:áTá,ga
lambbá Táltozni és ilyenkor három napig táTol Tan. TársaiT&l Szent Já
nos napján harcban áll, egymással •ngdalkoznak" a harcon • .l harcban 
az n;rer, az lesz a leger6sabb, aki három •gerandd"-tdl (égig4r6 fa?) 
nem esik le. A táltosoknak loTUk van, nn kapitányuk h záazldjak. Eb
ben a megyében mintegy kétszázan Tannak, férfiak és n6k s a táltosok 
gy6gyítással is foglalkoznak • 

.l miskolci tanács S6ry Sigmond '8 lgre8J János birdságában 1ll 
össze 1741 junius l&-án s az Ugyben 11 tanut,többek közt az egyik tál
tossággal vádoltat, Tapodi Gy6rgyot is kihallgatják. .l többi ~t tál
tos, szacs Judit és I6miTes Suska tanuTallomása hiányzi~. 

A részletes tanuTallomások és az itélet alább köTetkezit: 

De eo Utrum? 
l m.o Ballottaé bizonyosan a Tanu I6miTes Suskánalc, aTagy akárkinek is 

másnak szájjábul, hogy a Sz6cs János urBll Judith -naTU Laán;rát 
TátosnaJc mondotta Tólpa. és hogi multt pgptqadbep is otth9n Rei 
vólt Tdlpa. 

2 ndo Vall1a meg a Tanu, mell1 id6 nap tájban, és micsoda hel1en hal
lotta légyen azon szókat, ennek Tagy amannak az szájjábUl 

3 tid Hallot.taé azt is a Tanu leg közelebb ml:tll t napokban itt I6miTea 
Suskátul T&gJ kitUl mástul, hogy nnezett Leán1 te.161 mondotta 
Tólna, hogy most minden órán el mégyen az harczra mert Kapitá
nyok. 

Néprajzi Közlemények V (1960), 3-4. szám, 308-312. 
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i te lz•• kiTill Talamit csak hallott irt Leán1 fel61 a Tanu, 's aikor 
s hol, igazán 's ktlrnyll.l áll6 k'pea Tall1a meg letett hiti után 

5 to Magán kiTUl tit tud a Tanu jó Tanunak lenni ebben a dologban 

1. tanu J'meth lrzs,bet. Molnár Mihályn' 17 áTes Tallja: 
"Bgyebet a latens ezen dologban nem tud, hanem mostan legköze
lebb el mU.ltt P1lnköeti Innepek után Ádám IstTán ur Feleságánek 
Molnár Jrzs,beth !sszonynak: szájábul hallotta a Tanu ezen szókat: 
Boa lesed Sz§cs J(pos ur Judi th nnU Leánia. az Innep ut6ls6 
napján hainalkor ki meny'n az udTarra egy Tálat Tett a kezábep 
mellyben beU nhván hallá yáltozott, h eltunt. h harmad pa
pig oda Járt." 
2. tanu Kólnár !rzsábet, Ádám Istvánn' ~ áTes T&llja: 
"!z aostan elmhltt PUnkösdi Innepek után GJöDgJ Tirág uczában 
lakó Tóth Jánosná özvegy !szszo111t~ hallotta a Tanu, hogy Sz6cs 
János 'dr Judith ne'ril. LelÚIJa ?Unköst Innepe har111dik Jl&Pián haj
nalban, ki 1ent az udyarra. 's egr tálat JeJán a kezében. abban 
belá názett, mellyet a szomszád Aszo111a láhán 11eg szólitotta a
kápen, mit náz kiad, mell1re az.nevezett Leány azt felelte, sem
mit sem,az után pedig egy kevés id6 mulván meg rázván magát hal
lá változott, és el tunt, 6s harmad nepig oda vóltt. 
3. ta.nu Rósa Susanna,Tóth Jánosné 50 b>"es, 4. tanu Terebessi !r
zeébet, Mézess Mihályné, valamint 5. tanu Barci Anna Ujlaki Ja
kabná 50 éves nem 1all sellllllit. 
6. tanu I6m1Tes !nna, Karosa Jánosná 30 éTes Tallja: 
"! Fatens most közelább el .Ult PUnkösti Innepek után hallotta 
Sereg'11 Ishánnénak a szájjáiiUl, hogy Sz6cs János Uram Leánya 
!átos. I§miyea 8uskátul pedig magátul hallotta.hogy magát !átos
nak mondotta, amit is tudakozván a Tanu miképen ·hadakozpának, 
mel1re azt felelte hogy az Leányok is külön hadakoznak, a F&rj
fialt is kUlön, ezt is magátul hallotta hogy el kell nekiek men
ni miyel 6k az ágban is hadakozMt• 
7. tanu Pap !rzsábet, Seregál1 Istvánná 25 éves Tallja: 
"Kost leg közelebb el mhltt PUnkösti Innepek el6tt, magátul I6-
mi Tes Suskátul hallotta a Tanu, hogy m.agát Tátosnak mondotta, és 
hogy nékiek Szent János napra el kell menni, itten Miskólczon is 
vagyon egy Leány. az Uiivárosban lakik. annál er6ssebb közöttök 

- 194-



- 310 -

pipca11. dt az Leá111D&t neT4t a Tarm t1llle ne• hallotta, hanea 
Tapod! G;rurkihl h.d.ako1ta a Tum, hog;y ki Leán;ya Tólna az, akit 
I61liTts Suska "tosnak 110nd., aell;yre Tapod! felelt,hog;y az Sz6cs 
Jáno1. L9'111át aongya.• 
8~ t&Jlll !óth lrzsdbet, Iluska Jánosnd 40 hes nllja: 
•101taa :tnseltbb el nl tt Ptlnköst Innepe el6tt eg;y alkalmatosság
gal Sere"l1 Iah'n házában lhi!n az Deutrális I611.hes Suska Ta
pod! G;yargJel, a llid6n rdazegek ldT'n hegedUltettdk magokat fi 
tánczolt&k is, akkoron a latens hozzájok men'Yán az Tapodi G;yarg;y 
súj jOul ·hallotta uen szókat, hQa 11ind §. ugy11int bpodi 
gyargy. •ind pedig I6aiTes 8uaka Tátoseok de 6 közattök nipcsen 
0111 er§sa aint a Sz6cs János Leárqa, hanem 8usi Tólt, ugymint 
I6!1Te1 8uska, de immár 6 ne11 lászen olly er6ss,miTel egr gerep
d~rQl le esett. án pedig kát gerendárul estem el.majd harmadikru1 
i3 le esem, ha mág egyszer el mágrek ugyan akkor Tapodi György 
mondotta ezen szókat is, hogy 6k ebben az Tármeg;yáben hát százan 
vagynak Tátossok, I6miTes Suskának pedig ezt mondotta, hogr ha 
te akarod galamb leszel, ha te akarod hal leszel, ha te akarod 
róka lhzel, mellyekre K611hea Suska minden.kor azt felelte; I
gaz. ts azt is mondotta átkozott légyen az az Anya, aki lllipket 
szl1ltt, mel11t Tapodi György is hason1ókápen mondott.• 
9. tanu I6ai.Tes Máris Dudás IstTánná 34 áTes Tallja: 
•Bog;y Sz6cs János 1i.r Leá111át I6miTes Suska emlegett~ vólna, any
nyi Tal is inkább Tátosnak mondotta Tdlna, a Tanh nem hallotta, 
huo hallotta azt ugran magátul K6mins Suskátul, hogy magát 
Tátosna]t mondotta, s6t a teatát is mutogatta, mikápen vagdalkoz
tapak 6t az harcson; ds látta is a Tanb hogr a Teste mindenutt 
ollÍat'n Jc6k Tólt mint az mell! grermeket Tessz6Tel meg vernek, 
as lngTállát is látta, az mellI öszTe Tólt TagdalTa,és mostan is 
a latens tezánál TagIOn, azt is mondotta hogy nákiet ollyan 
szászlójok Tagron, hogy az egész világot el fogja a fányesságe." 
10. tanu Szalóki, máskánt Tapodi Györg;y 2.8 áves Ta'llja: 
"Magának I6miTes Suskának a szájjábUl hallotta a latens hogy 
Sz6cs János ur Leánya Judith Tátos. ás hogy Szent János napra el 
is kell nákiek menni Tagd.alkozni,melly szókat is el6ször fünköst 
Innepáben ugyan ms,ga I6Jl.iTes Suska lakodalmában hallott a ·Tanu, 
másodszor pedig az Innep el6tt SeregálI IstTán házábaµ, mell! 
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11S4kjrt feddette i1 a Pat••• I611i1e1 Su1kát, llelf elly biJJi\& 
Tal.dt ne be1z6ll•ae.• 
11. tanu Sereg61J l1t1úa 'Zf 61•1 Iallja: 
1tJ1011 h6c1 .Unoa ir L•Úlát I6ahu Saalc.a Utoaü: aondotta T61· 
... arra a Tani n•• e.U.4kezik, haaea aald6n ell•ae kezdettek •1-

ldlclhtni, abgy,rt akkoron a Pahnuek Iő11hu Bub azt 11e1nclot
t&, reút u~dtt a kid Pele8'ge, hadaardn ( 1 ) caak baci keruH 
(:tll.lllliillik S&6c1 láno1 U.r L•áDJa:) az maga a1att ·1ald Loyat 
kereasi nea f6lek 6a attul ha az Vicze Ispán eskett is reáa. 86~ 
azt is DJil1áa b&llotta a Ta.;h I6Jiye1 Suska azjii•bhl. hocr § 

T•tos fa bogx Szept Jánoa napra el kell nekiek 11e111i ai;da101ál
ty az K§ahu Suai• aeny6ttll [61iI11 Paajtul hallotta, hocr a 
S&Uca János Leánya Tátoa." 

li1kolc die 16. lu:t11 !o 1741. 

1742 május 29-4• a kö1etkez6 itéletet hozzák: 

Delibrátum est: 

•Minthogy ezen le••• förT6ny Sz6k 1zine el6tt álld I61ágd Su1~ 
aa az közel4bb el111tlt 17~1 dik J1z tend6ben ?Uakö1d Innepe el6t~ 
Misi:olcz Táro11ában eg)'1ltt ia, aáautt ia aaga aocakos DJel1é1el 
az !cti6ban 1pecificalt szeaéllyt r-Ut b~c1telens6ggel illetni, 
ae1ezetaaen pedig !átosQ!k mondani 61 ekk6pen tiszteas6ge1 bir6-
\en, ne1ében 6tteleldll megbecateleniteni, 1 gyalázatos !'Ut hír
ben né•ben ke1erni tellyességcel seaainek álitotta, a mint ez e
zen Nemes !örTény Sz4k Szine el6tt producalt 6s aytbenticalt fa
n.knak fassidjabul 1ilágosan aegnyilatkozott1e aeliett pedig •~ 
gát ia Tátoan&k aondani, 6s ez szín alatt aokaktul gx6gyitásna]c 
reméns6ge alatt pénzt felszecini, és csalárdul másokat megcsalni 
meres2lett;Annakokáért nevezett I61ágd Susanna emlitett mocskos, 
becstelen sza1aiért, és sokak hamisan lött aegcaalásotért,ennek
utánna pedig mocskos nyelvének megzabolására nézve Tárosunk kö
zönséges Piaczán korbátsal 1aló huszonöt megcsapattatásra máltd
nak itiltetett, ezután pedig mind az Tátosságot, mind.az becste
lenkedést elhagya, mert kUlömben Városuntb61 Hóhér által kicsa
pa t tatit." 

Sz6c1 laditot a> forint bir8'gra •• a publilcaa el6tt 1ald tea•111 
aego1&pattatá1otra it•lik, 

iliatolci Íllaai LedlUr Speo.JIII. lrd 223. 1741-H jegy&6ktSDJ'T 
Brd 56. 2&-27' P• 
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CSANÁD VÁRMEGYE Árva János 
. BOSZORKÁNYPEREK CSANÁDY ÁRMEGY~BEN 

1. Kökényné Nagy Anna és Jancsóné 
Szanda Katalin boszorkánypere. 

Az első boszorkányper, amelyről tudomásunk van, Makó 
város tanácsa előtt folyt le a XVIII. század elején. Két bába
asszony, Kökényné Nagy Anna és Jancsóné Szanda Katalin 
ellen .indult meg a hünvádi eljárás boszorkányság gyanüja 
miatt. 

A vizsgálati iratok azonban a városi levéltárnak a múlt 
század utolsó éveiben történt selejtezése ·alkalmával megsemmi
sültek s így· csak Reizner János: „Szeged története" cimü 
munkájából ismerjük e boszorkányper történetét.2 

Mindkét asszony a XVIII. század első éveiben telepedett 
meg Makón. Kökényné Nagy Anna a békésmegyei Ölved kfo
ségből, Jancsóné Szanda Katalin pedig Hevesmegyéböl kertilt 
ide. Kökénynét egyébként Békésvármegyéböl as boszorkányos 
üzelmei miatt tiltották ki. 

A két asszony csak néhány évig volt a város lakója, 
azonban ez az idő is elegendő volt arra, hogy viselkedésUkkel 
az akkor még alig néhány száz lelket számláló város nyugal
mát felzavarják. Mindkét asszonyról, de kUlönösen Kökénynéröl 
csakhamar az a hír terjedt el, hogy boszorkányok és az ördö
gökkel vannak összeköttetésben. Kökényné, amellett hogy a 
bábaságot gyakorolta, igazi javasasszony volt, akiről azt be
szélték, hogy sok rontást és kárt tesz az emberekben. Mivel 
a városnak orvosa nem volt, mindenfelé hívták öt betegeket 
gyógyítani. lgy persze a gyógyítás ürügye alatt számtalan al
kalma nyílt arra, hogy kuruzslást és babonaságot űzzön. Azok
kal szemben pedig, akik nem az ö szolgálatát vették igénybe, 
rontással fenyegetődzött s a hiszékeny nép nagy rémületéa'e a 
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veszedelem többször be is következett. lgy egy alkalommal egy 
kis gyermeket készakarva a föl dre ejtett és a gyermek meg
halt. Másokat pedig megrontott és megkötött, de ismét ml'g
gyógyitotta és megoldotta őket a patinggúzzsal.a 

Hasonló hírek szárnyaltak Jancsóné Szanda Katalin bába
asszonyról is, aki szintén nagy rontó és gyógyító hírében állott. 

Midön a városi tanács is tudomást szerzett e hírekről, 
vizsgálatot rendelt el a két asszony ellen. A vizsgálat folyamán 
oly sok terhelő vallomás hangzott el a vádlottak bübájosságá
ról, hogy az érdemes tanács is beigazoltnak látta a vádat s a 
kC:~I asszonyt, mivel pallosjoga nem volt, a városból száműzte. 

E vizsgálat nyomait őrzi az alábbi átirat, melyet Makó 
város tam~··sa intézett Szeged város tanácsához: 

„Köteles szolgálatunk ajánlása után Isten minden lelki és 
testi bő áldásaival látogassa kegyelmeteket mint nagy jóakaró 
szomszéd uraímékat. 

Vettük az kegyelmetek hozzánk szóló levelét, melynek 
continentiáját bőségesen megértettük, azon megárestáltatott 
bíibájos asszonyi két személyeknek köztünk való lakások mint 
Jött légyen. . 

Kükényné felől írhatjuk, hogy a sok szó kiadván magM, 
a szó után gyanusság, az után inquisitio, inquisitio után sok 
rendbéH fassiók kihozták, hogy épen ördöngös és bűbájos asz
szonyi személyek közul való volna. Történt itt helységünkben 
lakos most is élő személy Mészáros Istvánnak házas társát meg
rontván, haraggal semmit nem efficiálhatott, miglen szép szóval 
és ajándékaival hozzá nem fordult, lévén a dolog, hogy azon 
fríjdalmas asszonyi személynek egy tirannus bikának szarvát 
megfaragván, ugy megállott neki, mint egy szelid fejős tehén. 
Azt kellett innya 15-öd napig a fájdalmas asszonynak, az után 
vévén egy patinggúzst és egy régi laszo koponyát, az Maroson 
által vitte urával egyiitt az két személyt, hátul összeállítván, 
mind az két személy ezen fenn megírt patinggúzsban megr1·~rtek, 
holott az elött egyre is szíík vala és azon laszo koponyával 
vizet merítvén az Maros közepébiil, őket körül öntözte, azután 
m: patinggúzst vélek kifejtette egy nád szállal, az Marosba Kö
kényné behajtotta és az nád szálat is utána lükte és igy az 
fájdalmas asszonyi személy ezáltal meggyógyult. 2-ik. Egy öz
vegy asszonynak 11 esztendőben iáró leánya lévén, ezt is úgy 
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annyira megrontotta vala, hogy az nyaka mellett jobb keze felsö 
forgójábul 12 csontokat szedett ki az leány és minden csontok 
után szösz és csöpü, holt széne jött ki. Ezen dolog Goszpodi 
István uram házánál Istenben boldogult Josephus Cometh és 
több szegedi böcsUletes urak előtt láttatott. 

Szandánérul ezt írhatjuk, hogy városunkban quartélyosok 
lévén, Heszflinger János kapitány uram elméjétől megfosztatott 
vala sok orvosságok után. Tartván magát Szandáné egy jövendii 
mondának lenni, azt javaslá, hogy Radna felé lakna egy igen 
jó tudós asszonyszemély, akitől is vizet hoznának, kiben azon 
úri személy megferesztetnék. Mely vizet midőn mcgliozti1k 
volna, azt mondá Szandi\né, hogy minden ember ettől az viztiil 
úgy őrizze magát, hogy csak egy csöpp is rá csöppen is, ha· 
sonlú bolond lészen. Kire nézve mind hitvös társa s mind az 
alatta levő vitézek s tanácsbeli uraimék javasolák, hogy azon 
vizbcn meg ne furösztessék, hanem azon személy által törül
tessék el. Szandáné vévén ezen vizet, mivel néki nem ártott és 
az Maros parton egy tökben elásta, azt meghallván az böcsli
letes tanács, vele felásatta és azon helyen nádat hozat~án meg
égettette. 

Ezek elégek legyenek. Mindazonáltal, ha kivántatik, Kö
kénynéről 30-ig s 40-venig valók találtatnak, az kik fejére ts 
esküsznek, hogy ö rontó és gyógyító is volt. Kire nézve 1us 
gladiom kezünkben nem lévén, kényszerítettük városunkból ki
küldeni. Ezzel Isten oltalmába ajánljuk kegyelmeteket és mara
dunk kegyelmeteknek. 

Datum Makó, 1728. december 21. junii. 

Igaz jóakaró szomszédi; 
Makai főbíró és tanács." 

A két asszony azonban mégsem kerülte el a hóhér kezet. 
Szegeden, ahol a Makóról történt kiüzetésük után megteleped
tek, ismét boszorkányság gyanújába kerültek. 

Az 1728. évi nagyhírü boszorkányperben őket tartották a 
boszorkányok fejeinek s különösen Kökénynét azzal gyanúsítot
ták, hogy az esőt és harmatot, valamint a halakat és a föld zsir· 
jcít a törökországi boszorkányoknak eladta.4 S mivel egyikőjük 

sem tudta magát e képtelen vádak alól tisztázni, 1728. július 
hó 23-ún tizenegy társukkal együtt máglyahalált szenvedtek. 
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2. Tanuvallomás Asztalosné boszorkány
ságáról. 

A vármegyei levéltár 1734. évi ira~ai között egy boszor
künyperben tett tanuvallomás töredéke maradt fenn/' Bizonyos 
Asztalósné nevű makói asszony került boszorkányság gyanúja 
miatt a vármegye 'törvényszéke elé. 

Asztalosné esete jellemző világot vet a XVlll. század gon
dolkodására s tanulságos példája a mindenáron való boszor
kányfogásnak. 

A szerencsétlen .asszony ugyanis csak azért került a tör
vény kezére, mert megátkozta és megfenyegette a makói bírót, 
;imiért az öt valami gyanú miatt fogságba vetette. De ez okozta 
vesztét,. mert Rácz Jánosné, aki a vád alapjául szolgáló fenye
getéseit hallotta, nyomban feljelentette öt a vármegye tön ény
s:t.ékénél. Rácz Jánosné vallomásáról 1734. junius 14-én az alábbi 
jegyzőkönyvet vették fel a vármegye urai : 

„Rácz Jánosné Dobozi Erzsébet fatealja, hogy az elmult 
pénteken kimenvén a jángori szöllejébe s midőn ment volna, 
Asztalosnétul hallotta, hogy bizonyos gyanúság végett amidőn 
a bíró megfogattatni kívánta volna, az mint is árestomban 
tétette volt, onnét kiszökött s mondotta azt, hogy a bírót bün
tesse meg az Isten. De nem úgy, hogy pokolba vettesse lelkét, 
mert ott nem láthatja a lelkét miképen fogják az ördögök 
sanyargatni, hanem dögöljön meg a marhája s adja Isten, hogy 
szeme láttára bilntesse meg. Mondotta azt is, hogy bár csak 
egy dióhéjnyit tudna, olyat cselekedne az makai bíráknak, hogy 
az egész ország megcsudálkoznék rajta." 

Eddig szól Rácz . Jánosné vallomása, amelynek alapján 
Asztalosné hamarosan a börtönbe került. Az egykorú törvény
széki jegyzőkönyvek azonban hiányzanak s így nem ismerjük 
további sorsát Asztalosnénak, de bizonyosra vehető, hogy 
meggondolatlan szavaiért keservesen megbűnhödött .. 
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3. Dohányos Jánosné és társainak vád 
alá helyezése. 

Ugyancsak az 1734. évi vármegyei levéltári iratok k<izött 
maradt meg egy tanuvallomás, amely a Dohányos ]é!nosnl'~ és 
Patkós Istvánné makói boszorkányok ellen folytatott bíí11pl'r 

nyomait őrzi.r. 

Dohányos Jánosné és Patkós Istvánné több társukkal egyiHt 
úgy kerültek a vármegye kezére, hogy Csala Erzsébet - szintén 
makói asszony - tett panaszt ellenük a vármegye törvény
székénél. Azzal vádolta meg őket, hogy öt éjszakának idején 
házából elragadták és a Marosba akarták fojtani. Vallormí.sa, 
melyet az 1734. évi junius hó 29-én vettek jegyzőkönyvbe, a 
következőket tartalmazza : 

„Csala Erzsébet hona fide vallja, hogy Dohányos Jánosn{· 
maga személyiben, Patkós Istvánné pedig más szcmélyilirn 
compareálván* az fatenst éjszaka az maga házábul kil1íviÍn 
repente** felkapván elvitték proxime*** elmúlt Szent György 
nap előtt s oda hordozták, de nem tudja, lovok volt-e v;.1gy 
sem s kívánták az Marusban béfojtani. Amint Kurai K~tu ki
éiltotta legnagyobban, hogy fojtassék be, de az atyja Csnla 
János és Kovács István Mihály fiával együtt ha engedték vol11n, 
befojtották volna az Marusban. Az atyja pedig mondotta, az 
fatenst mint leányát haláláig nem kívánta engedni. S Doli<í· 
nyosné úgy Patkósné nappal is kétszer is nála lévén tudako
zódni s fenyegetésekkel illették a fatenst, hogy nekik békí'.t 
hagyjon, mert az első nyavalyánál nagyobb a másik. Ez pc11ig 

• megjelenvén 
•• tüstént 

'"''• nemrég 
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kldte, hogy se11lmit sem fél tőlük, mert az Isten megéírzi éit. 
(:.s val<unikor Istent említett, mindenkor az száját igen kemé
nyen meg-csapdosták. Látta szemeivel Kurai Katának az anyját 
is; vüs;írhdyi Csorchís Istvánné Kovács Anna is Kurai Katúv11l 
l'gyiilt volt. Karsai latvánnét, 1-lamvai Erzsébetet, Tarhonyún(·I, 
Kcseríínét és Csonka asszonyt is látta. Pap Pista a vak hcgc
diísscl cgyiitt járván ott voltak. Dohányos Jánosné másodszor 
is hozz;íja menvén a fatenshez mondotta: jöjj ki, mert ha 
lovi1hli nem vihetünk is, majd az ablakod alatt fojtunk meg; 
nwrt az uradat vinnénk cl, de az okosabb, el nem vihetj:ik. 
S " Ldens vallja, .hogy vette észre, hogy az ura is oda volt, 
11w1 1 a házban már gycrty<it égetett s úgy várta a hitvesi 1, 

111ivd ncm luJia, hova lelt volt. A postamesternét z<\szlótartúnak 
L'll la s Martonosi Györgynével egy pajt<ísságban járt." 

Itt vt~get ér Csala Erzstqwt kalandos vallomá~a, ;1mcly 
ll'hitt nemcsak Dohányosnét és Patkósnét, hanem egy egt~sz 
~creg makói asszonyt kever a boszorkányság gyanújába. 

/\ vádlottak további sorsát itt sem ismerjük. Dc az akkori 
idiík szoknsa szerint aligha szahadulhatlak ki szárazon ahhól a 
vúdli<'>I, amclyhe Csala Erzsébet feladása folytán kerültek. 
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4. Ördög Istvánné Szelenczy Erzsébet 
boszorkánypere. 

Az 1757. esztendőben nagyarányú bünpert tárgyalt a vár
megye törvényszéke.7 Ördög Istvánné Szelenczy Erzsébet mnkúi 
u:;szony került a tekintetes vármegye ítélő bírái elé boszor-. 
'kánysággal vádolva. 

Neki sem először gyűlt meg a baja a törvénnyel. Előbbi 

lakhelyén, Szentesen szintén boszorkánysággal gyanúsították s 
ezért 1753-ban onnan ki is tiltották. Még ebben az évben Ma
kón telepedett meg, dc a babonáskodással és kuruzslással itt 
sem hagyott fel. 

Bűbájos üzelmeivel a hatóság figyelmét is hamar mag<ira 
vonta, úgyhogy a vármegye ügyésze Szentesen is érdeklödöt t 
ottani ~letmódja felől. 

Szentes város tanácsa pedig az alábbi információt adta 
Szelcnczy Erzébetről : 

Teljes bizodalommal való Fiscalis Urunknak az Urnak ! 
Ajánljuk mindenkori kész szolgálatunkat és aszerint néhai 

itt lakos Tarpai Istvánnak, most pedig Makón levő Ördög Ist
vánnak felesége iránt az urnak olya.tén informatiot adhatunk : 
hogy ennek előtte negyedik esztendeje nálunk · lakásabeli ide
jében Ördög István felesége némely lakosainknak panaszaihoz 
képest boszorkányi babonás és ártalmas mesterségbeli practcn
sioba* vétetődvén afféle cselekedeteire nézve hiteles tanuk ál
tal annyira aggravaltatott,** hogy itten megesca raboskodása 
után ex Sententia J. Sedis Dominalis*** városunkból is kiköt-

• gyanúba 
•" terheltetett 

'" '' az í1riszék itélete folytán 
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lözni kénytelcníttetett. Melyröl kötelességünk szerint az Urat 
informálván maradunk az Urnak Fiscalis Urunknak Szentes 
24 a Julii 1757. 

Kész köteles szolgái : 

Szentes város főbírája és tanácsa. 

Ez az átirat képezte az alapját a további eljéírásnak, 
amelynek folyamán Szelenczy Erzsébet csakhamar a vármegye 
börtönébe kerillt. 

Návay János szolgabíró és Návay Antal vármegyei esküdt 
a törvényszék útasitására 1757. szeptemben 19-én tanuvallatá
sokat végeztek s a következő két pontra nézve hallgatták ki a 
hinuka;: 

1. Vallja meg a tanu letett hite után, . minemű hiíhájos 
dolgokat tapasztalt avagy hallott Tarpainé ellen, avagy magá
val a tanúval nem követett-e olyas dolgot, aki valóságosan bo
szorkányságnak mondattathatnék ? ha elkövetett, hol és mi mó
don, hányszor, circumstantialiter* beszélje el ? 

Ács Andrásné Kónya Ilona 25 éves makói ~sszony vo!i: az 
első tanu, aki az első kérdésre a következöket vallotta : 

Most legközelebb elmúlt július havának elein magával a 
fotenssd tör!~nt, hogy éjszakának idein nagy esö esvén úgy 
annyira, hogy az fatens a házának csorgása miatt az ágyában 
meg nem maradhatott, hanem felkelvén s csecsemős gyermekét 
kczire vevén az asztala mellett levő padon üldögélni kénleleníl
tctett. S midön az idő már szépen világoskodni kezdett volna, 
cleutrális T alpainé a fatensnek a házába bement és ott mcgál
lapodván ezen szókat háromszor egymásután mondotta : cl 
kell menni, el kell menni, el kell menni. S azzal a házból ki
indult, kit a fatens akaratja ellen is követett, amint is a sóház 
mellett a szőlőkön keresztül épen a szegedi ·út mellett levö kápol
náig mentenek. Onnan pedig megfordulván a pestises régi te
metö mellett bizonyos mesgyére kivezette a fatenst és ott meg
állapodott· s egy darabig a szemébe nézvén a fatensnek, azzal 
eltűnt. Annakutána a fatens már a nagy esőszakadásban 
gyermekével együtt összeázván, · házához .visszatért s a nála levő 
csecsemös gyermekét lefektette és azt elaltatván, mindjárt ment 
Ács Istvánné szomszédjának házához, holott is két asszonyt ta-

• körülményesen 
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lált, a gazdasszonyt tudniillik és Németh Istvánnét s azok kii
zött leülve a fatens is a házban a vele történt dolgot kezdi 
beszélleni. Azonban a beszéd között nevezett T arpainénak egy 
hajadon leánya érkezett s a fatenst ily formán szólítja : jöjjön 
cl kend innen, mert anyám asszony úgy mondotta, hogy nem 
jó helyen ül itt kend. De arra a f atens semmit sem szólt, csak 
megrázta a fejit és reá nézett. De a leány másszor is. azon szó
kat reiterálván akkoron a fatens elfakadott sírva, kit a mellette 
levő asszonyok tudakozták, hogy miért sírna. Azoknak a fatcns 
mondotta: hogy ne sírnék, hiszen ez a Tarpainé el akar vesz
teni, amint látom, mert ime most is itt a leánya, aki engem 
hív innen azt mondván, hogy itt nem jó helyen ülök. Azon 
szóra Ács Pisláné ezen szókat mondotta: oh az eb lelkit van 
itt, hiszen ha itt volna meglátnánk. Azzal a fatens fölkel hc-

' Iy<·lir.I s kiindul a szobábul, hogy haza menjen, akit az rn1likl 1 

asszonyok kikísértek akarván bizonyosabban megtudni, ha ugyan 
ott vagyon-e Tarpainénak a leánya. Amint is amidőn az udva
rában lévő kamerájának végeig kísérték volna, akkoron észre
vették és látták, hogy bizonyosan a fatensnek minde.nült háta 
megett volna a leány: azért is két kis leányt küldöttek vele, hogy 
házához kísérnék, amint is a Tarpainé leánya az anyja húza 
felé, a fatens pedig maga házához ment. Másnapra kelvh1 
azonban már éjszakának idein szokás szerint ajtainak bcziínísa 
után minekutánna lefeküdt volna a tanu, egy kevés. idő múlva 
észrevette ajtainak egyszersmind való felnyílásit és mintegy 
sebes szél módjára valakinek a szobába bemenetelit; de mint
hogy sötét volt, senkit nem láthatott, hanem csak várta u do
lognak kimenetelit. Egy kevés idő mulván azért észrevette, hogy 
a fejit ~valaki megütötte, a második megütéssel a fatens né-gy 
liíhrn leugrani kénteleníttetvén sárga szőrű lóvá változott, húzá
lntl kivezelletvén és a ház előtt valóságosan érezte, hogy nyer
gel tett a hátára, jól megszorongatván öt. Annakutána ft•lüll, 
ezen szókat mondván : hip, hop, ott legyek, ahol akarom. S 
azzal mint a sebes szél megindult s nagy daraban már cl 1s 
ment, midőn a fatens nagy nehezen ezen szókat mondhaltél: 
jaj dc elfáradtam. Annál többet sem annakelőtte, sem azután 
egyet sem szólhatott, melyre ismét a rajta ülő mondotta : hip, 
hop, olt legyek, ahol akarom, nem messze van már Kisvárda. 
Amint is csakhamar oda érkeztenek egy magas kőfal mellé, 
ahol olt leszállván a hátárul a fatensnek, adta őt egy olt la-
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Iá Itatott öreg embernek a kezébe, maga pedig T arpainé, akit 
mihelyest a hátárul leszállott, mindjárást megismert a fatens, 
elment valahová, de a fatens nem tudja hová és ott mintegy 
egy óráig mulatozott. Visszatérvén onnan ismét a fatensnek luí
túra iilt, azon szókat mondván : hip, hop, ott legyek, ahol aka
rom. Azon szókkal vissza felé tért, mint a sebesen járó szél s 
midőn Vas Péter nevű makai gazdának szárazmalmához ér
keztek volna, ott szállott le másodszor a hátárul, kirántván a 
fatensnek fej~bül a kantárt, melynek utána a fatens oly asz
szonnyá lett, mint annakelőtte. S akkoron a fatensnek sze
meibe tekintvén Tarpainé azzal eltűnt, semmit nem szólt, ott 
hagyván a fatenst, ki is nagy nehezen házához vánszorgott s 
valamint elrneneteliben az ajtókat nyitva hagyták, akkor is úgy 
találta. Annakutána a fatens Bartha Ferenc nevű szomszéd
jához ment nagy nyögve, ahol is a gazda a kocsin feküdt az ud
varon s meghallván a fatensnek nyögésit, tudakozta, hogy hová 
akarna menni s hol járna ilyen sötétben. Kinek a fatens 
mondja: óh, adjon kend egy korsó vizet, mert mindjárt meg
lrnlok szomjan. Amint is kezébe vévén egy korsó vizet, annyit 
ivott belőle, hogy igen keveset hagyott benne. Annakutána 
nevezett Bartha Ferenc feleségével együtt házához visszakísér
ték a tanut, ágyába fektetvén a bőlcsöbeli gyermekit, aki rútul 
összerugdalta magát egész éjszaka dajkája nem lévén, mellé 
adták, melynek utána sok ideig beteg volt a fatens. 

Végül a második kérdőpontra nézve előadja még Kónya 
Ilona, hogy Baranyi Erzsébet, Dobsa Ferenc, Debreceni juhász, 
Panyor koldus lehetnek ebben a dologban jó tanuk. 

A második tanu Pap Istvánné Baranyi Erzsébet 21 éves 
asszony, akinek vallomása a következőket tartalmazza: 

A fatens egyéb világosságot a deutralis Tarpainéra nem 
tud, hanem. egy alkalmatossággal igen járt a fatens házához 
Tnrpainé s ·minthogy a kenyérnek is akkor nagy szüksége volt, 
a kenyerébül :;okszor jól lakván el is vitt magával egy darabot. 
Melyet nem szenvedhetvén tovább a fatens, megszólította több
ször említett T arpainét, hogy a kenyerit a fatensnek ne hor
daná, mivel a kenyér igen szűken volna, Azon szókra elment 
ugyan Tarpainé, de a szoptatós gyermecskéje annyira megme
revedezett, hogy annak dereka mint a fa, oly merönek látszott; 
a feje hátra szegvén a gyermeknek, keze-lába pediglen mintha 
csont nélkül lettek volna, oly formán látszottak. Kit a fatens 
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siránkozván vitte a 'szomszédjába Ilonka nevil asszonyhoz, ahol 
is sokan kinn ülvén az asszonyok, nézegették a .. gyermeket s 
mindnyájan mondották a fatensnek, hogy ne hurcolja, mert 
sohasem lesz· többé gyermek belőle. Azonban az asszony az 
urának is hírt adván, hogy a gyermek igen rosszul ·volna, kit 
látván az ura egyenesen ment Tarpainéhoz s ott nagy nehezte
léssel mondta neki: az ilyen lelkű, megrontottad a gyermeke
met, de nemsokára niegfogatlak benneteket! Azzal visszatért 
hi1zához. A fatens pedig, már este lévén a dolog, a pitvar kü
szöbén lefeküdt a gyermekkel. Egy kevés idő mulván oda ér
kezik T arpainé is s megszólítja a f atenst mondván:· ti azt gon
doljátok mindjárt, hogy megrontják a gyermekteket, hadd lás
sam, nem lészen annak semmi bajai S azzal megk.öpködvén a 
markát, háromszor a gyermeknek ábrázatját meghúzogalvéín 
semmi baja sem lett. 

Harmadiknak Ács Istvánné Pócsay Erzsé.bet · 32 éves nsz
szonyt hallgatja ki a bizottság, akinek vallomása igy szól: 

Azt tudja a fatens bizonyosan, hogy Ács Andrásné Kónya 
Ilona a vele történt járkálása .után azon lucskosan a fatensnek 
házához ment s ott a padra leülvén a f atenstül kérdeztetett, 
hogy hol járt s miért volna oly lucskos, Kire · említett Ács 
Andrásné mintegy erővel mondotta, hogy a szőlőhegyen járt. 
A fatens ismét kérdé, hogy mit keresett ott. Arra mondotta, 
hogy hívták s el kelletett menni. S azzal elhallgatott egy da
rab ideig s egyszer megkönnyítvén magát elfakadott sírva. 
Kinek a fatens mondotta: mi lelte kendet asszonyom? s miért 
sír kend? Arra felelt többször nevezett Ács Andrásné: hogy ne 
sírnék, ihol ez a Tarpainé el akar veszteni; utánam jött a leá
nya, hív innen, hogy itt nem jó helyen vagyok. A fatens, aki 
azonkivlll még egy asszonnyal volt a házban, minthogy semmit 
sem látott, sem szót nem hallott, mondotta ily formán: óh nz 
eb ldkit van itt asszonyom, hiszen ha itt volna, meglátnánk. 
Annakutána egy kevés idő mulván fölkelt Ács Andrásné s a 
fatensnek házábul kiindult, hogy haza menjen. Akit a fatens a 
nála levő másik asszonnyal együtt kikísért s midőn a fatens 
kamerájának végére mentek volna, akkoron látta testi szemei
vel, hogy T arpainénak leánya úgy nyomában volt Ács And- · 
r Jsnénak, hogy csaknem a sarkát érte. Azért is a f atensnak le
ány a Ács János leányával együtt egy darabig elkísérték. 
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A negyedik tanu, Németh Istvánné Szabó Anna 30 éves 
asszony, a következöket mondta jegyzőkönyvbe: 

A fatens azon időben az előtte valló tanunak házánál lévén, 
látta, hogy Ács Andrásné lucskosan volt s midőn az előbbi tanuval 
tudakoztak volna, hogy miért volna olyan lucskos, elöszámlálta, 
hogy a szőlőhegyen volt, hívták s el kellett neki menni. Annakutána 
egy darabig hallgatván Ács Andrásné, látta a fatens, hogy a szemei
biil könnyei csurganak. S egyszer mondja magában, megtekerget
vt-n a fejit sokszor nevezett Ács Andrásné: hiszen bolond vagy te! 
Azon szavaira az előbb említett tanu megszólítván öt kérdezi 
té)lc, hogy miért sírna s kinek mondja azt, hogy bolond. Ki
nek felel Ács Andrásné: a Tarpainé leányának mondom, hi
szen nem maradhatok töle, hogy menjek el, mert nem . jó he
lyen ülök, de már nem is maradhatok, el kell mennem. Ezen 
szókra fölkeltek mindahárman és a házbul kimentek. Amint 
Ács Andrásné hazafelé indult, akkoron a tanu látta testi sze
meivel Tarpainénak leányát Ács Andrásnénak utána menni. 
f\lindjárt mondotta az előbbi tanunak, hogy nem hiába m•Jn
dotta a szegény Ács Andrásné, hogy öt hívja a Tarpainé leá
nya, mivel lám, utána vagyon. Hallotta azt is magátul Ács 
Andrásnétul a f atens, hogy a templomban is sokszor a kezé
nél fogva húzza Tarpainé, de egy ösz ember nem engedi öt 
kihúzni. 

Ötödik és utolsó tanu Fogarasi Miklósné Bartha Katalin 
30 éves ass.zony, aki· igy fejezi be a tanuvallomásokat : 

Egy alkalmatossággal, azelőtt már haragban lévén a fa
tens T arpainéval, ment Jángorra a maga fiacskájával egylitt. 
T arpainé is elérvén a fatenst, kérdezte, hogy mint volna és ta
lán még most is haragudna az elöbbeni veszekedésükért. Kire 
a fatens felelt, hogy nem. Ugyanazon fiacskájának kezit meg
fogta és megrázta Tarpainé, mely rázás után elhaladván a fa
tenst Tarpainé, elfakada sírva a gyermek és a jobb keze és 
jobb lába összezsugorodott. Ezt látván a fatens messzirül ki
áltott Tarpainéra, hogy várja meg, mert megrontotta a fiút. 
De T arpainé vissza sem tekintett, csak elment. A gyermek is 
mindaddig kinlódott, mig másnap a fatens a nevezett Tarpainé 
házához nem vitte, ki haragszóval megrázván a kezit, egészsé
gesen elküldte. 

Fogarasi Miklósné kihallgatásával a vizsgálat ki is merült. 
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1757. szeptember 23-án ült össze a vármegye törvény
széke, hogy Szelenczy Erzsébet felett törvényt lásson. A tör
vényszék Marczibányi Lőrinc első alispán elnöklete alatt ·Návay 
György föjegyzö, Návay János, Návay József szolgabírák, 
Gyürky Pál, Návay Antal esküdtek és Stanislavich ·Ferenc fö
adúszedőből állott. 

A vádat a vármegye ügyésze, Klefnpay Tamás képviselte. 
Vádlevelében előadta, hogy a vádlott nemcsak elöbbeni lakhe
lyén, Szentesen üzött boszorkányságot, hanem Makón is súlyos 
bizonyítékok merültek fel bünössége mellett. Mert megvetvén 
az isteni és emberi törvények szigorúságát - melyek a boszor
kányokra halálbUntetést irnak elő - Ács Andrásné Kónya Ilo
nát lóvá változtatta, majd pedig megnyergelvén Kisvárdára, a 
boszorkányok gyO:lekezetébe s onnan ismét Makóra lovagolt 
rajta; más alkalommal pedig a tanuvallomási jegyzőkönyv sze
rint több gyermeket megrontott s csak a feljelentéssel való fe
nyegetésre gyógyította meg őket újból. Ily módon tehát elfor· 
dult az Istentől s szövetséget kötött az ördöggel.· .Mivel pedig. 
a hazai törvények, jelesen Szent István II. könyvének 32. feje
zete és a Praxis Criminális 60. §-a a boszorkányokat elevenen 
elégettetni rendelik, kivánja ezért az ügyész, hogy a vádlott a 

. maga megérdemlett · büntetésére, másoknak pedig elrettentő 
példájára máglyahalálra ítéltessék, előbb azonban többi vétkei
nek bevallása és társainak kipuhatolása céljából a szokásos tor
turának · vettessék alá. 

A vádlevél előterjesztése után a törvényszék is kihallgatta 
és megeskette a tanukat, akik a vizsgálóbizottság előtt tett 
vallomásukat a törvényszék előtt is fenntartották. Sőt Kónya 
Ilona az előbbeni vallomását még a következőkkel egészítette ki: 

Egy alkalmatossággal Tarpainé lencsét kért a fatensti:>l, 
de a fatens neki nem adván, mindjárt megfenyegette, hogy 
majd eljön még az az idö, mikor adna. Amint is harmadnapra 
n gyermeke m~gkékült és hamar meg is halt. Mikor pedig 11 

megnyergeléstül való elnyomorpdása után templomba ment n 
fatens, Tarpainé hozzá menvén nékie mondotta, hogy nem jó 
helyen ül. De mások ezt nem látták, csak egyedül a fatens,' 
noha sokan jelen· voltak. 

A törvényszék ezután a tanukat szembesítette a vádlottal, 
aki azonban mindent tagadott. Tagadásával szemben az ügyész 
hivatkozott a tanuknak eskü alatt tett vallomásaira s a vádat 
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teljes egészében fenntartotta s kérte az ítéletet mielőbbi kimon
dását. 

Rövid tanácskozás után egyhangú határozattal hozta meg 
ítéletét a vármegye törvényszéke a következő bizonyítékok 
alapján: 

1. mert a boszorkánysága miatt már Szentesről is szám
·üzött vádlott Makón sem javult meg, ellenben 

2. ördögi mesterségeit itt is tovább folytatván (artes 
magicas ulterius sectando) Kónya Ilonát lóvá változ
tatta· s megnyergelvén meglovagolta, úgyhogy ezáltal 
az sok ideig beteg volt, 

3. mert Kónya Ilona gyermekét úgy megrontotta, hogy 
az harmadnapra meghalt, 

4. mivel Baranyi Erzsébet gyermekét szintén megron
totta s csak a feljelentéstől való félelmében gyógyí
totta meg, 

5. Bartha Katalin gyermekét is megrontotta, de ismét 
meggyógyította, végül 

6. Kónya Ilonát még a templomban 1s láthatatlanul 
üldözte. 

Mivel tehát Szentes város tanácsának átiratából, nemkü
lönben a tanuknak eskü alatt tett vallomásaiból világosan ki
derül az, hogy a vádlott valóságos boszorkány, ennélfogva úgy 
ítélkezik a törvényszék, hogy a bilincsekben személyesen jelen
levő ~1ádlott tö'bbi tetteinek és büntársainak be'llallása végett előbb 
iorfurcínak 7.1ettessék alá, azután pedig a maga megérclemleff 
büntetésére, másoknak pedig elrettentő példájára feje vétessék, 
leste pedig máglyán égettessék el. 

Az ítélet meghozatala után az összes peri~atok a helytar
tótanácshoz kerültek. Mária Terézia királynő ugyanis még az 
1756. jan. 26-án kelt rendeletében meghagyta az összes várme
gyéknek és ~örvénykezési joggal bíró városoknak, hogy ezután 
a varázslási és boszorkánypereket az eddigi törvények és szo
kás szerint megindíthatják és folytathatják ugyan, sőt ítéletet is 
hozhatnak, de ha az ítélet halálra, vagy tortura alkalmazására 
szólna, azt végre ne hajtsák, hanem az összes periratokat to
vábbi intézkedés végett a helytartótanácshoz terjesszék fel. 

·A helytartótánács kebeléből a - óoszorkányperek vizsgála
tára rendelt bizottság az 17 58. esifendöben vette· vizsgálat alá 
Szelenczy Erzsébet periratait. 
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Mindenekelőtt megállapította a bizottság, hogy a vádlott 
Szentesről is csak puszta gyanú alapján száműzetett, mert két
ségtelen bizonyíték ott sem merült fel bűnössége mellett s ott 
is tagadta a terhére rótt bűncselekményeket. De a Csanádvár
megye törvényszéke által felterjesztett periratokból sem tűnik ki 
a vádlott bűnössége. A bizottság felvilágosult tagjai ugyanis 
emberileg lehetetlennek tartották Kóny~ Ilonának Szelenczy 
Erzsébet által történt megrontását; a gyermekrontásra nézve 
pedig még a tanuvallomások sem tudnak kétségtelen bizonyíté
kot felmutatni. A periratokból egyébként az is ·nyilvánvaló, 
hogy a vármegye törvényszéke a vizsgálat folyamán még a 
törvény által előírt formaságokat sem tartotta be, sőt a vádlott 
a tör~ényszéki tárgyalásnál még jogvédelemben sem részesült. 

Ennélfogva a bizottság azt a javaslatot terjesztette a hely
tartótanács elé, hogy az összes periratok adassanak vissza a 
vármegye törvényszékének újabb vizsgálat megejtése végett az
zal az utasítással, hogy a természetfelettinek vélt jelenségek 
orvos által vizsgáltassanak meg s az orvosi vélemény a perira
tokh 'lZ csatoltassék. S mivel ilyen főbenjáró bűnügyben a jog
védelmet senkitől sem lehet megtagadni, a vádlott védelmére 
ügyvéd rendelendő ki.8 

Az újabb vizsgálat megejtésére azonban már . nem került 
sor. Mária Terézia királynő, akihez a helytartótanács a bizott
ság véleményes jelentését felterjesztette, az 1758. esztendő szep
tember havában kelt rendeletével meghagyta a vármegyének, 
hogy Szelenczy Erzsébetet Bécsbe szállíttassa fel. 0 

A vármegyénél nagy ijedelmet keltett a királynőnek ez a 
rendelkezése s mindenáron akadályokat próbáltak gördíteni a 
rendelet végrehajtása elé, részint a költségek, részint pedig a 
kísérő. személyzet hiányával okolván meg a felszállítás nehézsé
geit.10 De a királynő újabb leiratában haladéktalanul Bécsbe 
rendelte Szelenczy Erzsébetet, akit a vármegye 1758. december· 
havában tényleg fel is szállíttatott.11 

Hogy mi volt a célja a királynő e rendelkezésének, .nem 
tudjuk. Az 1759. év március havában azonban szabadon bo
csátotta Szelenczy Erzsébetet s meghagyta a vármegye vezeW
ségének, hogy boszorkányságért öt többé perbe ne fogják. rn 
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Jegyzet. 

1) Komáromy Andor Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. 
Budapest 1910. 

~) Reizner János: Szeged története. IV. k. 433-434. 1. 
3) Reizner }. i. m. IV. k. 383. 1. 
4) Reizner }. i. m. 1. k. 340. 1. 

s., 6) Csanádvármegye leviltára. 1734. évi iratok 42. sz. 
•) Csanádvánnegye lt. Protocollum actorum criminalium 1751-1768. 

313-323. 1. 
~) Komáromy A. i. m. 660-664. 1. 
U) Csanádvármegye lt. 1758. N ~ 136. M. 

10) Csanádvánnegye lt. 1758. N_!_ 136. R. 
11) Csanáávármegye lt. 1758. N_!_ 137. 0. 
12) Csanádvármegye lt. 1759. N_!_ 141. P. 

-212-

l 



CSIK VARMEGYE Szádeczky Lajos szerk. 
SZl!KEL Y OKLEVl!L TÁR VII. 

C.slk-.uontimrol DllmDa .Tll110.sn' S•1&k•ca K11tll bouorktJ.nypOre. 
1703. fobr. a. 

Aclor íclcsik.cizéki dclnci Cs."tó J1i.nos nobilis, incla alcslk
széki szcnlimrchi liümüs Já.nosnó Katalin primipila. 

Aclor ralionc fisci dicil per procuralorcm suum C/0111011 

tc111 To111pos dc Csík-Szt.-G,yürgy primipilum, solila cum pro 
leslaliono, salvum sil pro cl rcgrodi. Cilltllallam voll az íen
megnovezcll inctal in anno 1702 dio ~ Febr. Oka pedig cilaliom
nak ez: mostani isp:\n-j:k.is nlkalmaloss{Lg:1val az inc1uisilorok 
Cslk-Szt.-Imrohro érkezvén és ou a régi bcMm jó szokás 87.0· 

rinl oxamim\lvAn, kik micsod:\s vélkckcl 1)()rpclrálllLk volna, nz 
lObbi kOzOll légcdcl inclál lilyan czégércs vélkckkcl adlak ki, 
melyek majd hallallanok; mcrl légedcl incl:'LL nzzal kiadlanak, 
hogy lo boszorkányoskodllll, az vnnLB hék:1nuk sri1jánnk kt~l vt~il 

bovarrván, az kGze1til czUvokkel Colajazv:1n és bú1.aszcmel Ulllvt'!n 
sz:1jiLban, úgy lemellcd cl, 1milyro az nny:icl oculalorokal hiv:'111; 
maga 1! panaszolkodoU az to h0Rzork:\nys:'tgodrc'1I; nz nagy íllvcl 
elAstad, hasonlóképpen gyapji1-c7.érm\bc'1l vulú gomoly:ikal ÍR cl. 
ásván, azokkal is van\zsloU:il, magad is van'1zslollál, m:\sokkal is 
vanizsollallAt 1'égcdcl az sUllih;'17.ba11, szé11h:017.ba11, :'trny1~k :llalt, 
csar mcllcll ha:jdukkal, olcihokkal, magyarokkal nyilv;'m pa11hm:'1l
kodva talAltak. Az búcsúrt'1l, nz klaslromlc'1I ha7.a jOlli.hlbon nem 
az igaz ulon járván, akkor is iíjú lcgénynycl <ls.~clllelkci7.vo lnhU
lnk. Az líjú lcgénl euy hélig is cll:trlollnd a~ hijadhan s <1:;y ji'tr
t.ál hozzá ferlolmesktidni. Ap;\dal mcglrl szL-imrchi Sza.kti.cs 
Istv1lnt" OnUlgadL.o\nak leremplellének, n11y1°Ldal Sznkl1.c.s l~i
v1innót Erzsdbctct prilni1iilusokal vén bo57.ork:'my hlroR kurv:'L
nak szidtad. Az np:idnl úgy mcgvtirlecl, hogy subel is liilltil mjla. 
Az anyld Is mcgvallolla, hogy lo mcgérdcmlenéd, ho~)' llhml 
lennének .az hál."Ldm. Az hajdúk is mcgvallolllik a?.l, hogy vdcd 
minl paráználkodtak . .Mind C7.ekel és C7.ckhcz hasonlt."1 Ulhb (!kle
lcn vélkcidcl, ha lngadnád, ndassék cxmis.c;io és mindcnekcl ac
liom szerinl akarok comprob:\lni. Comprob:ilv:\11, azl mondom, 
hogy minl nős 1tanizna, vagy minl bos7.ork1i11y, :t?. minl 11?. éi 
nganak 57.éki adjudicálni fogja, hllnleLrxljél érdemed ~erinl. -
Prolcslalok. Liceal vcrbis quoque le ellened conlendalnom, ilcrum 
prolcslálok.· Acliomban ha valami vilium lalállalnék: salvum sil 
reforouilnom. llcrum a.Lquo ilerum prolcsl1'1lok 

A/"6 kizul, al.J.jegyez111 a u;gú•: Aclor docenl juxh1 uclionc:m. 

(Eredelijo C.slkvArrnov.yo /t11•1Utllnllm11) 
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CSONGRÁD VÁR MEGYE Oltvai Ferenc 
A SZEGEDI BOSZORKÁNYűLDÖzi;;s ÚJABB DO
KUMENTUMAI 

.:, vá:-<·d tanács a perek lezárása után, tehát a XVIII. század közepétől nem 
·rlicsek.edett a benne vállalt szerepével. Sőt a rávonatkozó iratokat kiemeltették a 
.' e;dei. h•élF~lási ira.<u<k köz:ill, és a titkos levéltár iratait magában foglaló ládába 
"~'f;'~~k c . .hl)'lil C!;."lk a főbíró, .a főiegyző, a főadószedő és a levéltáros együttesen 
11)0: ;.,_'l.tt.o:• h~. négy zárrul lévén a láda ellátva. Ugyanoda helyeztették el a város 
kiváltságlcvcleií. ~;; ó. legfontosabb érdekeiről tanúskodó iratokat, mint a kunpusz
ták pereit, a szőregi uradalom megszerzéséről tanúskodó és a tápéiak ellen foly
tatott pereskedés irntait. Természetesen ezeket a f,mtos iratokat lezárásuk utü1 
helyeztették a titkos levéltárba. A szabadságharc után a polgári átalakulással a 
feudális kor jogbiztosító crejü intézkedései elve~zlctték jelentőségüket és annak 
megfelelően az ilyen tárgyban k.elclkezett iral()kat sem zárták el tovább. A kutatók 
a boszorkányperek irnlaiba is betekinthettek, igy ifj. Palugyay Imre is. Ez ideig 
.nincs kiderítve, hogy Jósika hogyan jut.hatolt a teljes iratanyag isme1-etéhez emig
rációjá:ban. Hiszen többet tud az eseményekről, mint amennyit Palugyay 1853-ban 
közzétett. 

Bizonyos, hogy az üldözések után, amikenl jöl>ban és jobban hatott a polgári 
atalakulásu.táni vágy, a tanács szégyelli<' ;; perekben vállalt aktív szerepét. Ez az 
eddig fel nem tárt momentum derül ki egy rn:m-ban keletkezett irat tartalmából. 
Ebben az évben Miskolczy István, Babarczy Csongrád megyei alispán és egyben 
Szeged királyi biztosának írnoka, illetve titkára an·a kérte a tanácsot, hogy 
Szeged történetének tanulmányozása céljából iratokat adjanak ki neki a titkos és 
a külső, azaz a nem titkos levéltárból. Többek kii7.ölt a boszorkányperek iratait 
is kérte. A tanács az ügyet kivizsgáltatta a tiszti töügyéss:.:cl, és annak javaslatára 
elutasította a kérelmezőt azzal az indokolással, hogy az iratok „az emberi nem
zetnek gyalázatjára szolgálnának Tiszti F'őiigyész Urnak crántok az a kivánsága, 
hogy ezek Városunk hirének kiméllésc ·végett közönségessé ne tétessenek." Tehát 
ne tegyék közzé, ne írjanak róla, ne bolygassák fel a múltat, amely valamikor is 
szégyent és nem dicsőséget hozott a várnsra. A külső levéltárban levő iratokba 
betekinthetett Miskolczy. aki különben érdemes kutató volt, és a Regiélőben, 1834-
ben ő méltatta eló.ször Vedres Istvánt, a halála után négy évre. 

A boszorkányperek megítélése korok sze1int változott. Bizonyos, hogy a perek
nek felsőbb helyről történt beszüntetése után döbbentek rá igazán a maga egész 
véres, kegyetlen és egyben ostoba és eltévelyedetten sötét valóságára. Erről tesz 
tanúbizonyságot a szegedi tanács fentebb ismertetett határozata is. La.s.san-lassan 
rájöttek, hogy a babonákat és a sötét nézeteket nem is az ördöngösöknek és bo
r.iorkányo!mak tartott egyének terjesztették, hanem inkább azok, akik a boszor
kányságot mint a kereszténység kebelében támadt eretnekséget üldözendőnek és 
kilrtandónak vélték. 

FűGGEL!l:K 
A bOl!lzorkánysággal vádolt özvegy Farkas Istvánné Nedelko Margit (Kókainé) 

.ügyében a tanúk kihallgatásáról felvett jegyzőkönyv. 

Primo TUdgya e, llltla e, vagy hallo\tn e a 
Tanu, hoy:y Marga1·eta Nedelko St.~phnni 

Farkaa rcUcta vldua bUln\Jo•ságott, s 1Ja
hon3.a6got.t vltt voJna vi~he, mit, nukor, 
és mlnemu Udöben, Napi:sl e vagy éczoka 1 

~ do Fenyegette e Nevezett Margareta Nedlllko 
Stephanl Farkas rellcta vldua valakitt és 
következett e az ollannak testébe, v'auy 
jószágába az által ártalma? 

S o Mlnemil életetl Viselt Nev~zett Személly 
mongya megh a Tanti 1 

4 to Kitt tud ellene az Tanu jó blzonsághnak 
lenni? 

Prlma Testla Honesta Mullcr Anna Bakó Clr
cumspect\ Joannls Szcbfoyl r~llcta Vldua 
Annorum Clrcltcr 65 Jurata E1<amlnata 
fass;i est ad primum VAllya Fatcns hogy 
ennek el<'ltte két Esztendővel Szent Péter 

Tiszatdf 19 (1~65), 655-658. 

és Szcn~ P61 Nap Tájban EIY Pizel adós 
L~vén Kókatné a Faten•nek, Klrte a Fa
tcnst Szép Szóval Kókalnétol az e11Y Plnzt, 
nugy haragc:al megh at.ta neki, az utén 
Circa 2 óra alatt az Szemire me1h ron.
tulott, az mint ki is teczik az SzemérU.l. 
de ezeket. csak suspiciobul valla reá. Ad. 
relicta Deutrt Puncta nihil. 

Secunda Teslls iHonesta MuUer Cathartna 
Nagy Clrcumspecti Michael Varga Conto
ralls Annorum Clrciter H Jurata exami
nata fassa est ad PrJmum nihil. Ad Se
cundum ValJya a Futens hogy mostan 
mull Két Esztendeje Kókalné a FatenstUI 
egy al--:os hordott kirt, mindhogy nem lé
vén neki netn adhatott, akkoron n1egn 
r,,ny„Rette eöket, hogy megh fogjátok bAn
nl, az mint Is akor héten egy kis tlacs-



káJának an.nylra ki dagad.ott az Szeme, ho11y 
semmi remlnség nem VCllt megh Gyógyu
lásséra. Kókalné ho~é járván a~ Fétensh~L 
égett bort tnya, akoron tanlt.Jtta a Fatemn 
Kokalné hogy fözetlen ká•át rágná megh 
es azt köpni a szeme közé, azt Fatens 
Tréfának vette, nem cselekette. másoct
s~or la hozé menvén Kókalné, akor is 
klrte, Gyógyltaná megh az Gyermekét 
mellyre Kókalné felelt hogy C•ak fOtelen 
kásllt rágna es azt Pökdöznl Szemibe megh 
Gyógyulna. Akora a Fatens klrte Kókal
nét, hogy mnga Cselekedni megh. azonnal 
Kókalné megh rágván az fOtelcn Kását az 
Gyermeíc Szemébe Pögdözött Szerdán, mln
gyánt C•iltörtökön egyék Szeme ki Nyil
lott, másik Pedlgh Plnteken, az klkbill an
nak elölte. Vlz é• Vlr Csunasághul volt. 
Ad Quartum, Farkas Mlttyásnét tud Jó ta
nunak. 

Tercla Test.is hone&ta Foemlna Susanna 
PalC1tlls Clrcumspectl Martini Horváth Con-

. toralis Annorum Circlter 41) J'urata Examl„ 
n;lta faRsa est. Ad Prlmum nihll. Ad Se
c1.1ndum ennek etötle haza ment a Fatens
he;i: Koke!né Balogh .Táno•néval. Edgy 
Szép Gyermeke levén klvánták látni RZ 

Gyermeket, megh mutatta nekik az Gyer
meket, mlngyárt az Gyermek fel nem 
nyithatta a Személ! mind edgy fél E•z· 
tendelgh. Fél esztendOre ki nyitotta e 
Gyermek a Szemeit. akor az két Szemein 
hálogh látzatott, az Gyerm„ket vitte Tolt 
1vánnéhC1z. a mellyre reá olvasott Tolt 
Ivánné edgy hé;1gh, minden nap kéczcr, 
midOn utolszor reá olvasott volna, mon
datta a Fatensnek Tott Ivánné, no vld el a 
Gyermeket, de vigyáz mert megh Pro
bállák n földi ördögök, hanem hány ke
resztet reá ~. Imádkozzál mellyette, el tá
voznak a roszak valamint az ervostul el 
ment, mégh az ulba elk<,..dették Gyöt· 
renl az Gyermeket az kis m~Uyit az áju
láshoz az Száját fére. ~z Kezelt Is öszve 
huzták, es azon nap eclgy héttre megh 
halálozott u kis Gyermek. MldOn Pcdlgh 
torjára ment volna Koknlné, akor a Fatens
n"k az Ura mondotta Kokalni!nak hogy el 
jöttél Kocsonádra, arra semlt sem fel,,lt 
hallatlanná töttl!. Ad quartwn Daróczi A11-
nest tudgya Jó tanunak lenne ebben a 
dologban. Quarta TesUs Anna Hajdu Gre
gori! Toppanlo rellcta vlctua Annorum C!r· 
clter 31 Jure Jurando fatetur, ad Prlmum 
Secundum Tertlum nihil, ad Quartam 
szarka Jmrénét, Molnár Mlskánét, Sör!\~ 

Mlhllln~t tud jó tanuknak lenni. Qulnta 
Tesus honesta llluller A1nes Banoczl Cir-

cumspectl Michaelis Arvaj Contorall1 An
norum CtrcUer 20 Jurata Ex:imtnata tassa 
est ad primum Karacscm Unnepiben k..l9 
!Pánkáját megh rontották, kezét lábát öszve 
huzván akor tolamodván Kovács Rosahoz, 
Kovács Rósa északAn f0rd:5t tözött az 
Gyermeknek ahová a konyhán Rosa el 
sivalkodott az konyhán kiáltotta az Gazd ít 
hogy véttenl Utel, mert Kokalné rajta 
ment, és nerr. akarja hogy az Qyermek~t 
megh Gyógyécsa1n 1 mert u1y megh ron
totta hOIY soha sem lesz jó be!Ole, a Fa
tcn• az ur6t Nád.ért akarta killdenl de ki 
n~m ment. akkor mondatta KóVács Rosa 
az Gnzdának, Jói esett hogy ki nem men
tek, mert Kókalné az ajtó előtt vlzellett, 
ha bele hágott volna el romlott volnh. 
Másnap ·el szökölt ez Roso és nem Gyó-· 
gyltottu megh az GYcnnckct. Enyl hány 
nup alatt hozá mcnL koldulnl a FatenRhez 
Kok.niné, akkoron a Fatens ura Kemt~

nyen megh fenyegette Kokalnét, ha meg 
nem G~ogyltta az Gyermeket az eö keze 
111\al kölle!lk Kokain<• elveszni, azon na
pon álma megh j!ltt az oye:·mcknek. us:1 
anylra hogy harmad napl~h sem veheLt~k 
föl almabul holott az eiütt t holnapig se 
nlutt a enyi hánn nap al:itt az Gyermek 
szl~pcn megh Gyógyult. Ad Secundum, 
Tcrtlum nihil, ad Quartam Koszo Ist
vónn~t tudgya Jó tanunelc: lenni. 
Sexta Tf•stis MulJer Catharln:i Farkas Clr
cumspecti Emerlcl sznrka Contoraus An
norum Clrclter 30 Jurej11rand.o fatetur ad 
Printllm Ad. Secundum &7. elmult bütben 
Kokntné hozájJJ. menvPn. Kokainé kért a 
Fatenstill olajt lyúkmonyát ~ kenyeret,. 
tyúkmonyát és kenyeret adott neki, de 
hoRy olnjt nem ad"tl, az '"ello\rje hallatára 
megllfenyegette a FRl~nst, dél tájban az 
marháit elereRztette, mic'lin utána ment az 
marháknak, akoron mJngyárt elesett lábá
rul azon nap háromszor tórtént rajta, es 
Csunyádul okádott de Jstennek hatalma 
által nem esett sem! vesztés rajta. Acl 
Qunrtum Palya Marist tudJn jó tanunak 
l~nnt. 

Septlmn TeBtis JfonP.stR Mulier Helena Far
kAS Clrcumspectl Stephanl Koszo Conto
rnlls Annorum Clrctter 25 Juramentallter 
Examhtata fassa est Bd Prlmum, EIY Esz
tendeje hozll ment Kokalné a Fatenshe• 
vajat klrt tille, vajat nem adhatott, adott 
neki sajtot. Gyanosá11E1 vagyon neki, hogy 
a Szemlre Kokalné '"ntotta volna megh. 
illett. 

susplclobul - gyanúból 
tyúkmonya - tojás 

;i e gy z r t e k ' Miskolczy Istvánr>ak a városi tanácshoz Intézett kérése a Sz~gec.11 Allnml 
I.cvéltfn·bun a tanácsi Iratok fondjában található az 1551/1830. sz. alntt. 'Ogy erre, mint az 1737' 
aug. 13-1 tanú\iRllntásl jegyzf.könyvre a flgye,lmemet a Sz~ntesl K~rtészrtJ Kutat•.\ Intézttnck a. 
levéltárunkban kutató munkatérsat hivták feJ. Ezúton mondok e2ért k~~zöneti!t. 
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CSONGRÁD VARMEGYE Abafi Lajos 
SZENTESI BOSZORKÁNYPEREK 

Anno 1763. die ·14-a Martii in Ces~ione nostra magiistrastuali 
1mb praesidio domini Judicie Primalii Michaelis Lakos pracsentibuK 
item et coasisidentibus Dno Legislatore Joanne Soos D. D. Ltem Juratis i 

Joanne Miketz, Michaele Buzy, Martino Nánit.My, Stephauo Pup, f 
Demetri lnódos, Michaele Veszeny, Stephauo Szanyi, Tomm~ !Uoluár, 
Stephano Hertók, Joann(I Nyiry, Joanne l'sáki et Stephano Kövér 
sequentes causae, reniae et decisae sunt: 

Nro 13. Bétsi letvánnti A. panaszolja, Végh Mártonné J. ellen, 
hogy tiszta11ágáról gyanakodván, 6tet boszorkánynak kiáltotta légyen, 
és lába kisebesedését is Bétsi Istvánné megveretéz;ének tul11:idonítja. 

Determináltatott : 
Végh Mártonné ellen B6t.si lstvánnénak betett panasza meg m~m 

világoshtat.hatik, kistll pedig az valóságosan, hogy mindennemű per-
1ekedés nevezett Hétei Istvánnénak fenyeget6 nyelveskedé11e miatt 
e!'ctt légyen, azért is, mivelho~y ».z. llyetén mustan .e111 többHzör iH 
elk1ivetet.t rút. patvarko1liai1ok Kzer:f.enek minden v111zálykodá1mkat a 
11zomK:f.édok közt is 9 káromkodiLsui is 111.fllvedhetlenck. 25 kor
baes blinteté11re ítéltetik, ha pedig cz1iknek utinia az ilyenek tői 11em 
l~Hi11ti'LI, simplicittir proH1°ribíLltatik. 

Executío nem volt, minthogy terhes a deliqueuK. Anno 
1765. die 2-a April l~xequaltatott. 

A11110 17tm. Jie 1-a .Junii acquente cauKae revi11ae et decisae sunt: 
Nro 2fj. Nagy Andrú.11 A. exponálja Bakja Mál'tonné .J. ellen, 

hog.v ezelőtt ci1·ca híLrom lwtekkcl csöcss~opó gyermekét n11~grontotta 
volna boK:f.orkányuK meaterKég"vel, mdyben ugyancsak a gyermekuek 
halála i11 tiirtímt .. 

Oettlrmimiltatott : 
.161lelll't 11é11wly t111111k valláKiból nagy gyanusiLg ''agyon, 11. 

legatiK a:f. .J. fül ellm1 mimlnzonáltnl umn lévén teljes világosság a 
dolog!.1111, 110111 onnok 1ltiei11iójára a B. törvényHzékntik authoritása 
mm1 tn~oJ letett, a1.ért i11 n mltgo:t ura11úg székére tra1111feráltatik. 

Anno 17titi. die 9-a Mensi11 d<1cembris D. Judice Primairio 
.Jua1111e &011. Prafü1tlnt. ot t\011.t1id. D. 0. Juratis Steplmno Pap. etc. 

74. Patnki Milutly pn11aH1.0lja l'ntnki !Rtvím ellen, hog.y fele
ségét bo~.orklmy1111k k ildtotta volna, most is arr.011 vélokcdét1be VRf.{yon 
irímt.a, mintha 11yo11101·ult gyermekét 111wt1zett l'ataki Mihi&lyné ron-
1.uttJ\ vol11n nwg; melyb\ln 

Hazánk, Történelmi Közlöny IX (1888), 72-74. 



1Jeterminí&lt11tott: 
Pataki lstvíu1 Htm1111i hizonyo11t maga vádjában nem bizonyíthat, 

azc'irt is mivel azoukívtll i11 h•tvtir atyafiak, tovább is azon atyafiság 
fontartására megintetvc'in, t'.1rdemlett büntetésül 20 pálcára ítéltetik. 

7R Katona Istvánné, Marczó Andrásn~ Béládi Sára ellen 
panaszolja, hogy őtet ho11J11orkánynak kiáltotta, és hogy cir. 4 llRZten
dő11 gyermekét tulajdon Katona Istvánné rontotta volna meg. 

Determfnáltatott: 
Bizonyosan nem verificáltatik az, hogy Marczóné Katona .István

nét megboe111orkányozt& volna, jóllehet visszavonások voltak egymás
közt tÍ8 olyattin illetlen szók is adták magukat elő, melyek becsteleneé
gére estek Katona h1tvén11énak, melyért is Marcz1íné keze· megfogá
llával Katona htv1'm11ót küvelfae meg. 

Anno t 7tm. die 8-a mo1111. Marcii sub praesidii dni Judicia 
Primarii Mid1aeli1t Lakos et1~. 

· l10. ltí1Y..a Oergiily lludainót megboszorkányozta, sőt tflzzel is 
fonyegetto, hogy ha nyomorék gyurmekit meg nem gyógyítja, ezen 
minden helyes ok 1~11 fundanwntum nélküli kieresztett szavaiért és 
folf'barátjának mcgmoc11kolá11áért Rúzs Gergelynek büntetésül praecisa 
dcprecatione 20 pálcára dictáltatik. 

Szentes várm1 levéltárából másolta Kamotaay János .. A ma1mlat 
hátlapján a következő megjegyzés olvasható· 

Canones ecclesiaetici et antiquis H uogariensibus ct rel·enliori
bus traosylvanieosibus aliisque in nouo ecclesiarum cis et ultm 
Tibiscum reformatarum Conciooati etc. opera Georgii P. ~oványi 
Superiotendeotis. Claudiopoli 1733. 12-o. 

Ezen reformált egyházi törvénykönyv XCVI-ik Canonll. szóról 
szóra így van : 

«Lamiarnm seu daemonii 11u1<pect.11r11m cndaveri\ jnm hmnana, 
maxime vero io foro aeculari Convictarum, quaudoqnidem juxta 
praeconceptam opinionem, budto egredi crednntur, Bt talia (quicquid 
in concrasium dixeris) visuntur, magnoqne 11int plcbi indoctae offan
diculo; idcir~o ad traoquilaodoa territormn animos, et praeconce.pta~ 
opinionis vaoitatem refutandam, talium cadauera po11aunt llcnutu 
consentiente effodi, et exanimatio eorum, len vera et naturafü1 mors, 
populo persvaderi. (pagin. f)().) 

Magából 1\ címzett könyvből kiírta &!vé.Yz lmrl'. 
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ESZTERGOM VÁRMEGYE Villányi Szaniszló 
ESZTERGOMI BOSZORKÁNYPÖRÖK 

11ftd1IJara„·tnzre·-1Létto~ék .:... ·rögt611.,.dr~ 
nl111jw1111 ••. A ~tidloLt Hl L11r111e•ze,L11•é•~; ta~ 

lR4ulel Yllláurl Sunlul4 PJM •laU litl En· glldt.:& 'a terhére· 'r6t,_ bd11c,elek111b'yt.1 'A. 
\erg~•u iori~nel4n uoaló:oi6 mlhibot.) Lórviínysz~t aionban oz Qgy~11z 1 lndoltólú\. 

sát 61 ben1 ujtott 'bizo11y1'11::1it · 1111m 'tÍltt4 
A kor egyik uomoru tú11edése, a bouor- el~gsége~uek a Unliit eljó.r1h ·.D11ghlditíls6r~ 

Unyokhon \'Illó bit - nAlunk I• mt1gki- A bQnnld alapouAga érd•Ul·o11 el6bb ntélf 
n\nta nhloulait. A l1o•zorh.11yok Lllnddi n t1\\oller6 ·tanuk kiballi;athdt látta unt:. 
11ljiíriia tá1·lly•iL 1 kegyeLlen· adnziUokkal ki· séges1111k é1 edrt egy ké1Ó•1hl Ql~m,·ha
c•ikllrt rullo111d111ik hrauEmt~hez ktlput, hi~zlja a b!lnddi túrgyalu folylat.AaAt; (A 
bo t. i. mui;uk el111u talloltuk, - wáglyára jegyzókönyr · töLb6 nem ewlill 'ei lll?yllL.) 
iléltoltek. A felmcr!llt gy1111uokok b t11nu- 1702-b„n lsmdt u Kóbölkuton lakó Torm& 
rnllonu\sok ata11já11 rendeHn ,\ megcsigá· Knto A111011y elln lndlta1111k ltlhml.dl Jel.; 
.i.ls uLjún okartiik 6ket ullom6sm, bnnLnr- j1irii'L AZ AH11la elköuMt bonorkinJdl(ok~ 
»11ik eldrnhl.si\ra bírni. A c~ii:h1\1 abból b11hon11~Agok b ·l!r1lóg~~J(ek · ozlu1~11. 1 
dllolt, ho11.)' D nidlotl11t kinyujtl tt kaajl\nill A1 ngy~n 1 f11uLebbl11kbeil 'ha:1onl6' ~r,;, 
,·11i:y háLrakötölt kezeinél fo1p·a a lungii- Lel11mli11n meglelte a \-Adindittá1iyt'í i' bt~ 
Len lóg11tlák, 111ig Jáliuira aúlyoknL uklnk. liuoitilben jeleulurll rAdloLt '116 tigyazerllea 

A m„gy"i törrónyhz~k j~gyiökiinyuihun llli:adLa 1& reA 'r6Lt bnncs11lekn11l11it: Ai 
több rllndli„11 boszorkányper olfn1hut6. Igy llgy~sz er:o a birok bönbb táji!kollalbA 
pi, 1700. mpL. 7-én Ch11cby lsl\'ÓD we- cztlljilból - a tddnyi111tko111t' érdem6be~ • 
gyei ftgyéu, 11 u1ui;yei lörré11yu1ik eliiLL t1111ukillallgaLút kifé.nt 1 éiilk uyllaLko1it.Lá 
un11l nidollo l.ealy Erui!Let (kiL biliucaei· ala11J6.u kéri az IL6l~t · klu1011dbilt. · • · ''" · 
llen hoztuk az nlM~.nmbt>), hogy u vndlolt A tullgidhett .: bnuk ne\'llk, éltlkorulc 
- m1111 tudni u1ilól 1111litl11lrnn a anic,oda bemondnaa llLAu mindnyi\jnn leM~' 'bltllk 
lolkiiau1er11ttöl tisultutrtln - az btenl ~i. alapjAu u1011d0Lt1lk 111 \'llluma\i&iknt. · ll!f 
,·ihii;i lörninyekn~k súlyos lt!lnl11téa~1öl 1111111 1. Nagy li1rnedek t1111n 11lóadJ11, ho~.T egy 
rellegv~n, - az ördi>gi:ul ozlmbori\lt és idóbeu AZ l!o•c•~1111k hlba · Muu~oroilott: 
utt61 tunult ördögi u1~11leué.:é\'8I okos és Erre azt u1ondott.u euu A11nonynak, \1oi:1 
oktall\n 6lh1lok1111k mi:i;órLolL, utólibaJ po- gyói:yitsa me.:, u1ert k!llö11bt111 u1111:~~0Lle~l 
dig clCogallÍ"o elótL 1ulnde11J für.t 41 1U1\1 öLet. Ai aas10111 Iránt ti\m11dt gyanujll 011~ 
1nlhbcz vu ló kbznteL nólkOI kenyvret a!l- u~L 11rcd, lltl'r~ parbs · enh1 az aa>zonr 
Liilt é1 mb 1okCi\le örd61111öu~s:ekd o.ele- -lAbdra (a u1l11t mhoklM b11llotL11), n ui." 
kedelt - enuélfoi;n kidnja, l1011y a aze- ial fuy~itvtte meir !lo•c16t, l1ogy a 111ii: 
múlyo~en jelenlu6 n\dlolt 116 tn•l• haaonl6 ~I l• 1t11!g~1ulcg11Li e&l. C•11lt.ha111u 111ull11 
gononliirM11inuk t\1 aokCóle ~ono-i culvh· lte le kór11Lkuiwlt. 
deteinek kinll:ahísia ,·égolL r.aigdru, ait1\11 2. ?bl{,Y JAno1 nlljaj hoi:r a u1lnt "•t• 
11edi11 u löbbi bo.101116 1:ono11tt\·Sk r~LL~uló wui:fonyt·i:tLt• a& 6oac~H, · r11i;~1:lr~ L~h'o 

Esztergom és vidéke 1892, 54. szám, csütörtök, július 3. 
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Wi 
Jdr i1 (elzaogorodott a 1'bL Elóadja to
YibbA, hogy felesége egy ízben elment 
Tormin6 biza elótt é1 csakhamar n7ava
J16l>a e11Lt ; mert u 6 liba ÍI (elz=iugo
rodott. Erre 6 - mint férje - a 'ádloLt 
el6U kifejez#1t adott gyanojinak 1 figsel
•u&etLe, hogy Ogyel ám reá ; mert Me-
1ége D.Javalsája miaLt 11 rt'á gyauaktizik. 
D11 ~ a.suon7 tiltakozott a gsauusitáa el
len • azt j11·asolLa neki, hogy feledgének 
UW lö11e be a maga gaatjbal~ Ea meg 
tö..Unt ; mire feleségé1111k a Jlba is naeg
JJ'.6g7ult. . 

3. Koncz Istfáll előadja, hogr a bálu)ro 
u~ a 'ádloU nörel ci:yDLL 111.~ott 1 mf'g· 
Ylirl~ ·-a' leá111á~ : · ezul.li11 töitént f11le, hog7 
1111du11 i éjjel felkelt 11 kapczáit a ke1111mcze• 
"ul kireLte, a lieCll'DllZI! sz11j11ból eg1 da
rab paráz11 a láb.ira esett es tregégette ; ._„q, akkoro11 mindjárt megfe11711geLte olJ
U~n, hogy . mig a 'iligon él, mt>g fogja 
euilegeLoi ótet. Tana erre elm<Jnt a Lór11 ; 
b1DéL 'isnaténéa - már a templomba 11111 
D1ehetet' ; mert a lába felzsugorudott, ugy 
iio11 e n11n&IJ·ája miatt járni. sem tudotL. 
A r11dloU 1R1zouy aaonh~n . ekuzben már 
elLurozo1t bazulrol ; harruad1111pr1n mt>gjött 
ú ut Urd11zLe, mi buja nz K'.itv;inn11k ? A. 
llwu MLsafJai erre azt Tálaszoll.l&k ueki, bo~1 
ö -v;.ii11 jól tui1j11, hogy mi a l111jll ; d11 111& 
ezt a uen1h~. m11i uem. fCJÓgyitja 11zzal fe· 

· DJ11i;1ti.ék, hogJ kire11znek •. laid.ijukból U 
fr'"' é11·megéJettet.ik öt. A .rádlot.t, 11Sszon1 
erre rógtöu mt•gt.upogatta a. tana lábiL, 
mire Ö a:r.onnal könnyebbllléd énett olany
•sira.hoc múnap.már a t6ra 's elment. Lá
?Nti wg,plbu4nL wég majd egJ hig (iijtak é11 

. ..-.dalt maradLalt Mikor ea1 l1bea utóbb 

elment a Y&idlott báza elÖLt, llZ ismét tu
dakoz6dott lábbaja .felől ; meg is nézte és 
reá olruott fájós lí1haira ; 11111jd azt taná
csolta neki, hog1 a tóról hazajövet menjen 
el a kertekbe és 1zecljen vad kendert. Ezt 
1'6rolja meg, kó»ae a IAbaira c!s meg fog 
gyógyulni. Ugy i11 történt; lábai egyetlen 
il1 beköté:1re meg11yógyultak. 

Vullja todbU, hog7 B1&rtba Mik16s mon 
dit~a surint öt a ddlott mlir ezolött két 
linel i• megfen7egetle. AzonfölGI azt is 
hullotta feh1ségét.öl, hogy 6 Szúz Istókné
L61, ez pedig a Y1idlott menyétöl hallott.a 
'olna, hog7 mielött 17. asszo111okat fürösz-' 
teni 'itték, nainLh11 olyan a..ókat hnlloLlak 
'oln11, hogy cc~elekedjOnlr-e 07. öregbik le1i
n1A11ak ?- mire A r11dlott csuk nzt mon
duLLa, «CSllk megci1elekedjlik.• Erre a 'ád
lott felállt a l.Ortóre - 11 a tüzbe pök-: 
dósótt. , 

4:. Mogrorós Jáno!I rollja, hogy ezelött 1 
körfilbelül 8 énel - a Köbölkuton levő 1 
sulva qa11rdia (kitt. örség a birtok védel-~ 
mére) egyik t11gjo& ellopt:• a tanu leányá-' 
Hk egy lepedlljét, zsdlél'ének pedir. egy 
pár cs1zm:iját 1 mind e lopott jószágoL od;a-
111lta a 'ádlott a~szon7 leányAnalr, Iloná
nak, ki viszont Esztl'rgombun Séllyei Ger
gel7 né111'k 11d1a t'I 1& lopott jószágot. Tanu 
ezt magától Tormáodtöl Ladw meg ; erre 
t.11n11 mo1gboszankudván, rögtön rátámndt az 
11siizonyra, 111i~rt

1 

nE>m mondta meg, hogy 
11 ~11lrn . qu11r•lia lopta el jósz6gát. Tanu 
,·rr11 meg„zid1&, slit meg is akarta ferni 
'fur111á11ét, ki 11ionlian bement a házba a 
u1111a11: iLZL liiailtozta a tar11111ak : rárj csak. 
viirj c~ak .Mog_yor6s Ja\rio11 l E (enrege-, 
Lém harmadnap tanu 6~1 mersiketlllt, 
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hou 3 hétig semmit. sem hallott, Tanu 
a sllketsége miatt a fádlott Tormánéra 
g,Y1u1akodott 1 azér~ azt moudoLta neki : 

·Te rontottál meg engemet ; dl!, ha meg 
nem gyógyulok, befogatlak. ToYiibb:\ eielótt 

. -· - -
panaszkodott, hOs;"Y oda V1ln. Az nap e~tére 
meg is gyült é~ kenuinyedett a melle, 
majil ki is fükmloLt; holott azelótt semmi 
ilyes b11ja nem volt. 

6. Wingha l!onn, 1'aluics Györ111 neje i' 
megelöz•i tanuhuz ha:1011lú1&11 vallott. éa 
ho:t.tátetle, ho:.{y ugyanaxon órii~an Tor· 
ma\né üv•mis1t 11L1i.11 MZ &!l<Y.ony~ a hideg i1: 
kih!lte. Vallja tov1thlui, hl>l{.f miilóu !Joty
tyiin ur az a.i.•xonyokaL fürö11ztöLt.e és a 
Lóról \'iss1.:ojötlek, uzL 1no111lt;l Tormád a 
tanunak, bog\" 1lztiín 1111 gy1m11eke lészen c„k 
azt mondugassa l11iro111 ízben : adja weg 
tejem, vajaw 11z, a ki el"'tte. 

flgf hét entendönl, mikor az ö n11pa1lsz• 
szonya Besenyón aaját filia hallutaim ait 
kérdezte Tonuán1Uól ,bogf mint \'annak a 
kllrLbi at1a6ak ? Azt Yálaszolta, hogy na
porodnak ; a szép asnon1ok tánczoltanak 
a pitvarban, hol a gyermek lett, úgy hogy 
még a fazekak is zörögtek és cuLtogtak. 
Napaassr.onyának azo!I tudakor.ódására, hogJ 
hog1 hallotLák-e azt a házban többen is ? 
Krre azt felelt.e, hogJ csak ketLe11 ha&llot
ták. Tanu aztin azt kérdezte ddlottól, 

7. Koviics Ka&tu, Reznek .J.&noa feledg6-
nek v1lllomá.ia 1z11ri11t a Turmáu6 ki11ebbit 

njjon_~?1a azé~ asazonyok~ak van-e olyan leányától ballott11, hofy nineu.i a tönb1; 
1 hei;d,duJok, mm~ a közonséges szokott n1elyet alkahnaxui lehetne reá ; mert ol! 
lenni? Torm~!'é arra a!t moi~dta ; olya&n tanuk vall0Lt1lk a1 an1ó.ra. ToYl.bhil bort 
nagy. begedllJok. van, mant a m1l1ent a n~- Esztergomot is az 6 anyja tartotta mec 
anetek noktak volt.a nyakukon hordozni; la török ellen haro1admagó.val 
dn1!iju~ is uag1, uórós ama nag1 görbe s. Nag1 Erzsébet, Varga G1öru fele· 
tnlokke • • • 'k aége ait vallja. boi;1 az 6 ara. )l.w-

5. Ta~áes Gyorgy TallJa, hogy mi or láról boiott báb4.t. Vajudásakor Tormú• 
felesége aldoU ~llapotban .volt, 1:'0!má~é ott ·árt a . ház körlll • a bába bHi 
uzt mondta 11ekl, hogJ maid 6t hivJa ba- l • . eg1 r 
blul ; de mút hivtak. Néhány nappal ott maradt • beteg mellett • \J1, nem la 
utána Tormán6 eljött tana bázi\hoz és ollót es~etett nyualyába,; d11 a maulaa auzony 
kért tőle; tann erre azt mondta, hogr m!nden_„~eggel arrol ~anaszkodot~ hog7 
nincsen váazonmeWlésbei szükséges ollója. mmden eJJel Tormán6 ltepébell gy6tr1t 6tet., 
Erre többé neln kerenén ollót - Tor- 9. Bartha. Katalin, Bzáaz lsháa f1le16ge, 
min6 egienest a uermetáua.•hoz fordult azt hallotta Tormáuii m11n1ét6l Onsiké&61• 
a . ki ép gyermekét uoptalta. Jaj édes hogy mikor BoLtyán Jáno• ar u u1zon10-
llonkám, de szép melleid vannak ; bár csak k~t ,fürös~tötte volna, a napa Tormáo6 m 
az egJiket od1ladhatnád az 6n nyomornlt lo.bat feltette a tllz. 1dlért 1 a tflzbe plik· 
menyemnek l Erré_ eltávozott ; de- még dö$ött. Tudja azt is, hog1 a u1anl7k 
azon l.riban feleségéuet ·a mello elke1dett gyermekeknek 91U&oL olyaaztott 6a a fQ.!l\kbt. 
fájni 61 i. CJtrmeket átadyáa urának - olyasott. 
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10. C~uUsJános özvegye, Ágoston Judltb 
mit sem ull. 

11. Oyöry Em~bet vallja, bogy Almlb1n 
Tormlné képében a boszorküny'>k to11tébo11 
rJÖtörtek és e gyötré:i1 uLiin kiit 111iLig 
maiul \'Olt.. 

A tönl!nyszJk e la1111kihallgatás után 
torlbbi r.anuk kih11llgnLás11 czéljlból atárgyn
listagya1111zo:: lió (május) SO-árnh1lasztot~. 
Ekkor a bllnvádi per ujr• fehétetvén -
azt batArozl.Ak : minthoi:y a tanuk vo.llomá.:. 
úb61 a j11lenlevö vádlott asszony·· ördögi 
c.elekedel.ei és babouaságai alkalmasint. ki
tetszenek ; enu~lfogva többi bllntársui · ki
rallal.iisa végett megc:1ig6.z.lassék é:1 ha a 
aigl1taL&11 után uz ellene felhor.ott bün
tidi .L61ijeket megvallja - érd111ne szerint 
tbhal6.lra ítéltetik (máglya 1). 

Azilyes végrehajt.,. meg is történt ; mer~ a 
ldmadbokszerinta budai hóhér pl.1700-bau 
l~ !rt.otkapott a n1euétöl eu boszorkány 
IDtgfgeWsért ; egy go1101ztev6 asszony 
küortiicaoláaUrt pedig 5 frtot. Ugyan
a..\: 1700-ban a drmegye 6 frtot 6iet a 
kereket késziLll icsnak ée 4 frt 30 krt a 
lllö.nféle kinzó eszkozöket készitö lakatos
a~. A' börtönbe vetett gonosr.leföre a . 
lo1ica n,y lo..ll:~tos rerl.e föl a 1ulyos b.ilin
aeket 1 oldozta le. 

->c:>Oc><-
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FEJl!R VÁRMEGYE Schneider Miklós 
FEJeRMEGYEIBOSZORKÁNYPEREK 

J. 

1. 

Acüo síve Causa 

Perillustris, ac Gencrosi Domini Joannis Meszlény de eadem 
lnclyti Comitatus Albensis Ordinary Vicc Comitis ut Domini Ma
gistratus et Actoris 

Contra et advcrsus ín vinculis adstantem Orsulam Horváth 
providi condam Stephani Ravasz Illustrissimi Domini Comitis Do
mini Francisci Eszterházy senioris de Galantha Jnclyti Comitatus 
huius Supremi Comitis (salvo reliquo Titulo, ac dignitate) in Pos
sessione eiusdem Reda (igy) Comitatu V cszpri111icnsi adjacente si· 
tuata vita sua durante degentis Coloni, ac Jobbagyionis reliclam 
viduam velut sagam maleficam, et vcnificam adeoquc modernam 
ln causam altractam. 

Et pro eodcm Domino Magistratus ct Actore ldem Procu· 
rator qui temporc instituendae Levatae ac cum ysdem Juris 
Cautelis, Protestationibus, ac reservatis Passu in simili Processu· 
aliter interponi solitis inhaerendoque firmiter Legibus patrys, 
praxi ac consvetudini judiciariae catenus receptae, uti el privi
legys Fiscalibus praevie reiterata protestatione Actionem supra 
memorati Domini Magistratus et Actoris nalivo scrmonc propo· 
neret hunc ín modum: Hogy miképpen az Personaliter adstans 
ln causam atlracta kétségh kívül ennek előlle imar számos Esz
tendőkkel nem tudatik honnénd inditlatván és micsoda ördöghi 
lncselkedésektől viseltetvén, mint Isten ö szent Fölsége s mind 
ez világhnak sulyos Törvényét félre tévén és annak kemény 
büntetésétől semmit nem rellegvén ördöghi boszorkányságra ad· 
ván magát, sok rendbéli gonoszságokat egyszer is másszor is el 
követett mellrek ugyan mégh vilagossághra nem jöllenek, ha nem 

Székesfehérvár, 1934 
Forrás: Fejérmegye Levéltára, a megadott jelzet szerint. 



ha ezeránl adjudicálandó csiga által ki nyilatkosztattnak ; A többi 
között penigh az proxime elmult 1721-dik Eszlcndöben, Tavaszszi 
üdővel más hasonló Boszorkány Társaival edgyiitt és kiváltkép· 
pen említett Rédén lalrnzó David Mathiással, és Nagy Jánosné
val hasonló Törvényes processusra ha megh kapathattnak adtra· 
hálandól<kal praenotált Réde Helységhnek mezejében Nemes Vesz
prim Vármegyében levőben Hegedő szo mellett láttatott mulatozni 
és Tánczolni a mint hogy Luthor Kata nevő Rédei Leány, melly 
hasonfo Boszorl<ánysághért processualíter impetáltatik, és a ki 
akkori időben a tájan föért volt a mezőre praedeclaralt Társaival 
edgyíitt tanczra hivta. Az után penigh azon 1721-dik Esztendő· 

ben aratás után, megh nevezett két Boszorkány rriogyoro érés· 
kor tarsával edgyütt, ugy mind David Matthiassal, és Nagy Já· 
nosnéval Fönt említett Luthor Kata Leányt, az Cseszneld Erdőre, 
melly hasonlóképpen Nemes Veszprim Vármegyében vagyon ma• 
goklrn.l ki hiván azon alkalmatossággal rea beszéllctték, ~ogy Bo· 
szorkánysághra és Társaságukba adta maghát a mint, hogy a végre 
és ebbeli ajánlásának megh erősitésére azon leányt al<kor mind· 
gyárt az bal lábán az Térden fcllöl megh béllegczlék és Boszor
kányságra tanították. Ez jelen való 1722-dik Eszlendöben penigh · 
Urnap taiban az mostani fönt nevezett Nagy Jánosnéval cdgyütt 
emlitett Luthor Kata Leányhoz Cscsznekbe, a holl tudni illik előbb 
Szent György napkor szolgálni ment, reggel korán jöven érett cse
resznyével és l<örtvéllyel kínálta, mellyct időnek előtte az csesz· 
neki kertekben szedték és azáltal \'alóságos Boszorkány·ságát vi· 
lúgossan ki jelentette Pocnam ín Generali Rcgni Dccrcto supcr 
huiusmodi Malcficis Sagis ac vcncficis sancilam, ac cxpressam 
incurrcre non formidando. 

Kivánja azért az Dominus Magistratus, et Actor Prókátora 
hogy az personaliter adstans ln causam attracla ebbeli gonosz és 
Istentelen cselekedetéért és Boszorkányságáérl Juxla Leges pat· 
rias el signater Tit. 15. Partis 1 ·mae Op. Decr. Trip. rcceptamque 
desuper in Similibus Praxin jam natura legis dictante Tit. 2. Par
tis 2·dae Tripartital. imbuenle ita el similitudine Capilis 32·di 
Sancti Stephani Regis Lib. 2· di nec art. 43. 1579. et Directionis 
Kithonich Cap. VI. Quaest. 8·va magának ugyan megh érdemlett 
Büntetésére másoknak penigh rettentő Példájokra Tűzre ítéltessék 
és meg igetessék, ugy mindazonáltal hogy előbb más rendbéli 
gonosz cselekedetének és elkövetett Boszorkánysághainak megh 
vallására ugy szintén több hasonló társainak ki nyilat.koztatására 
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megh csigáztassék a mint hogy mindezekrül finalis Törvényt és 
Törvényes Executiót kíván és vár Praecitatis alysque Regni Le· 
gibus Hoc ipsum exposccntibu~. 

(Jelzete': Processus Criminales. fasc. 1. Nro 41-1723.) 

2. 

Mi Tekintetes Nemes Vesl'prim Varmcgyében Lazi Birok 
es Esküttck adgyuk ezen Testemonalis Levelünket mivel Tckín· 
teles Nemes Fejir Varban már sok üdötöl foghva szomoru fogság· 
ban Rabosslwdó Aszony alat ugy mint Réden Nemes Vco;i;prim 
Varmegyében Ravasz István mcgh maradott üzvegye lakot nalunk 
ugy mint 5 Esztendeigh Jamborul és bccsülelessen mink semi 
ördögi Pralíkaval ilünek vagy varasslot:ak nem ismertük lcny 
hanem mint .Jambor üzvegy igazan kereste mindennapi kényei-it 
melyrül adtuk ezen levelünket magunk nevünk es falunk szolrnt 
ilö pöcsétünkkel Datum Lazi die 3 Januari Anni 1724 

Fö Biro Gerencsér Istvan 
Törvény Biro Nagy János 
Eöregh Esküt Gerencsér Péter 
Kopacsi György Német Pal 

(..Lazinak pechet hí 1708" küriratu 
jelvényes pecsét) 

És az 12 Eskütek jelen étünkben 

(Jelzete : Proce·ssw1 Criminalcs ad lasc. 1. Nro 41-1723.) 

3. 

Itt Palota Városán abban az idöben, a kik akor éllcnck 
s méJ,! most is, akik élnek azon Ebcrségcs (igy) Eberek {igy) kö· 
zül, adtestatiot adnak mostis hogy soha semmi afféli ro~z életet, 
sem boszorkányságot nem hallottanak, se nem )állanak, Patonai 
Mihalné ellen a míg itt lakot, lakván böcsületessen, 'jámborul 
semmi ollyas állapot nem hallatott felőle, melynek nagyob bi· 
zonyságára szokol Városunk pöcsetivcl mégis crösétyük Anno 
1724 díe 12 january 

12 

Varosi Fő Biro Szlávik Mihály 
Kis Biro Szenes János 
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Esküdt Mogyorosi György 
ct Caeteri Jurati A!lsessores 
és Érsek János a kinel esztendeig 
is lakván mosta9ság Palota Vá· 
rosának edgyik Esküdlye 

(Pecsét „Sigillum Oppidi Pa· 
lota. 1714" körirattal.) 

(Jelzete: Processus Criminalcs ad fasc. t. Nro 41-1723.) 

II. 

1. 

Actio sive Causa 

Pcrilluslris, ac Gencrosi Domini Joannis Meszlény de eadem 
lnclyli Comitalus Albensis Ordinary Vice - Comitis, ut Domini 
Magislralus, el Acloris. 

Contra, el adversus in vinculic; adstanlcm Puellam Calhari· 
nam Luthor, e Posscssionc Réde lnclylo Comilatu Vcsi'primicnsi 
mljaccnle situala el ad llluslrissimum Dominum Comilcm Domi· 
num Franciscum Seniorem Eszlerhazy dc Ga\antha, lnclyti Comi· 
falus huius Alhensis Suprcmum Comitem (salvo reliquo Titulo, 
ac cli~nilall') spcctanle oriundam velul maleficam sa~am, cl vl'nc· 
ficam, ex coquc modernam ln causam allraclam. 

Et pro eodem Domino Magistratus, et Aclore ldcm Procu· 
ralor Fiscalis, qui Tcmporc institucndae Levatae, ac cum ysdem 
./uris Cautclis protestationib11s ac rcservatis Passu in simili Pro· 
cssualiter (így) interponi solitis, inhaerendoque firmiler LeJ!ibus 
Palrys Praxi, ac Consueludini Judiciariae eatenus receptae, uti et 
Privilegys Fiscalibus, praevie reiterata protestatione Actionem supra 
memorati Domini Magistratus, et Actoris nativo sermone proponeret 
hunc ín modum: Hogy miképpen az proxime elmull 1721 ·dik 
Eszlendöben aratác; után mogyoró eréskor az Personaliter adstans 
Tn causam attracta nem tudatik honnénd inditattván és mitsoda 
ördöghi incselkedésektül viseltetvén, mind Isten eő Szent Fölséghe 
s mind ez Világhnak sulyos Törvényét félre tévén, és annak ke
mény büntetésétől semit nem rettegv~n. néminémü fönt megh ne-
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vezett Réde Hellységben lakozó Személyekkel, ugy mint Nagy 
János Eözvegyével, Katával ·és Horváth Őrsikkal néhai Ravasz 
István hasonlóképpen Eözvegyével nem külömbel\. David Malt
hiással fönt Titulállt Groff Eszterházy Ferencz Uram eö Nagy
ságha Jobbágyával, és Jobbágy Aszszonyival Hasonlo gonosz tar
sával és azért Hasonlo Törvényes uttalis megh keresendőkkel az 
Cseszneki Erdőre. melly is megh irlt Nemes Veszprém Várme
gyében vagyonn, az Barathi Beregh tajan, mogyorot szedni men
vén azon alkalmatossággal Boszorkányi Társaságokra állott és 
azon be alasának me~h erősítésére fönt megh nevezett Tarsaitul 
halla magát megh béllegeszni az bal lábán az Térdén fellől. Azután 
penigh ez jelen való 1722-dik Esztendőben Szent György nap 
taiban ezen mostanában ndstans ln causam attracta Cscsznekbe 
melly is Nemes Veszprim Varmegyében vagyon szolgrilni jüvén, 
és bizonyos ollvalo lffiu Legényt Losy nevőt meg szeretvén, hogy 
nem ölelt, hanem más böcsületes Leányt Házos társul elvett 
cgésséghében ugy megh rontott, vagy más hasonló Társai állal 
megh rontolla, hogy sokáigh kinlodni kölletell szegénynek beli; 
És ne talán lübb effélét is el követelt, mellyeket csiga altal megh 
kell vallatni véle Poenam in Gencrali Hcgni Decreto super huius
modi maleficis ne Sagis sancílam incurrerc non formidando. 

Kiviinya ezért az Dominus Magistratus et Actor Prokátora, 
hogy az Personaliter adslans ln causam allracla ebbéli· gonos7. 
és Istentelen cselekedetéért és Boszorkányságháérl juxta Leges 
patrias, cl signanter Till. 15 Partis 1-mae Op. Decr. Tripart. 
reccptamque desuper in similíbus Praxim, jam Natura Lcgis 
dictante Tit. 2 Par. Tripartital. imbuente ita et simililudine Capilis 
32·d1 Sancti S!ephani Regis Lib. 2-di, nec non A.rliculi 43, 1597. 
el Direclionis Kitthonich Cap. 6. Quacst. 8-va, magának ugyan 
megh érdemlett Büntetésére másoknak penigh rellcntő Példájokra 
Tűzre ítéltessék, és mel!h igelessék, ugy mindazonáltal hogy előbb 
más rendbeli gonosz cselekedetének és el követelt Boszorkánság
hainak megh vallására, ugy szintén több hasonlo. társainak ki 
nyilatkoztattásá,ra, megh csigá„ztassék, a mint hogy mind ezekről 
finalis Törvényt és Törvényes Executiot kíván és vár, praecitalis 
alysque Re~ni Legibus hoc ipsum exposccntibus. 

(Jelzete; Processus Criminales ad !asc. t. Nro 36-1723.) 
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2. 

De eo utrum 

1. Mondgya meg a Tanu hüti után, hogy az proxime el
mult 1722-dik Esztendőben aratás előtt a midőn tudnya illik 
Lutor Kata nevü Leány Csesznekben megfogatott és lánczon lett 
volna azért, hogy Csesznekben lakozó Lósy Györgyet kötötte és 
vesztette, mit hallott akkor azon Leánnak szájábol, hogy mitt 
vallott legyen azon dologh felől, es mit cselekedett, hogy azon 
vesztett ember föl gyogyult. 

2. Mondgya megh azt is, hogy mit tud Ravasz Istvánné fe
lől láttaé, vagy hallott valamit eránta, mindenképpen beszéllye 
megh? 

3. Azt is mondgya megh, hogy ki lehetne jo Bizonságh ezen 
két rendbeli dologh végett? 

Primus Fatens Joanncs Csör~et, Colonus Illustrissimi Do-

mini Comitis Francisci Eszterházy de Galantha (Tit.) in Possessi
one Csesznek degens annorum circiter 40 Juratus Examinatus 
Fatetur. Ad primum Dcoutri Punclum. Hogy midőn . mint egy 
holt ember maga házánál Losi György fekütt vólna, és Lutor 
Katát fogva vitték volna, föliben állít
ván mondották néki hogy ezen em
bert te rontottad megh, és segély rajta, 
mert ha nem? majd úgy jársz mint 
nem is reménlenéd, jóllehet elsőben ta
gadta ugyan: de az után az bíró há
zához vivén azt mondotta hogy abbul 
semmi nyavalyája sem lesz, csak azon 
gyökérriil, mellyel Takács Janos az 
Inge vállábul ki vett adgyanak innya 
bort, és ha bor nincs vizet igyék róla : 
azt is mondotta mídön az Biró Házá-
nál az Mester gerendához vólt azon 

Anno 1723. 8. Janu-
ary authenticatus, ad

. dit se vidisse quod 
nd signum in Pede 
Malefaclricis : quod 
ipsamet etiam fateba
tur se a complicibus 
incessitum acquisi-
visse. 

Lutor Kata lánczolva hogy hozzanak három Cseresnye fa ágat 
neki és reggelre azon Asszonnak a ki ötett arra tanította ott 
kell lenni. 

Ad 2-dum Hallotta azon említett Lutor Katátul, hogy Ravasz 
Istvánné is eö közikben való. 

Ad Tertium veró. Nihil. 

15 
-227-



2-dus Fatens Joanes Takács Colonus lllustrissimi Supra Ti
tulati Domini Domini Comitis, ln Possesionc Csesznek degens 
Annorum circiter 40. Juratus Examínatus Fatetur. Ad t·mum. 
Hallotta valósággal azon Lutor Kata Leány szájábul midőn az 
Biró házánál Lanczon volt, hogy a midőn Losy György estve felé 
Feleségestül Redérül jütt vólna és azon Lutor Kata az kutra men
vén akkor vetette eleiben az Losy Györgynek az megh vesztő 

téteményt, a mintis haza menvén Losy György, nzontul mint edgy 
fél ora vagy három fertály után csak hozták az hírét az ·Biró 
Házához hogy Losy György halálán van, a mely hírre az Gyü
lésbül oda menvén Losy Györgyné panaszolkodott hogy Mihály 
Deák szolgálója Lutor Kata megh vesztette az Uramat és majd 
meghis hal, Melly panaszszára Losy Györgynének megh fogván 
sokszor cmlilett Luttor Katát az Biró Házánál, azt mondotta Csak 
ereszszenek megh az Lánczon, eö majd megh gyógyitya hadd 
hozzák el az szoknyáját az Mihály 
Deáklul, el hozván az szoknyáját abban 
semmi sem vólt; hanem az Inge vál· 
lában kereskedvén vett ki maga az 
Leány az Inge vállábul valami darab 
gyökercll, mellyel ezen fatens látván, 
magais megh kereste és talált egy darab 
gyökerett, edgy szem borsot és edg}' 
szem buzát melly után el vivén azon 

Anno 1723. 8. January 
authentícatus; quoad 
sii,?num adit sicut prae· 
cedens imcdiale Teslis. 

Lutor Katát Losy házához, és Tiszlartó Uramtul Bort hozatván, 
azon darab gyökeret, mellyel maga az Leány ki vett az Inge vál· 
lábul belé vetvén az Leány az borban, ugy adták megh innya, 
megh Í\'án, azontul mint edgy fél órá mulván mint ha nagy ál· 
mábul serkent vólna föl, fölkölt és semmi nyavalyája sem vólt, 
hanem mint mások egésséges lett és beszélt. Eztis vallya ezen 
Fatens, hogy egykor Redei Csordás János az eö házánál az fatens· 
nek azt beszélte, hogy edgy Redei Leány valami más legénytül 
teréhben esvén, és Gyermeket szülvén panaszolkodott ezen Lutor 
Katának, hogy eö már mit légyen, mellyre Lutor Kata azt mon
dotta: Ha énnékem addigh migh a Gyermeked nem lett szóllollál 
volna, ollyat adtam volna enned vagy innod, hogy. az Gvermek 
nálad darabra szakadozott volna : 

Ad Secundum el Tertium Deeoutri Punctum. Nihil. 
Terlíus Fatens Joannes Hegy ejusdem Tituláti Illustrissimi 

Domini Comilis Domini Francisci Eszterhazy (Tit.) Colonus in 
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Posscssione Csesznek degens Annorum circiter 30. Juratus Exa· 
minalus fatetur per omnia sicut praecedentes duo fatentes. Ezt 
hozzá tévén hogv egykor két cszten· Anno t 723: 8. January 
dövel eliib, mogyoró créskor hárman authenticutus. 
d menvén Rédei Bába Asszonynyal és Dávid Mátyással mogyoró 
szedni azon Lutor Kata szedvén az mogyorót támad egy szél, és 
a7011 széllel az nyár fának menvén a Csapol megh tekeritettc az 
fohan és nbbul az nyárlábul edgy Galgóczy korsó bort vévén 
ittak és ezen Lutor Katát mcgh fogván az Pecsételt az Czornjára 
(így) ütötték. 

Ad Secundum el Tertium vero. Nihil. 
Quartus Fatens Georgius Losy Illu · lrissimi Domini Comitis 

Domini saepius praetilulati Colonus in Possesione eadem Csesz· 
nekicnsi degens Annorum circiter 35. Juralus Examinalus. Ad 
1 ·mum vallya, hogy eö Nötelen lévén az Deeoutrumban specifi· 
cált Lutor Kata lévén olly reménséghbcn, hogy eötett ezeri fatens 
el veszi, de azonközben megh háza-
sodván ugy megh kötötte és vesztette, Anno 1723. 8. Janu· 
hoJ!y sok ízben mint egy három hétigh ary authenticatus. 
halál fia volt, néh:i penigh jobban volt, melyért is vévén észre, 
hogy cő miatta ezen Lutor Kata miatt vólna azon nyavalyája, 
melyre nézve el menvén Tisztartó Uramhoz Felesége, kérvén 
azon hogy fogassa megh, megh fogalván azon Leányt Tisztartó 
Uram megh fenyegette, és azontul megh eresztvén néki; azon 
oráhan meg gyógyult ezen fatens. 

Ad Secundum. Hallotta száji.bul Lutor Katának: Hogy Ra
vasi Istvánné és a Bába Assony billyegeztek el ölelt. 

Ad Terlium aulem. Nihil. 
Super quibus Praesenles Nostras Exlracledimus Literas Tes

tirnoniall:!s. Datum Albae die 8„ Mensis .Januarii. J 723. 

2 

(P. H.) Paulus Vörös lnclyti Comitalus 

(P. H.) 
Albensis Judex Nobilium 

Ejusdem Comitatus Juratus As· 
scssor Stephanus lspánky 

IJ~Izete: Processu~ Crimtoales, ad ra~c. 1. Nro 36-1723.) 
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3. 

ltélet Lutor Kata boszorkányperében. 

Deliberatum est. 

ln vinculis Personaliter adstantis ln causam attractae intuitu 
nullo ·a parte Domini Magistratus et Actoris ad condemnationem 
sufficiendo super ex tanto fundamento eandem ·simpliciter absol· 
vendam et e carceribus dimittendam pronunciari. 

(Jelzete: Processus Criminiles, fasc. t. Nro. 36-1723.J 

III. 

Anno 1732·0. Die vero .29-a Mensis Aprilis Sub· termino 
sedis Judiciariae Ihclyti Comitatus Albensis, in Libera Regiaquc 
Civitate Alba Regalensi celebratae. 

Elisabetha Tóth Coram jure Examinata fatetur: 
Primó. Azon okbul ragattntott megh, hogy Tavali Esztendő· 

ben eő Szolgálotban lévén Tabajdon Horvát Pálnál edgyszer ka· 
szálás ideiben étczaka az midőn már az Gazdája, és Gazda Asz· 
szonya leis feküt, S magais ezen Fátens kívül az ajtónál feküt, 
ugyan Tabajdon lakozó Varga Istvánné, Kum Pálné, és ismét 
Csákváron lakozo Varró Aszszony, és ugyan Csákvári Berge 
Istók feleségestül, és Alcsuton lakozó·· Sánta Takács lstvánnz 
az leinyával mellen is mint az lovon ugy ült melly lónak is 
kék szörit látta, s ugy tudta pedigh hogy leánya, mivel megh 
szolalván azon ló, ugy monta azon Takács Istvánnénak: Anyám 
Aszszony. S ezen actust mégh ~zen kívül kétezer követték el 
az Föllül specificalt Személek vele, .Másodszor ugyan télen az 
ajtó hasadékján - harmadszor most nem réghen az ágybul 
az bécsinált ablakon, s mindenkoron ezen leánzonak az fii. 
lül irt Bcrghe Isték az sárgharépát kétfele meczvén ugy telte 
zablájul az szájában, ~s reá ülvén első alkalmatossággal mentek 
az Tapuska Pinczéjiben, másodszor Balogh Uram mandula hégyén 
való Pinczéiben, harmadszor az Nagy Szőlőre az Mészáros Pin· 
czéihez - az holollis minden helén Dombéro7.tak, s ittak aranyos 
Pohárbul, s ugyan asztot keziben is adták ezen személnekis, és 
az .keziben eökör körömme vált, s addigh pedigh mégh azok 
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dombéroztak esztet azon fönt irt leánnyol fához kötötték, es arrA. 
tanították, hogy ne is imádkozzék, és Templomban se mennyen, 
s ha imátkozik is csak aszt mondgya hogy: Komám asz~zony 
hasas az lovam ; és ha köröszt uton által mégyen egy kis föl· 
det vegyen az keziben és által vetvén a fein, aszt mondgya: hip~ 
pet huppot ott legyek ahol én akarom, de ö aszt nem cselekette. 
S az midőn viszsza tért az Gazdaszszonyának megh az sebes ke~ 
zeit és lábait mellyeket azon okbul nyert, hogy az körmei alá 
mind az kezein mind az lábán tüskéket gyugdosott nékie azon 
Berghe - sőt az ujai i<özé is; ugy az sebes és véres száját 
mellyel az kantár megh -töröl, megh mutatta. S edgyszer épen a 
Tabajdi hídnál hatták el s mégh az fél s. v. csizmáját is ott hatta, 
s azután aszt monta nekie azon Berghe, hogy mivel szőrös· az 
hona allya azon okbul nem viszik többül magokkal el. 

Addíto etiam eo : hogy az midőn laposon vitte nehezen hor
doszta, hanem az midőn az hegyekre vitte könyen hordoszta. 
Sött edgyszer az Tabajdi vízen általhoszták, s minden ruhája 
megh ázott s azután otthonis az Gazdaszszonya látta lutskossan,. 
és ugyan az Gazdaszszonya száritottais az ruháját. S utollyára 
hogy az Varga István megh hallotta, hogy az feleséghire vallot, 
megh verte rutul eötet és vérben is hatta, s megis ugy hosz~ 

bé az Nemes Vármegye rabsághában. 

(Jelzete: Fasc. t, Nro. 78-1732. Proccss. Crim. 

IV. 

t. 

Actio sive Causa 

Spectabilis ac Generosi Domini Alexandry Röth de Gadocz 
lnclyti Comitatus Albensis Ordinary Vice Comitis, ut Domini Ma
gistratus et Actoris 

Contra el adversus in Vinculis adstantem Annam Ménszár 
providi Michaelis Totth ín Possessione Czecze Comitatu Hocce 
Albensi adjacente situtata degentis Consortem velut publicam 
Malefactricem, adeoque modernam ln causam attractam 

Et pro eodem Domino Magistratus el Actore idem Procurator 
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qui tempore instituendae levatae, ac cum ysdem Juris Cautelis 
prolestationibus ac Reservatis reexhiberet Actionem Originalem 
Domini Magistralus et Acloris subsequentis Tenoris: Hogy mi
képpton 1:1z fönt megh nevezett ln causam attracta nem tudatik 
honnénd indéttatván, és milsoda ördö~hi incselkedés-eklül visel
tetvén mind Isten eő Szent Fölseghe, s mind ez Világ Törvényét 
megh vetvén, és annak sulyos büntelésélül semmit nem rettegvén, 
és azon föllyül az ördöggel mint Isten eö Szent Fölséghe, s mind 
magha keresztényi hitinek megh esl,ült kegyetlen Ellenségével 
szövetséget vetvén és az állal Istennek ellent mondván ördöghi 
munkálkodását magára ruházta, és az állal kivállképpen az proxime 
elmull 1741-dik Esztendőben, költ?s aratáskor egynéhány Embe
reknek Egésségeket és ép Testeket megh rontotta. Amint an iak 
gonosz Cselekedeti az elő járó knyegetésébül és elöre fenyegetett 
állapotoknak bé töltésébül ki telczik világossan: Poenam ín Ge
nerali Regni Decrelo et ab antiquo ealenus observala Praxi Ju
diciaria super hujusmodi malefacloribus Sagis ac Strygibus sancilam 
et expressam incurrere non formidando 

Kivánnya azért az Dominus Ma)!istralus el Aclor Prokátora, 
hogy az megh nevezett ln causam allracta mint nyilván való go
noszlévő és Boszorkány ebbéli Gonosz lselekedeliért Országunk 
élö Törvényünk utpote Sancli Stephani Regis L. 2. C. 31. mely 
ugyan azulta immutaltatott és azért e helyett be vett Törvényes 
Praxisunk szerint Tüzre és az által leendő halálra, m~ghának tigyan 
megh érdemlett büntetésére, másoknak pedigh rettentő Példájokra, 
ítéltessék és Senlentiázlassék; praevie mind azon állal lcbb el
követett ~onosz tételeinek és több Complex Társainak ki nyilat
koztalására Törvényes Torlurának subjiciáltassék. Kirül Törvényes 
Execuliot is kivin és vár ; Praecilatis alysque Regni Legibus 
Praxique Judiciaria Criminali hoc ipsum exposcenlibus. 

(A hátlapon) Aclio Magislralualis. 

(Jelzete: Proccssus Crinúnalcs, ad lasc. 2. Nro. 34 - 1742.) 

2. 

Processus Criminalis Conlra Annam Ménszár 
Providi Michaelis Tóth in Poss~ssione Czecze de~en-
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tis consortem Magiae delatam institutus. Anno 1742. 
Die 8-va 9· bris sub Sede Judiciaria videlicet quae 

pro sexta Ejusdem Mensis fuerat praefixa. 
Anno 1742. die 6. Mensis Novembris in Libera Regiaque 

Civitate Albae Regalensi Comitatui ejusdem Nominis adjacentc 
habita Praeside Spectabili ac Generoso Domino Alexandro Röth 
de Gadocz antelati Comitatus Albensis ordinario Vicc Comite, 
nec non Perillustribus ac Generosis Dominis Joscpho Fel<ele ac 
Stephano Andrasi Supremis Judicibus Nobilium, nec non Gene-
rosis Dominis _________ ··--·-------- ·---·--· ... ___ . . ....... ____ --···. ____ • 
ita et Perillustribus ac Generosis 
.. -···-····-·---·--* celebrata est Sedes Judiciaria praeattactí Co· 
mitatus Albensis ín eademque 

Levata Causa supra titulati Domini Alexandri Röth, ordi· 
nary uti dictum praescripti Comitatus Albensis Vice Comitis, ut 
Domini Magistratus et Actoris. 

Contra et adversus ín vinculis adstantem Annam Ménszár 
providi Michaelis Totth ín Possessione Czecze Comitalu hocce 
Albensi adjacente situata degentis Consortem velut publicam 
malefactriccm .adeoque modernam ln causam atlraclam. 

Et pro eodem Domino Magistratus et Actore Paulus Weli· 
grand ordinarius praerepetiti Comitatus Fiscalis adeoque Legili
mus Procurator, praemissis pracmittendis, reservatisquc reservan· 
dis, pracmissaque Generali Juris protestatione inhaerendoque 
Privilegys Suis Fiscalibus reexhiberet Actionem Originalem su!l 
Litcra AA. et pro compendio causae subjungcrct fassiones Tes· 
tium superinde judicialiter examinalorum, el per lnclytam Se· 
dem Judiciariam authenticandorum sub Litera BB. Tenoribusque 
ac Continentys illius, uti et tam inibi cilatis, quam expost etiam 
sub decursu Causae praesentis ne fors citandis, uti et communi 
Praxi Judiciariae ín similibus Causarum Criminalium Processibus 
observari solitis per omnia fortiter insistendo cuperet et juxta 
postulatum Actionale finale Judicium, ac semel pro scmper re· 
servaret. 

Pro ín Vinculis adstante ln causam atlracla Egregiius Pau· 
]us Fejérváry Procurator Magistratualis dicit: Quando quidem 
Procuralor adversans Actionem proerectam Magistratualem prae· 
producta Inquisitione mediante evincere satageret, actioneque 
eadem adstantem ln causam allractam quod videlicet multorum 

* Kitöltetlenül maradt részek. 
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hominum sanitatem · laedere verita non fuisset Ream efficere vel· 
Iet : cum autem ad hoc ut quispiam Criminis sortilegy Reus ef· 
ficiatur necessum est, de talismodi Reo evincere pactionem, aut 
expressam aut tacitam cum sathana haberi, aut contrahi, aul vero 
artibus illicitis prohibitisque cooperante diéabolo hominum aul 
pecudum valetudinem et vitam laedi el· nisi haec e\Íncantur 
contra adslantem· ln causam attract11m praexpeditae poenae ean· 
dem haud obnoxiari ex lnquisilione aulem eadem aliud nihil pa· 
tet, quam quod Testes ydem aliquas suas Infirmilates imaginando 
non alteri quam adstanti ln causam attractae altribucn: volunt 
et hy quoquP. Testes velut inlerressati rejiciPndi veniunt, quia 
quot quot sunt de ysdem non aliud, quam quod quodam modo 
praeconceptam illa.m imaginationem (quod videlicet ab' eadem ln 
causam attracta morbos quibus laborant acceperint) ín vindictam 
summere possint, jam autem ut ad ejusmodi Te!>tium inleressa· 
torum fassionem quisqiam condemnari possit. nulla jura admit· 
tunt hinc Crimine Sortilegy evicto non exislente cupil adstantem 
ln causam attractam absolvi 

Pro Domino Magistratus el Actore Super praevia Procura· 
toris adversantis Meritoria eaque, uti conjicere licerel Negativa 
Responsione solenniter protestando, ín obversum reponeret, Pac· 
tum hujusmodi Sagarum sive Explicitum, sive lmplicilum sil cum 
sathana communiter non nisi per Torlurain indagari et verificari 
posset, quam ubi moderna ln causam altracta subitura crit, ex· 
post superinde Experimentum capietur, interim sulficerel, quod 
eadem ln causam altracta de Crimine Sortilegy suspecta sít, el 
Publice lnfamata deínde juxta Criminalistarum communem Doct· 
rinam requirerelur saltem, ul hoc id coram J&J.re constet, quod 
talis infamata persona alicui malum quodpiam minílata f uerit, ct 
tale minitatum etiam subsecutum f uerit, quod cerlum Magiae in
dicium esset prouti declararelur ín Nemesi Carolina .Articulo 44. 
Carpsz. Par. 2·a. Quaest. 48. Nro. 6-to 9·o ·to·o 11·o 12·o ita 
et ín Praxi Criminali Colonitsiana Parte 2-da Articulo 60. § Indicia 
ad Torturam et altero §. senlentia finalis, e quibus nisi Pars ln ca· 
usam attractae semet sufficienler expurgaverlt, Poenam Actiona· 
Iem evitare neutiquam valebit. Testes vero quod attíneret ydcm 
minime lnteressali forcnt, verum omnino Habiles ac lntegri prae· 
cipue in hoc nefando occulto Crimine ín Jure repularentur, quod 
etiam Quaeslio 5-ta Kilh. Cap. 6-ti luculenler innueret. Quare 
praenotata minilalione et subseculo supcrinde Maleficio, conlra 

22 
-234-



ipsam ln causam atlraclam sufficienter Evicla existente, peteret 
juxta postulatum Actionale, contra eandam Finale Judicium. 

Pro ln causam attracla hoc verum est quod Reus Crimí
nis alicujus prius condcmnari non dcbeat, nisi confessus aut con
victus fuerit, ad Torturam etiam nemo quis condemnari poterit 
quam dum ad exigentiam Quaestionis 117-ae Par. 3-ae Nro S·o 
Carp. Quasi ad Criminis probationem accedatur, et tam prope 
sil, ut probatione Reus convincatur, ulque sola ejus Confessio 
superesse videatur, alias enim non concurrentíbus his, praet?n
sum Reum Tormentis lacerarí vetitum esse, id circo nisi Procu· 
rator adversans Quaestioni praecitatae satisf aci..i.t, cupil quoque a 
Torlura eandem ln causam attractam absolvi 

Pro Domino Magistratus el Actore non tanlum praecitatus 
Carpzovius verum etiam Directio Kith. Cap. 6. Quaest. 8-va ex
pressis verbis declarat, quomodonam ad Torturam procedendum 
sít, ac procedi debeal, nimirum quando Persona Torlurae subji
cienda per publicam famam de tali Crimine suspecta sít, eadem
que alioquin lam vilis sít, quod Juramento illius eredi non de: 
beat. Praeterea si minas ad tale faclum palrandum dedisse pro
babitur, et Factum íllud contra ipsam per unum dunlaxat Tes
tem probabitur. Quae Requisila in moderna ln causam attracta 
juxta productu m sub BB, abundc verifícata, concurrerenl; namque 
quod de simili Crimine Moderna ln causam attracta suspecta sít, 
Incolae Czcczeienses Testabuntur, ac etíam ex Fassionibus mo
dernorum Testium non obscure prodiret, vilitas personac ipsiu! 
quoque Notoria foret et tam Minae quam Factum Minitatum, 
uli el praececlenlcs Minac per sufficientes Testes comprobaretur, 
Und e nisi repelita ln causam attracla nisi aliler semet expurgare 
poterit,. tum Torturam, juxta praecitatam Quaes. 8-am. Cap. 
6. Kith. nec non Titulum 16-tum Prologalem pro elicicnda veri
tate tum etiam Mortem ipsam modalilate Actionali indubitanter 
subeundam habebit, prouti et eandem vi praemissorum Judicia· 
liter convincí et -aggravari cuperet. 

Pro ln causam. attracta Vilitas Personae famaque publica 
Criminis se solo non sufficiunt ad Torturam, nisi concurentibus 
indicys, et quidem talibus, quae magis rei condemnationem, quam 
absolutionem. svaderent: Testes quod lnteressati sínt jam remor{
stratum est prioribus, quia respective magis Actores quam Testes 
censeri de bent.' 

Pro Domino Magistratus et Actore-Prioribus suis inhaerendo 
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in quibus· videlicet immediate pracmissa sufficienler diluta habe
rentur, cuperet ut supra. 

Anno 1742. Die S·a Mensis 9-bris sub Termino Sedis Ju
diciariae, continuataeque revisionis Caplivorum 

Deliberalum est 
Esto praetensa rea ln causam allracla (Posteaquam nímirum 

ad peractam conlra !l;e lnquisitionem aulhenticatam bcn.evolc 
examinata, ac coram Praesenti Judicio cum Testibus confrontala 
fuisset) in meris negativis persisterel ; quia nihilominus ex eorun
dem Testium fassionibus Comminationes hasque secuti effectus 
prodirent ct maleficia pluribus accidisse probaretur, sufficientia 
ad Torturam indicia praeberi, atque adeo Eandem finc eliciendae 
Fassionis Torturae subjiciendam determinari. 
Torturae quatvor Gradus Eadem ln causam attracta subeunte el 

nihil confessa. 
Deliberatum est. 

lnv(nculata ln causam attracta neque ad pcrpessos quah·or 
Torturae gradus, ac insuper ad incussum per monslralum cl pa
ratum ignitum ferrum, terrorcm quidpiam confessa, ut ullerioribus 
gradibus torqueatur circumstantiam rei non admiltere, quarc ncc 
ullis lnstrumenlis aut signis, factisve manífl!sta clclati Criminis 
Certitudine, alias ad infli~endam Lege diclatam Poenam nccessaria 
comprobata, Eandam e Carceribus dimiltendam decerni, nihilomi· 
nu;; velut suspectam e gremio Comitatus hujus proscríbi. 

(Jelzete: Processus Criminales, lasc. 2. Nro 34 - 1742.) 

3. 

Anno 1742. Die 7-a 9· bris per nos infrascriptos peracla 
est praesens lnquisitio in Libera ac Regía Ci"ilale AlbaregalensL 

Príma fatens Susana Juhász Annorum circiler 45 ex Czcczc 
fassa est. Tolt Mihálné szapulo sajtárt kirvin kölcsön a fatenstiil, 
minthogy abrincstalan levén oda nem adhatta, arra megh fene
getle Tott Mihálné a fatensl: mondván neki nem adtad oda a 
sajtárt de megh bánod, oszlán harmad napra s (alva) v (enia) Lá· 
bára megh romolván, az minthogy most is sánta. 

Secunda fatens Rosalia Kovács Annorum circiler 42 adju• 
rata fa91a est. Nagy Péternétül a fatens sz„lást kirvin magánok, 
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oda menvén Tolt Mihálné, Nagy péternéhez: Mondván néki, ne 
adgyon kelmed annak szálást inkáb énnekem adgyon, mert mi· 
helye'it Tolt Keszirül megh gyiín, megh fog betegednyi, és semi 
hasz!"át sem veszi néki, de nékem vehetnéd hasznomat, és lean· 
kájátul kérdezvén Tolt Mihálné Katus megh gyogyult az Anyad, 
mellyre felelt Leánkája, hogy nem gyogyult, azon szakra mon· 
dotta sokszor emlitett Tolt Mihálné, hogy bizony soha sem gyo· 
gyul megh job volna koporsólt készíteni néki, Mely napon Toll 
Keszirül megh gyűlt azon iczakának idein rajta ess~t az vesztis, 
se kezivel se lábával nem bírt. 

Tertia latens Elisabetha Német, Petri Nagy Conthoralis An· 
norum cirdter 30. jurata Examinata fassa est. Bizonyosan tudgya, 
hogy tavali esztendőben sokszor említett Tolt Mihálné tökölt kirt 
tőle a fatenslül, ugyan adott néki, de magában megh szidta Tolt 
Mihálnét arra ülő heliben szcmire megh romlott a latens, az után 

·az anya hírt bocsájtott, hogy Dunánlul valamely orvos ollan volna 
a ki mcghtudná mondanyi hogy mitül essetl ligyen szemin az a 
veszél, arra Tolt Mihálné oda ment a fatenshez: Mondván, a sze· 
mcd fajássa ugyan el mulik, de a hállogh rajta marad, kire meghis 
szünt a fájás mihelyest a fatcnstül elment Tolt Mihálné. 

Quartus fat<>ns Michal Horvath Possessionis Czecze Colonus 
Speclabilis Domini Pauli Meszlenyi Annorum circiter 54 .. juratus 
fasstts est. Tolt Mihálné a latens felesigitül szapulo sajtárt kirt 
dc az urálul nem merte oda adnyi, azután ugyan a fatenstül ma· 
gálul kirte, az sem adta oda mondván magunknak is köll holnap, 
és mast abrincsoltaltamis mcgh, ezen szokra mondotta Toll Mi· 
hálné Guta üsse rr.egh a falujátis nem találok egy szapulott benne, 
ugy másnapra latens leánkáján veszedelem esset az mintis a le· 
ánka mongya (Mikoron másodszor káposzta földet kirt volna a 
fatcns felesigitül Tott Mihálné, és nem adott neki) akkoron látta 
a leányka minek utánna megh csipdczte volna az konyhában föl 
csinálva volt szekér rud tengeleslül, azon látta a leanyka ülnyi, 
és leszállott mindgyárt megh csipdezte vikonyát, czombját, azu · 
lán a Gerendára föl ülvén Tolt Mihálné, és a leankára vicsorgat· 
ván maghát, azután a keminyen kiment. Az apját akkoron kirte 
Leánya, hogy vágja agyon fejszével íme a gerenda alatt üli, 
melyre mondotta az apja semmit sem látt, eszt magha a latens 
beszilletle .. Aztán nem sol<ára leanka ház alatt ülvén, a latens 
megh vonta magát Tolt Mihálné hozája menvén szoknyácskáját 
föl emelte, mondotta· az leánkának, tenéked ebben megh kiill hRI-
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nod soha nem gyogyulsz megh, azután bé híván fatens szobá
i ába borral kínálta, és példálózott előtte ha valamit segetcne le
anyán de semit sem szollott Tott Mihálné a fatensnek. 

Papai János Tekintetes Nemes Fehér Vár
megyének Juratus Assessora 

Gulik Joseph azon Tekintetes Nemes 
Vármegyének esküttye 

Anno 1742. Die 8. Mensis 9-bris sub Termino sedis Judi
ciariae et revisionis captivorum praenotatis testibus authenticatis, 
paraeterquam quod fassiones suas cum praetensa malefactrice 
etiam confronfati, ac iterato Juramentum deponentes comfirmave
rint; adhuc addidit príma testis : Hogy midün megh sántult, hoz
zája ment Tóth Mihálynéhoz, hogy könnyebbitené ·a lábát, amintis 
azt megh tapogatván jobban let, aztán megint megh nehezedvén, 
ujra ment hozzája, de akkor rutul megh szítta mondván: tapo
gassák pokolbéli ördögök 

Secunda Testis addidit: Hogy hozzá ment azon Tóth Mi
hályné meg vesztése után, és mondotta: Rusinka Rusinka rosz
szul vé;lgy te, ha neked párt fogód vólna, te engemet bezcg megh 
ejtené!. 

Tertia Testis. Non solum suam, sed et Rosaliae Kovács 
per omnia comfirmavit et addidit: Hogy mondván Tóth Mihály
nénak : Ha megh betegszik is Kovácsné, megint megh gyógyul
hat; arra felelte Tóth Mihályné, hogy bizony soha sem gyógyul. 
Amint azon éjjel rajta eset a Kovácsnén. 

Quarlus Teslis. Conf1rmat per omnia, . una cum filiola duo 
decim Annorum ín praesentiam sedis judiciariae adducta, cujus 
pes destructus et arescens pariter conspectus· est. 

26 

Stephanus Hrabovszky 
Inclyti Comitalus Albensis Ju„atus Nolarius 

(Jelzete: Proccssus Criminales, Ad fasc. 2. Nro 34 1742.) 

v. 
1. 

Anno 1746. Die vero 9-a Mensis 9-bris. 

Levata. causa Spectabilis ac Gcnerosi Domini Alexandri 
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Röth de Gadocz lnclyti Comitatus Albensis Ordinary Vice Co
milis velut Magistratus et Actoris. 

Contra et adversus in Vinculis adstantem Elisabetham Lo
tor velut Criminis Sortilegy ream adeoque ln causam attractam. 

Et pro eodem Domino Magistratus et Actore Egregius Pau· 
lus Fejérváry Procurator Magistratualis praemissis praemitten· 
dis, reservntisque reservandis adversus eandem ln causam atl· 
ractam proporiit sequentibus: Et Qualiter antelata ln causam alt· 
racta artibus diabolicis dedíta; Díabolicaequc Religionis professa, 
renunciáns christianam fidem; pactum el societateni cum Dia· 
bolo contrahere; adhibitisque diabolicis medys per ipsam uberius 
declarandis multis vitae nocumenta ínfere; eademque paritarmi· 
bus diabolicis medys resanare verila a fuisset pro quorum com· 
probatione producit Magistra:tuales lnquisitiones sub Litera A. 
et B. 

Vellet proinde, idem Procurator Magislratualis antelatam 
ln causam attractam ad exigentiam Quaestionis 49 Partis 1-mae 
Carpsovianae eidem quidem poenam in condignam alys autem 
magni ad Cautelam terroris suplicío ignis e numero viventium 
sufferi; taliterque jus et Justitiam praevia si juri ita visum fue·' 
rit ob declarandorum declarationem torturae adhibitione impendi 
et administrari cupit et reservat. 

Anno 1746. Die 10-a Mensis Novembris sub Termino Re
visionis Captivorum lnclyti Comitatus Albensis in Libera ac Re
gía Civitate nominis ejusdem continuative celcbratac 

Deliberatum. 
ln vinculis adstante ln causam attracta Elisabetha Lotor qua 

venefica adeoque Maleficíorum Magicorum delata, et authentica· 
torum Testium fassione, et cum eadem subsecuta Cofrontatione, 
de talis modi illicítis et nocivis artibus gravata, interim benevolc 
ad iterata etiam monita nihil fateri volente, pro elicienda rei ve· 
ritate. est ad forturam gradus quippe erga sub sequendam ad 
Singulum exmittendi Domini Judicis Nobilium relationem ordi· 
nandis condemnata, juxta excerpta ex lnquisitionibus interogato
ria Puncta examinanda. 

Quoad ostentationem instrumentorum sive 1 • mum gradum 
nihil fassa est judicialiter secundus quoque gradus ordinatus. 

Nec ad secundum gradom quidpiam fatéri volente, est et 
tertius adjudfoatus. 

Tandem eadem Malefactrice ín meris Negath•is persístente 
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clie t 2·a. ejusdem Mensis est ulterior T orlurae continuatio clc· 
terminata. 

Anno 1746. Die eadcm 12·a Mensis 9·bris !>ub Tcrmino 
vidclicet Revisionis Captivorum lnclyti Cumitatus Albensis in 
suprafata Libera ac Rcgia Civitate Alba·Regalensi conlinualive 
celebratae 

Deliberalum est. 
Malefaclrice eadem ad quarlum gradum torlurae lracla, ni· 

· hil allamen fassa quando quide111 inlervenienles in actionali ne· 
gotio circumslanliae accurale pcrpensae, pro tam gradibus, ul 
cadcm ullcriori torlurae subjiciatur, censeri non valerenl, torlu· 
ram sisti ac ream e carccre dimittendam delerminari. 

(Jelzete: Processus Criminales, fasc. 2. Nro. 77-1746.) 

2. 

11A" betüs tanuvallatás. 

Anno 1746. Die 28-a ct sequentibus Mensis Juny clicbus 
lnfranotalis Locis prac5entem Magistrntualem infrascripti Judices 
juxta Htbsequens Deeoutri Punctum Contra lnvinculatam Elisa
belharil Lullhor Joannis Totth Consorkm peragimus lnquisilionem. 

Dc eo ulrum? 
Mitt tud? Látott ? a vagy hallott? a Fatcns; máskép Bo

gardi Pusztán tartozkodo, de most Nemes vármegye fo~sá~ában 
raboskodó Totth Jánosnénak Bubajos dolgairul, és eördiinj!Ös 
Cselekedetirül Tudgyae, és minémű okokbul hogy Czeczey Ger· 
J!el névü Bo~ardi lakost nevezett Totth Jáno~né vesztellc mcgh 
És Tudgyae azt is hogy a midőn cll mult Pünkösd Szombattyán 
már Esztendeje hogy nevezett Czeczey Geri?elynck Felesége Ka· 
lacsot sütött volna, egy darab kovászban kétt szál Poka tollat 
tett, és megh parancsolta hogy Jeg elsöbenis azt tegyék az ke
menczében és legh utolszoris azt vegyék ki ; megh hagyván 
azomban, hogy jelen létele nélkül azon darab kovászt ki ne vc
gy~k ; A mintis jelen léteiben midőn ki vétetett; nem de .nem 
egyik szál Poka tóll merevént cll égett, másik pedighlen éppen 
megh maradott. Tudgyae aztis ; hogy a midön Abbai Pál Mi
hályné ugyan Abay Kovács Ádám Gyermeke Gycigyétása miatt 
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nevett (így) Totth Jánosnéhoz mentek volna, nem de nem azt 
felelte, tsak mennyenek haza s meg gyogyul az Gyermek : ha 
pcdigh máskép vólt beszéllje ell volta képpen ? 

Príma Fatens Anna Vargha in Posse~sione Abba Perillust· 
ris ac Generosi Domini Pauli Cseh Csuzy Allodiatrix Annorum 
circiter 40. Deposíto Corporalí Juramento Fassa est. Tudgya az 
Fatens, hogy a midön ell mult Pün· · 
kösd Szombattyán mult Esztendeje ; 
mikor tudnyi illik Tinodon lakozó Hu· 
szár Ferencz Totth Jánosnét Czeczey 
Gergelynek házához hajtotta Csaká· 
nyal. mondván néki az Fatensnek füle 
hallatára., íme én kegyelmedet azért 

Anno 1746 die 9-o 9· 
bris sub Termino r~-
v1s1onis Captivorum 
authenticata confirmat. 

hajlottam ide hogy soghoromat ugymint Czeczey Gergelyt fize· 
tésért gyogyécsa megh, mellyre feldvén Totth Jánosné, nem gyo· 
gyétom ugy mond mert nem tudom : mellyre felelvén Huszár 
Ferencz: no Anyok: akár indc akár onde, de ennek megh köll 
lennyi mert minyájon reád gyanakodnak és mint hogy erre se· 
mit sem felelt kanászné avagy Totth Jánosné mondotta az Fa· 
tens ; hogy ne tudna kiend ílljen Dologhoz; nám midőn én Ab·' 
bai Pál Mihálynéval Kovács Ádám gyermeke miatt, a kinek tud· 
nyí illik mind keze mind lába kivoltak forgatva; kiedett Abára 
akartuk vinnyi; el nem gyiitt kegyelmed velünk ; hanem azt 
mondotta )ded hogy ugyis meg gyogyul ; mire visza menünk a 
mint hogy más nap délre Abára visza érkezvén, és· a gyerme· 
ket meg tekéntvén tapasztaltuk, hogy kélt keze mind kélt lába 
hclyessen vannak, és semmi gondgya sincs; de midön az Fatens 
ezen Casust szemére vetette volna, azt felelte kanászné, az tsak 
gyerek vólt, amellyre felelvén az Fatens akár gyerek akár eö· 
regh az mind egy hanem tsak gyogyécsa meg kegyelmed ko· 
mám Uramat is. Azornban bé menvén az házban Czeczey Ger· 
gely egy korsó sört hozatván, mellyetis m&ga az Fatens Totth 
Jánosné~al és Czeczey Gergelnével harman ell költlöttek : azalatt 
mondotta Czeczey Gergelné az Fatensnek, hogy sodorjon kovászt. 
mellyre mondván Totth Jánosné az Fatensnek, mihelest legelsöb
ben mecz kiend az kovász!::ml, nékem adgya kiend, amintis azon 
kis darabocskát mellyel az Fatens legelsőben ell meczett kezé· 
ben adta, mellyett maga meg gyurván Kanászné és ki szaladván 
Poka tollakért, azokatt belé dugta mondván az Fatensnek füle 
hallatára Czeczey Gergelnének ; No Komám Asszony ehez senki 
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se nyu)jon és elsöbenis ezt tegye ·belé kiend és· utolszor is ezt 
vegye ki; sült még eö oda nem mégycn senki kozzá ne nyuljon 
ki se vegye. Azomban mikor ezek történtek Czeczey Gergei bé 
lepvén az házban és látván Poka tollakat az kovászban, mondotta 
jaj miért csufoltatok megh, intvén és felelvén az Fatens Czeczey 
Gergidnek Komám Uram hagyon békét kiend néki a mitt tud az 
Totth Jánosné had járjon el mesterségében, és mint hogy az Fa
tens az megh irt darab kovásznak kemenczében bé tételekor, és 
ki vételekor jelen nem volt, hanem más nap Czeczey Gergelyék
hez menvén tudakozta hogy hugyan ment véghez a dologh ; és 
használte gyogyétása vagy sem ; mind Czeczey Gergei ugy annak 
Felesége azt felelték; hogy midőn Totth Jánosné azon J,is darab 
kovászkát, mellyben a Tollak voltak szemek láttára ki vclte volnJ, 
annyira cll égett hogy merevén szénné lelt; és egyik szál Poka 
toll éppen megh maradott; azomban tudakozla az Fatens Czeczei 
Gergelytiil hát l<egyelmedet Komám Uram b.! kütöttee és mivel? 
mond ,·án igenis bé i<ötötte a lábomat holmi ~ízei gaza! és tap~sz
talom hogy ugy megy ki a fájás a lábombul mint az hJngyal ; a 
mint hogy azüte könnyebbenis ·vagyok. 

Secundus Fatens Providus Adamus Kovács iu Possessionc 
Aba commorans Annorum circiter 28. Deposito Corporali Jura
mento Fassus est. Vallja az Fatens igaz dologh hogy maga le
ánkájának mint egy más fél Esztendős Gyermeknek ; az ki más
ként ép kéz láb született ez vílághra, egykorban éczaka nagy 
sírás rivas között tapasztalta, hogy Édes Gyermekének mind az 
kétt keze és egyik lába helyébül ki voltak forgatva melly miatt 
nem volt ugyan jelen az Fatens mi
dőn Pál Mihályné nénye Deáknéval 
együtt el mentenek Tinodra Totth Já· 
nosnéhoz hogy gyüjön ell velek gyer
mekének meg gyogyetására; hanem 
uttyábul haza érke:lvén tapasztalta hogy 

Anno 1746. die 9-a 
9-bris sub Termino Re-
v1s10nis Captivorum 
authenticatus confir-
mat. 

szegény Gyermeke már meg gyógyult és mind kezei ugy lába 
clöbbi modon voltanak. 

Tertia Fatens Elizabelha Abai Providi Adami Kovács Cont
horalis. Annorum circiter 26. Deposito Corporali Juramento Fassa 
est. Vallya az Fatens hogy mull farsangban mull Esztendeje; a 
midőn tuduyi illik leankájának aki (sziiletése alkalmutosságá val 
111ás külömbcn ép kézel, lábbal született e világhra) éczakáuak 
ídején mind a kélt kezecskéje és a balogh labocskája megh voltak 
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r-0nlva : mert mind a két kezecskéje 
be felé volt fordítva és egyik labocs
kája eöszve vólt vonyva, ugy hogy 
semmi képpen nem lehetett az eö 
modgya szerént azokat hellyre huznyi, 
melly miatt az Fatens nagy keserüségh· 
ben lévén, mivel pedigh akkorban Deálc-

Anno 1746. die 9-a 
9·bris sub Termino 
Revisionis Captivorum 
authenticata confirmat. 

néval egyháznál lakott : annakis mutatta szegény ártotlanmk mell 
romlott voltát, aki mivel Tinodi Totth Jáno::.nét javaslott;1 volna 
annak meg gyogyétására ugy kérvén Pál Mihálynét hogy mennye
nek ell Daáknéval meg irt Totth Jánosnéhoz, és hozzák ell ma~ 
gokkal had gyogyécsa megh gyermekét; azomban más napra kel
vén mégh, visza sem tértek Totth Jánosnétul minyarast tapasz· 
talla hogy Gyermekének kezei és lába helyessebben. állanak mert 
mind kezeit ugy labát mellyek megvoltak rontva ki terjeszthette. 

Quarta Fatens Elizabetha Szarka Providi Michaelis Pál Re· 
licta vidua in Possessione Aba degens, Annorum Circiter 40. 
Deposito Corporali Juramento. Vallya hogy a midön ell mult Far· 
sángban vóll Esztendeje, mikor tudnyi illik Kovács Adanné me
nyinek leánkája megromlott, és ugyan a végett Fatens magha 
Deáknéval együtt ment ell Tinodra Totth Jánosnéhoz meg be
szélvén az meg romlott leánkának nyavalaját kértek hogy gyünne 
ell velek Abára annak meg gyogyétására; tudakozván elsőbenis 

tehát Totth Jánosné de megfizetneke, mondván az Fatens no édes 
Asszonyom ha kiednek az én menyem megh nem fizett én meg 
fogok fizetnyi, tsak kiend gyüjön föH 
és gyogyécsa megh, arra felelvén Totth 
Jánosné no én föll megyek megh né· 
zem, ·és megis gyogyétom azon semmit 
se féljen kegyelmed tsak fizessen; és 
noha ugyan mint egy könyörgés után 
ért az Fatens Deáknéval együtt Ti-

Anno 1746. die 9-a 
9-bris sub Termino 
Revisionis Captivorum 
authenticata confirmat. 

nodra ·az meghirt Totth Jánosnéhoz, akinek akkorsemi ny~valája 
sem vólt, sült inkább biztatta· az Fatenst hogy az megh romlott 
gyermeknek gyogyétására ell fogh mennyi, mind azon által más
napra kelvén az dologh beteggé tette magát az . agyban fekü vén 
nagyon nyögödött; és mondotta az Fatensnek kietek tsak menyen 
haza ; mert bizonyossan meg gyogyul az Gyermek, de meg fizes· 
scn kegyelmetek, -erre nézve ell indulván az Fatens Deaknéval 
együtt haza .felé, és mikor déltajban. Abára visza érkeztenek az 
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menyéhcz, azonnal mondgya az menye 'hala· Istennek már jobban 
vagyon a Gyermek, felelvén az Fatens, ugyan jobban vane 'J hi
zonyétván az · menye igenis jobban vagyon akár meg nézélc ; 
mellyre nézve kezében vevén az Fatens; azon Gyermecskét és 
probálván kezecskéjét tapasztalta hogy amint elöb ki voltak gör
bülve és visza nem lehetett hajtannyi már akkor szépen visza 
hajlott, ugy a lábátis ki nyujthatta.- Tudgya azt is az Fatens hogy 
mikor leghelsöben Tolt Jánosnét ezen dologh iránt kérte ·volna 
a7 Fatens Deaknéval együtt mentegette magát hogy eö nem tudna 
semmilis, de mivel az ura is ugymint Totth János mondotta Fe
leségének ha Tudci: gyogyécsd meg fizetésért; azután fogatta nieg 
gyogyétását. 

Super quibus modo praevio exceptis Testium fassionibus 
praesenli!S nostras exlradedimus Literas Teslimoniales ín Posses
sione Aba die supraatlacta 28-a Juny anno 1746. 

Franciscus Gyurkovics lnclyti Comitatus Albensis 
Processualis Judcx Nobilium 

Josephus Dalmata ejusdem lnclyli Comitatus Juralus 
Assessor. 

(Jd7.el•: Processu~ Criminales, ad fasc. 2. Nro. 77 - t 746.) 

3. 

„B" beUis tanuvallatás. 

Anno 1746. 19. Juny Mi aláb meg irt Bogárdi és Tinordi 
Nemes Compossessorok egyben f!Yíilvén az aláb meg nevezett 
Szemellyeket nemelly bizonyos dolog végett hitek és vallás tele
lek után szoros examenre vontuk kik is igy fatealta·k a mint kö
vetkezik. 

1. Tanu: Kovács András Tinordi Gullyas Annorum circiter 
37. Juratus et examinatus vallya Hogy Halhtta a kanásztul ma
~átul, gyakorta és száma nélkül sok fertelmes káromkodási között 
hogy a Feleségét boszorkánsággal vá-
dolta s szidta a· mint is nevezetessen 
mikor a David leanyának sírt ástak 
vólna ezen Faterisel, tehát akkor is 
hallotta töle a ki azt mondotta tapasz-
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Anno 1746. die 20. 
· Juny sub Sede· Judi· 
ciaria authenlicatus, 

1 
' 



' l 

--

taltam már magam is hogy nem igaz 
Asszony, mivel már vettem észre hogy 
egyszer ollyan állatot dolgoztatott ve
lem meg a ki nem mai! vólt, azt is 
hallotta tőle hogy az ilylyen teremtet· 
tének az . öttse is valóságos boszor-
kány vólt, ez is ahoz hasonló és nem 

et cum Marito Male-
factricis confrontatus 
per omnia confirmavit. 

jobb annál vallya azt is ezen fatens hogy egy sertésse meg sza• 
porodott kinek is hét malaczczai vóltak és azok közül kért 
egyet ezen kanászné és mondotta néki igen is adok ha biztatsz 
vele ho~y mind meg maradnak melyre felelt a kanászné, de en· 
nekem bizony most mutasd ki, mellyis hogy ki nem mutatta an
nak utana hamarjában mind a hét malacz _el veszett két nap alatt 
holott gyönyörü szép kövérek voltak. 

2-dik Tanu Komjati János Felesége Szent Györgyi Susa 
Annorum 27. hiti után vallya hogy a 
midőn szült vólna a kanásznét el hi· 
vatta Bábának és 3·szor ment hozzája 
akor is csak kedvetlen és tapasztalták 
hogy nern akar odajárni tehát megfi· 
zeltek mindgyárt neki félpénz híján 
egy máriást. melly mariásnak meg 
tsorbitásaerl megharagudván reá ja mind· 
gyárt azon 3-dik ettzakara rajta ro
hanván mind magat s mind azon kis 
szülöttyét annyira gyötrölték, hogy élet 
s halál között maradtak meg, amint 
is a kicsinnye olyan alomban volt a 
gyötrés után hogy elevenséii!el nap es
tig is nem érzellek benne és az Annya 
teje is ugy el veszett hogy soha nem 
is szophatott annak utánna többet. azt 

Anno 1746. die 20. 
Jony sub sede Judi· 
ciaria authenticata di· 
cit: bizonyossan nem 
tudgya ha ez az ka
nászné gyötrötteé, de 
gyanósága vagyon re· 
ája. Ceterum confir
mat hoc addito, midün 
siratta maga gyerme· 
két a fatens, kanászné 
azt mondotta, ne si
rasd mert én tudom, 
hogy nem jó gyermek 
vólt az. 

is mondotta hogy ez nem jó gyermek mert hamuval tele a feje 
az öreg Nemet lstvánnéjé is illyen volt és meg élt volna az is 
ha ő nem lett volna. 

3-dik Tanu Vő János Felesége Szabó Panna Annorum cir
citer 35. mint hogy terhes hona conscientia vallya Hogy az midőn 
Czetzei Abai Jánosnál lett vólna hallotta töle hogy egy alkalma
tossággal ment hajon a Gabonás Szigetben, látott ott tüzet etza
kának idején és az midőn a tüzhöz ért vólna, tehát láttya hogy 
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nagy sereggel ott vadnak, és ö ott ledülve közöltök hajnalra kel
vén láttya hogy mint tántzban indultak és ö neki is egy nagy 
esetlen leanyt adtak a kezére hogy tantzoljon vele és azok tsak 
készültek, azonban .ez azt kérdi tölök hogy készülnek hát ezt az 
leanyt hova tegyem, azt mondották neki tsavarits egyet rajta és tsap· 
jad a földhöz, ez ugy tselekedvén tehát a maga hajóját tsapta a 
földhöz a mikor a leanyt a földhöz ütötte vólna Ezen Fatens Ko
vats István leanya kereszteltetése alkalmatosságával ezen dolgot 
elő beszélvén a kanászné jelen lételében az holott Bába vólt em
litett Kanászné arra azt mondja hogy bizony ö is ott jelen vólt 
és más betsületes emberek is voltak ott Említett Abai Jánostul 
azt hallotta hogy a mikor el akartak onnan a Gabonás Szigetbül 
menni egy marha bőrt terítettek le és mindenki reája okadott és 
azt mondották haj fel te ! és l1gy vánszorgott el onnan a marha. 
, . 4. Tanu Kováts István Annorum 
circiler 25, Vallya hogy a midőn Fele
sége szült vólna ·ott Baba leven Ka
nászné az Felesége szoknyájat kérte 
és mentette magát a gyermekágyas 
Asszony hogy szegénységgel vagyon 
és mást nem vehet nints is ezen kívül 
más,· mellyért is meg. neheztelt reaja 
és a Feleségének azon gyermekágyá· 
ban mind az két lábát öszve vonta kit 

Anno 1746. die 20 
Juny sub Sede Ju<li
ciaria authenticatus 
per omnia · confirmat. 

is észre vevén, hogy annak a dolga, mindjárt hozzája küldötték 
a Mányoki Ferentznél, ki is elmenvén hozzája szidta hogy jiijjiín 
oda :iwn Asszonyhoz és eressze meg, az feleli néki az kanász
né, Hej nem megyek most, .hadd probállya még hiszen most kezdi 
ugyantsak tovább is eröltetvén cl ment véle és meg eresztette. 
Ezen falens mind ezen dolgokat szájábul hallotta Kanásznénak a 
maga házánál a mit Vö Jánosné mondott. 

Huszár János (P. H.) 
Mes_zel Gergely 
Dörögdi Gergelly (P. ,1-{,) 
s a több Compossessorok. 

Anno 1746. Die 20. Mensis Juny ín Líbera Regiaquc Civi
late Albaregalensi intuitu malefícorum actuum actu in Vinculis 
1 :xístentis Joannis Tolh Conthoralís nomine Elizabethae pra.esen
ll11 ab Infranotalo fatente Experli fuerimus Certítudínis verítatem. 

De Eo Utrum 
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vallya megh az fatens le tett hütí hogy most Tekintetes Nemes 
Fehér Vármegyének Tömlöczibcn raboskodó Bogardi Toth Jánosné 
ellen aki is Boszorkánysághrul vádoltatik mit tud avagy mit hal
loll és miket tapasztalt, ugy annak Férje ellen is moncl1.?}'a megh 
Circu mslan lia liter. 

Fatcns providus Gregorius Czeczey in praedio Bogárd 
Commorans Generosi Dom:ni Joannis Huszár opilio Annorum 
circiler 40. deposito Corporali Juramenlo Fassus est, Mint hugy 
az fatens ezelőtt Circiter eött Esztendövel Tinordi Pusztán mos
lanságh Netiles Vármegye fogságában Raboslwdó Totth Jánosné
val és annak Férjével egy háznál lakott; történt, hogy nevezett 
Tótth Jár:10snénak s. a. egy kocza disznaja lévén aki mellett mi· 
dön az Fatensnek circiter 4. Esztendős Gyermeke az ház körül 
kenyér lévén kezében mellette ment volna Tott Jánosnénak dísz· 
naja, kezé~en levő kenyér miatt rea rohanván az földre le nyomta 
sütt az Czomhjainis eöszve harapdálta, mellyet látván a szom· 
szédok lármát kiáltottak, hogy megh öli a disznó a Gyermeket; 
az fatens pedigh szinte akkor fát vágott, Azért is kezében lévő 

fcjs„ével azon disznót meg c~apta ; és 
mint hogy az Disznó c:I sivalkodott 
nw~ halván Tolt Jánosné; ki szala· · 
dolt az házbul tekentvén disznaját 
mondotla az Fatensnck, no ezt bizony 
meg bánod ; melly dologh után nem 

Anno 1746. die 20. 
Juny sub Scdc Judi
ciaria authenticatus 
per omnia confirmat. 

sok iidö mulva ugymint Circiter egy hetére tapasztalta az Fa· 
tens, hogy Csipejétül fogvást egész az lába ujáigh minden esem· 
tyai fajtonak; ·és moslis fajnak; ugy hogy éyel vagyon hogy nagy 
fájdalmok miatt nem alhatik; a mint hogy az Járástis nem te· 
heti ugy mint az előtt tehette, és másokis tehetik, melly törté· 
nete miatt noha ugyan az Fatens nevezett kanásznéra vagy is 
Tóllh Jánosnéra· szüntelen gyanakodoll ; de nem merte rea fog
nyi; hanem mivel Deák lstványné aki most Abán lakik mon· 
dotta az fatensnek ; hogy tsak menyen kegyelmed rea Komam
uram és erösécse kegyelmed a dolgot hogy tsak Gyógyécsa 
megh kegyelmedet, mert én szemében is ; megh mondom hogy 
ha akarja megh gyógyéthattya kiendet ; mivel a midőn Abára 
hijták volna gyógyétannyi azt felelte hogy tsak mennyenek haza az 
Emberek nem szükségh nékje oda mennyi ; ugyis megh gyogyétya: 
amintis mire haza ·mentek az Abbai Emberek már akkor megis 
gyogyult az Gyermek : de ki gyermeke volt azt .nem tudgya. 
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Ezekre nézve Pünkösd Szombattyán mult Esztendeje hogy az 
fatens Totth Jánosnéhoz elmenvén to,•ábbis kérte fizetésért hogy 
gyogyécsa megh amint hogy fogadván meg gyogyélássát három 
nap járulván az Fatenshez megförösztötte és noha ugyan tsak az 
ház tetején lévő Csadét főzte megh és abban förösztötte ugyan 
nem különben amitt az udvaron imitt amott kezével föll szedhe
tett; azt ragta azon fördö vízben, mégis tapasztalta az Fatens 
kétt három nap alatt, fájdalmainak könnyebségét de mivel annak 
utánna többszer nem ment az Fatenshez azt állétotta hogy mivel 
a.z Ura kanászságott visely és annak dologhra kölletik járnyi, 
szükségh képpen magának kölletik örzennyi a Disznókat de el
lenben azután András Béresnek Feleségétül aki most Laki Ura
mat szolgája hallo~ta a Fatens hogy azért nem mert az Fatcns
hez többször járulnyi és nyavalájábul föll gyogyétannyi; mivel az 
Ura ugy mint Totth János azt mondotta nékie ha te ugy mint 
az Czeczeit gyogyétod tegedett azonnal meg f oghnak ; és ördögh
nek allétanak lennyi. Tudgya azt is az Fatens ho~y Pünkösd 
Szombattyán mult Esztendeje a midőn az Fatens Felesége Kalá
csot sütött volna ugyan akkor az Fatens házanál lévén Deákné 
is és oda hívatván magahoz Totth Jánosnét is azon okbul hogy 
Gyógyétanná megh; be menvén azomban az Fatci:is az Házban; 
láttyo, hogy egy kis ökünyi kovász eöszve lév~n gyurva ; és 
abban kétt szál Poka tol vagyon belé gyukva, mellyre nézve 
mondá az Fatens ezen Szókott És mért csufoltatok megh ! de 
mivel intett Deakné az Fatensnek eszében jutván magha Casussa, 
Totth Jánosnénak ott lételével többet nem szóllolt; beszéllette 
az után Feleséghe hogy Kanászné azt mondotta, hogy azon küs· 
de1J kovász darabolt, mellyben az kétl szál Poka tol vólt bé 
gyukva, hogy azt köllessék elsőben is az sütő kemenczében 
tennyi; és utolszoris azt köllessék ki vennyi ; sült addigit ki se 
vegyék mégh eő oda nem mégyen; amintis jelen volt az Fatens 
Feleségestül midőn azon kis darab kovászt ki vette kanászné 
az kemenczébül mellyis kívül merevé11 szénné lett, annyira eöszve 
égett de megis belé gyugolt egyik szál Poka tol azon éppen 
minden pörzsölés nélkül meg maradott ; de a másiknak semmi 
jelensége sem láczott; erre nézve kérdezvén az Fatens sokszor 
irt Totth Jánosnétul avagy Kanásznétul no már mitt jelent ez; 
mellyre felelvén Kanászné azt nemis illik beszéllenyi. 

Super quibus praemissis praesentes nostras consvetas cxt· 
radedimus Literas Testimoniales· Anno die et Loco quibus supra 
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Franciscus Gyurkovics lnclyti Comitatus 
Albensis Judex Nobilium 
Josephus Dalmata Ejusdem Inclyti 

Comitatus Juratus Assessor 
{Jelzete: Processus Criminales, ad fasc. 2. Nro. 77-1746.) 

4. 

Anno 1746. die 20. Juny sub Sede Judiciaria Praetensiva 
Malefactrix confrontata 

Kinek hínak ? 
Hova való vagy 
Mitsoda hiten való vagy ? · 
Hány Esztendős vagy ? 
Mért hoztak ide fogságban ? 

Mért gyuldál azon kevés ko
vászb3 két poka tollat ? 

Lotor Eörsének 
Rédei, most Bogárdon lakik 
Papista 
Circiter 58. 
Hogy Pintér Jánost gyogyitot, reá 

fogták, hogy talán eő vesztette 
megh. 

Nem tette, nemis látta. 

Mért fenyegetted Czeczei Ger- Nem fenyegette. 
gclyt, disznódnak ütése miatt? 

Hogy tuttad azt, hogy Szent 
Györgyi Susának gyermeke 
nem igaz hanem vátot gyer-
mek vólt 

Semmit sem akar tudni felüle. 

Anno 1746. Die 9-a 9-bris sub revisione Captivorum. 
Nonnulla qualificando, iterum negavit simpliciter. 
Utollyára mondotta, hogy nem eő boszorkány, hanem ma· 

gok közöl vólna, és a Pintér János tudná mellyik, tsak megh 
akarná mondani, mit tud felesége felül. 

{Jelzete: Processus Criminales, ad fasc. 2. Nro. 77 - 1746.) 

5. 

Anno 1746. Die 10-a 9-bris occasione Revisionis Captivo· 
·rum in Libera ac Regia Civitate Alba Regalensi Artis magicac 
delatae Elisabethae Lotor Examen pcractum. 
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Interrogatio. Midőn Kovács Andrástól edgy malaczot kér
tél, az pedigh nem. adván, nem de nem mind a hét malaczot el 
vesztetted azért hogy mingyárt nem adott? 

Szentgyörgyi Susánna bábája lévén, és hogy fél pénz heján 
cdgy mariás~al ki fizette, reája megh haragudván, nem de nem 
mingyárt azon éczaka rajta rohant, s mind maghát mind azon kis 
szülöttét annyira öszve győlrölle, hogy aligh élet s halál között 
maradtak megh, s nem de nem aztis mondotta, hogy ez nem jó 
gyermek mert hamuval tele a feje, az eöregh N~melh lslvánnéé 
is illyen vóll, s mégh. élt válna azis, ha · eő nem lelt volna, s 
honnand tudta ezeket? 

Kovács István leányának keresztdlelésekor, a holott Bába 
vólt ezen Rab, nem de nem mondotta, hogy eőis jelen vóll a 
gabonás Szigetben midőn ottan tánczoltak? 

A midőn Kovács István felPsége szült eő Bába lévén nem 
de nem szoknyát kért a gyermek ágyas aszonlól, mellyelt mi
dőn nem adott nékíc, nem de nem megh neheztelt reája, és azon 
J!yermek ágyaban mind a kél lábát öszve vonta, és midőn oda 
hila \•úlna Mányoki Fercnczné hogy rnegh gyogyillaná, nem dc 
nem azt felelte a Rab asszony, nem megyek most hadd Prúbály
lya méJ!h, hiszen mégh mo~t kezdi, annak utanna csak lovábis 
cröltclve el mént vele, f:s ugyan csak eő eresztette mcgh? 

Nem de nem ~ő rontotta megh Czeczei Gergeltis hogy a 
Se::rléssél megh vágta, és nem de nem lenegelle először mond
ván no ezt bizony megh banod ? 

Abai Eörsébct Lcánkájának J!yogyillására hivallatván, nem 
dc nrm tudnkozla clsőbenis de megh lizdncke, másnapra pedigh 
bele).!gé levén magát nem de nem azt mondotta Szarka Eörsf:
betnek, és Deáknénak, kentek csak mennyen haza, mert bizo
nyossan megh gyogyul a gyermek de megh fizessen kegyelmetek ? 

Czeczei Gergely házánál, nem 
de nem, edgy darab kovászt kértél 
Vargha Annától, mondván mihelyesl 
leg elsőben mecz kend a kovászból 
nékem udgya kend, aminlis kezében 
adván VaqJha Anna a Rab Asszony 
magha gyúrta és kiszaladván Póka 
Tollakért azokat belé dugta, és Cze

Responsio. Egy vén 
Asszony tanilolta re· 
ája, hogy az állal pro
bállatik, ha vesztés é 
vagy sem 1 Ad rcli
quam nihil. 

czei Gergelynének füle hallatára mondotta, no Komám asszony 
ehez senki ne nyullyon, és elsőnekis ezt tegye bele kend a sülő 
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l<emcnczében, s utolszoris ezt vegye ki, s mégh eŐ· oda nem 
mégyen senki se. nyullyon hazája s ki se vegye, mire való vólt 
mind az, mind pedigh az, hogy azon kovász merevén szénné lett, 
és cdgyik szál Póka toll épen mcgh maradott ? 

!Jelzete: Procesfü~ Criminalcs, ad fasc. 2. Nro 77-1746) 

Vestmann hadnagy által a Subdelegata Comissióhoz 
beterjesztett nyilatkozat. 

Ego I nfrascriplus recognosco per pracsentcs in Pago Füle 
unam Mulierem Kovács. Gergölné habitare el illam unam striam 
esse, quod non solum ego, sed eliam cum multis alys Civilis 

.hominibus demonstrare possum, et jam per oclo Annos susr,ecta 
fuit, Qu~d autem rustici false jurant, est, ul se dimenl, a Prae
posilo Vesprimiensi: Verum ctiam illum ubique currarunl vocari 
homines sanari Sicut eliam hic Alba Regali una Mulier ab illa 
sanala est in Cujus rej fidem hanc altestalionem · propria manu 
subscripsi, el Sigillo meo coroboravi, Actum Albae Die 26 Ap
rilis 1700. 

(P. H.) Stephanus Csizmazia 
Civi Albae Regalcnsis 

A kir. helytartótanács rendelete a boszorkányperek ügyében. 

(A felzeten) Illustrissimis, Reverendissimis, Spectabilibus, ac 
Magnificis, Perillustribus item et Generosis Dominis N. N. Sup
rcmo el Vice. Comitibus, Judicibus Nobilium et Juratis Assesso
ribus; Toti denique Universitati Dominorum Praelatorum Baro
num, Magnatum et Nobilium Comitalus Albensis, Dominis Nobis 
observandissimis, 
Buda 
Adony 

Ex officio. 

Illustrissimi, Reverendissimí, Spectabiles, ac Magnifici, Pe
rillustres item et Generosi Domini Nobis_ obsenandissimi 1 
Demisse relatum est Suae Majestati Sacratissimae in Causis Magisl· 
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ratualibus ex Crimine Magiae et Sortilegii motis et discussis, ubi 
ejusmodi criminis rei ad morlem damnati fuerunt, diversos sa
epius intercessisse errores, et defectus. Cum autem in similibus 
causis, et casibus, ubi ex praedeclarato capite ad amissionem vitae 
agitur, vel ideo: quod gravissimae eatenus subversentur, circum
stantiae, omni cum attentione agendum veniat: eapropter be
nigne resolvere dignata est altefata Sacra Caesareo Regia Majes
tas: ut magistratus Legitimi contra ejusmodi malefactores ín gre
mio Jurisdictionis suae comprehensos suo modo, et ordine quidem 
procedant. sententiam ferant, hanc tamen in Executionem nulla
tenus deducant, verum ante Publicationem cum tota Processus 
serie Consilio huic Locumtenentiali Regio submittant, abhinc 
Suae Majestati Sacratissimae pro impertienda desuper ulteriore 
Regia Resolutione demisse repraesentandam 

Hinc ex Benigno Jussu Regio practitulatis Dominationibus 
Vestris bisce intimandum ei;se duxit Consilium hoc Locumtenen
tiale Regium: quatenus praedeductam clementissimam Resolu
tíonem Regiam in desideratum effectum deducere, eique semet 
per omnia accomodare noverint Praetitulatae Dominationes Ves
trae. Datum ex Consilio Locumentiali Regio Posony die Vigesima 
sexta Mensis Marly, Anno millesimo septingentesimo quinqua
gesimo sexto celebrato. 

Praetitulatarum Dominationum Vestrarum 
Ad officia paratissimi 
Comes Josephus Illesh~zy 
Ladislaus (0. N.) 
Ladislaus Balogh 

(Jelzete: Acta Politica, fasc. 23. Nro. 155-1756.) 
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Sua Majestate Sacratissima ut talismodi Sententiae in executionem 
nullatenus deducantur, verum ante publicationem cum tota Pro
cessus serie pro impertienda desuper Regia Resolutione submit
tantur. 

(A gyűlési jegyzőkönyv 874. lapján.) 
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GÖMÖR VÁRMEGYE mésy János 
ADALeimK A HAZAI BABONASÁG TÖRTeNETe
HEZ 

]. 

Kivonat Gömür vármegye szt!k1~ cliítt l lif1il. sznptemher hav1iban 
tartott Wl'vénykezt\s jcgyzőkii11yvéhiíl: 

"V ltdoltatott egy 11zlimiilcsici asszony Bohrik H11os felesége prae
foctus uram előtt vaní.zshí.snak vétkével, melyet dtáltatviín, kivánt el-

lene él'derne szerint. való bilntetL;flt ilyr.n 1lolga vi\gett: hogy rni elmult 
mipokh::rn egy tehene mr,ghon1y11flndv;íri, a horju tartlÍj:iha fokhagym:it, 
verm; hagymíit rakván, a foly1í vizhe vitte; mivel ezen kivtil semmi 
vará:1.sl1isi nem Jiquidaltattak és r.zeu cselekedetét ii; maga megvallotta 
n kiizségnek, állatv1in azt, hogy gyPrmck korában hallotta volna azt, 
hog.v ngy ol ne fogyjon t.elww;11ek tPje, mint a folyti viz. Ezen 1•1u~le

kedetc, noha igen nag-y hot.nínlrnós:irn h·hetett mindem~k1111k, de mi11t
ho11.v ex intirmit.atl' mnliPhri~ ~r.xns l'sclekedte, ilyen tiirvényt. pronun
daltunk, hogy m:itiíl tizcniit.iitl IHllll'a mentse magát., hogy nem máHok
nak {1rt.alrmíra él{ nem az iirdiigiík sziivctsti:,.:ével 1·sclekedte, ki ha meg
menti magát, tehát a hotninkozáf<él't kövessék ecdesiát; ha meg nr.m 
mentheti, nagyobb poenitenti:it tal'tson, három vasárnap nyakkal t1\t11s
"''k n kalodába, nznt:in 1'1!1·0111·.ili:ílja az ecclesüit és tiibhé sub poena 
capitis varár.sli\solrnt ne eseh\kcdjt;k. 

(Orsz. Ltiir. Limbus 11. sol'.) 

Ethnographia 11 (1891), 353-356. 
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GÖMÖR VÁRMEGYE Szilágyi Sándor 
. EGY MÚLT SZÁZADI BOSZORKÁNY-PER 

A boszorkányok, bűhiLjosok, ördöngősök s mind azok, kik az 
efajtákkal egy vagy más név alatt egy kategoriába soro:„tutnak, 
vagy awkn:1k eg_vik-rnásik válföjához tartozm\k, 11 kik inn. rniu· ci;ak 
névleg ismeretrn•t>k. de a kik még a mult században min<lenfölé fol 
voltak találhatók: a ho11zorklmyok, momloro, törtérwtllnkben ri·µ;i 
my~tiknH alakjukban s:r.Preprlnek. Nem voltak 11p;,van úgy elt.nrjrnl\'!'. 
mint 11y11gat.011, dn m{~gis volt:1k f'h•gen, H lia n;r, a híres Uirvú11ykiinyv, 
melyrwk par1tgraplmsai 11z1!l'i11t ití·lt1~k elle11ük, 110111 i11 hírt 11úl1111k 
íirvény11yel - a Mnllens malPii1·armn. - de hoztak elleniik it.élt>t.et„ 
Törvények, statutumok, gyakorlat )u\l'ezte nem egyszer a bírói itt'.•· 
letnek nlapjAt - bizonyR:'tgánl a1111ak. hop;y nz ország ktlliinhiizfi 
vidúk„ibnn koronk1'•nt k<'llett v1•liik foglalkmmi. 

l logy a mi tiirvénykl·zési pmxisuuk mc1111yibe11 hnso111ít.ott. :t 

kiilföl<lilwz s mennyiben túrt el attól, magában ez i11 nrnn 1'.ll'<lf•ktelt~11 
kérdéi.:; de hogy erre feleletet lelteE1Ren adni, jol1han kellene isnll'riii 
a mi boRzorkány-pereinket. Németor11zí1gban ei.;t'.•8z nagy irodalom 
van, mely ezzel a kérdéssel foglalkozik - niilnnk dsz<'irt:m jt>IP11t 
mPg nehány erre vonatkozó kiizlcroény. Pedig már az isnwrt. how1.or
kAny-perek Rem hnsonlítnak egymáRhoz - annyival nelte;r,„bl1 v11l11a 
tehát már ezekből megalkotni annak történetét. Németor:<z:'tp:l11111, a 
fraiwin fi.ildön szaktud6Rok régótR foglalkoznak e kérdt'·ssd .; sikP
rlilt Íf'I azt. t.öhb tP.kintethen tisztltz11iok - mi még c11ak :i;r, adat
i.;yííjtt'·1"111{•l vagyunk. 
· ~ biüran elmondhatjuk, hogy még az adatgyűjtésnek is e1mk 

kezdctínrél vagyunk. Nem hit1ze111 tehát, hogy foleE1leget1 munkí1t 
vt.'.!ge;r,nék azzal, hn egy (•gÍlf'lz hm1zorkány-pnt bemut.ntok, mely 
Hömiirmegye levt.'.!ltitrában őriztetik. 11'1·ot. Nro XXL ~~ol. 1·4tl.) 

A por Pelsőcün 1720-b:m fol,vt le, a megyei tiirvényK;r,ilken. 
Eh•jc latin K a 11zokott cnrialis st.ih1E111al elmondja:, hogy Nehe,..zt 
Hyörgy alispim megidúztcttc 'J'ót Katalin po.;zoLai lako1n., mint ördii11-
g-Ől1súggel vúdultat. Az Ugyúsz, Szabados István, a vádolbü linll'rn 
verve a tiirvényiizék elé hozatta. Miután pedig a t.anuvnllomá11old11'1I 
kitiint, hogy a vl1.1lolt az embereket megsebzdte, a Larmok11t 111''1-(· 

nyomorította, kéri a bűnöl'lt mcgégettetni. 
A magyar tannvallomás így hangzik: 

Hazdnk, Történelmi Közlöny VIJ (1887), 230-236. 
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De P.O 11tru111. 

'l\11111, mit tuds:.r. Varga l,:t.v:'tnnt'„ 'l'Mh Kata boszork:'my;.i:í.ga 
i1·:'rnt, ava~y mit hnllottúl, hogy frr1111:,.::.r,1•t Pllen vaU. dolgot. 1·seldrn
ddt volna. 

Primm1 Testis Georgius Kovats in Possession1~ Poszoha vegens, 
l'lnlulitni< PP-rill111~tris ac Hriii Dni Gabr. Fny Annor. circiter Ho. j11rat11s 
l'X:llllÍHat.ns fas:ms <'st. 1 lallot.ta a füt.-·ns Szabó Gergelytől, a mely 
mo,;ta11 1wmns Borl'lodvitr1111~gyi'•h1m Kelecl'!{,ny ncvíí falnl"ian lakik, 
hogy 111011tlotta egy alkalmatol'll'!Ítgi.;al : hemente111 poszohimi lakos 
\' arga István házához, tekintvén a kemmu:élie, láttam egy tálban 
sokti'•le liivckct, egy marokkal kivevén he<lííle, maga tch<·11é1ll'k adván, 
:-iz:i.hú CJergdy panaszkodvirn előttem, hogy miótától fogviu;t azon 
V:1rg1i [1;tvánné kem1mct':jébéíl kivett fiivet a lllllg'a tehenének oda
adta, t1;jct nem ehetik, hllnem mind tejfellé vitlik. Azt pt,1liglcn 
t•11l,ia hi:.r.onyosan, hogy egy alkalnultosKitggal ugyan pos:.r.obimi lakos 
S:t.aM Mihí1ly teheue a f1·jést m<~g nem :illotta, 11em horját 8zopni 
11e111 engedte mintegy l11m1111<lm1pig, l1anem SzaLó }[ihály puskát. 
v1:vún a ke:1.am, rajta ment a húzi\ra, mondván neki, tudniillik Varga 
l:-1t.vitnnénak: Angyo, te rontottad meg a tehenemet, hanem lmrnuul
ll:t}I alatt meggyógyítsd, mr,rt ha minden jószágom reá kell is, meg-
1>gettetlPk. Azonban egy alkahnatost1ággal a lilba kifakadván, a. 
fauml'lnek megnevezett Varga htvúnné azt mondotta. (salva vcnia), 
1li~znóganéjial, és a mely fíízfitt a J>atakosban fö;szehordott a víz, 
au11I kill'lsml; :mnakutána 1m1g i8 gybg,vult a l:í.ha. 

:-;1~eund111~ 'l'estiH. Anna C.-i11zár lef'lil'ta 1\latt.hiat• Balms in 
Pos~ione Poszoha commor 1•olona Egr. 1 >ni Gahricl. Fay Annor. 
( 'in~it<'r ;m. jnrata examinata fassa e1.;t, Hall<itta fatern;, hog,v Varga 
1:-:tvimní~ ahlakitra futkoi:ott a ~zahó l\fihi~ly tel1enc t'.~s szii11td1·11 a:t. 
alilaka alatt hőgiitt, dt, Jll'lll liitta, hogy a t(:ji·t he<l11g-ta volna a:t. 
al.lalwn. 

'l'ertia 'J'estif.1. Anna 'Molm°Lr t'oloua Gencrol'li Dni ( laliricl. l•'ay 
in Po~,;ioue Pot1:1.0La degem1 annor. t:Írciter tH. .1 ur. examinata 
fosl'la t'Ht. Tudja a· fatenis, hogy cgys:r.er a:t. urával sz/,val 1111:gháLo
rml vúu, liarnuul- vagy negyednap alatt a Iá La úgy megromlott, 
hogy 11111 vagy hét esztendő fo1·gúsa alHtt úgy nwgnyomorodutt, hogy 
l'llak alig járhat most it1 a lábán. Hallotta 8zaLú Mihúlytúl azt is, 
hogy a Szabó Mihály megromlott tehene a Varga Istvírnné ahlakán 
hehőgött, annakutána mintboizy megtenyegett.e, Szabó Mihály jobban 
t.~tt. A:t.t is maga hallotta. a fatens, midőn egy alkalmatosisi'.Lggal 
Molnár .Jánosnéval felf~selt, mondotta Molnár .Jánosné: te rn~m úgy 
iúr.-;z én velem, mint Fazekas fatvánnal, hanem úgy ,iúriiz, mint a 
putnoki asszonyok, a kiket Putnokon megégettek ; hallotta a~.t is a 
fatens Molnár Jánosnétól egy alkalmatossággal Varga István: t. i. 
a ho8:r.orkiinysággal vádoltatott asszonynak az ura kérte volna ily 
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11zóval : Kata, az i11tonórt, kórlck alább Lagyj abban a tlologban, 
mert ha egy l!ZÓra megtudnak, 11zázra 11em bocsátanak el. Azt is 
hallotta a fatens, hogy Szabó Uergely a mely füvet kivett a kemen
céből Varga IHtvánnénak, a mióta oda adta volna a tehenének, tejet 
n<>m ehet, hanem csak tejfollé és vajjá vált. . 

~uartus Testis. Petrus Babus colonns Dni loannis llorvath iu 
Possione PoHzoba degens Annornm Uir. 45. praehabito .Juramento 
ad snbnurum Ueutri Punctnm. dixit. Egyebet nem tud, hanem 
egy alkalmatos1o1ággal a malomlm akarván meuni, a fütens Varga 
lstvimné eljövén hozzája, kérvén azon, hogy néki is. vigyék a ma
lom ha, de a fatens fel nem ví11lalván a búzáját, el nem vitte; akkor 
csaklmmar (•µ;y iikrc úgy megbomlott. hogy továbh egy-két hótig 
semmi hasznút nem vehették, valamint a vad, úgy járta a.z erdőt, 
ha ember t:ilíilkozott is, majd mcg-iilk az embert. A bátyja aztán 
a bírót reá kiil<lvéu Varga lst.vímnéra, megfonyegetvén, hogyha ű 
rontotta meg az ökröt, gyógyítsa meg, mert vagy viceiHpún 11ra.111-
ho:1.. vaµ;,r pedig n szolgabíróhoz pana1-1zképeu bCAdja:, azutim c1mk
hamar 1111·ggyt'1g-y11lt í•s megc111m1lc~Hl'lll•tt az ökör. Caetcr. nihil. 

(~.ninta 'l'1•stis. Dorotlwa Biro colomt 1. Camer1i Hq111sil'. in 
Possio11e l'o1;wba dcgeus nnnornm cir. 40. J)r. Juramcnto exposuit. 
Egy :llkalmatosi;ággal urm1tól jövé11 a mezőről a faten;;, a kert{·n 
esett Le111c1111i Varga Istvánnak mind feleségestől ltaragudván rei~jok, 
hog-y a k„rt.<'.·n júrnak, másnapra kelvt'·n, Varga István leányk:\ja a 
fatens házídwz menvén, mondot.ta a leányka: a te npád <~"" anJÍld 
s1,iclta a:t. ón urnmat, ti pedie; itt jártok a pitvaron últal ; midíín 
újabhan elment volna a fatcns a mezőre az aratásra, egy kicsin.'· 
tövi>ike a lítuát megszúrvirn, igen megdagadt, úgy annyira, l:ogy 
alkalmas ideig nem járhatott rajta, a mdy iránt is mind gy:inusága 
volt Varga lstvíuméra, hog-y ő vesztette meg a lábát. Egy alkaln:ato,.;. 
síiggal hallotta a Varga lstváunú asszo11,v1·ól a fat<>ns, hogy momlott~L. 
egy pogúcsi~jítra akadott n menyfowk í1gymi11t Tóth l{atalin a ka
marithan, a melyet is mcgszegvún, mindennemű füvekkel volt siitve. 
A:1.t. i;; l1allott.a a fotm11o1 Hz11hc'i ( lcrgdytől eg,\· alkahnatm1súµgal: a 
Vm·g-a lstvánu(• kcnwneéjúuől Pg".v t.itlhól vett ki egy c,,:ouul fü,·et, 
a melyet is mag·a tehcnÚn<'k advúu, azon a napon tt;iet 1-1c111 ehetett, 
ha1w111 l'sak ti~jfollé vidt. 1 lallot.ta azt is a Fawkas An<lri1sti'1I, a 
mi1líí11 a 8:1.alió 1\lil1ály td1c11e 1111·~romlott s hőgütt. 

~exta Te~tis. Elisabetha Balogh eolona 1. Ca111erae Hepusien. in 
l'os,,:ione Poflzoha degen>i Anno. eir. ilH. Posito .Juramcuto fassa PRt 
ad Veu tri l'ma·. au<liata reponio. 

8eptima Testis Catharina Ual Lihe1·ti11a in Pot1ses1:1io11c l.'01:1zoha 
res'.dcns, Annornm circ. 30 .• 1 urata examinata fas:,ia e11t. l<~~y alknl
matoi;súggal <>gy fod~je clveszvón a hú:1.átbl, mondotta a Var~a lstvún' 
leánykája, hogy az ő men.ve vette <·I, a mint el is ritcnt a fat.1~1111 
ai.on leúuykúval megírt fodőjúí~1·t, a mint rnoudotta vala a leányka, 
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hogy a gerenda megett vagyon, dc ottan nem lév<'~n, hanem t\gy 
rátc>han ottan levén egy eso1116 fíí, minthogy már ennek c>líítte i::1 
hallotta, hogy minden esztendőben megszedi a búzát, egy marokkal 
vett belőle, melyet is a bíró házához a fain eleibe kívánt vinni. 
Azt is líttta a foteni:! szemeivel, midőn a Szabó l\lihitly t1\hcnc meg
romlott, a V 1H"gl\ Istvitnnó ablakán bchőgütt, nz :t!at.t kijöv(m a 
házból, háromszor nwgc:mpta dőrnhiljiLval a tehenet, onnan fordnl:i. 
a:wn teluín mr. ajtójitra, ott ÍR ha>mnlókt'.·pcn lwlu.ígi>tt. A:t.n11lian cµ;y 
:ilka!t11atnssÍlgg:d n fatt~lli:! fo11:1l11t \'ctvé11 a l1i1'.I.< 111t~llett, 1t10111lutt.a. 
Varga István a folc::1égének : a nagy istenre kérlek, jó Kata, 111i11-
1lcncket elhagyj, mert ha a vármc?;ye kezébe akadHz, ki nem mégy 
onnan könnyen. Azonban <!gy alkalmatossággal Varg:t lstv{rnnú 
búzát kért foléhen bevetni, dn minthogy nem a<lott neki, isok ízben 
fenyegette őtct, Varga !'éter sw11w lúttára, hogy ml'gbúuja, melyre 
i11 Varga Péter mondotta: egymá>l111tk hizony.siLga lelie1 iin k, lia vnla
mdyikiinknt valami leli, 11 minthogy c.sakhama1· látta a fatens iicf:!ese, 
hogy Varga Istvánné leánya valamit vitt volna az 111lvarára, a tííz
nél le is eresztette, de nem tudhadja mi volt, mfis napra kdve a 
leányka lába rcttenctcskúpen eld:igadt, mondotta a fateni:!: leányka, 
cr1~dj menj el, mourld uwg Varga Istvánnénak, hogy ha a lábad 
jobban nem lészen, szolgabíró uramhoz megyek panaszra, úgy azt:'t.11 
mú.:mapra kelve lllin<ljitrt jobban lett a lcúny litba. l lallotta azt is 
Szabó Gergely sz:\jából, hogy mondotta egy a!lrn.lmatoss{tgg-al: be
menvén a házba és betekintett a Varga li;tvánné kemeli1·~F~be, a 
hol látott valunwly fün~t, a mely oly tenyes volt, mint a e:;illag, 
a melyből is vett egy marókkal, annalrntána adván a mag-a tehe
núnck, tej11t sem ehetett az •11 a nyiLron, kidrnsitga el i11 nwnt, c11ak 
tc:jfollú és vajjá vált. 

Octavus 'J'eHtis. Antlrem! Hahus eolonu1> l. Camer:i ( !assovien. 
in Posliione- l'oszoha comnor An11or. cireiter f>fl .• Jura tnH c•xamiuatus 
fatctur. Egyehet nem tud a fatem;, hanem egyszer a proeesl'ltlli gyíí
lésére imlulvil.n, pana1:1zolkodott. Szabó Gergely, hogy tejet nem 
ehetik, mondván a fatcns: hút nincs-e tejt~ a tehenednek, mire 
felelvén Hzabó Oergely: de vagyon, de e napokon Ú/{l' jártam, 
hogy benézt.ein a Varga htvánné kemcnct~jéhe, a holott lúttam két 
tálban füvet, mely is ugyan csillogott, melyből vettem egy marékkal 
a kcszkenőmhc, otthon a lllb.gam tehenének adván beWle, annak
ntána csak tr.jfcllé vált a teje. Egy alkalmatosságg-al, a 111időn 
:-;zahó Mihály tehene megromlott, látta fatcns 11ziintele11, l10g-y júrt 
azon tehén Varga lstvún ndvarúra, és ott bedugván fejét az ablakon 
s úgy bőgött, melyre való nézve füabó :Mihály puskát vett a kezébe, 
menvén a házához Varga Istvánnak s monda: ángyo, te etetted 
meg a tehenemet, hanem gy6gyítl:!d meg, mert megetetlek, annak
utána megsimogatta a tehenet, mindjárt jobban lett. Egyszer más 
lt:iínynyal egyutt a fatens búzáját megszedte, elannyira, hogy azon 
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a t1yúro11 kenyeret sem tn<ltak siitni a búziLLól. lla.llotta fütcns 
Kováts Gergely •'..,zájitból, hogy mondotta a falu gyűlésében: azon 
Varga Istvánné abrakolta meg a tehenet az elAő ruhájából a falu 
között, onnan alúbb menvén, levette a fejkötőjét, másszor kiitntte a. 
csorda között. Egy alkalmatosi;ággal ismét a fatens a mező1·ől jövbn 
a Varµ;a lstvánnó k<wtén, a nwlyért is m<~ghara~11dv:'tn Varga lRt
vúnné, szidta, a fatens folesí~ge azt meghnllv:'m, neheztelt reitja, 
hoµ;y miórt szidta az urút, mert íí is elmegyen az udvarára, a- mint 
iH rnitso<l nap a Varga Istvú1111é lehnya az lireK korsóval 1111 varúrn 
ment, kinek is mondotta a fatens felesége: kutya, mit j:'Lrsz itt az 
iirr~s korsóval? mely szaváért úgy megrontotta a liLh:'tt, hogy alkal
mas irlcig nem is járhatott rajta. Hallotta a fatens Kovitts ( lcrgely 
HZÍLjáhúl. hogy mondotta a Varga Istvánné leányának: te, miért 
8Z<'<ltétr·k el a Balms András húzúját; te ÍR olyan lioszorkúny h·AzPsz, 
mint. :1z any:'td, arrantló ní•zvp i~ Varga 1 st.vitn Kovúts Gerp;Plyrc 
rcú kiildtittc a hírM., hogy mií•rt mo11dotta hoswrk:'t11ynak a li·l<~st'·
gc"t, lllÍl'I~ folelv<'.•11 Kovút~ Ocrg-cly: 11io1uid m<"g a bírt'i úrnak, l1a 
lii111j:i, hogy hoHzorkúnynak 111011dot.t.a111, k<"l'<'HHPll •"rt'it.P 1rnµ;•·t11l'l: 
most Í>1 mimljúrt a frj1':1'P 0;1k iiszli111. hogy szH 1 t Lwszorkírny. l smí,t 
egykor Hoz1myóról jüvó11 a fate11;1, mu11<lott11 U:1p..:y Uyürgy: ~zom
széd, ki ménc közitekbe a boszorkány, mert ha ki nem ment volna, 
megógettbk volna P11tnoko11. Azt i>i hallotta a faten;.; Kovúts Mú.t_vfü; 
sz:íj:ihól, hogy egy allrnl111at0Asitggal látta volna Varga J stv:inu•'•t 
hajnalban. az wl varon az úg:tst foj11i. 

No1111s 'l'e>1ti,i. l'etr11R Varga Colon11~ 1. Camernc Sr~pnsien. in 
Poi;i;cssione l'oRzoba comnor. Annor .. eir. liO. juratuR examinutus 
fassus est. l lallotta a faten;; 8zab6 Uergely sz:\júból, hog_y egykor 
mondotta: épem~éggel semmi tejet nem ehetem, mert a \' ai·µ;a 
Jstvánné kemenct'.·;jéből vettem ki egy esomó füvet., melyet is a 
t<'heuemnek adtam s azótát<'il fogvfo;t csak tc>jfellé vált a teje. 
Hallotta a fatens :Molnúr .Jimol'luÚ szí~jitliól, hogy egykor lútta a 
mezíín Varga IRtvúnnét., hog,v gyiimöl1•siit hozott volna, H mon
dott.a volna magálmn húromsz01·: ne sz.úlhaHfl, 1w szól hass, w• 
Rz.ólhass, a minthogy nem is szólhatott senki, míg- liaz:t 11e111 ,·~rk<'zPtt. 
a kik pcdig azt h

0

allottúk Varga l;;tvú1111útól, azokra a maga g,vc>r
mekei is n~it kiídtottak. 

1 >Peima Tl'stii;. Catliarina :-;zuliai Colona 1 >ni .Joa1111. l lorv:'1t. 
i11 l'ossessio111• Posl-.oba degP11s Annor. l'ir. il!I. j11rata mrn111i11ata 
fas~a Pst. Vallja a fatens, hogy t>g",V alkalmato;;;súgg-al iilői-: tyúkot 
kt'·rt t(íl•', 1le minthogy magitnak ÍH kdlett, nem adott nPki, a ho1:ias 
tehene 1111~gro111olván, d:urnyira, hoµ;y •"gy ltét.ig meg 1m111 fojlt1~ttP, 
minden n:1p a esor<lilról hazajöttek. i~s a Varga IHtvírn ll(lvm·í111 
ji.itt el nag-y bőgve a falu lhtt:'mi, egykor aztún a fatP.D8 11ra r:ijtn
ment a hitz:'trn, mond vím neki: Bútya, a folesége<lre van gya1111flí1-
gom, hogy ő rontotta meg n tehPnemet., harwm gyógyítsa m<'g, 
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mert s('mmikbpen el nem szenvedem; hanem az iránt a vármegyét 
keresem meg: annakutirna CKakhamar jobban lett a tehene, meg• 
foihPtte a lat.en11. Hallotta a fatcnH :-lzahli l lergely szájából, hogy 
v~tt. 1•gy 11i:trl·k t'iivd a Varg,a l11tvá1111é kerncneéjébííl, a melyet 
hogy u relw11lm1·k adta, .azon a nyáron tejet "''"lll ,„Jwtett, mert CKak 
t1~jfolll· és vajjit lett. . . 

l >1·ei11111s l 'rimm; '!'estit>. :-ltepha1111H Babus ( ~olonus Dni Andr. 
Horv:'it in l'ossioue Pm1zoba degl'\ns Annor. Circitor ii. jnratnii 
c·xa1r1inat11,.; fass11s '"st. Vallja a fat.ens, hogy egykor Varga Istvánné 
].;J·1t" a :-1zolg-/1jokat., hogy a mnlomha vigyen neki, de nem Yitt.: 
azon útjok han, midőn a malo111 l1ól vi1-H•zajiitt volna, elszaladt az 
t·gyik iikriik, elannyira, hogy egy hútig i,;(•111 foghatták nwg, hanem 
úgy júrt az crdéin, mint eg,v vad állat, falubeliek hajtották azt.ín be 
s úgy fogtAk 111eg. minden gyan1111úg11k eRak Varga r stviLnnéra volt, 
hog-y ii 1·011totta meg. 

1 l1„eim11ii :-\ec1md. Trn1ti11. ('atharina 1'óth in Póssei,;sionc Poezoba 
degens 1·olon. 1 >ni. <iabrieli11 Fay Annor. circ. 2fl. Jur. exarninata 
fassa 1•st. T111lja bizonyosan a fatP,rn; as8zony, hogy Poszobán lakos 
Szalu'1 ~lil1úly teh1~rn'.~t harma<léven egy hHig nem fojhet.ték, bornya 
1w111 s:t.oplmlot.t, :-\zabó Mihály pedig rajta menvén, Varga Istvánnét 
megfenyPgl'ttc ezen :>zókkal : ha meg-etett<~d a tehenemet, gyógyítsd 
1111·~; mú„nap vasitmap pedig, l1ogy a. :-lzahó tt>h<>nP. hehőgiitt a 
Varga l:;tvú11n1'· alilakitn, szemeivel liltta fatern! ai;szo11y, a kiivetke
zt>rnlii 1lolgot pPllig maga tapasztalta a fat.e11s, hogy vadgyiimölc:-11it 
tn rnly a fat•·ns asszonynak Varga 1Htvá11ní~ 1•lvette volna tolvaj képen, 
pirnngat.ta a fatens, hogy miért eKelekszi azt, nz11tán azon este 
111imljitrt kifak:ulott a l:'tba, azntún egy hétig igen roszul volt a 
lú hilra, rajtauwnvón aztán a fat1ms asiizony Varga Jstvánnéra, m11to
gat.vú11 s1•J.1,it a líd1:'t11, ki is így szblott a fate11Hnek: 11em111i az, c11ak 
( salva nuia~ 1liszrn}-ga11éjjal kiistl l1e, semmi blljocl 11e111 léi'i:iwn, 
mdyt>t 111egc~elckedvim, fatenll mindjárt meggyógyult. 

Testis Hregor 8zahó in Po8sessione Kelecsény commor. in I. 
( 'ottn B11rso1lien. existen. habit.a colonns Dni An<lreae Horvat Anno
rnm l'in·. -10 . .Jnr. examinatm1 clixisset a1I ]Jeutri Punctnm. A fa.tcn11 
Pz1·lőtt eireit. liat e11ztenclővel a Varga lkt.ván háza előtt iilvén, 
lwnw11t a l1ázba pipára gyújtani, ltet„kintvén a kemencéue, látott 
egy kendőbe fü1szekütve valamely c!lomót, azt kivevén a kemencé
hiil és nwglútv:'m, hogy egyéb nem volna ftiveknél, a bal kezébe 
vett valamely kevlls füvet azon csomó fűből, és haza menvén adta 
a tehenimek, mely fíínek beadásával jóllehet tehenében kárt nem 
vallott. siít három annyi hasznát vette mint az el6tt. 

Tei-ti~ :\l ichael :-;zabó in Possessione Poszoba eommor. Annor11111 
eire. -111. füle me1linnte fatetur. A telrene igen rot1z11l lévén egy
Héli:'lny napig, úgyannyira, hogy nem fejhették, sem a bo1:jú nem 
szophatta, ,iüvt'·n a fatens szombaton este a mezőről puskáv~l, l'.·s 
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uctérvéu Y arga lstváu házáho11, kért<~ a11on Varga LKtvánt. l1•igy 
ángyára levén gyannsága tehene irúnt, gyógyítsa meg, múHkí·nt 
kénytelen lú11zen, valamivel feléri, vt'·gét íhmi doli;iLnak, \'as:'trnap 
r('m;el li1tta aztim a fatens tehenét, hoµ;y lwbőgött Varga bt\•:'111 ní· 
ablakán ÓH ajtaján, és ugyan vasítrnap mind 111egfi~jl1et.tók n telwm·t. 
mind a bo1:ja szophatott, hétfőn pndig SClllllli l.Jaja IWlll \'Olt a 
tehénnek. 

Eddig tartanak a tanuvallonuÍ:;ok. 
Küv!:'tkezik az ítélet. De a törvényszék a híínüst, da<'Úra a 

terhelő küriilményckuek, nem itéltc miiglyára. Ezúttal ti() botiitÓHH<·l 
mm1ekiilt H reversalist kelle magúr61 adnia, hogy jövőre a lio,.;zor
k:'tnyH:'tgtt'il t:'l\·ol fogja magú t. tartani. 
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GYOR VÁRMEGYE Molnár Szulpicz . 
A PANNONHALMI FÖAPÁTSÁG TÖRTJ;:NETE 
(1535-1708) 

Meg kell még emlékeznünk :i. bosz_orkdnysdgrdl, a melyet a legsúlyosabb 
büntettek közé szamitottak a XVII. sz;\zadban. Összesen hat boszorkany-per 
maradt reank, de ezek is szomorúan jellemzik :i. kor babonas voltat. Az uriszék 
bírai ezen ügyekben is a vármegyei alispan, szolgabírák, :i. győri szolgabíró stb. 
voltak. A fönnmaradt négy itélet közül csak egy esetben nem adjak a vádlottat 
a bizonyitékok elégtelensége miatt borzasztó tüzhalfüa; pedig valódi szemfény
,·esztés, kézügyesség esetei alig szerepelnek, egyszerűen gyógyítás vagy esetleges 
bctegség-okozas képezik a vadat. Az első esetet az 1629. évben talaljuk. Nyirő 

Lőrincz, fóapatsagi tiszttartó azzal vádolja Bősze Györgyné, Zsuzsanna asszonyt, 
hogy «az ördögöknek adta lölkét és testét, és csak ennek előtte három esztendő
vel velük tarsalkodván, sok különféle helyeken keresztény embereket vesztette
nek, rontottanak, több ördöngös boszorkany-tarsaival egyetemben rostaban ülte
nek; Kánok (Kalnok) nevú falunál az Dunán föl mentenek Halászi felé, ott 
jegenyebimbót szedtenek az szigetben, abból sok külön-különféle kenyőket csinál
tanak, melylyel sok keresztény atyankfiait rontottanak és vesztettenek. Melyek, 
hogy igazak legyenek, megtetszenek az kanoki blró, Róka György leveléből». 

A vadlott természetesen mindent tagadott, azért a bírák azt követelték tőle, 

hogy «tizenötöd napra negyvened magával mentse magát tisztességbeli szemé-
lyekkel». A szi:rencsétlen asszonynak időközben meghalt a gyermeke, de meg 
reménye sem lehetett arra, hogy babonás ismerősei közül harminczkilenczen ··' 
megesküdjenek art:itlanságára, azért elmulasztotta a kitűzött időben a megjelenést. 
Néhany nappal azutan elfogják, az uriszék elé hurczoljak s egy hasonló büntetés-
sel sujtott asszony vallomasa alapján, a ki a maga tisztazasara a mi vádlottunkra 
fogta a boszorkány-mesterség terjesztését és tanltásat, a tizennégy előkelő férfiúból 
alló úriszék Bősze Györgynét «Országunk törvénye szerint, mint búhös-bajos, isten-
telen életú és egyebeket megvesztő asszonyt tüz_re itélte, de úgy, hogy elsőben 

Budapest, 1906, Erdélyi László (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története IV. 



ÖTÖDIK FEJEZET. - A FŐAPÁTSÁG KÖZJOGI HELYZETE. 

cs1ga11 .megex11mi11álják (kivallassák) több társai felőb1. 1 1647-ben Hajogató Ilonát 
vádolja Görgey János tiszttartó, hogy ((ennyihányízben és helyen ördögtől tanult 
veszedelmes ördöngösségekkel vesztettes gyógyított, többi között véneki malmokban 
égett bort (pálinkát) hordozván, azt tejre változtatta; melylyel nem elégedvén, 
förtelmes és parázna életre adta magát Azért kívánja, hogy azon asszony primum 
et ante omnia kínra és torturara commendáltassék, azután tűzre ítéltessék». 
A vádlott «az égett borról azt mondja, hogy az mely üvegben volt, meghasa
dott, azért ruhával bedugta, kívül meg szappannal kente be s az s~ivárkodott 
(szivárgott) be az üvegbe; a többit tagadja». Az úriszék azt határozta, hogy 
huszadnapra ((jó és tisztességbeli személyekkel mentse magát, s akkor törvénye 
leszen>>.2 Mivel a következő tárgyalásoknál ez ügy többé nem kerül elö, való
szinüleg megelőzte a vádlott halálával az uriszék ítéletét, vagy pedig sikerült 
neki elmenekülnie. A következő evben ujabb boszorkány-perre akadunk, a midőn 
Tóth, másként Foghajmás Miklósnét ddolják, hogy «különféle időkben ördögi 
mesterségeket elö vevén, ördögi practicatiókkal élt, hol embereket vesztvén, hol 
pedig az ö módja szerint gyógyított és egyébféle ördöngösségeket practikált)). 
A bizonyítékul fölhozott tanúvallomások világosan megmutatják, mily ártatlanul 
keveredhetett valaki a boszorkanyság hirébe. Csak néhány vallomást közlünk a 

sok közül: Tormási Matyás bíróság-viselt ember (45 éves) eskü alatt vallja, 
hogy Istók szolgáját Foghajmásné négy esztendővel ezelőtt, mert fiát a szolga 
megverte, szidta és fenyegette, a miért harmadnapra a szolga sem kezét, sem 
lábát nem tudta fölemelni; mi dön a gazdája kérdezte, mi baja van, azt felelte, 
hogy a Foghajmásné vesztette meg. Erre Tormási rút szidalmak között követelte 

az asszonytól, hogy gyógyítsa meg szolgáját, mert különben elfogatja, s ha két 
ökre megy is rá, megégetteti. Az asszony három napig orvosolta is, <le csak 
sulyosbítván vele a betegséget, elszökött a faluból s mindaddig tá\'01 volt, míg 
a beteg meg nem gyógyult. Egy másik tanú azt vallja, hogy öt nagy betegségé
ben Foghajmásné megfürösztötte, a mire két nap mulva meggyógyult. Lázár 
Jánosné azt mondta halálos ágyán, hogy miatta kell meghalnia. Egy másik 
65 éves asszonytól l~oghajmásné leánya kért valamit, de nem kapván meg, 
haragosan távozott; két hét mulva kezét-lábát nem tudta emelni az öreg asszony, 
mert Foghajmásné megvesztette stb. A tanúk azonban már nyolcz évvel előbb 
vallották ezeket s közülük nem egy meg is halt azóta. A bírák ezen okból nem 
tartván elégségesnek a vallomások bizonyító erejét, azt határozták, hogy a vád
lott húsz jámbor tanúval igazolja artatlanságát. Előrelatható volt, hogy a rossz 
hírbe jutott asszony nem tud tanúkat szerezni, de azért az uriszék ezen egy 

• Ph. r. lvt„ Fasc. b. 62. nr. 2. • U. o., Fasc. b. 62. nr. 1. 16.17 nov. 9. 
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esetben kiméletes itéletet hozott: «Jóllehet az inquisitióból jönnek némely sérel
mes circumstantiák az alpörös ellen, mindazonáltal birák uraimék jó conside
ratióban vévén ezen dolgot, mitigálták az büntetést, mivel sokat Í$ szenvedett, 
úgy hogy az btJbér dltal a;z a/pörös eg.1•s;zer llive;zettetioi11, tizenhét mérföldig menjen».' 
Nem volt ily szerencsés Kov;\cs Lörincz özvegye, Török Zsuzsanná, füssi lakos, 
a kit azzal vádoltak, hogy hosszabb idö t'>ta «ördögi practic:ikkal, búbájos mes
tersegekkel ch·én, sokakra éktelen italokkal betegséget hozott, vesztett, gyógyított; 
néminemú búb;ijós eszközökből csinúlt karikát, kivel szintén gyógyított». Az úri
szék kötelezi az alperest, hogy «huszonötöd magf!val tisztességbeli személyekkel 
mentse magát a következö terminuson». A boszorkánynak hiresztelt asszony 
azonban egyetlen tanút s.em tudott szerezni, azért az úriszék ítélete szerint uelső
ben /orlllrdra, azuián penig ott mcgexamináltatván, fejvlielre és követke;zendöképen 
t1izre itéltetett».2 1654-ben ismét hasonló esetre akadunk. Varga Andrásné varsanyi 
lakos - Fejér János főapátsági tiszttartó vádja szerint - «sok ördögi practicák
kal, búbájos mesterségekkel elven, egy holt kuvasznak két pénzt a szájába tett, 

kilenczednapig ott tartotta, azutan kivevén, egyik penzen egett bort vett maga italára, 
másikán penig nyers bort». Kívanja azért az ügyész, hogy «a vádlott országunk 
törvénye szerint túzrt: ítéltessék». Mivel az asszony, bár értesítettek, nem jelent 
meg, az uriszék «convincálta törvény szerint», a mi nem volt más, n:iint a mág
lyán való elégctés.J Az utolsó boszorkány-per, a melyet jegyzókönyveink e kor
szakban említenek, 1671-ben volt s annál különösebb, mert a vádlott nem nő, 

hanem férfi. Tóth Ádám dénesdi jobbágy ellen irányul a vád, hogy «az ördögök
kel szövetkezve és. tanácsukat követve boszorkány-mesterséget gyakorolt, midőn 
sok embert előző fenyegetés után betegségbe ejtett, sőt halálukat is okozta, a 
mint azt a tanúk vallomása bőségesen igazolja». Indítványozza tehát az ügyész, 
hogy a bírák a boszorkanyokról alkotott törvények alapján sujtsák megfelelő 

büntetéssel, s ha jónak látják, rendeljék el társainak kivallatására a csigázást is. 
A személyesen megjelent vádlott másolatot kér az ügyről, hogy megvédelmez
hesse magát; az uriszék megadja és a tárgyalást elnapolja. Három héttel utóbb 
ujra összeülnek a bírák s megengedik Tóthnak, hogy huszadmagával mentse 
magát a következő úriszéken.4 ltéletre azonban nem került a sor, mert a rosszat 
sejtő jobbágy még idejekorán megszökött, a miért Gencsy Egyed főapát el is 
rendelte a vizsgálatot s a hibásnak tal:Ut Horvát Gergely őrt vád alá helyezték.s 

' Ph. r. lvt., 1648 m:lrq. 30. 
' U. o. 165 3 jún. 13. 
J U. o. 1654 febr. 23'. 
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GYŰR VÁRMEGYE Varga Endre (szerk.) 
URISZJ;;K. XVI-XVII. SZÁZADI PERSZÖVEGEK 

195. 

1653 május 5, Gy6r1 

Füssi praedialista nemes asszcmyt boszorkánysággal vádolnak. Az asszcmy ügy
védje különböző perrendi fogásokkal próbcílkozik: másolatokat kér, a praedialisták 
székére kívánja az ügyet áttétetni, alaki kifogást emel a vádlevél ellen stb„ majd a vád 
lanui-nak szavahihetőségét támadja meg. A pert f,gy sikerül elhúznia, az ügyet károm 
úriszéken tárgyalják. Minthogy azonban a felajánlott 8 az úriszék által elrendelt eskühöz 
a 24 eskütársat nem tudja elóállltani, az asszonyt kínvalla.tásra, lefejezésre s holttestének 
elégetésére ítélik. 

* Levata causa egregii Grcgorii Horuatth, officialis archiabbatiae ~ancti 
Martini Sacri Moritis Pannoniae tanquam actoris et magistratus contra foe· 
minam Susannam Törők, relictam viduam condam Laurentii Kouach in prae· 
diali possessione eiusdem archiabbatiae S. ~artini Fűs vocata, in comitatu 
Comaromiensi existenti habita commarantem velut incattam. 

Pro A egregius Joannes Linduay cum nostris et cum praemissa generali 
protestatione proponit talitcr. Hogy mikeppen az főllyűl megh neuezett 1 

1 Az úriszék to.gjai: Poreztoghy János szolgabiró, Szakony János, Feyeruary 
János, Gyurkouich Gergely, Solinger János esküdtek Győr megye részéről, Farkas 
András nádori titkár, Jagachich Péter, Sibrik.Miklós, Posgay Damján lovashadnagyok, 
Iloruatth Ferenc badbiró, Őlbcy Márton, Tako ?.liklós gyalogvajdák, Szechony Ulrino, 
Tarchy János, Balasko István és Jagossych Márton, szintén Győr megyei esküdt. -
A jegyzőkönyvből ezt az egy pert közöljük. 

Budapest, 1958 
Forrás: Bencés főapátság rendi levéltára, Pannonhalma, ,,Naplók" 0. sorozat a/S. köt., az „uo" hi-
vatkozással megadott oldalszámon • 
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aszony, 0 mind e:r. jelen ualo 1653. esztendőben, s mind penigh Aok el mult 
esztendőkben, es időkben sok őrdóghy praktikakkal, hű bayos mestersegekkel 
éluen, sokakat éktelen italokkal betegseghre hozott, ueztett, gyogitott, mellyek 
az be adando inquisitiobul uilagossagra jönnek. Kinek uerificatioiara produ
callja azon ellene szedetett inquisitiott, i\ mellett neminemű bűbajos eszkö
zőkbül chinalt karikatt, k.iuel Nagy Tanyon1 Komarom vá1megyeben lakozo 
Chéuy Gergely fiatt giogetotta ; mőly inquisitiott megh oluasuan es ruminal
uan kiuannya, hogy az J, elsőben tőb ördöngös tarsoinak kinilatkozasara megh 
chigaztassck, annak utanna orszagunk tőruenye ljzerent' tűzre sententiaztassek. 
Petit iudioium. 

Pro 1 nobilis Joannes Jagossych tudomany tetellel, ne láttassek az A-ra, 
keresetire, tőrueny ezekre, terminusra, bfrak uraymra, es egyebekre consen· 
tialn_y, de szabad legyen mind ezekrűl felelet.ekett tennj, es tőruenybely oruos
sagokkal élny, pariaiat kiuannja az actionak, es egyeb productaknak. 3 

Pro A azt mongya, hogy az actionak paria decernaltatthatik, de az 
inquisitionak orszaghunk tóruenye szerent nem adattatik az magistratusok 
causaiaban. 

Deliberatum est. Actionis dantur paria, inquisitionis autem minime. 

[A per folytatása uo. 1653. május 27-én :] 4 

Levata causa supradicti A et mugistratus contra unnotatam Susannam 
Törők velut 1. 

Pro A idem, qui in praecedenti termino, kiuannya, hogy az 1 aszony 
directe felellyen az actiora. b 

Pro 1 idem procurator, qui in priori terruino cum iisdem ; alazatos tudo
man tetellel kőnyőrőgh mind az umak eö'Ngnak, mind penigh birak uraym
nak, hQgy az 1 nagy fűssy praedinlis nemes szcmely leuén, mGllyek orszugunk 
tőruenye szerent iuxta articulum 14. Maximiliani imperatoris decreti anni 1567. 
szinten azon nemes sza.badsagokkal élnenek, kikkel az mas joszagos nemessek 
élnek,11.es ad simplicem delationem aliquorum nemis capialtathatot uolna megh 

1 Később Tany, Komárom m. - TOii, CsSz. 
8 A vádlott ügyvédje o. szokott módon, purium petitio·vul kezdi a védrlmct., 

hangsúlyozván: ez nem jelenti azt, hogy n vó.d jogosságát, a biroság illetékességét stb. 
elismeri. (Az egyo..'I kifejezéseket 1. a nomPnklaturábo.n.) 

' Az úriszéknek - mely ezúttal csak ezt az ügyet Ütrgyalta - tagjai voltuk: 
Széghy Jé.nos alispán, Furkas András nádori titkár, Perczteghy Jé.nos szolgabiró, Feyer· 
uary Jó.nos, Bo.lasko István Győr mr.gyei r.sküdt.ek, Tnrehy János, Győr megye jegyzője, 
Jago.ohich Péter, Orsioh Jé.nos, Sibrik Miklós lovushmlmigyok, Őlbny Márton, llogyo 
Jé.nos, Tako MiklóA vajdák, Kantor György lovuskatonu A 8zupo.ry Miklós és Jagossych 
Márton, szintén Győr megye esküdtje. 

1 Az idézett törvénycikk valóban hivatkozik rá, hogy o. pruedialisták (egyMzi 
nemesek) a többi, birtokos nemesekkel osaknem azonos előjogokat élveznek, vérdljuk 
(homagium) s esküjük értéke is azonos. 

a A dőlten szedett hetük uttl.n az eredetiben vessző van, b Az eredetiben itt pontoe· 
vessző Vltd). e ö = 011, y = yi•, U = un 
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eecundum leges regni art. 18. anni 1604. • Kiuannya azert az 1 aszony, hogy 
ezen causa ad fórum primae instantiae az nagy fús}í praedialis nemes szekre 
relegaltassek, es onnand legyen ezen superior sedesre per viam appellationis 
provocatioia. 7 

Pro A solenniter protestal az 1 procatoranak mostany exceptioiara. Azt 
mongya, b hogy azon exceptio ighen heltelen uolna, mert dato, sed non con
cesso, ha szinten effele praedialisok aequiparaltatnakis in homagiis 8. tőb 
orezaghbely nőrnőssekhez, de nem köuetkezik,' hogy szinten mindenekben 
eadem legien az libertas. Mas az, hogy a szent marton:fi apatursagnak min
denűt az ú joszagaban jus gladiumia vagion, az allegalt füsieknek penigh semmi 
effele priuilegiumok ninchen. b 3dik ratio, hogy ha szinten mi effele kerdesek 
lehetnenekis, nem az 1 aszont, hanem az egesz ott ualo communitast tangalna, 
a mint hogy azok .consentialtanakis, ne mis oppugnallyak ezen questiot, 8 miuel 
mindniaian az inquisitio szerent testisek, azert kiuannya ezen exceptiot 
reycialtatny. 

Delibcratum est. Non tcnet exceptio procuratoris 1, sed respondeat direc
tius ad actionem. 

Procurator 1 praemissa protestatione azt feleli, b hogi ezen causanak 
orszagunk tőruenye szerent le kőlletik szallany, holot Comarom vármegieben 
két Füs vagion, egik Nagi Füs, az masik Kis Füs; az leuatanak penigh prae
ambulumiaban chak simpliciter Füs vagion neuezue. 1 Touabbl!- illyen beles 
okbulis kőlletik ez pörnek condescendalny, hogy az actioban praetendalt bú 
bajossagokkal minemő hetekben, varosokban es falukban elt uolna az I 
aszony, nem s~cificaltatnak. Az okaert kiuannya az 1 azon, hogy az actio le 
szaluan, az meltatlan fogsagbul ki bochatassék, es ezen causa ad forum primae 
instantiae10 relegaltassek. 

Pro A protestal az 1 prokatoranak mostany két heltelen exceptioiani.9. 
A mi az első• exceptiot illetj, az nem ide valo, mert Kis Fűs, puszta hel, es Nagy 
Fúshőz applicalua vagion, es semmi distinctio nemis lehet; az masikis semmit 
nem milital nékj : az actioban az A az be adot inquisitiora referallia magat, 

• E törvénycikk tiltja az egyszerü feljelentés alapján történt elfogaté.st. 
7 A prue<lialiRtó.kmil< sajó.t alispó.nj1Lik, szolgablráik voltak, elsőfokons kisebb ügyek· 

ben ezek ltélkeztek felettük, clo alú voltuk vetve az egyhb.i földesúr, ez esetben u pan
nonhalmi főapát, a praedialista szék fóispé.nju bh·ói lmtulmának, ki pallosjogát velük 
szemben is gyakorolta. (A11: itt közölt ügyel nem főispáni széken, hanem a főapát úri
székén : „in sede iudiciaria. revcremlis.~iml domini . . . archiabbatis • . . tamquam 
1lomini terrcstris" tárgyalták.) 

8 A praedialisták kiváltságainak területhez kötött voltából következik, hogy a 
hatáskör kérdését legfeljebb az egész pruedialistu község, illetőleg szók vethetné fel, 
de az nem kifo11é.aolta a vádlott úriszék eló álllti\Sát. 

• Mint szövegünkben fentebb látható, a pcrjogyzőkönyv bevezető részébe a vi\d· 
!ott lakhelyét nem Nagy Füs, esak Füs alakban lrták be. Az ilyen hajszálhesogat.6 
érvelés nom ritka az egykorú perekben, s ncmrsi fórumokon gyakran nem is eredmény
telen. 

10 A nagyfüssi praedialista székre. 
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mőlybül ullagossan ki teczik az actionak mindennemű circmnstantiay, es 
requisitu~j. 11 Más az, hogy effele szemeliek az magistratusok ciausayban effele 
exceptiokkal ne mis elhetnenek, azert kiuannya, hogy az 1 directe felellien, egieb 
arant, megh oluastatuan az be a.dot inquisitiot, ut in actione megh senten
tiaztassek. 

Deliberatum est. Non tenet exceptio procuratoris 1, sed procedant 
ulterius. 

Pro 1, praehabita protestationc, kiuannya orszagunk be u ,tt szokasa 
szerent, hogy az ellene szedetet inquisitio megh oluastassek. 

Pro ·A~azt mongya, hogy tempore levationis praesentis actiouis kert.e az 
1 inquisitionak pariat, de nem obtinealta, s egieb arantis orszagur.k töruenje 
ellen uolna. · 

Deliberatum est. ln praesenti postulatione 1 iam antea recepit, iudicium, 
ideo respondeat direct.ius. 

Procurator 1 protestando adhuc super ista etiam deliberatione azt mon
gia, bogi orszagunk töruenye szerent effolc inquisit.iokat iuxt.a art. 66. anni 
1618., item art. 13. anni 1625. az vice ispanyok szoktak peragalny, de Nagy 
FúslSn léuén vice ispan, nem ú alt.ala peragaltatot, hanem szolga biro es esküt 
altat. 1• Masodsor, hogy Vörös' lstuan az ipaual, Vendrgh Miklossal eggiút 
vados tanuk18 lehetneke ez pörben, miuel ők réghtúl fogua tŐl'tenek az 1 
aszonra azert1 hogy az megh holt ferye, Kouach Lőrincz 7 esztendeigh pörlőtte 
es meghis nyerte Vendegh Miklostul azt az joszagot Nagy J<'űsűn, mőllyet 

mostan az 1 aszony bi.i-, es ezek pract,endallyak ezen joszogokat„ m(íllyct dato 
termino megh bizonithat azlaszony.dKosa Gií>rgine Markllonanak vallasanak 
bele nem lehet, mert midőn haza hoztak az füsy• mostanj vice ispan ochenek, 
Szabo Janosnak feleseghet, akkor azt mondotta, hogy mostan meg tudnam 
chelekednj, bogi az völegeny chak fel esztendeig élne, eztis megh bizonit
hattia. Vörös lstuanne az möllieket ual, azok sem belesek, mert űis azt mon
dotta, hog,i az füsy e mostani ispanne vallami 11prolekos lopasoknt t.ett., a 
mőllyeket az utan rea nem bizonithatot, eztis meg bizonithattia az 1. Vcghe
zetre hogy az inquisitioban meg neuc~zett tanuk, az mint az 1 aszonnak tudasara 
eset, tőbbjre mind ezen 1 aszony haiadon leanyann.k, Judithnak imez amaz 
hyalli.n valo chachogasara tesznek bizonsagokat, az kiJds nem helessek, es igen 
leuis~k, s hyaban ualok, holot midőn igen draga uolt az buza, akkor az 1 
aszony yeztette az akkor hely gyermekit azon, hogy szűkin kólchek az kenye-

n A vádlcvél a bccsawlt tanúkihallgutási jegyzőkönyvre hivatko:dk, mely meg
adja a hiányolt adatokat. 

11 A vádlott ügyvédje itt is szokuUunul pontosan idézi u jogszabályolmt. A két 
törvénycikk szerint, mf!lyek a gonosztevők elleni djiirásról szólnak, a tanúkilmllgutá
sokat az alispánnak kell oszközölnic. E rcndcllrnzés ugyan a megyei alispánokra vonat
kozik, de a proedialistú.k alispánjaim is vonatkoztatható. · 

11 Terhelő tanúk. 
" Az eredetiben itt kettöepont van. 
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ret„ mert ha nem, az liszt kőzze hangia fezket eyt, es aztis megh adgia enniek, 
de akkor Judit megh ez uilagon sem uolt, hanem az tob giermekitűl;hallotta az 
I aszony.14 Az mi az chinalt karikat illetj, bogi az 1 hazas leanianalt giermeke 
megh uilagtalanult uolt, azt ioblottak, 16 hogy ket szoptatos aniak teyebűl 
chinallyanuk, és lisztbűl ollio.n eszkőszt, es azt megh szaroztuan, azon a.Ital 
feyen az annya 8. szemeyben, es el hasittia az haliogot az szemepüI.• Mől~ 
dolgokra keszek mind az 1 aszony, mind haza.s leanya igazan megh esküdnj,c 
hogy ezek mind ekkeppen vannak, kiknek hiteket be ueuen,l' kiuan az 1 
aszon ezen pőrbúl valo fől szabo.dulast ; aztis addaluan, hogy orszagunk tör
uenye szerent effele sententiakat szoktanak birak uraym lato bizonsagokra 
pronuncialnj, mert az egiugyű hallomasoknak, es parazt szemelieknek vallasok 
nemessek ellen effele dologban iuxta Trip. part. 2. tit. 27. belek nem lehet, 
kiuannia azert ut supra. 

Pro A protesto.l az 1 procatora mostany hoszu feleletin, s kiualkeppen 
azoh, hogy o.z hazas, es hayadon leanit ezen dologban ingeralna.d Minthogy 
azeri, somit az actiora directe nem fold, kiuo.nnja, hogy az inquisitio megh oluas
tussck birak uraymek• altal, es azokat calculaluan, ut in actione judiciumot 
pronuncio.ltatnj. 

Deliberaium est. Nec praesens exceptio tenet procuratoris 1, sed re
spondeat directius. 

Pro 1 protestaluan meghis azt feleli, hogy ú az actioban praetendalt. 
bűbaiossagokban semmi uetket nem ősmerj, hanem leteuén feyet birak uraim 
előt, ha olly niluan valo lato bizonsagok es nem chak hallomasbul valok 
uolnanak, kész az 1 aszony dato termino 3madmagaual tiztessegbely szeme
lyekkel magat expurgalny .17 

Pro A protestal az 1 procatoranak mostanj negatiuaian, es miuelhogy az 
előb valo allegatio}Tban az tőb nőmössekhez' hasomlitotta az 1-nak homa
giumiat, azert mint hogy az inquisitio ighen vilagos, kiuannya, hogy az 1 dya 
szerent menczie magát, 18 egic b arant ut in actione iudicium. Annectendo, 
hogy miuel Szabo Gyeörgi, azon Fűsy praedialisoknak vice ispannya, az 
inquisitiokor megh nem esküt, azt most personaliter statuallia, kit kiuan megh 
examinaltatnj. 

Deliberatum est. Jollehet az dominus magistratus altal exhibealtatott 
inquisitiobul az 1-nak gonosz chelekedetj neminemú keppen azon inquisitioban 

H Helyesen: 888zonynak. 
16 Javallották ( ?). 
11 Esküjüket elfogadván, esküjüket kivévén. 
17 Ha az alperes vagy vádlott - mint ez esetben - felajánlotta, hogy vádlója 

esküdjék a fejére, .s az ellenfél ezt cl nem fogadta, elég volt harmadmagával esküdnie, 
hogy felszabaduljon a kereset alól. A földesúr képviselőjével szemben azonban, ki nem 
tartozik esküdni, ez n védekezési mód eredménytelen. 

18 A vádló a vádlott ellen forditju. a védelemnek a praedialisták nemesi kivált
ságaira tett korábbi utalásait. A 200 forintos nemesi homagium alapján az asszonynak 
legalább ötvenedmu.gával kellene esküdnie. 

' E szó előtt az eredetiben kettőspont van. 
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ineeralt bizonsagok vallasstbul es ciroumetintiafbul ki teczik; mindazon 
altal orezagunk tőruenye szerent tartozik az 1 25. magaual, tizteseegbely nemes 
szemelyek.kel magat in termino az inquisitio ellen expurgalnf, es annak utanna 
tlíruennye .leszen. 

[A por folytatAsa uo. 1663. június 13·án :]" 

Levata cauea euprafati domini offioialis tanquam magietratue et A 
~ontra praenominatam Sueannam Tőrök velut in causam attractam. 

Pro A idem, qui in praeeenti te1 mino cum üsdem, kiua.nnya, hogy az I 
birak uraim deliberatioianak eleget tegjen, egyebarant mint az actioban, 
toruent uar. 

Procurator 1 idem, qui eupra cum iisdem, alazn.toe tudomani tetellel, 
ragazkoduan az elmult törueni ezekkor tett feleletihez, az lato es nemes 
szemelj bizonlsagokrul az inquisitioban ee eggiügiű hallomaeokrulie,20 aszt felelj: 
Hogy miuel az 1 fejet. le tette, azert áz ű 1mbmiesioiaert, orezagunk toruennje 
szerint, ee ezen kiuűl, ha lattatnejek az objecta inquieitio nem lato ee nem min
deneetűl nemes ezemeljekbűl allani es így leuisnekie lenni, miuel az 1 11impliciter 
sem negalta az actiot, keueeeeb conjuratorokkal tartoznejek az 1 magat cxpur
galni, mint hogj erős fogheaghbannie tartatik.11 ldeztetett azert bizonyos sze
meljeket az l, kik' ezen 1-tt alkalmas üdótül foghua i~mertek, uelek conuer
ealkodvaíf, ee semmi bizonjos czelekedetit nem tudgiak, melljeknek hiti le 
tetele előtt a 1 aezony az ü innocentiaiara keez megh eskudnf, ee az utan az 
ideztetlftt ezemeljekie, orezagunk elő toruenje 11zerint, eskűdgjenek megh azon, 
hogy fik el hittek aszt, hogy az 1 o.ezoni mostan igazan eekűtt mcgh ; meljeknek 
utanna kiuan absolutiott. 

Pro A eoltlnniter proteetal az 1 procatora mostani feleletin, ragaezkoduan 
az bit adott inquieitiohoz, ee birak uraimek delibero.tioiahoz, ee aszt mondgia, 
hogy az 1 procator allegatioia. nem ide valo uoina, miuel az el mult terminuskor 
arrul immar deliberatioiaie uagjon, aezert kiuannia, hogy az e"tatualando eze
melyek az inqulsitionak continentiaia szerint exa.minaltaesanak, ee nem ugy 
mint conjuratorok.d 

Deliberatum det. Statuallya az 1 aszoni eonjuratorit, ha kik uolnanak ; 
es tegjen elegét az előbbenj deliberationak, egjebarant tötuenoje leezen. 

" Aio; úrisio;éknok, mr.ly rzúttal is mmk ezt az egy JK'rt, tárgyalta., taii;jai voltak: 
Sw~y János alispán, llolBS!!ik János, Pereszteii;y János, Zok Pétl'r S7.0lfl:ablrák, Szeczcny 
L6rmc, Fcjer JánÓll esküdtek, Tarczy János, Oy6r mt>gyo jo11:yz6jll, Orsicz János, Sihrik 

.Miklós, Hatuany János, Posga.y Damján lovMhn.dna!(yok, Horuath Fereno, a. magyar 
sereg blrája, Tako Miklós gy6ri gyalogvajda, Eteky Pál harmincados, Kantor György 
zsoldoskatona. e. ~y6ri vár6rségtiól. 

IO Vagyis újból e. HármBBkOnyv erre vonatko7.ó el611'ÍM:laira (II. r. 27. e.) hivat· 
kozik. 

11 Az eskiltársak 117.Bmának mogállopltáF!Knál n biróság nomc:snk aio; Ugy súlyOR· 
eágát, do a vád bizonyltékninnk rrojót, a védokeio;és módját (ogyswrfi tngndlÍ.ll vagy 
ellenbizonyítlÍ.ll) stb. is tekintetbe vette. 
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1 non statuit. 
Pro A protestatur es miuel az 1 aszon sem az előbbi, sem ez mostani deli

bdra.tiona.k eleget nem tenne, kiuan az actio serint töruent es executiot. 
Deliberatum est. Mindhogy az 1 birak urnlm előbbj delibdratioianak ele

get .nem teuen, maga menti>egel'e egy conjuratort sem aUethatott, azert az 
ellene eriga.lt actio szerint: clsőbén torturara, az utan p!nigh, ott megh exa
mina.ltatua., fej ve:telre cs keuetkezdndő keppen tuzre iteltetet. 

Clo. 66-67., 70-75., 77-79. l. 
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GYŐR VÁRMEGYE Lengyel Alfréd 
A BÁCSAI BOSZORKÁNYPER 

A közelmultban napvilágra került bácsai boszorkányper 
érdekességét épen az adja meg, hogy lefolytatása és ltélelhirde· 
tése már abba az időszakba esett, amikor az egész boszorkány· 
kérdés felgöngyölltése már végső időszaka felé közeledett. 

A peres eljárás ugyanis 1761 május hó 13-án kezd6dött meg 
a győrmegyei törvényszéken, Matiss György vlzsgálóblró, ké· 
sőbbi alispán elnöklete alatt s Losy János esküdt Olnök jelen· 
létében. A vármegye tömlöcébe zárt és boszorkánysággal vádolt 

Klny Győri Szemle 1941. október 15. 



·~ . - . . . ' . 

L 

Tóth llon4t, SzOts OyOrgy feluigét, evégb61 m4r kora reccet 
felvezett~k a fegyverei bOrtOn6rOk a t4rgyalóterembe. A Ur· 
gyal4s megnyltúa ut4n 1,vi11141óblró feljegyutette a azemilyl 
adatokat, "majd megkérdezte a v4dlottat, hogy a terhel6 adatok 
alapJ4n beismeri-e~ bOnOssiglt, vagyis ut, hogy aorozatoaan 
roml4st hozó cselekedetei megQtik . a kOzérdekb61 Qld0zend6 
boszork4nys4g mértékét. Tóth Ilona el6sz0r semmit aem v41a· 
szolt, ném4nak tetette mag4t, majd hosszas f aggatú ut4n alrva 
jelentette ki, hogy 6 teljesen 4rtatlannak irzi mag4t á kirte, 

· hogy a törvényszék engedje 6t szabadl4bra. 
A blródg termiszetesen elutasltotta ezt a kérelmet 1 mint· 

hogy a v4diottal az ügy irdemére nézve aehogyaem · boldogult, 
r4tért a tanuk kihallgatú4ra, kiket m4r el6zetesen ugyanerre 
a napra beidéztetett. A tanuk ..;... sz4m szerint kilencen - azon· 
ban oly résiletességgel és gyakran ismétlésekbe tiocsitkozva tet· 
t~k meg vallom4saikat, hogy a t_örvényazék klnytelen volt a ki· 
hallgat4sokat több napon 4t folytatni. Ogyannyira, hogy a tanu· 
vallom4si jegyz6könyvet csak Jó tizenegy nap mutva. m4Jua 
24·én z4rhatta le a t4rgya,4st vezet6 gy6rmegyei tOrv~nysúk. 

Az· a14bbiakban az egyes tanuk vallomú4nak r~zletea ada· 
lai~. sokszor naiv elképzeliseit sorolom fel, miut4n ezekb61 
ismerhetjük meg legink4bb, hogy az akkori néphit, valamint 
a. hivatalos birói vélemény mlly.en ténykörülményeket min6sltett 
veneficiumnak, vagyis boszork4nys4gnak. 

Az els6 tanu nemes Cáepi J4noa blró, aki et6adja, hogy 
·hallotta .B4cs4n, miszerint a Tekintetes Nemes Vármegye tOmlO· 
céhen jelenleg raboskodó Tóth Ilona, kivel kOIOnben m4r rigt61 
fogva egy helységben lakik, valóságos boszorkány.& tudikoa 
as~ony. S6t a~ elmult napokban, kOrülbelOI kit hittel el6bb, 
6 maga is tapasztalta, hogy a helység korcsm4rosának, Horváth 
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Ádámnak feleségét megveutette. Azon a napon ugyanis, amikor 
a korcsmáros egyik gyermeke meghalt, este felé a temetés után 
Tóth Ilona - akinek egyébként az ura ásta a slrgödröt - el· 
ment a korcsmába egy meszet borért. Amint a kimért borért 
a pénz odaadta a korcsmáros leányának, a gyermek anyja sze· 
mébe nézett, hogy elvegye-e tőle az érte járó pénzt, vagy ne, 
mert már mindenki félt a faluban ettől a boszorkányos asszony
tól. Minthogy azonban a korcsmárosné nem Intette le leányát, 
ez elfogadta a pénzt s úgy bocsátotta el Tóth Ilonát. De alig 
hagyta el a házat, Horváth Ádámné, kinek elOzOleg legkisebb 
nyavalyája sem volt, húzódozni kezdett s lelllve a U1zhelyre, 
két keze görcsösen a szájához, lábal pedig hátra húzódtak, sOt 
hirtelen meg is némult. Az Ijedtségtől a körülállók nagy sikolto· 
zásba kezdtek, majd sietve a tanuhoz, mint a helység bfrájához 
szaladtak, hogy menjen a Horváthék házához, mert az asszonyt 
megvesztették. Amint Csepl János blró a korcsmába lépett, 
látta, hogy Horváthnét a .tdzhelyen ketten Is támogatják, hogy 
el ne essen, mivel a kezel a szájához voltak kulcsolva, a lábal 
pedig &lgyannylra hátra voltak húzódva, hogy sem Dini, sem 
állni nem tudott; a szemel be voltak hunyva, szólni pedig sehogy 
sem volt képes. Minthogy a jelenlevők gyanúja egyhangdan a 
röviddel előbb távozott Tóth Ilonára esett, a tanu rögtön el· 
kOldte érte nemes Téglás Andrást, a helység egyik eskOdtjét, 
hogy hozza el ide magával. Amikor a bdbájossággal vádolt 
asszony belépett a korcsma ajtaján, a tanu szidni kezdte e sza
vakkal: ~.mlndgyárt gyógyftsd meg te boszorkány, mert ha meg
hal a korcsmárosné, téged Is megégetnek!" De Tóth Ilona csak 
szabódott, hogy nem 6 cselekedte ezt. Erre a blró láncot és 
lakatot hozatott és utoljára figyelmeztette a boszorkányt, hogy 
láncra vereti, ha azonnat .elO nem veszi minden tudományát és 
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nem seglt a szenvedő asszonynak. Ettől azután nagyon meg· 
ijedt és nyomban simogatni kezdte nyálával a beteg Horváthné 
kezelt, majd a szemeit és megmerevedett nyakát. Nagyon fájha· 
tott a betegnek ez a simogatás, mert közben többször f elkláltott 
és kérte Tóth Ilonát, hogy szépen bánjék vele. lls a körOlállók 
legnagyobb csodálkozására, a megveszett korcsmárosné &lgy· 
szólván egyik percr61 a másikra visszanyerte látását, kezeit 
ismét mozgatni tudta, sőt lábainak többszöri simogatása után 
fel is ~elt és úgy járt, mintha semmi sem történt volna vele. 
Csak később mesélte el, hogy a boszorkány nyálkás kenésel úgy 
égették a testét, akárcsak tOzes vassal érintették volna meg 
minden porcikáját. 

A második és harmadik tanu, nemes Szántó György, vala· 
mint nemes Téglás András, egybehangzóan vallják, hogy ők is 
ott voltak azon 'a bizonyos estén a korcsmaházban és saját sze· 
milkkel látták, amint Tóth Ilona a nyálával kenegette és gyó· 
gyltotta meg az általa megvesztett Horváth Adámnét. Sót azt Is 
állltják, hogy a községbeli idősebb embérek emlékeznek arra, 
miszerint nemcsak Tóth Ilona, hanem az· anyja is boszorkány 
hlrében állott. 

Téglás András azonkfvill előadja, hogy mintegy hat eszten· 
dővel ezelőtt testvérhugának valamely darab vászna elveszett 
s egy bácsai gyermek elárulta, hogy ezt Tóth Ilona lopta el. 
Huga ezért valóban el Is ment Tóthék lakására és követelte 
az eltulajdonltott holmit. Tóth Ilona azonban tagadta, hogy 
nála volna és megfenyegette bugát e szavakkal: „Várj, várj, 
ne búsulj, megbánod ezt még Jutka!" A tanu buga ezzel haz.a· 
ment és másnapra olyan hideglelés támadta meg, hogy két hétig 
sem akart megszQnnl. Csak mikor Tóth Ilonát oda hf vták és 
.fenyegetésekkel rábfrták a leány gyógyltására, mult el az a 

-275-



kóros állapot. Négy esztendeje pedig, amikor huga már Szalay 
János felesége volt, egy alkalommal kendert kért tOle a boszor
kány. Minthogy Jutka huga azonban a csekély kendertermés 
miatt nem adott neki, máról-holnapra megvesttette és pedig 
olyan súlyosan, hogy néhány nap mulva bele is ·halt. A tanu 
ugyan többször felszóUtotta Tóth Ilonát, hogy gyógy(tsa ki 
hugát a betegségből, de 0 hajthatatlan maradt. e.s mint később 
egy (zben hallotta saját fillével, a boszorkány lgy szólt urához: 
„Inkább a vrzbe ölöm magamat, mintsem a hóhér pallosára 
menjek." De hogy mivel kapcsolatban mondotta ezt a boszor
kány, azt nem tudta megállaprtani. 

A negyedik tanu, nemes Kövér László, eskil alatt vallja, 
hogy mióta csak vissza tud emlékezni, mindig úgy hall' tta és 
tudta, hogy Tóth Ilona valóságos boszorkány, mivel már sok 
embert megvesztett és megrontott a faluban. A korcsmárosné 
esetével kapcsolatban elmondja, hogy a kritikus estén suttogást 
hallott a ház udvarán s amint közelebb m~nt, megértette, hogy 
Szilts György vallatja boszorkány feleségét, vajjon ő vesztette-e 
meg Horváth Ádámnét. Sziltsék ugyanis abban az udvarban lak
tak, ahol a tanu: Azt is hallotta, amint Tóth Ilona erre azt vála· 
szolta: „Igenis én."· Többet, sajnos, nem érthetett meg a pár
beszédből, mert a· boszorkány bement a lakásába. 

Az ötödik tanu, nemes Varju András, mindjárt vallomása 
elején kijelenti, hogy Tóth Ilonát Bácsa helységben mindenkor 
tudákos asszonynak tartották, akitől mindenki félt a faluban. 
Ha valaki ugyanis valamilyen okból kifolyólag gyanakodott reá, 
azt nyomban megvesztette. Magával a tanuval Is megtörtént egy 
alkalommal, amint háza előtt állott, hogy oda ment hozzá a 
boszorkányos asszony és szilvát kért tőle. Minthogy azt gon
dolta, a feleségénél, ki bent volt a szobában, még lesz egy kevés 
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szilva, bekOldte Tóth Ilonát e szavakkal: „menjen be kend Ilona 
a szobába és kérjen az asszonytól." A boszorkány azonban hiába 
ment be a szobába, mert már etrogyott a frissen szedett azllva. 
Közben a tanu a sáját 17.llvás kertjébe ment, hogy magának 
szedjen egy kis gyQmölcsöt. Tóth Ilona ezt meglátva, elébe ale· 
tett, de Varju András nem klnált.a meg, mert abban a hitben 
volt, hogy feleségétől úgyis már kapott szilvát. A boszorkány 
erre háta mögé kerQlve, megtaszrtotta őt és utána gyorsan el
sietett mellette, miközben haraggal e szavakat mondta feléje: 
„Dksértessék a Jézus Krisztus." A tanu, amint Tóth Ilona meg· 
érintette ruháját, rögtön érezte, hogy a hideg futott végig egész 
testén s valóban, amire házába ért, nagyon rosszul lett, úgy 
hogy ágynak kellett dőlnie. De alig f ekildt le, amikor hirtelenill 
egy darázs jelent meg az ágya felett és meg is marta volna, 
ha felesége gyorsan be riem kötözte volna fejét. A hideglelése 
pedig sehogysem akart megszfinni, sőt ellenkezőleg, még egy 
hétig klnozta éjjel-nappal. Közben egyik napon be kellett men· 
nie a győri vásárra, ahol valami elhalaszthatatlan dolga akadt, 
bármennyire gyöngének is érezte magát. Amint épen a város· 
nak tartott, a patahizal kertek végében ismét megjelent a feje 
felett a multkori darázs és egy pillanat alatt az arcának esve, 
a szeme J1lját úgy össze-vissza marta, hogy annak egész tájéka 
feldagadt és megkékQlt. Azután hirtelen elrepillt, anélkOI, hogy 
a tanu megfigyelhette volna, hogy milyen irány felé tant el a 
titokzatos jövevény. Hazatérve a vásárból, elmesélte feleségének 
a történteket és ekkor derillt ki, hogy bizonyára a boszorkányos 
Tóth Ilona vesztette őt meg és klsérti állandóan darázs képében 
is, mert nem adtak neki a napokban szilvát. Varjuné ettől kezdve 
naponkint kotdözgetett neki ajándékokat, nem egyszer szilvát is, 
de a tanu állapota csak nem javult. Egyik délután a:?ulán átjött 
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hozzájuk a boszorkány és érdeklődött, hogy Varju András 
hldeglelése megszOnt·e már. Mikor látta, hogy a tanu még min· 
dig rosszul van, fgy szólt hozzá: „menjen ki kend a ház elé, 
ott van élek-halok fO, szakftson belőle és tegye a csizmája tal· 
pára, de belill és járjon rajta, meg a vánkosa alá is tegyen, ha 
lefekszik és majd nem lell a hideg." úgy is történt. Néhány nap 
mulva a tanu úgy rendbe jött ettől a varázsf tltől, 'hogy el is 
f~lejtette az egész betegséget. 

A hatodik tanu, Fekete Bálint felesége, Dobos Katalin jól 
ismeri a boszorkánynak tartott Tóth Ilonát és azt állftja, hogy 
főleg az anyja halála után, ki szintén boszorkány hfrében állott, 
változott át Ilyen tudákos, romlást hozó asszonnyá. ~pen vele 
történt, hogy egy fzben, amikor a háza pitvarában gereblyézett, 
arra jött Tóth Ilona és fgy szólt hozzá: „édes virágom, adjon 
kend valamit, én bizony ehetném." Miután a tanu hirtelenjében 
nem tudott mit adni neki, a boszorkányos asszony elsietett. 
De alighogy elment a portájáról, mindjárt érezte, hogy a szája 
félrehúzódik, estére pedig a szemei is félre ·rordultak, főleg a 
jobb szeme, melynek felső szemhéja teljesen megmerevedett. 
Szúró fájdalmat érzett az egész fejében, sőt a nyakán is és 
harmadnapra sem mult el ez az állapota. Végre az iskolames· 
terné, ki rögtön észrevette, hogy ebben a kórságokozásban 
ismét Tóth Ilona lehet a ludas, elment hozzá néhány ajándékkal 
és kérte őt, hogy ha \'Olna valamilyen fllstölője, segftsen a be.teg 
Fekete Bálintnén, mert nagyon rosszul van. S6t még kendert Is 
fgért neki, csakhogy meglágyftsa a boszorkány szfvét. Tóth 
Ilona valóban adott is neki. összevagdalt rnvecskéket, melyeknek 
rnstjétc51 hamarosan megjavult a beteg asszony állapota. Telje· 
sen azonban csak azután jött rendbe Fekete Bálintné, hogy szen· 
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(elt vizet hozatott a jezsuitáktól 1 azzal Is fQstöltette magát 
több napon keresztal. 

A hetedik és nyolcadik tanu, Horváth Jánosné, szül. Nagy 
Erzsébet és Varga Jánosné, szili.· Török ~va, .egybehangzóan 
a következőket vallják: mindketten egy házban laktak Báclán 
Tóth Ilonával, ki az utolsó farsangban mult egy esztendeje, hogy 
tc51ük elhurcolkodott. Ez alkalommal látták, amld6n az ágyát 
kivitte az udvarra, hogy egy kantár·féle szljazat esett ki belc5le, 
mely azonban madzagból és vesszc5bc51 volt összetákolva. A tanuk 
figyelmeztették . fs a boszor~ány hfrében álló asszonyt, hogy e7. 
az ő varázskantárja volna, de c5 erősen tagadta, hogy tc51e szár· 
maznék és a férje sem engedte, hogy a földr61 felemelje. 

Az utolsó tanu, nemes Wittnyédi Péter volt, lllos Károly 
vllrmegyei jegyzc5 fródeálcja, aki elbeszéli, hogy pünkösd hétfc5· 
jén, nmidc5n késc5n t:ste nyugovóra tért.egy kollégájával a Tekin· 
tetes Nemes Vármegyeházán, sokáig nem tudott elaludni. S amint 
fgy magában virrasztott, egyszerre csak nagy beszédre lett 
figyelmes, mely alulról hallatszott fel, a megye tömlöcéb61, 
amelybe Tóth llona volt becsukva. Sc5t a tanunak 1lgy tant fel, 
mintha valakit f ojtogatnl akarnának, mert nyögések Is hallat· 
szottak a börtön f elc51. A beszédből, sajnos, semmit sem értett 
meg, bár igen figyelmesen hallgatózott. A beszéd megsztlntével 
éles sikoltozást hallott, majd 'clmbalomverés-féle hangokat, a 
szobájában pedig, ahol feküdt, halk -csoszogást vett észre. Erre 
a tanu felkiáltott: „Ki vagy?" A válasz azonban csak egy jaj· 
kiáltás volt, de látni senkit sem látott. Csupán egyre ·azt hal· 
lotta, mintha valaki több tárgyat a szobájában f elkapna, meg· 
zörgetne és eldobna. fgy a társának a csizmáját Is mep:rázta és 
elvetette ez a láthatatlan; titokzatos kfsértet. Félelmében és azt 
gondolva. hogy ez a szellem alvótárs4t akarja talán megrontani, 
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a tanu felébresztette őt álmából, de ez semmit sem hallott az 
egészből és nem is tudott a történtekről. ~jfél után két óra felé 
azután végleg elcsendesedett a megyeháza belső udvara. A tanu 
ellenben biztosra veszi, hogy az elmondott éjszakai események 
a boszorkánynak ismert Tóth Ilona mesterkedései voltak. 

Ezzel a vallomással be is fejeződtek a tanuklhallgatások és 
a lezárt és hitelesített jegyzőkönyvet azután a tárgyalást vezető 
Matlss György vfzsgálóblró felolvasta az utolsó kihallgatási 
napra beidézett összes tanuk előtt. Másnap május 25-én Győr 
vármegye a törvényszék által két példányban - egy magyar 
és egy latinnyelvd szöveggel - elkészített tanuvallomásl jegyző· 
könyvet véleményes Jelentés kíséretében felterjesztette a magyar 
kir. udvari kancelláriának a további intézkedések megtétele 
végett. 

A Bécsben székelő m. kir. udvari kancellária a felterjesztett 
boszorkány-üggyel június hó 16-án foglalkozott érdemben, ami
kor is gróf Pálffy Miklós főkancellár a latinszövegll tanu'wallo
mási jegyzőkönyv csatolásával Őfelségéhez, Mária Terézia csá· 
szár és királynéhoz továbbftotta legfelsőbb véleményezés végett 
az iratokat. A királyné egy hét mulva vette kezébe a felterjesz· 
tést s annak végére a következő megjegyzést lrta sajátkezdleg, 
természetesen latin nyelven: „mindkét nőszemély, egyrészt a 
vádlott Tóth Ilona, másrészt az állftólagos megrontással sujtott 
és üjból meggyógyltott Horváth Adámné Bécsbe szállltását el· 
rendelem." 

A kancellária ennek értelmében június hó 25-én meg is 
küldte a legfelsőbb királyi rendeletet tartalmazó leiratot a vár· 
megyének, azzal a megjegyzéssel, hogy a tömlöcben raboskodó 
boszorkányos asszonyt és Horváth Adám bácsai korcsmáros 
feleségét egy·egy külön kocsiban, biztos őrizet mellett minél 
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előbb szállfttassa fel Bécsbe, a m. kir. udvari kancellárlához. 
Győr vármegye alattvalói hllsiggel és engedelmességgel azon· 
nal eleget is tett a királyi rendeletnek s ótnr.k lndftotta fegyve· 
rei kíséret mellett a két asszonyt. 

MegérkezésOk után Pálffy gróf főkancellár nyomban jelen· 
tést tett Ofelségének, hogy végrehajtotta a kiadott parancsot 
és kérte a királyné további rendelkezését. Mária Terézia erre 
ismételten kihallgatásra rendelte a vádlottat és áldozatát, még 
pedig a legfelsőbb udvari lgazságOgyi tanácshoz, mely' már na· 
gyon jól tudta, hogy ml az uralkodónő intenciója az . ilyen 
boszorkány-Ogyekre vonatkozólag. A kihallgatás természetesen 
egy,enkint és teljes részletességgel történt meg, majd utána a 
felek szembesftése következett. Az l\jólag felvett kihallgatási 
jegyzőkönyv adatainak birtokában tette meg azután ez a leg· 
felsőbb igazságszolgáltatás! fórum a maga jelentését Ofelsé· 
~- . . 

Mária Terézia a jelentés alapján legfelsőbb rendelet alakjá· 
ban adta ki az Ogyre vonatkozó elhatározását, ·hogy ezáltal Is 
újból 'nyilvánosságra hozza a boszorkányság túlzott képzeleti 
világával szemben elfoglalt reális álláspontját. A rendelet a 
következőket tartalmazta:· 

A boszorkánysággal vádolt és jelenleg a Tekintetes Nemes 
Győr vármegye tömlöcébe zárt Tóth Ilonát, Szllts György bácsai 
helységbeli lakos feleségét, az emlltett vád alól fel kell menteni 
és elrendelem a szükséges intézkedések azonnali megtételét, 
hogy nevezett asszony semmiféleképen se háborgattassék, ha· 
nem falujában nyugodtan és békésen élhessen. A vádlott ugyanis 
nem illethető a boszorkányság vádjával, a vele kapcsolatba ho· 
zott haláleset és egyéb állltólagos megrontások tőle teljesen 
függetlenül, a Gondviselés megmáslthatatlan akarata folytán 
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történtek. Nevezett legfeljebb annyiban róható meg, hogy a 
gyakran veszedelmes következményekkel járó kuruzslás mester· 
11égével hagyjon fel. 

A két asszonyt e legfelsőbb királyi. rendelet kiadása után 
természetesen haladéktalanul visszaszáltrtották Győrbe s a me· 
gyel törvényszék kénytelen volt (téletét a királyné parancsának 
megfelelően meghozni, vagyis a boszorkányként börtönbe vetett 
Tóth llonát felmenteni és szabadlábra engedni. 

A váratlan és meglepő hangú (tétet s annak indokolása bizo. 
nyára nagy feltOnést kelthetett annakidején Győr városában, 
valamint a bácsaiak körében. De ettől eltekintve egyúttal intő· 
például is szolgálhatott ez a királyi dekrétum az Igazságot szol· 
gáltató hatóságok számára. A jövőt illetőleg ugyanis nem vár· 
hatták többé, hogy az erő~kezO és felvilágosodott szellema ki· 
rályné ilyen ügyekben hozzájárulását adja holmiféle önkényes 
ltélkezésekhez. Ezeknek ideje elmult, létjogosultságuk csak olyan 
korban lehetett, melynek babonákkal átszőtt világfelfogá~ .1 és 
fantáziája helyt adott az ilyfajta, sokszor telje!'en igazságtalan 
jogorvoslatoknak. 
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' HAJDU VÁRMEGYE Balogh István 
~· 

L 

EGY BŰBÁJOS PERE 1715-BOL 

A hajdúszoboszlói megiatratua 1715-ben Szathmári lat'Yánn4, Be
lényesi Anna ellen pert indított a a tanács nevében Pap Jánoa hadnag7 
azzal vádolta, hogy "holmi varáslásokban, káros emberek meaase fHlclre 
való jószágeiknek názéeekben, fürliaztésekben és egyáb Isten 4• a ne•e• 
ország törvénye ellen való helytelen állapotokban, P.énzelmek ná1'84-
ben, egyszóval boszorkányságnak jeleiben való czélo16 mesterségekben" 
elegyitette magát. 

A vádlott prókátora ezzel védekezett, hogy Belényesi Anna 
"semmi ördögi büvölhsel, vádoláesel, nézáasel nem éll ••• melyet is 
kivá.n Dcim'inus li!egistretus ás ector uramtól ••• bizon71tse ördögi tudo
mánnyal való élését e boszorkányságát, hanem e közönséges romláskor és 
rabláskor elvitettetett több kereszténységgel edgyiltt, ée a Törllk aaz
szonye Tátos lávén kés kételenség alatt kelletett ekarettyán kivill ·is 
tille tanulni; de nem ördögi tudománt, sem precticet, mert a !!!2! 
szintén ugy haragszik ez ördögre, mint ozintán mi, hanem a caillagzáa
bul és sz égnek forgáaibul oktatott, miképpen vegye eszébe a názáae
ket." A csillagok állásából s védekezés szerint tudós esztrologuaok is 
jövendőlnek,' e ha jóslat beválik, jó, be nem, ekkor sincs senkinek ká
ra bel6le, ha pedig ez nem teljesedett be, nem okozott vele kárt. A 
vádló a védekezést ezzel uteaitotte viasza, hogy ez csak üres mentaág. 
"Sok keresztyén rabok ekkor vitettettenek, Isten könyörgések által 
megazebeditván, hálákat adtenek Istennek, hivatalos munkával keresték 
életeket, ki dolgával, ki kulduláeával, a miképpen tudták tisztessége
sen életeket táplálni, nem illy Tudománnyal ••• lilint maga megvallja, 
hogy Tátos volt volna asszonya, azt ki hiszi, mert kerea1tyén ember e
zen a földön Tátoa nem látott, ámbár ha volna is, Telaholott, Isten 
titkában vegyon ••• " Különben is egy fent járó beteget fllrtiaztéBBel 
akart gyógyitani és e beteg hiába kérte, hogy eressze ki e fllrd6b61, 
nem bocsátotta. A beteg nemsokára meg is halt. Belényesi Anna beismer
te, hogy filrd6vel akart gyógyitani, de e "legény meg nem holt, mert 
mikor még a fllrlid6b61 kijött is, élt majd mintegy két óráig". "Akit 
filrüsztött vagy valeruelyet cselekedett, Istent Livta aegi taéglll, hivár 
u.::y fogott azon munkához, nom ördögi J:>l'acticával." 

Néprajzi Közlemények III (1958) 1-2. szám, 313-319. 
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J magiatratue határosata szerint tanukat kellet~ kihallgatni a 
köTetkes6 pontokra: 

1. "Bisonyi ba be Belényesi Annának augáaát-bugáeát,jönndéSlé-
8't ceillagokliul és egyébképpen való nézését és tolTsjlott és magokban 
elt6Telyedett marháknak hollétét, hogy megmongya, azonban földben el
rejtett kincseknek hollétének jéSTend6léa6t, egyezóTal boszorkánaágát 
•• boasorkánaágának jeleit. 

2. Maga nyelTére hogy azt mondotta Tolna, hogy a mit tud, Tö
rök oreságon, Tátoe gazdaeezonyától tanulta. 

3. Hogy iffju Gellért Gáspárnak halálát is tudta Tolna és meg
mondotta Tolna, hijába filrl.lezteti magát vele, mert minden bizormyal 
meghal. 

4. Hogy a filrl.ldc5b61 kérezett Tolna ki Gellért Gáspár, az Iste
nért ia reménykedTén, hogy bocsássa ki, de köpönyeggel béfedTén, mind 
addig ki nem bocsátotta, egy fel61 maga fogTán és nyomTán a köpönyegét 
a kádon, máefel61 az ura Szatmári IetTán, mig a szava el nem állott. 

5. Hogy ast mondotta Tolna, hogy iffju Gellért Gáspárt egy 
debrecenyi aeesony Teeztette Tolna meg, aki egy pár csizmára kérte, 
hogy ceinállyon, hogy nem csinált, azért vesztette meg akkoron, miko
ron Taeárnap, a nagy temet6 mellett ment volna, egy cserepben volt a 
~' azt lépte il tal." 

J törTényesék mindkét felet bizonyitásra utaaitotta és ennek 
aegfelel6en tanukat hallgattak ki. · 

1-mue teetie: Ladielaus Bodi, aenex annorum. circ. 6o. juratue 
exaainatue faaeue. Ad 1-mus. Máaoktul hallotta, hogy pénzt adtanak ne
ki, hogy mongya meg el téTejedett loTait, hol Tadnak, a pénzt elvette, 
6e a merre a.loTak Toltanak, nem arra igazétotta, hanem más fele és a 
pénst rlBBH kéTánták ttllle. J 2-dum hallotta a fatens tulajdon Szath-
1114ri IetTánnénak a ezájábul, hogy e6 amit tud csillagokbul jöTend6lni, 
hollétét meg nem mondTán, Török országon rab léTén, az asszonya tani
totte, az asszony pedig Tátos volt, ugy mondotta, er6Tel tanitotta. 

2. Johannee Szeles ann. circ. 3o. Ad 1-mum; A fatenenek loTai 
elt6TejedT6n, mentenek Szathmári IatTánnéhoz, és otthon nem léTén Szi
lágyi Sámuelné Asszonyom kérdette, mit keres; mondotta a fatene ldee 
Wéném asszonyom, a loTaim téTedtenek el, azért keresném asszonyomat, 
ha aegmondáná hoTá lettenek; arra Szilágyi Sámuelné asszonyom azt mon
dotta; :2dee öcsém, bár csak két márjá·aod Tolna, megmondaná. A fatens 
a k6t márjáet megszerezTén, adta Szathmári IstTánnénak, és akkoron azt 
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mondotta, nem mondhatom ma meg,hanem másnap, holnap reggel oda menTén, 
azt mondotta, a·Debrecenyi Nagy Erd6 mellett a loTak közt m~gtalálják, 
a11int hogy ha nem hamar ia ugyan, csak ott találta meg a Debreczenyi 
lagy Erd6 mellett a loTak közt. Kérdette a Fatena nincsen-e máa ember 
keze alatt, csak mennyen el a Fatens a LoTak közt megtalálja. 

3. Ladislaus Mohácai, ann. circ. 28. Ad 1-mum.. A fatena mások
nak 8 tinait tartván, az altlábul elmentenek, ment ezen Szathmári Iat
vánnéhoz és mondotta neki: ~dea asszonyom, nagy kárt Talloitam, 8 ti
nók elmentenek az aklombul, hova mentenek mongya meg kegyelmed. Erre 
azt felelte: ~ost felleges idil vagyon, nem· mondhatom, hanem holnap meg 
mondom. Más nap a Fatena oda menTén, az asszony azt mondotta, hogy 
megnéztem már és tudom hova lettenek a Tinók, mert tolTajok hajtották 
el messze, igen messze, a jég alá ment bennek. Erre mondotta a Fatena; 
tdea· asszonyom, ne ijjesszen kegyelmed, mert nagy kárban, vagyok, erre 
azt mondotta, talám a hárma megkerül, de a többi el vész, mert farka
sok hajtották el, a jeg alatt is Tan benne. A Tinóknak a debreczenyi 
szállásokon ötét megtalálták és szerdán nap, gazdája ide ia hajtotta, 
hármát a farkas ötte ~eg. 

4. Uxor Georgii Padra ann. circa. 60. Ad 1-mum. Boszorkánaágát 
kiilünLen nem tudj:i, hancci a Fatene ment hozzá, rosezul lévén, mongya 
meg, mi nyavoj~ja v:icyon, arra Szathmári IstTánné mondotta, hogy a Fa
tenset meg ötték, maga a Fatens mongya, miirt ettek volna meg, sem ma
ga sem ez ura nem olyan, hogy kaptanak volna rajtuk, arra azt felel
te, nem tudod te azt, de meg ettenek. Kérdette a Fatena, kicsoda, erre 
azt mondotta, nem mongya biz 6, mert nem tudgya, 6 csak megnézi. Ad 2-
dum. Hallotta a Fátens, hogy Török Országon tanulta a mit tud, szol
gáló lévén, a gazdasszonya pofon csapván, ha nem akarta tanulni. 

5. lt.ichael Gombkötő ann. circ. 4o. Máaoktul hallotta, ugy miul 
Szekértill, Kabai Pétertül, hogy elveszett marhájokat mondotta merre 
mentenek, hol vadnak, de semmi boszorkánságát nem tudgya. 

6. Andreas Domokos ann. circ. 43. Hallotta a Fatens Bödi Mi
hálytul, hocy mikoron a feleségének a lábát kötötte volna ezen Szath
mári Istvánné, a felesége sirt és azt mondotta ezen asszony néki: Mit 
sirsz, ne moot oirnál, hanem akkor sírtál volna, mikor a szomszédod 
asszony pogácsa sütni való vajat kért t6lled. Hallotta az asszonynak 
tulajdon sznjnbul, hogy mondotta, hogy nem mertem Gellért Gáspár ura
mat ijjesztoni, de még okkor meg tudtam volna mondani, mihellyest a 
fürd~be tészem, mindgyárást meghal, akkor mondotta, mikoron a testét 
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azek,ren haza akarta hozni. 
7. Joann.ea Király. ann. circ. 60. Látta a fatena écczakának 

idej,n, n'utt eun aBBzony a holdra, csillagokra éa az égre, a •11 A
t14ntot el.mondotta, ezt hallotta tUle: Uram jelenccs meg a te akarato
dat as 6n k6ny6rg6semre, 

8. Andreas !les ann. circ. '°· Ad 1-mum.: A Fatens lovai elté
YedT'n ment ezen Szathmári lstv~hoz, három márjáat adván neki, kér
te mongya meg; hod lettenek a lonk. Ezen kérdhére a Fatenanek azt 
felelte az asszony; másszor mennyek, meg mongya. Másnap Kabai Péterrel 
oda menT6n, mondotta1 B6sz6:nnényi fBld6n, egy nagy v6lgyben, ligetes 
erd6ben ott Tannak a loTak. Sok káraival a fatensnek oda menTén, a ho
Tá igazitotte, ott nem találták. Ismét a fetenaek másodszor is oda 
mentenek, mongya meg, ezen loTak hoTa letteDek, mert nincsenek ott, a
boTa igallitotta, akkor is halasztott másnapra. Akkor is ujjabban hozzá 
menT6n, akkor igazitotta Kál.ló fel' Orosra, azt mondván az orosi mezón 
fogták meg, ott 'Yldnak megk6tTe. Oda is elmenTén a fatensek Kabai Pé
terrel, de a loTak ott nem találtattak. Harmadszor a fatens és Kabai 
Páter feles6ge elment ezen asszonyhoz és mondották neki: Bo édes esz-
1zonyom, mert m6g a lovakat nem leltük meg. Erre ezt mondotta: holnap 
jiljjetek, meg mondom, hol Tednak. Másnap az asszonyok ujjabban oda 
menT6n, ast mondotta nékiek: amint maguk referáltak: éppen Homonnán 
Tadnak ezen loTek. Az asszonyok azt felelték, ha szintén ott volna is, 
a mieink nem mennének oda azokért, Arra mondotta: hijába is mennének 
bi&ony oda, mert már azokat Lengyel Országra viszik. A fatens ezek u
tán UjTároara menvén, a loTakat m~nd Ujvároson lelte meg, akinél meg 
lelte, azt mondotta, hogy pinteken fogta meg az ujvárosi buzák között, 
a loTak szerdán délben Teaztenek el. Mindezek után látván az asszony
nak igazsatáaának helytelen TOltát, a három márjásokat .Tiaazekérték 
tille h Tiaaza adta. 

9. Jo~es lagy. ann. circ. 22. Látta a fatena écczakának ide
jén ~zett az 'gre, a csillagokra éa t6r6kill imádkozott aTagy mit mon
dott nem 'rtette a fatens. 

lo. Uxor Stephani Gell6rt aDD. ciro. 22. Hallotta a Fatens tu
lajdon Szathmái'i Iat?ánnátul, hogy mondotta, tudgys bizonyossan, hogy 
ifju Gellért Oá:apár meghal, ha a Filr11d6be teazi, a fatena azt mondot
ta: hát édes asszonyom, mért nem mondotta kegyelmed apám uramnak ezen 
dolgot. Arra azt felelte; azért nem mondottam, hogy tudtam olyan epe
ked6, szánakozó, azántam, hogy ugy szánakozik rajta. Látta a fatens, 
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ho11y a fürüd~ben ilh'én ifju Gellér Gáspár, pokrócczal h köpönyess•ll 
be Tolt a kád teritve, de s lagélUlek feje kin volt, Gellért Judit 
szegez te. Y.ár akkor nem szól ha to,t't, más ott valók mondották, hogy e
léggé ltéreccett ki a fürUd.5b61, de ki nem boc.aátotta. .Maga h három
szor felugrott volna, hogy ki mennyen, de az aaazony nem boc1ttott1, 
ezeket a fatens máeoktul hallotta. Ad 5-tum. Az aaezony aki megveaza\. 
te, 2oat ia él Debrecenben, de nem lehet meg mondani, hoBY kicsoda. 

11. Uxor Joannia Pap ann. circ. 45. Ad 5-tu.m. liallotta a Fa
tena tulajdon az aaszony azájábul, már a legény meg bolt volta bi1on1 
ezen legén,..t e gonoszok megeakUttették volt, akkor veaz~ette mag 11 
aaazony, mikor a nagy temető felé ment volna. Egx c11r1pen hágott tl-

. tal, abba volt a kötéá. Az uszony moat 1e Dabreczenyben lakik. 
12. iichael Bódi, annor. circ. 28. Ad 1-mWD. A Fatenenek 1 fa• 

laaégénelc a lába sebea lévén, ezen. Szathmári Istvánné, B1lény1111 An• 
nát oda hiTBtták,éa kérdették tUlla, a lábát mi lelte. Akkoron azt fe• 
lelte: most nem tudok felőle azólani, hanem holnap. Máskor oda hivat
Tán azt mondatta: ez.t kegyelmetek pokol nrnak, orbáncznak, ngy kö11-
vinnek mondotta, de eggyik sem, hanem tisztán igazán val& v~aztéa, aki 
megveeztette nem maasze vagyon, hogy csak házatokban nem la~~ A fa
tensak kérdették tUlle, m11rt nsztették volna mag. Arra azt mon4ott11 
a kegyelmetek vagyonkájáért. Azt ia lcérdettélc tUlle, kicsoda teaztetta 
meg, de mag nem mondotta, hanem azt mondotta: · est ioozakának ideHn 
rántották me& és az inak fel augorodtanak. Arra igirte az asszony ma
gát, hogy Iaten után három hétre vagy negyedfél hétre, ha Iaten ••i
azenteli munkáját, meg gyógyi ttya. Tiz hétig gyógyi tolta h a. felaaése 
lábát; de ma is ugy vagyon ha roHzabbul nincsen. Ezt 11 hallotta 1 

Fatena ezen saazony~l, mikor a felesége, már apat1an1 mon4ottaa bej 
édea asszonyom, be sokat biztatta kegyelmed, hogy Pllnkö1dr1 felkelhe
tek, azt tudtam, akkorra fel kelhetek, Istenemet azolgálhatom, Ur va
csorájával élhetek, de ima, nem lehet. Erre a& asszony azt f1l1lt11 
nem ugy ették bizony meg, hogy olly hamar meg syógyulj, Ismét ezen 
asszony a ház al6tt elmenvén, a fatanset oda szólitotta, ezt mond1'n1 
Jtiaazte gazda, A fatena oda menvén, mondotta n1ki1 mondd meg a felaaé
gednek, az uccára való vigire ne üllyön a báznak,mert vagyon egy hete, 
miulta a feleségének a lábán öregbitik a sebet. Bódi János nevü báttya 
a fátensnek ott volt, még 6 kegyelme azt mondotta: hát édes asszonyom, 
miért nem mondod meg, kicsoda vesztette mes, mert nem soká ujjitaná 1 

sebet. De az asszony csak hallgatott, 
16, Paulus Dobozi ann. circ. 5o. Ad 1-mwn. A fatenaak pénz né-
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záaáre kérták feÍ, de azt mondotta: ln uras asszony Tsgyok, mihsa:ns 
kir kigyelmetek arra, mert nem tudom megmondani, hol Tagyon, csak kip
zik el6ttem. 

17'. Uxor Nicolsi Móré, snnor. circ, 4o.Mags azájábul hallotta, 
hogy Török Országon tátoa gszdsaszonyátul tanulta, amit tud. Ad 2-dum. 
A fatenanek egy kis gyermeke léTén, majd mint egy fél esztend6s, megá
Tsl egyUtt azt fUrUaztUtte s f,tenssel éa azt mondotta a kis gyermek 
fslc511 mi haszna, mert ha egy zsák aranyam Tolna, azt el fizetném, mé
gis nem gyógyulna meg. Azonban azt is hallotta szájábul, hogy mikoron 
bea1éllett ezen aaazony: most Török Orazáson az én aaazcnyom tudgya éa 
hallla, amit beszéllek, 

Ujabban feljöTén Mól'1i Miklósné Tallotta s köTetkezend6ket: Mi
koron magát éa kia gyermekét meg filrüaztötte, akkor éjjel a gonoszok 
lll81d kihuiták az ágyrul, Szathmári IatTánné másnap oda ment reggel éa 
a fatena mondotta néki: bizony aaazonyom rajta Telék én az éjjel, mert 
majd el buzánsk az ágyrul, Erre az asszony azt mondotta: Voltam ke
gyelmed látogatására háromszor az écczska. 

2o. Uxor Samuelia Szilágyi ann. circ 5o. Ad 1-mum. Látta a fa
tena, holmi káros emberek oda jöttek hozzája, kérték mondaná meg a jó
szágokat, hoTa lettenek, olykor borhanyagoa Ud6 léTén, nem tudott ne
kiek semmit mondani, hanem máaazorra halasztotta. Azonba látta a fa
tena, ao~azor TigyázTán utánna, hogy a kezét egybe téTén, az ég felé 
tartotta, azemeiTel fel fele nézTén, törökül beszélt, hihet6, hogy kö
nyörgött, mert Istent emlitette törökül, ugy mint Allát, A pinz nézé1 
fel61 kárte a fatana, hogy nézzen pénzt, arra csak azt felelte: néném 
aaazony, nem mondhatok én mert uras asszony Tagyok, nem tudok ahhoz. 
Ad 2-dum. Iérdette a fatena: Öcsém aaazony, hol Tette kigyelmed ezen 
tudoaánt1 hogy igy tud kigyelmed gyógyétani, arra azt felelte: tizen
egy esztendeig lakott Lándor fejérTárott a bsaaánál. a törökök között, 
annak a felesége török tátoa, attul tanulta. Meg nem akarta Tolna ta
nulni, de azt mondotta neki, tanuld, hiszen nem ördögaág e1, !!!:!..!! 
Tátoat az Isten az annya méhében Tálaszt1a erre. Mikoron a azaTát az 
aaa~onynak nem fogadta, keményen meg pofozta, sokszor meg is Terte, e
gyebet tlllle nem hallott," 

.A biróaág az i táletben nem tudott megegye.zni, Az egyik rh1 
azt '111 totta,hogy Szathmári lahánné boazorkányaága bebizonyult, mert 
maga is beTallotta, hogy mikor "a tanut gonosz lelkek áccsakának ide
jén kinozták Tolna, azon a IÍlunkán jelen Tolt". MiTel egy tanu nem 
elágaégea, torturára kell Tonni és azután hóh&r által elégettetni. A 
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biróaág máaik része azt tartotta, hogy halálra itélni egy tanu vallo
mására nem lehet "hanem arra rendeltetett asemélyek által mindenekrill 
jól megezaminálván, tudományát hol vette és honnan tudgys, a csilla
goknak nézését, azokat akiket mondott, hogy megvesztették, asokat kik 
vesztették meg, jól meg examinálván in perpetuum proecribaltaaaék, éa 
s holott meateraégét tanulta, oda igazittaasék ée küldeaaék." A har
madik réaz véleménye szerint "vettessék Tisre. ha le 9em Ul. torturá
ra vonattaasék, ezután mint afféle személy égetteeaök meg, ha le ül a 
yizben. B%On tanu~ fesaiói~a in perpetuum proaoribáltaaaék," 

As ügy további folyását nem ismerjük. A vádlott ugyan felleb
bezett, a hét hajdu város azékére, de ott a pernek nincs nyoma, 

As irat a debreceni Állami Levéltár,Hajdua1obos1ló város aktái 
közt található. 



HAJDU VÁRMEGYE S7.éll Farkas 
TÖRVi!NYKEZi!SI ADATOK ALFÖLDI BABONÁK
RÓL. DEBRECZEN VÁROS TÖRVi!NYSZi!KI JEGY
ZÖKÖNYVEIBÖL 

1. A pénznézökröl. 
1. 1842'!° J11li11a 9 (in Senat11.) 

Ezen személye szerint előállittatott Csillám János, magát még 
gyermeksl~gében elfordult élotnrk és álnok csalásnak követésére adv:ín, 
sokakat hazugsiígával, hogy 6 pénznh6, tátr>s, elcsábitott, és 1-(onosz 
csalárdságával azoknak pénzeket kic'.salta, mellyért is ugyanitt mmlőtt 
3-ik esztendöhen, ugy Hadházon, ugyanazon idíit:\jhán, hasonlcí gonosz
ságaért megbUntettetett, de azon hünt1~tése ut:í.n, nem hogy megjohhult 
volna, sőt inkább azon gonosz csalárdsághan megerősödvén, ebben az 
esztendőben Kisvárdai Andrástul 12 frtot, ho!(y harmadnapra megfizeti, 
ha pedig nem árl, a ládájából a pénz kivész é.~ hozz1í megyen, mivel IJ 
tátos, r.k1mlt; ezen egy rendbeli gonoszs1íg1Í\'al meg uem elégrnlvé11, a 
gonoszságban továhh-tov1íhb ment, és magát tolvajs:í.~rn adv:ín. az r.1-
mult eszte11dt1be11, Sz.-Miluilynap tájha11 Dózsen lakó Pávai .Jór.1mf1rnk 
egy faká 1H'.ilrn111·za lovát a Boldogfalva.i kert mellül a hékt)bnl ldlopta, 
mclly1)t Jankai csaplárnak Szabó J:inosnak ulcRm·tílt és attól ii; egy 
nyerget minden szersz1ímostúl elcsalt, hiztatv:í11, hogy ő pénzes cm her 
és borok v!Ís:írlású.ra visszafordulván, haza adja, nem kiilünhc11 Kar
cznguj11z:i111h1níl az elmnlt cJo1ztm111éíhe11 1'•ppo11 fö11.szol 'föt.h .l:í110.~t.ul ni
lopott lovat, tndv1ín hogy lopott J1í, oles1í11 nrngvott, és itt. 1 lldtrcczeni 
Rzilcs l'étei·npk l!!a<lott, moly k1ít rendbéli lop1ísit v:Llmwréíki\pp1rn t.a
gadv1ín, ellnnhPn pedig nagy so1·osit.:isok hmi11 dlenn, a kí11i:í11ra itél
tetett, és c11alatt mcgvrlllotta, a1111akut1ínna pedig a Törvéuyszék szinén 
is azon valltís1it megerősitette; hogy ezért az ország Wrvé11yeinek, 
mellyek a tolvajoknak és lopi.íknak halált kiáltanak, olég- tétessék, ezen 
Csillám .János a felljehb emlitctt tolvajság!Íért (minthogy a. kár is meg 
nem térittetett) juxt.a Tit. 15. P:u". 1-mae Art. 8-1. l'rax. Criminalis 
Carpzov. Quest. ilem 77 .. et 78. Carpzov. l'raxeos Crimi1mlis, mások
nak irtó2ú.sokra, magának pedig érdemlett hlintetéséro akasztófára 
iUltetík. 

2. 114.5, dir. 211 • • lrmii in Se1wt11. 

Causa. Fisci, contra Elizabetlia.i11 Bcmia Kis-Pércsie11 virginem . 
• J. tagadja hll viiR h:ijo11 volt1it, holott a vár011111ik ( Dl.lln·rn·1.e1n) 11ri9!1ol1b 
részét e/r.s1lhitott<& néz 6 .~ é !! év el, egy kiR gyernwlrnt pedig éjszakánként 
nyargal, arra is készteti azt a gyermeket, hogy alrnszsza fel magát; 
hogy azért megvallja. kitíH tanulta, mennyi ideje, miolta gyakorolja és 

•Az évszám helyesen: 17 4 2 

Ethnographfa 111 (1892), 110-116. 
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kiket rontott mr.g, kinoztassék meg. Azok is pedig, valakik hozzá fo
lyaruocltak, nevezetesen S1wes János foleségestííl, Tót.h Mártonné, Hill;e, 
l'arti Júnos, Helmeeziné, Nagy l\l;irtonné viii.;tíi\, leií.nyostúl, Farkasné, 
Kerek Mihály felcségcst.ííl, özvegy 8zat.mári11é, Kabai István biintettes
smmk mug p1íl1lásképpe11, minthogy az ilyeneknek kiirtí1sát az Isten tör
vé11ye szoroH:lll )t:1t·a11e11olja . 

.1. &res Jd11us11ak az llllv:min 11éztem Seres Jánosnéval a Téglás 
kertin túl i!i, híttam a földiin fénytJs darnhost. 

'l'óth Mdrto1111é tagadja, hogy nézctt.H volna, hanem el dugva egy 
csuprot., a hogy meg 11em lút.ta, kivert.e az uclvarárúl. 

Jlilséné.. A kertbe jött ki cseresznye enni, <le én nem nézettem vele 
A le1fny. Hiis1íné hívott engemet. az llatvanutczai kertek közé, 

az há1tyást i11 megmutathatom, mely1:t azután ástak. 
Pal'ti J1Ítlo~1ié. Az udvaron mondottuk neld, hogy nézzeu. Irn

zönstiges hir volt, ho:;y tátos. 
J,e1luy. Az utczán jiírtarn, hehivott, de nem néztem, nem volt 

nálam az uczéltill.~iir. 

N. H. A lc:íny azt mond.ja, hogy a tiikiirt is Szatmáriné adta 
néknm s ií tanít.ott rná, mit csimlljak vülc, másokat is elhiletett Szath
máriné, hogy t1itos vagyo k. 

lfet'lllecziné. A kis ajtó előtt valü kcrt.he hi vt uk ki, de nem nézett. 

J,e1illy. Kimentem, de nem néztem. 
N11!/Y J1Mrto1ir1t! " le1i11ycfo11l A magunk sziíliís-kertjéhe hivtuk ki. 
[,e1í11y. 1\ i11 voltam, du árny ük volt a 11agyfa alatt, Szatmáriné 

azt mondotta, hogy a hol ítrnyék vagyon, mig a nap le nem megyen, 
nem lát.hatni; azt is morulot.ta, hogy a maga lrninya olyan volt, azaz 
tátos. 

Farkasné. Váradon vagyon. 
Kerek Mihdlyné. Az apám uram udvarán nézettük. A ledny is 

ugy vallja, kétszer voltak ott, egyszer otthon volt maga Kabai István is. 

Deli/1eratmn est. 
A leány examináltassék 24 korbács alatt amil: ki tanította arra 

a varálilásra, a kis gyermeket nógatta-e arra, hogy magát felakaszsza, 
még töbh omherHk, kik nézettek véle ; a tiibhi 11edig, a kik hivták és 
megtagadták a varáslását, pé11znézé:1ét, hétfiíig arestumhan mennek; 
Szathmliriné az:on foljiil békób11.n tétettetik, minthogy igen nagy oka volt 
ezen hijábavalósá.gnak, a. mely megtetszik az J. -nek beszédeibUI. 

Po~t inflectiis scuticas. 

A korbácsolás alatt az .T. azt vallotta, hogy nem kényszeritette 
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a gyermeket arra, hogy mag:tt felakaszsza; a var1í.slást pedig Szathmá
rinétúl tanulta, az lspotályhan*) nevezett egy Tóth Jánosnét, a ki is 
hozzá folyamodott. 

·' 174!i. Di• 28. Aug i11 Sen11lu. 

ln r.au!la Fisci magistrualis, contra Juditham Nagy, Stephani 
condam Szathmári viduarn J. 

Deliberattms est. 
Tagadja ugyan az .T. a mivel vádoltatik, tudniillik a boszorkány

ságot, s nevezetesen azt is, hogy Vitéz András unoka leányát ő vesz
tette volna meg, mindazonáltal ·ilyen gyanuságok vannak ellene: 1-o. 
Hogy ő sub L. a 2-ik tanu szerint haragosa volt'. Vitéz ·Andráséknak, 
a mint is sub R az 3-ik tanunak maga megvallotta, hogy neki sok 
bút tettek Vitézék. 2·o. Sub lL ugyanazon 3-ik tanúnak azt is mon
dotta, mikor a gyermek szUletet.t kérte, nem adták neki, ha oda adták 
volna s a tenyerén megtánl'zoitathatta volna, most ők is örülnének 
Iieki, ÍJ is; a-tio. Az 1-síí tnnntúl gyakran tudakolta, ha itl-e már a 
gyermek. 4·o. A gyermeknek nagy és édes tinyja relatioja szerint pénzt 
is 40 fi vett fel az J. hogy a gyermeket (mint hiheW, a ki megron
totta) meg is gyógyitja, a. mint is minek utií.nna. a gyermeknek valami 
füves italt innya adott, az eWtt a gyermek semmit nn,10 szólhatván, 
az ital után csakhamar mcgszólamlott, de még is romlásábul mP.g nem 
épiilt. 5-o. Suh H. a B-ik t.anu :mH"int 11gy lmteg trluín a ;J. tapogat:ÍM 
után hamar johhan lt•tt., 111:í11 tdu•111·" pe1lig uiiz lr.1í11y (011Mf11ll H köt.
tetett, az is meggyógyult. 6-o. Snb H. a 4-ik tc'\uunak bes7.úlletto az .J. 
·ha lakatot \'etne olyankor a J!ernndára, mikor űtet megnyomják, nem 
mehetne ki a boszorkány a házbtíl, meglelnék reggel. Ezenkivül 7-o 
maga az J. megvallotta, hogy másokkal, ugy mint Barna J<;rzsébet és 
~!sóti nevü leányokkal mind mostanában, mint az előtt való eszten
dőkben, az egyik pénznézö leány Suh 0. szemébe mondotta az J-nek, 
hogy valami oláhokkal és csikúshojtárral is nézetett pénzt, még pedig 
ílyen móddal, hogy egyik nézíí le:ínynak a 2. nagy körmét megvakarta, 
aczmilkrüt adott a kezébe, valamivel megkente, innya adott, selyem 
zsinorral a gyomra táján által kötötte s akképpen varáslott, blíjölt, há
jolt. Mindezek arra mutatnak, hogy az J. a boszorkányok közül valtJ 
és az ördöggel szövetsége vagyon, melyet minthogy önként meg nem 
akar vallani, a torturának 3. részeire itéltetik, annak megvallására 
1-sűben : Micsoda szövetsége vagyon az ördöggel? 2-szor Vitúz Andrásné 

"') Debrcczeo sz. kir. virosban a szegények 11.polóbli.zit nevezik igy. 

112 

-292-



' TÖRVENYKKZÉSI ADA'rOK AU'01,J>J BAUONÁKRÓL. 

unoka leányát mikor, mi módon rontotta meg és mi módon tette szól
lóvá? 3-szor. A teheneket mivel s miképpen gyógyította meg't 4-szer. 
A pénz11ézést kitől tanulta? 5-ször. Kicsodák hoszorkánytársai s hol 
laknak? 

Exmissus uramék relatioja a tortuní.nak végben menetelériíl pro
ducáltatik suh S. 

Post peractam torturmn delilierat1111i est : 

Exmissus urnmék relatiojáhúl megtetszik, ho;;y az J. a tortura 
alatt mindazokat tagadta, valamdyeket a:.1 eliítt tagadott és igy azok 
alól magiit purgálta, de minthogy megv;l llotta, hogy pé11zt még pédig 
sok helyeke11 éjszaká11alc idejé11 11ézetett, vagy vermeket ásatott, és az
zal sokakat elhitetett és bolondított, másra suh 0. *) reáfogta és elhi
resitette, hogy tátos, mdy pén;mézését mivel nem re11<les emberi mun
kával, hanem va.nishíss:·d és hazugsággal vitt véghe:t és akképpen nagy 
istentelenséget kiivetett és gyakorlott, mely iszonyu nagy vétketÍrt il 

lstent.elenségeért, m1isoknak péld1íjára, magának érdemlett biintetésének 
elvételére a Városrúl és annak határir1íl ki kiildettetik. 

4. JRl5: die ;!II. A11y. i11 Sc11ut11. 

l!ausa l•'isci, contm 1'lriria111 /<'111'1.:as .J. puellam in capillil!, péi1z-
11ézlí, vanizsló, biintet.tessék meg. 

G. Nem tagadhatja, a maga exarucni is meghizonyitja, hogy Szo
boszlón sokat nézett. 

Delíberrrtum e.'lt, 
iil!senek n~jta 30-at korhácscsal. 

6. 17 58. die 8. April i11 Se11at11. 

Causa Fisci contra Saram Kerekes, puellam Stephani Somogyi et 
Mil'.haelem Nagy l. l. item Annam Kállai consortem Stephani Kállai 
ut 1. I. item Elisabetham Kerekes Georgii Merik consortem. 

A három utolsó az elsővel Kerekes Sárával a Csa11ó-utczai kert
ben, a Sá)li Sámuelnó szőllejóhen pét1zt nizet.:tt, azután való éjszaka 
meg is ásták a helyét; blintettessenek. 

1. Kerekes Sára, .Én néztem aczAltilkörön, láttam is pénzt a 
földben sárgát, fejért, egy korsóforma edényben, az aczéltttkört Bá
toriné adta. 

Bátori11é. Én adtam akkor a kezében, de az ő nénje kérte Nagy 
Ferencznétől. A többi is megvallja: minket Stipi Sámuelné kért reá. 

*) Lásd Bw·na E.·zaébet vallomását 2. szám alatt. 

113 8* 
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Delíberalu111 est: 

Kerekes Sárának adjanak hat korbácsot, Bátorinénak 12-öt; a 
legény«!;.nek 12 - 12 pálczát, az aczéltükör kérőnek Meriknének nyolczat. 

6. 1759. di• 15. Jw1ii i11 &1111tu. 

Oausa Fisci contrn Joannem SzUcs aliter Varga et consortem ejus 
Darbaram Bordás consortem Stephani Vida liarbaram Szabó, item 
1''ranciscum Da.nka, et Susannam Sallos incanta.tricem I I. 

Ez a Sallos Susán1fa hilvös bájos vén asszony, nem tudatik hon
nan jön, hová megyen; Danka Ferencz házához fogadta, Szücs Jii.nos 
pedig hozzá mont feleségestől, mert a feleségétlíl egy csQmó pénzt el
loptak a méRzárszékben; arra nézetett véle, melyben Danka Ferencz 
is mogegyezet.t feleségestul, nzuttin SzUcs János nemzetes Pándi (seua
tor) uramhoz ment, hogy fogtasson (igy) meg egy l:Jácsinó nevll asz
szonyt, mert a lopta el a pénzét, ezt a vén asszonyt oda vitto tanu · 
nak. · Szucs ,Jánost pedig Vidáné igazította reá, mert t1eki is olvasott, 
mikor a gyolcsát ellopták volt. llUntettessenek. 
. I. 1. Danka l"erencz. J.:n klllönben nem fogadtam be, hanem ott 
hevert az utcztin, ellepték az asi;zonyok; akkor egy éjszaka ott h:í.lt 
az udvaron, én elkUldöttem, de nzután is visszajUtt; t.alyigán is fol
kUldöttem a piaczrn, mé~ is visszajött; ezek a Sz~lcs Jánosék ocln
jöttek ott nézettek véle 110káig hdrom t:Rtiporlm; luiromRzor eskllt.t meg, 
bogy meg lesz a pénz. Másnap rcgglll a sövónykarókat mi11d ren<lre 
fogdosta, a kapufélfünál is kereskedett, két kis kő vo!t a markáha, 
azután az utczán ott ment el Bticsiné, ő reú. mutatott, hogy az lopta 
el a J11ínzt. 

8zlll·s Jímos felcségestul recognoscálja. 
Vidáné is recognosc1ílja. 
Sallos Susánna semmit nem felel. 

Proktítor Mad1icsi Antal uram referálja, hogy ez a vén asszony 
gyógyította a szegény Miklósit a proktitort, és azt mondotta, ha. ő meg 
nem gyógyítja, az Isten sem gyógyítja meg, ezt nékem a Miklósi 
öcscse beszélte. 

Miklósi László. Én csak ugyan mondottam; azt mondta: ha ö 
nem, senki meg nem gyógyítja, én igy hallottam Szentgyörgyiné asz· 
szonyomtól. 

Deliber11t1rni est : 
Legyenek arestomhnn Rzüc!I János feleségestlll harmad na11ig, 

Vid1\11~ egy hétig, Danka Ferenrz, minthogy házánál megengedte a 
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biivölést-bájolást és nem denunczi:ílta, holim11 estvólig. A vén asz
azony11ak pedig adjanak Uí korhácsot, és vitdtt!ssék ki a hat1í.rha, menjen 
dolgára, he ne jőjün a városra, mert ha tapasztaltatik: nagyobb bi1n
tetését fogja venni. 

Il. Ráolvasásr6l. 

J7f"J7, dic 1:1. ÁU!I· i11 8"1111111. 

Causa Fisci contra Elisabetham Nag-y vidnam Georgii Szab<) hujatem. 
Rahonas:íggal, ráolva">ással gpígyit.i:l a gyermeket, büntetűdjék. 
1. A Miaty.iukot háromszor ulmo111lotbi.m csendesen, a végén ezt 

mondottam: 
„Eli11dula uram Jézus Krisztus, szivéhen jfr, lelkéhen száll, az 

élű Iste1111ek parancsolatjiirn 111011dom." 

Deliheratum rst: 

[•~gy hét.iµ; mara.11 ar1•stornha11, 111<ísszor azt ne esdrke1lje, mert a 
viiro:;ról is kicsapj<Ík. 

Ill. Szerelem gerjesztő lliröl. 

L; t.i. ét'i -lauurí1· ·;o.; 8l'dri1íu. 

Tforolyi Anna 11d1ai Pap .János felesége és «'isz Mihülyné Sziíllíisi 
Anna ellen elű:ulja a v;irosi iig-yész: 

Ezek valamely füvet szcdtenek imitt-amott, molyriíl azt beszél
lették, hogy ha a férjti11ak viztlletihe tesúk, szerelme ge1:jed, és a<lclig 
nem nynghatik, mig valakivd dolg:it mm1 v1ig1~zheti; Sallai Pül mu
tatta a fiiw~t. l'ap .János111í1111k tis Ado11yiné11ak, Pap J;í11os11é haza. ho;da, 
viJ.ígtalan Ujvári Amin\!! vizdlctihe M.te. ():iz Mil1<ily11é meghallotta a 
hirét, kért ahhul a fűhííl Adonyinét.ul, hogy ő is megprólHí.lja valnkin. 
Németi Gyiirgy kétségkiviil részes volt henne, mert ott lakott Ü.;z 
Mih;ilynéval egy házhan; hiintettessenek énlemek szerint. 

Adonyiné azt feleli: Sallai P1il mutatta rn\kik a fii vet. mikor 
cgyiitt voltak Pap .J:i1101rnöval a k1\f't.h1m, l'ap .J.í11os11é haza hozott 
heliíle. mcg111·tiluilta Ujh;izi Antlr;Í!lon; ()~1, i\lih<ilync ii tűlle 1wkat kiirt 
olya!1 füvet, IÍgy adott neki. 

Ősz Miltály11é azt mondja, soha sr.mmit nem tmiott arrul a. fűriil, 
hanem Arlonyinéval me11t a mnlt t1ziiretkor a j1111kai hog}Te, ottan adta 
neki, re.í kérte: tegye Németi György vizelletihe, de ű nem cselekedte. 

!:J11llrli azt mo11dja: A sziíllűskerthiíl hozták azt a füvet Adonyiné 
t's Pap .lánosné, ő nem mutatta 11ekik, ű nem is tudja mire való, 
hanem azután beszéllette Pap .Jánosné, hogy Ujviirinak a vizelletibe 
nyomta. 
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Pa71 Jánosné tag:ulja s azt mondja: Adonyiné adta noki 1Lzt a 
füvet, hogy nyomja Ujvári vizelletibe, ő oda nyomta, de nem tudta 
mire való, azt gondolta, szeme orvoss1igára használ, azután tudta meg, 

mit akarnak véle. 
Németi Gyö„gy azt mondja: ő semmi ngyehet nem tud1 hanem 

Adonyiné beszéllette, hogy ő adott l'ap Jánosnénak a fübUI, hogy 

nyomja Ujvárinak a vizelletibe. 
Delibe,-atfltn est: 

Sallay Pál examináltassék 24 pálcza al.att amíl : val<Í-e hogy ő 
mutatta a füvet Adonyinénak és l'ap .Jánosnénak, a mint. Adonyiné 
vallja; Papp .lánosné pedig 18 kurb:ícs alatt ai níl, ki commPndált.a 
neki· azon füvet, Adonyiné-e, vagy Sallai maga adta-e, vagy Adonyiné 

izgatásából tette Ujvári vizelletibe? 

Fost i11flectas sc11tica~. 

Dnns 8tephauns Vecimi retulit: hogy Pap .H11os116 maga henignn 
fasf\Í(íj:iban megmaradott a korli:il'.su)ás alatt, absolv:Utatik és elhu

cs:ittati k. 
A klit elf:íi 1-nok a :I-ik 1-vd való p:míznaságoknak dolga mo~t 

in suspenso marad. 
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HÁROMSZ~K VÁRMEGYE S7.ádeczky Lajos (szerk.) 
BR. APOR PeTER VERSES MŰVEI es LEVELEI 
(1676-1752) II. 

6. 
rr. 11. 1752. okt. 13. 

A háromszéki világi vatiok cgyluízi törvény.~zékének ítélete a 
Beiikő Anna ellen bübríJossdg és boszorkríny.~ág miatt indított 

perben. 

Anno 1752. clie 31-a A11g11sti causa lcvata coram nclm. 
reverenclo dno Georgio 'l'amási archi<liaco110 inclytorum 
sedium Kézdi et Orf>ai, caeterisque aclmoclum reverenclis 
rlnis sacrac scclis assessorihus pldwnis, Stcphano Caorha, 
Lemhényiensi ct sncrae seclis jurnto notario, Michacle Tihárl, 

Monumenta Hungariae Historica. Magyar történelmi emlékek 37. Budapest, 1903 



4U:.! Jl!t. Ai'Olt 1'1::n:it OYE!l.~n:KEIRJ.: YONATKO:i:Ú 1.E\'E1.1m. 

Szentlélekiensi, lfrancisco Tóth, Osdolaiense, Michaele Barto, 
Nyujtodicnsi, Francisco Pako, Bereczkiemi, Francisco Csáki, 
Szen tkatolnensi, Francisco Bal:ísi, :Fntásfalvensi, Michaele 
Erűs, Esztelnckicnsi, Stephano Beke, Imecsfalvcnsi et Geor
gio J lÍsa, Gelcnczensi. 

Sublevata amio 1752. dil' Bl. Augnsti, fisci Frnn
cisci Farag<í 1le Sz. Katolna can~a contrn et adversus 
I. Annmn Denk{i nobilem de Altorja sc<lis Kéz1li. Ratio 
proclmnationis, hogy extradata az R 0. ű kglme, hogy sok 
eszteudőktűl fogva most legküzelebbig ·post iterat.as adhor
fationes, ailmonitiunes, egész népnek és helységnek Lotní.11-
koz:ís:í.ra, enlűu, mezíín, y:írasokon, falukon illetlen Lotní.11-
koztn tlÍ t:irsas:íg ban ma.g:í t elegyítette és élt. ::!-do. ]\fös 
ifjakat és h:í.zasokat is bíib:íjos, boswrkányos ku(n)téror.isok 
s önlügi mesterségek :íJtnl, oláhnék, czigánynék intal külüm
kiilün féle mei;terségek ti.Ital m:ig:íltoz kantérozott s k:mté
roztat.ott, hú1létott. 3-io. N~mely htizas i;zemélyek kiiziitt is 
háborús:ígn.t, veszt•lw1lést vngy zurzavnrt, kii.lün való lakást 
is szerzett, húza8ok küziit t vahJ li:í.borús:igra fenyogctűdzütt, 
ii:bms személy nt:í.11 is mag:Lt vetette s most sem szünik, a. 
különös ltelym Yalú cgylwnkerűlésWl magút d nem Youja, 
úton úl félen s mús helyeken egész népnek kicsinytől fognt 
nagyig nagy Lotránkozús:írn, ·az mint czntún conficiúla11dlí 
és béadandó relatoriamb<\l lJ(ívchben fog elucesc:Uni, ha taga-
1l:í8t tPmie, futura se<le. Azért, hogy Lotrúnkozt.atúképpell 
sok iüűktűl fogva egész mo8bl.llig l-Jt i11 poe11a aiticuluri 
florenis 200, hogy hííLájos boszorkfüiyos linliigi prnktiklrnl 
(if/!I !) kantéroztatolt vs kai1tfrozott, siniiliter in Hlorenis 
:.!00, hogy házasok kiizött znrznvart, vesr.ekedést, gyiiliilsé
get szerzett., pari ter in florenis 200, hogy potligleu sokakat 
1IH'ghotr:í11koztatott, :iz ecclesi:it kiivt'S8e meg. ~zekcn kév:í
nom convinc:iltatlli n. jme. 1\fost pediglen exmissiot kérek 
mngm1111ak non oLst:rnte, hogy ue111 cornpareúl :ul elloee11-
dam Íl1stitutam hanc actioncrn fusin;; cum munibus coHgrnis 
circumstautiis. l<.:s ha Yttbmi tíjalJh dolog :i<ln:í, ellí rnag:ít, 
protPsl{Llok sokuniter et. coram l:itius et pro parte fisei, 8110 
tempore solvat :wt'Pos lluos. 

(Rrnlún kiiliinf'r:Tc .io.i;i /im111isrÍf/Ok küvetkc.tnek, 111r:fw!.-' 
nz iiyy lrinJF!Ji:t ll<'llL frinti!.·: kiilüuúeu 'i.-: l1enn/'o,r;lr1llrtl1w!.· 
a kiicel !.:ezíi n~;.::(~~ben .) 

Suh,;;erpw11ks rntiom·s, snlJ lmc l1t'vata post exhibitn111 
Nornrn ct in paribm; exttmlaturn exhibitan, sP<l 11011 accl'p
tntac 81111t, hue t.arumi adject.ae. 

0 bsel'Yand um <1 uo:i d N ornm fonnmul 11111. Pr:wm issis 
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pmemittcndis pro primo errore ct clefoct.u inetac (t. i. in eausam 
a t t niet.ac) et procnrn.toris su i rccognoscern 1 nrn, 'l uocl a ppclla
veri t incta, qnam appcllationem ex eo tempcstive rcmit
tcmlo insinnavit Novnm simplcx vfrtnte cujns 2-do · pro 
<lcfectu s11i et procmatoris agnoscit fuissc, tlum excipit 
contra fornm solidins snas rationes non alleg:werit, '}Uas 
nnnc virtntc hujns Novi in forma sic reformat inct:t. 

I11cf:a intnitn prnescnti;; actionis nnllatenns suhjncet 
j11ris1lid.io11i rn~cleHittst.ic:w,c\t'go 111·acsens hocce f11rn111 ucch'Hia
sticum re::-;pcdu incattne est inc0111 pof orn;, q mul seq 11e11 ti lnrn 
sic demonstratur. 1-mo. J tHliciornm valor dcpcn<lct a jnris
tlictione, mHll! formn est inconqJr.tcrni, cnjns jlll'ü;dic~ioni 
inctns vel inctn non snhjacct, in1·istlictio vero ecclesiastica 
rcspicit ni1ice pcrsonaR sncrn.s ct rcs i;mcras, ast in pra.esenti 
c:a11sa ncc pPniona. est snc1·n., son J'(!ligiosn, nec res est taliR 
et qnid<'m nec per se, nec ·per accidens; ergo nnllatenns 
praesens · causa est fori ecclmliastici; minor sic prolmtur 
intnitn personne est reR manifostn et sic <1no:1<l rictus in 
nctio11e specificatos, cnm personales sínt, ex iis<lcm :ictis 
prn·sonalis compctat, c011seqfü'll terqne sorti tnr forum ratioue 
personac. 2-<lo. Actns in adionc nniversalitcr tangentes nec 
per sr, nec per acci<lms sunt jnrisdictionis ecclcsiaHticac, 
s<•d saecnlaris, 11uod l-1110 e dcclaratae jnris<iictionis ccclesias
ticáe opp0Ritio11e manifeRtum est, tanto mngis 2-<lo pnnctis 
1-mo et H-io complectentes actns rcspl'ctn i11ctae fornicatióncm 
involvnnt, fornicatio vero, irno 1t11aliscnnrtue illicitus concu
hitus est per He et rma natnrn juris<lictioni::-; !'laecnlaris, 
pront ill<ligitat Approl1. Const. pnrt. 3. tit. 47. art. 21. nhi 
propter n.<lulterium et alios concubitus illicitos poPnam 
statnendi npprohatio constitnitnr, manifcstum est jnris
<lictioni saecnlari eollem ncl<licta prO ohjecto inris<lictionis 
posnisse. 3-io . .Actns snnt profani, ergo nonnisi tnnc sunt 
jurisdictionis ecclesiasticnc, qnan<lo acl matrimoninm diri
mcndum sen divortinm verteretnr negotimn, et sic per 
accidens fi eret fori ccclcsinstici, scd in praesen ti negotio 
actio non est institntn., pront 1wc potcrat sic institui nd 
divortinm matrimonii; ergo non est praesentis fori. Hinc est 

Tertio. Quod tam continuu. jn<liciorum pri.xis, qnae 
vim legis lrnhet Prolog. tit. 11. qnam omnes juristae magiae 
crimen hotlie, scu moderno acvo purc ntl ÍOl'Ulll saecnlare 
spectn.ns assernnt, prout vi<lHre est inrisprudcntinm dni 
Stephnni · Huszti lib. 3. tit. 16. n. q. similitor förnicr.itio
nem pront ex eo<lem moclo cit. dno Huszti iuris lib. eodem 
tit. 22. mnnifestnm est, ncc potcst nlitcr fieri, quia sunt 
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haec delicta publica sem criminalia. - Ex his itaque prono e 
loco fluit, qnod 1-mo esset contrn nobilitarcm praerogat.ivam 
inctae in praesenti causa respon<lere in merito, prout ait 
Approh. Const. part. 3. tit. 5. art l. in his verbis: a nemes 
ember csak coram suo competento iuclice tartozik törvényt 
állani és nem m:í.sntt. 2-do. Et in hoc foro ecclesiastico 
pronnnciatum inclicinm non potest subsistcre contra ean
<lem incattam juxta novella.rum s. rq~ni Hungariae 1715. 
art. 28. sess. 1. et hinc Digest. A. ultimus sic se habet: 
extra iurisdictioncm ius clicenti impune non paretur. H.atio 
hacc est: quod ius clicenti potestateru non habet et est similc, 
11trnm si priva.tns :iliquis forret jndicinm, non ohstantc 
priwn llegatas legalcs has ratioucs, ex canonista Engel lib. 
2. in delicto aclductae rationes. <luia 1-mo in causis profa
nis ius nmnicipale derogn.t canonibus, imo tollit, ut est 
Prolog. tit. q. et non nisi tuuc rcfugien<lum est in causis 
profauis ad sacros canones, ']_uando dcstituimur municipali
bus prout indigitat tyrocinium acl Prolog. tit. 2. circa finem 
alias enim confumlcrcntur imisdictiones sacculares cum 
ecclcsiasticis ct rota vorsa. 

Et hinc est, quod c.lni etiam pastores, vel verbo 
ecclesiaesticae personae ea<lem lege et consvetu<liue saecnla
ribus debent uti, prout est Tripart. Decret. part. 1. tit. 
2-do. Homagium']_ue fidelitatis rcgi prnestanc.lum iam ohli
gantur Trip. Decret. par. 1. tit. 12. imo subja.cent iuris
<lictíoni saeculari in pluribus. Tanto magis 2-do Rpiritnalis 
et materna correctio aedificatio et similia, quae citantur 
ex eodcm Engelio, et intuitu quorum, cum distinctioneque 
illa, criminales etiam causac esse fori ecclesiastici non ::i<l 
litigationem ct ad fornm Rpectant., sed iuxta iustitntum 
dni· m·i .Jmm Christi lHo<lio 111·actlica.t.ioniR illa. 1ldwnt tieri, 
aut per alinm modum diRciplinac• ecclesia.stic:w. Acccdit B-io. 
Quo<l crimiualis causa. a lege ct. natnra sit <lclinitn, non 
potest non criminalitcr pl'Ose1p1i, 11uia index 11on potest 
arbitra.ri et judicarc, scd sccnml111n lcgl'S <lcl>et uecessario 
iu<licare juxta illum jurista.rum a.xioma: non e:,;t judicau
dum de legibns, sed sccundum legeR, prout innuit Prologialis 
tit. 6. 15. et '1.1rip. Dccr. p. 2. tit. 2. - Ast praeseus tuameu 
causa est q uoadmn~iae crimen et lfUOad adultorium quo per 
inc.lirectum actor allu<lit, e:-;t pure criminalis, constnt dc 
crimine · magiae ex continua ju<liciorum praxi,. ']_uoc.l sit 
poen:i. lmjus crimiuis ca.pitalis, pront et cxpericntia optima 
rcr11111 m:1gistra scimus, sic i11n11it ctiam suprnfatus duns 
Huszti lib. 3. tit. 16. n. 10. JJc adnlterio ctiam consta.t, 
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<p10<l hujns ct.iam poCirn sít capit.alis e supra citatis .Approh. 
Oonst. A. Scd in cansis criminalih11s contr:i. victum rcligiosi 
onlinis 1mice prnescntem csse ecclesiasticurn, emu jnclicium 
pronnntiaretnr, tanto nin~is pronunciare ecrlesiastico in 
criminali snh poena suspensionis est illicitnm. 

Extrarlatnm pnr Stcphanum Csorba 
H:H:rae sndis jnr. notal'i11111 mp. 

,\nttn 175:!. die 1:1. (kloliris. 

(L. S.) 
<-!nod prn.PH<'llR copin rx nni,·cr~iH origin:ili\>11>1 nh~qlll' 

n.11g·mp11to, <liminnt.iorw, vnriat.ione pro1·sns Rit <l<'~cript.n, hisce 
ntt.<•Htamnr füle nost.rn m<~<l ian te. Rignn tum V ol<lorf. ] 7 5 7. 11-mn 
Nept<•mbris. 

Ladislaus ApCtti incl. com • 
.A lhensis '.l'ranniac jnr. nssessot'. 

Stcphanus V cress jun. 
nobil. de Kézdi-Dálnok. 

Kívül: Az p. vilúgi l11íromszéki papok Istent haragra 
frlgcrjesztí), igazsiígot elnyomó, törvényt felfonlitó nemesi szé
kely sznlmds1ígot súrbnnyomó, egekre ki1\ltó processus1\nnk p(1rjn. 

( Eii:y kort'1 hitelesített másolat, a br. A por család altorjai lcvéltúrábnn.) 

7. 

Altmj:í.n, Karatn:'tn, Pcselnrkcn (~s KoY:'lszn:ín, 
]7/i:J. llULl'CZ. 14--22. 

Tanúvallat<ÍS Benkő Anna és lHíró Apor József szeretkezése s az 
előbbi büM;'oslcodása, varcízslása és boszorkánysáffa iigyében. 

Sacratissima Cacsarcn. Regia .l\fojcstas, 
Domina Domina clementissima, henignissima ! 

Vestra clcmenter nosse <lignetnr Sacratissima Caesarea 
Regia l\fojest.as, qnoll nos literas cjns<lem Sacratissimae 
Uacs. H.egiac Mnjcstatis vcstmc compnlsorias pnriter et 
attestatorias pro parte etin persona fidelis Majestatis Vestrae 
gencrosi Nicolrti Endes de Csik-Szt.-Simon, cansariim 
Majcstatis V cstrac in 'l'ransylvania, partilrnsqne eiclem 
rei 11corporat.is fi!"cali 11111 di rcctoris, rationc <licti officii sui 
llircctornt.ns legitime confcctas ct cmanatas, nohisquc int.l'r 
alios ejusdem 8acratissimae Caes. H.egiae Majestatis Vestrae 
hmniles, perpetnoque ficleles, subditos ac literis in iisdem 
nominanter conscriptis praeceptorie sonnntes, directm1, snmmo 
<Jnn decnit l1onol'c et ohedientia receperimns in haec verba: 
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l\foria ~rheresia, Dei gratia Romanorum imperatrix ac 
Germaniae, Hungariac Bohemiaeque regina, Archidux 
austriae, <lux Burgundiae etc. haereditaria princeps Tran
sylvaniae et Siculorum comes, fidelibus nostris univ-0rsis et 
singulis, illnstribus, spectabilibus, magnificis, gencrosis, 
egregiis nobilibus et agilibus pariter etiam ignobilibus ac 
alterius cujusvis status, bonae tamcn et honestae famae et 
conditionis utrinsque sexus hominibus, ubivis in haereditario 
hoccc nostro ~l~rans.rlv:miao principatu, partibnsqnc eidem 
11nncxis constitntis rcsiclentibus et comrnorantibns, prn.escu
tiinn notitimn lmhitnris, 1-(mtiam nostram cars.-regio1pie 
pi'incipalom. Exponitur Majestu.ti Nostrae in pcrHuIHL fülelis 
nostri generosi .Nicola·i Endes do Osik-Szt.-Simon, cnusarum 
nostrarnm in dicto uostro Trans.rlvaniae principatu, parti
l>nsque mmexis l'cgio-fiscali111u tlfr(•ctoris, pro so et mtione 
ofricii sni dil'cctora.tm1, qnalitcr, idern medio vcstm ratiuue 
praetcxtnque ccrtornm qnor11nd11111 ncgotiornm coram clecla
randorum in pracsentia cgregiorum et nobiliµm Georgii 
domini Francisci Sam bler et Alcxii Török c:mcellariae 
nostrae provincialis ~rransylvanicae, Antonii item Imecs, 
14ichaelis Pauli et Joannis Endes, Sigismundi Liiszló, Petri 
RíLcz, Samnelis Halmúgyi, Martini Oarp, Georgii Boér, 
.loannis Nagy, ac nl terius Joan uis Petri ac J osephi Nagy 
tabnlae nostrae rt•giae in Transylvani11 jndiciariae scribarurn 
et juratornm notariorum per nos ad id specialiter exmisso
rum, v. comitnm item v. judlinmqne jurassorum ac notario
rnm sedrianun comitatnnru: Albensis Transylvnniae, de 
Kükiillű, Thordcnsis, Kolociensis, HunyacliensiH, Doboccnsis, 
S:wluok 11triusqne, interioris vitlelicot ot HwdiocriH, Krasz
ueusis <le Zarúncl, v. juclic111n denique rcgior11rn, cautero
rnm<1ne jnrassormn ac notnriorum sedimn Sicnlicnlium: 
Udvarhely, filia1inmque hujns Keresztúr et Bnrclóc:1,, trium 
insnpcr Hepsi_, Kéztli et Orl>ai ut. ct Miklüsv(~r, Csik item 
ntrinsc!llC Gyergyú ct K:í.szou, Mnrus, ücni<1ue et Ara11.rns 
vicecapitancornm, porro v. judliurnqne jurassurmu ne uota
riornm clistictuum terrae Faga.ras et Kővúr, hominum 
videlicet nostrorum regiornm, pro jnrium suortun tuitiouo 
ac defensione, certas quo.sda.m fassioncs 11t attestationes 
celebrari facere :vellet, iure admittente; CUDl autem veritatis 
fusRio, justitiaeque rocoguitio nemini sit almegnmla: proinde 
vubis hnrum serfo conuuittimus et maudmu11s f.irmitcr, nt 
clmn et' <!lltilldocunqno cum pruesentil>us simnl vel divisim 
fueritis reqnisiti, statim vos sub 'oneribus siugnlurmn st•clc
cim rnarcarum gravis ponderis, per eos, quorum iutcrest sen 
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intererit, irremissibiliter exigendarum ad diem . et locum 
per dictmn exponentem vel homines ejns ad id transmitten
dos vobis praefigendum in praesentiam dictorum hominum 
nostrorum regiorum personaliter accedere, ibique. ad fi.dem 
vestram Deo debitam, qualiscunque vobis de et super rebns 
coram interrogandis constiterit certitudo veritatis, suo modo 
dicere, fateri et attestari, modis omnibus debeatis ac tenea
rni.ni. Snper quibus quidem fassionibus et attestationibus 
vestris literas tandem per praefatos homines nostros regiqs 
s11 h sigillis subscriptionilrns1prn sub:, füle eorum metliant.8 
conscribendas, annot1J,to exponenti jnrium suorum .111..HJriorem 
futuram ad cantelam necessarias extradari volumus et jube
mns, communi justitia. et aequitate svadente. Secns non 
facturi praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
in libera regia<pte civitate nostrn. Saxonicali Oibiniensi, die 
<lecima septima mensis J anuarii, anno Domini millesimo 
septingentesimo quinquagesimo tertio. Et subscriptuin erat 
a dextris: Lecta Oorrecta, erantquo sigillo ejusdem Majes
tntis Vestrae judiciali et authentico, eoque Transylvanico, 
in inferiori earundem margine, in medio loco videlicet 
solito, super cera rubra ductili impressive communitae et 
roboratae, pratenterque confectae et emana.tae. 

Quibus receptis, nos benignissimis ejusdem Majestatis 
V estrae manda tis, in omni bus, prou ti tenem ur et par est, 
obedire, satisfacereque volentes, in hoc anno prnesenti mille
i;imo septingentesimo quinquagesimo tertio, die · decima 
11narta monsis Martii in et ad possessionem Altor,ja in sede 
Hiculicnli Kézdi cxistoutem, consequontorque dommn agilis 
primipili Michael·~<; 8mbc> de eadem Altorja, jura.ti ejus<.lem 
vossessionis judicis accessimus, ihique testes infrascriptos 
vigore praeinsertarum literarnm Majestatis Vestrae Sacra
t.issimae compnlsoriarum pariter et attestatoriarum, nostri 
in praesontiam legitime citatos et accersitos, exacto priu8 
ab iisdem firmissimo juramcnti sacramento, de et super utri 
pnnctis per antefatum exponentem nobis exhil>itis, praesen
tibnsque litcris nostris insertis examinavimus, perceptamque 
a? iisdcm veritatis certitudinem subsequenti serie descrip
g1mus. 

Utrum nobis exhibitum erat tale: 
1-mo. Tudja-e a valló nyilván és bizonyosan, értette-é, 

avagy hallotta-é, hogy tekintetes nemzetes Imecsfalvi Imecs 
Damokos uram törvényesen elvált felesége Benkő Anna 
eleitől fogva mind nevezett férjével laktá.öa, mind azután 
micsoda életű asszony volt, és kikkel mi formálag társalkodott? 
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2-do. Nevezetesen, hogy Isten és haza törvénye ellen 
való rút, fertelmes, tiszt:í.talan, botr{mkoztató életet élt volna; 
ha úgy : kikkel, mikor, mennyi időtől fogva? 

3-io. Hogy bübújos, boszorkúnyi és ördögi esalúrd 
mesterségekkel is m{tsokat magúhoz botrúnkoztató életre 
csalni és húzni iigyekezett volna, avagy egyéb végre is 
afféle boszork:'myságot mind maga cselekedett ·volna, mind 
mítsokkal cselekedtetctt volna; ha igen: mikor, mit, mi 
formúban, kivel, hol és micsoda eszközökkel va.gy mn.tl-
riúkkal? 

4-to. AITt1le hüjös h:'tjoi; lwszorkfü1y1:1ú.gú.nak micsoda 
vl-ge és kimenetde történt r 

5-to. Efféle gonosz, istentelen cselekelletiért a nevezett 
asszony hivattatott-e a törvénybe, nevezetesen a szentszékre; 
ha hivattatott, ottan micsoda dolgait. bizonyították meg 
ellene és micsoda sententi:í.ja lött? 

6-to. Név szerént kik voltak <'llcne terhesebb és vil:i
gosabb vallók, azok hol laknak? és hogy hivattatnak? cum 
omnibus congruis circumstantiis. 

· Seqnuutur fassiones testimn. 
1-rna testis provida femina J nditha K.is providi Adel

berti Kis, jobbagionis posteritatum illnstrissimi quoudam 
liberi barouis I-etri Apor de Altorju, consors, annorum 
circiter 30. fatetur ad 1-mum et 2-urn: Tudom nyilvún és 
bizonyoson, mert magam is jelen lévén, szemeimmel !:'ittam, 
hogy. ennek előtte két eszten<lűkkel a kérdésben megneve
zett Benkő Anna asszony gyakorta. jú.rogatott az úrral, 
altorjai B:'ll'lí Apor ,'József uram ő ugúvnl vrnl:'tszui, a mikor 
is a vad:h;zatlmn cugcmet is elvittek magokkal s l:'Lttam 
szemeimmel, hogy azon vud:'tszat alkalruatoss{tgií.vnl az erdőn 
Be11kő Anna asszony úgyat vetett, R ketten nevezett Apor 
J'ózsef uram ő nagys:'Lg:'tval egy ágyba és e~y takarodzó alá, 
szokás szerént levetkezve, lefeküutek s gyakorta együtt húl
tak. Ennek előtte mintegy hét esztendőkkel maga mon
dotta nékem Benkő Anna asszony, hogy ő kglme neve.zett 
Apor József uram ű ugúval közösült vagyis par:'tmí'Llkodott, 
a mikor is (ad 3-ium) mi<lőn a parúzn:'tlkodús közbe érzettc 
volna, hogy Apor J1ízsef uram ő ng:'ttól megyen beléje a 
magv, aztat nem engedte, hanem megfogván Apor Jözsef 
uram ő ngírnak szeméremtestét, a.ztot maga testéből kirán
totta és az Apor .T ózsef uram ű 11g:'ttól elmenő magot egy 
poliúrban megvette <!s aztot adta egy Peq~előné nedí czig:'tny
asszonynak, mert azon czig:'myné1 a mint maga heszéllettP 
nékem Benkő Anna asszony, tanította volt {) kglmét, hogy 
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azt cselekedje s ·azon cz1ganyné arra igyírte volt mag:it, 
hogy az említett matériával ugy megcsinálja az urat Apor 
.József uram ő ngát, hogy soha mást Benkő Anna asszo
nyon kivííl el nem vészen magának feleségül; ezeket mind 
magától Benkő Annn. asszonytól hallottam. 

Tudom azt is, hogy Benkő Anna asszony én tőlem 
kiilde egy véka lmzát a nevezett PergeWné nevii czigány 
a.sszonynak a végrP1 hogy igyírete szerént Apor József uram 
íí ug::ít J3Pnkő Anna asRz011yhoz csináljn., a mikor is kérdém 
én azon czigánynét, hogy miképen bátorkodik olyan dolgot 
cselekedni ; . arra elévévé a czigányné a pohárt, a melybe 
vala azon magv, vagyis materia, a melyet Benkő Anna 
asszony néki küldött volt, a melyet láték Rzemeimmel, s 
nkkor monda a czigú.nyué ilyt'n szókot: én semmit sem 
csináltam véle, nem is csinálok, de nem nyughatom Imecs
n~től, csak jár reám, hogy kössem egybe őköt Apor József
fel s hirtden egyebet nem go111lolhaték ki; <:n bizony c1:mlok1 

a hogy lehl!t, rnert én azzal élek. 
Ennek előtte három vagy négy esztendőkkel egy alkal

matossággal sokszor említett Benkő Anna asszony engemet 
t'lhíva magával Karathnára, s midőn o<la mentünk volna, 
megiisméré ő kglme az u ton az Bár<í .A.por József úr ő ngn 
nyomát, hallám, hogy azon nyomot kilenczig elolvasá és a 
kilenczedikből látám szemeimmel, hogy a földet felásá Benkő 
Anna asszony, a mely földet maga házúhoz haza vívén 
maga vizeletivel megelegyítvén, agyagat csinála belőle és a 
tiizhelyet, a hol u. tííz égni szokott, megtapasztá azon 
:1gyaggal s tüzet tévén rcájn., midőn a tüz meggyúlt volna, 
luiromswr ilyen szókot uwmla. Henk<í Anna asszony: úgy 
1'.1/jcn Ap01· Jiizsef'nck a s.?ive ?tttínna:m, mint ez· az tűz. 

lJ:í.ttam azt is szemeimmel, ennek előtte mintegy 
harmadfél csztellflőkkcl, ho;,{y Benkő Anna ai:;szony maga 
ház:ínu.k llégy belső. falait mézzel megkente, ilyen igéket 
rnomlv:'m: vrilaiwint ezen '11<~1!/ fid <i'rö!.·ht c.r;ynuisf nézi~ 
ÚfJY nrtzzen szüntelen relÍm. Apor .Túzsef; és valamiképpen 
azon (alak cgynuístól meri nem míll1atnal.:, . Ú.fJY meg ne 
vlÍl!tussunk mi is egymlí.8t<il, s nzutún lisztet vévén, a szitút 
az alsö fclivel folyiil visziíson fordít:i és azon viszáson for
dít.ott i:;zít:ín a füztet kilenczszer megsziti'í.lá s a mézet a 
fal oldal:írül lcvakarv:'in, a liszttel egybe elegyíté R vizet 
vévén a szájíiba, azt is köziben bocsútá, s ezen matériíik
b61 pa.gácsát sütött, a mely pag:'.ícsflt aprón törvén az Apor 
.l ózsef uram ő nga étkeit azzal főszerszáruozta. Maga 
heszéllette nékem I mecsné n11szonyom, hogy mikor a víz a 
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szájitban volt, azt gondolt:1 magában, hogy valamiképpen ő 
akkor nem szólhatott, víz lévén a szújában, lÍgy Apor József 
uram ő nga is rajta kívül senkinek ne szólhasson. 

Ugyan azon fül() bí.jba, egy alkalmatossággal Benkő 
Anna asszony egy halat, l(Lttam Rzemeimmel, hogy n, maga 
valagában megkevere, n mely halat friss011 mcgsüWtt., s 
Apor Jó;1sef uramot ebéden ezzel a szép sülttel veudéglé 
Benkő Anna asszony s l{Lttarn a;1t is, hogy Benkő Anna 
asszony a mnga szennyes pendelyin égett bort szűrt ií.ltal 
aztot mondván hogy: valamint ez ci pendely vcnlöll-ik ltZ 

1hi testemlte.i, 'IÍfJ!J verlWdj1>k Apor .f úz·sef utcínnwn; 11 mikor 
is azt rnomlotta nekem ,Benkő A1ma aHszony, hogy u:wn 
aszeré1~,t m~gsziirt égett bort rncg fogja itatni P. por .J <ízsef 
uram o ug:Lval. · 

L:'Lttam aztot is szemeimmel, hogy Benkő Amm 
asK:i:ony az Apor .hizsef 11ram ö uga l:tlirnvalúj:ít a iekerö
c:ira, a melyen fonalat szoktak tekerni, felhúzva, 8 aztot -a 
h{Lza hij(m a kürtőre helyheztette és tekertette viHzúson s 
egy alkalmatosi;á.ggal a maga Hzolg:Hója hazól elmcnvrn, 
velem is tekertette, a mikor is ilyen igíket mondott Benk() 
Anna asszony : valamint ez a tekerő me,q nem áll, Ú.fJ/I 
Apor József' is meg ne állhasson, míy ha.rn nem jö .: ezt 
pedig a végre cselekedte, hogy olyankor Apor József uram 
ö nga honn nem lévén, hamarébb haza jöjjön. 

Azt is maga be8zéllette nékem Benkő Anna asszony, 
hogy ő kglme a maga segge v{Lp1ij1tn a vajat leszürvén, 
azon vajjal fánkot sütött, a melyet Apor <József uram 
ő ngá.val ruegétetett, s muga is ett be11nn, mert· 'a . mint 
maga u1011dotta, kételen volt vélle. 

Azut:ín hogy Apor J<ízscf uram í) nga nwgLú.zasodott, 
hallottam Benkő Anna ai;szony sz{Lj:."L ból ilyen sz6kot: A por 
.József urfi el vén egy mezítelen valagat, a mel.rre m:'Lr 
költött kétsz:íz forintot, 1ln Isten engem ugy Rr.g1~ljen meg 
nem engedem, hogy csak esztendeig is egyi.itt lakjanak, 
mert tudta azt Vay Mitrja, hogy mü miként vagyunk s 
mégis hozzá. ment. 

Ad 4-um. Tudom bizonyoson, hogy az ür Apor .lúzsef 
uram, a miolta meghíLzasodott, mincl rossz életet élt a fele
ségével Benkő Anna asszony mián. 

Ad 5-um. Tudom a;1t, liogy a szentszéken perlették 
Benkő Anna asszonyt, s úgy hallottam, hogy olyan senien
tiú.ja lett, hogy háromszor ecclesiát kövessen és h{Lromszá;1 
forintokot fizessen. Caeterum nihil. 

Continuata est haec irn1uisitio die immediatc snb-
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scquenti, clecima quinta viclelicet rnensis Martii anno et 
loco iisclem. 

2-dus tcstis providns Stephanus Zöcle annotatarum 
posteritatum }Jraetitulati l. haronis Petri qnonclam Apor 
jobbngio, annorum 27. 

3-ia testis provi<la Anna Mihályko praefati Stephani 
Zöde consors annon1m 26 fakntur uno ore ad omnia: Azt 
tu1ljuk, mert láttuk, hogy a kérdésben nevezett Benk6 
Anna asszony szoptatós asszony ember tejével gyakor izben 
pogácsát siittetett, de mit csinált vélle, azt nem tudjuk. 
Azt is lúttt~k s tudjuk, hogy Apor Jc>zsef uram ő ngával 
Benkő .Anna asszony, a miolta elvált a férjétől, gyakorta 
mulatott és volt egyiitt, de SCJI\InÍ rossz cselekedeteket nem 
láttuk. Praetcrea Anna Mihálykó solo fatetur et dicit: 
Hallottam magától Tienkő .Anna asszonytól, hogy azután, 
hogy A por József uram ő nga megházasodott, mondott ilyen 
sziíkot: Nem vetek esztendőt belé még, Vay Mtírja kimenyen 
innen lakni s én lészek .Apor .Józsefné. Azt is tudom bizo
nyoson, hogy Benkő Anna asszony nékem könyörgött, hogy 
Apor .József i'ir ő nga patkajának a sarat vigyem néki s 
megaclja az árát, de én nem cselekedtem; e pedig volt 
enne/e eliítfo mintegy tíz esztcndíikkcl. Ad reliqna nihil. 

Eodem anno et clie continuata est haec inquisitio 
nostra ín oppido Kézcli Vásürhely, praefatae sedi Siculicali 
Kézdi ingremiato, domoque circnmspecti Clementis Sziics 
civis et inhn.hitatoris ejm1<lem oppidi in serie fori publici 
situnta. 

4-ns testis generosns dnus Joannes Jlápolti d8 Pesel
nek~ annornm 59. fatetur ad J-mum: Tudom azt nyilván 
és bizonyoson, hogy az ntrumban nevezett Benkő .Anna 
asszony altorjai br. A por ,József uram ő ngát igen megsze
rctvén, ő ngához való bizt:íl>an vált cl előbbeni fériétrJl 
ImecR Domokos uramtól, azntún nyilván tapasztaltam, hogy 
ií.gy éltek egymú.R ki>zött vnló nyájas társoságbmh mintha 
hiitös<ik lettek volna egymáshoz, mert ml 2-nm: En nálam 
házamnál is jó darab ideig lakván Imecs Damokosné Benkll 
.Anna asszony, gyakran jött oda hozzája az l'Ír .A por József 
uram éí nga, s azután is gyakorta jöttek együtt házamhoz 
s más alkalmatossú.gokban is láttam együtt való nyájasko
clásokat, de semmi feslett erkiilcsöket nem tudom, nem lát
tam . .Ad 3-ium: Most nem régen engemet () Felsége com
pulsorium mandatuma mellett requirálván Benk() Anna 
asszony, hogy az ő kglme mentségire inquisitiót peragáljak; 
én ugyan hozzá kezclók az inquisitióhoz, de látván, hogy a 
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fátensek nem az ő kglme mentségire, hanem terhére felel
nek, mit feleltek pedig, in specie nem emlékezem reá, belé 
hagyám az inquisitiót. Ad 4-um nihil. Ad 5-um: Azt hal
lottam, hogy Benkő Anna ar;szony törvényre a szentszékre 
idéztetett volt, de azon törvénynek kimencteliről semmi 
bizonyost nem tudok. Caet.erum nihil certi. 

ó-us tcstis nobilis Latlislans Imecs dc Kézdi Szt. 
Lélek fa.tetur ad ourni:t: A kérdésben feltett Benkő Anna 
asszonynak én semmi dolgait, boszorkányságát, vagy egyéb 
tisztátalan életét nem láttam, hanem tavalyi esztendőben 
inqnir:ilvt'm ő kglme 111cntségirc, cmlélwzem a fatensek ilye
tén importantiaira: hogy tudni illik Benkő Anna. asszony 
döglött kutyának a szájában almát és hájat megforgattatott. 
volna s azon hájjal pogácstí.t süttetett volna és hogy ad 
(Íf/!J !) llligllitt. kutyát mPgpiikdiisvén azt mondották volna: 
hogy 'VC~lmwiképpen a rlü!Jlüft kntyát utálják az emberek, 
ú.'JY uf<íljon minden a:,1szony állatot az úr Apor Juzsef' 
11 mm ő nya Beukü Anna a:,1,.;zonyon /civiil. Caeterum 
nihil ccrti. 

6-tus testis nobilis },ranciscis }'nrago de Szt. Katolna, 
itnnorum 60, fatetur ad 4-um et 5-um: Tudom azt, hogy 
az utrumban nevezett Benkő Anna asszony a szentszékre 
maga gonosz ci;elekedeteiórt tiirvénybe idéztetett volt, mert 
én lévén a szentszéknek fi!>cusa, magam procedáltam ő kglme 
ellen, aholott is actiomban kurvas:igát és boszorkányságát 
feltévén mindazokot sufficientibus documentis comprobáltam, 
melyre nézve a szentszék hatszáz forintokig való· bursalis 
poenáru sententiája által condcnmálta ő kghnét. Oacterum 
nihil ccrti. , 

Oontinnuta est huec inquisitio 11oi;tra in praefata pos
sessionc Altorja, domm1uc pradati 1llíchaiilis Srttb<í, tlic 
<lccima scxta 111eni;is 1\fariii anno cjustlem. 

7-a tcstis proYida femiuu. ltebecu. SzíJts, providi Bar
buly Krecsun inq uilini nohilis dnac Orii;tiuae Hodo, ~cne
t·osi quondum Pauli Benk{; dc .Altorja villnae consorH, mmo
r11m circiter 4H. fatt;tm ad 3-11111: Szemeimmel lú.tta111, 
hogy nz H1mkő Anua aRszony ennckclűtte circitcr öt csz
teutlőkkcl egy ide Yaló Bu.rbulyné nevű oláh .asszonynyal 
maga htizú.mí.l habot vettetett, tle mi végre cselekedte, nem 
tudom . .A.cl reliqua nihil certi. 

8-us testis nobilis Andreas Márton de Altorja, anno
l'lllll 60, fatetur ad omnin: l;áttam aztot szemeimmel egy 
alkalmatossággal~ ez előtt circiter négy esztendővel, hogy az 
erdőn az u trizál t Benkő Anna. asszony A por J ózscf uram 
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ő ngával déli álmat e~yütt aln11t és egymás mellett heve
résztek. Cactcrnm nihil certi. 

9-a test is honesta fetnina Anna Lu k:ics, agiliR primi
pili Cleme.ntis l\fike coni;;ors, a.nnorum 49. fatetur a<l 1-mum, 
2-nm: T11do111 nyilv:in és hizonyoson, mert szemeimmel lát
tam, hogy a kérdésben feltett Hcukő Anna asszony a köze
lehh elrnnlt. ny:í.rha kasz:tl:islrnr q~y allrnhnatoss:í.ggal rnid<'ín 
innen Ji'ut:tsfalv:tra m<'f{y<~k vnla, itk11 a mez{ín a lrnzáluíl 
az üt s;r.ölyiről fclkelr, ai 11rral, Apol' .J1íiiwf uram íí n~:í
val egyiitt ültek ottan a lmiáhan, vagy hevel'tek, nem htt
hatta.m a h11zátúl, mikor fclkelének a buzából, Apor .József 
nram ő nga egyfelé, s Benkő Anna asszony 1wdig más
felé elmenénok. Oactcrum nihil a<l reliqna. 

10-a tcstis honesta fcmina llelena Nagy, agifü; pri
mipili ],rancisci ]~óva consors, annorum 26, fatetnr ad 
omnia: Ennek előtte circiter négy esztendőkkel egy alkal
matossággal az erdőre len nyőni mentünk vala, a holott is 
jelen volt az utriz:í.lt Benldí Anna asszony az 11rral lir. Apor 
.T ózsef uram ő ngával s láttam szemeimmel, hogy egy fara 
superlát ·móJjáru. köpönyeget vontak fel, azon köpönyeg alá 

· Benkő Anna asszony és Apor József uram ő nga egyiitt 
bebujtak s ottan egész éczaka egyiitt voltak, ottan egyiitt 
háltak, cfo mit csináltak, a köpönyegtől nem láthattam. 

· Uacterum nihil certi. 
11-a testis honesta femina Anna Szah<J agilis primi

pili .T oannis Czikó consors, ::mnornm 36. fatetnr ad a-nm: 
'l'udom bizonyoson, hogy a midőn szoptatós asszony voltam, 
az utriz:ilt 13enkíí Anna asszony én tőlem csecstejet kéretett 
s én magam is láttam, midőn azon téjjel pag:ics:it siittet<'tt 
HenkíJ Anna asszony; egy ol:ih asszony, a kit is Gerg<"ly 
GáLornénak híttak, s innén valahova elvetemedett, vitte el 
innen én tőlem Benkő .Anna asszonynak azon tejet, a mely 
asszony beszéllette nékem, hogy az én tejemmel sütiitt pogá
cs:ít az 11rral A11or J.ózscf urammal {) ng:ival Benkő Anna 
asszony megétotte. Oaeterum nihil. 

Ibidem die immediu.te subsequenti decima septima 
videlicet mensis Martii anni ejus<lem banc inqnisitionem 
continuavimus. 

12-a testis honesta puella in capillis constituta Anna 
Kis, praefati Adalberti Kis filia, annorum 18,· fatetur. ad 
3-um: IJáttam magam szemeimmel, midőn a kérdésben neve
zett Benkő Anna asszony ennekelíítte circiter három esz
tendőkkel a ház híján a ktirtő feli helyheztetvén a fonal 
tekerő fát, aztot ottan viszáson tekerte, de mi végre csele-
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kedte, nem tudom. Tudom azt is bizonyoson, mert jeleu 
voltam, hogy Benkő Anna asszony ennekelűtte mintegy 
11árom esztendőkkel egy korsó szenes vizet csinála s enge
met kére, hogy azon vizet vigyem el és az Apor ,József 
uram ő nga ajtajH. előtt a küszöb alatt keresztül öntsem el 
s én a szorént cselekedtem, de eztet is mi végre cselekedte 
ő. kglrnc, nem tudom. Ugyan azon üdő tájba egy alkalma
toss(Lgg~Ll elhíva engemet Benkő Anna asszony a vízre, a 
hol két patak öszvefoly, s ottan ő kglme háromszor vizet 
meríte, a mely vizet hazavittünk, mit csin::í.lt vélle, nem 
tudom; ez pedig vala essős üdőben. Azt is láttam, midőn 
.Apor ,József uram ő nga egy alkalmatoss:iggal lkafalvúra 
akar vala menni. J mecs Damokosné Benkő Anna asszony
hoz bémene, a lovai künn az ajtó előtt állván, az alatt 
Benkő .Auna asszony az Apor .T úzsL•f uram lovának farká
ból és serényiből ml'tszett s midíín Apor .József nram elin
dult vulun, azon lószlírt folvivé Benkő Anna asszony n b:iza 
bíjára s ottan a kürtő foli helyheztetett fonnl-tekerő f:íra. 
tévén, vissza tekerni kez<lé azon tekerőt, s tµdom bizonyo
son, hogy Apor József nrarn ő nga el nem mehete Ikafal
vára, hanem a rnezőrííl visszatérc Benkő Anna asszonyhoz. 
Ad reliqua nihil in merito. 

13-us testis agilis primipilus 8imon Csohot, auuornm 
40. fatetur ad 5-tum: Tudom azt bizonyoson, hogy az 
utrumhan feltett Benkő .Anna asszony a szontszékre tlir
vényre idéztetett volt;· olvastam is az ő kglme ellen valö 
actiot, a mint emlékezem reája, a volt benne, hogy {) kglme 
házas személyekkel rendkívül barátkozik s azokot magához 
hódítja és hogy biibájos boszorkányságban rlegyítette volna 
n1agiít, <le micsodás kimendele lett azon törvénynek, 1w111 

tudom. Ail reliqutL nihil certi. 
14-a testis 11ohilis fo111i11a Cristina, Bodo, generosi 

11uon<lam Pauli Benkő ue .Altorja relicta vidua., in UOlllO -

sua uobilitari in eadem .Altorja sitnata, legitime requisita 
fo.tetur ad 1-IDlllll et 2-um: Nytíjas társalkodását az utriz:ilt 
Benkő Anna asszonynak az urral br. altorjai Apor .József 
uranmml ő ng:trnl gya.kor izhen 1:1.ttam s uevezotesen ennek 
előtte circi ter h:trom C'szto11ll\ík kel a fo1·pd(íro 111lmvé11, Pgyü ti 
vol tuuk szálláson Benkő Anna asszonynyal és ·Apor .József 
urammal ő ngával, a mikor is szemeimmel láttam, hogy n.z 
úr .A.por József uram és Benkő .Anna asszony egy ágyban 
.egy takarodzó ala.tt egyii tt hál tanak. Ad reliq ua nihil certi. 

15-a testi~ honesta fomina Catharina Sándor, agilis 
·primipili Andreae Vízi consors, annormn circiter 19. ob 
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infirmitatem in domo sua iu praefata Altorja, existentc legi
time req11isita, fatetur ad l-m11m et 2-um: En két eszten
dők elfolyása alatt lévén az nt~iz:ilt 13enkű Anna asszony
nak béres szolgálója, tndom azt bizonyoson, mert ngy · 
tapaszta.ltam, hogy azon iidűnek elfoly:í.sa alatt az ür .Apol' 
.Tózsef mam ö ngn gyakor jiitt Benkő Anna asszonyhoz, gyak
ran ő kglrninél is h:í.lt., 1lc :tkkor bcnniinköt kikiil<liittek él'I. 
csak ketten há.ltan:ik egy h:í.zban. Acl 3-11m: 'rmlom azt 
hizonyoso11, lioµy ennek eWtto k1;t cszt~ntlűkkel Benkő ,1_\1mn, 
nsEw.onyuá.I vall) l:tktom han éí k~llllo Pgy ag:irnuk a· fejit. 
clvtí.gattn, R. melyet megéget!)tt, cle mit csinált véle, nem 
tmlom. Ugyan azon iidő t:ijha parancsola nékem Benkő 
A nnn. asszony: menjek el 6s ogy dnrab h:ija t egy megdiig
lött kuty:í.nak a szi:íj{tban megforgassak; én elmentem ugyan 
asszonyom parancsol.atjára, clc a hájat a lrnty:í.nak száj(tbau 
rneg nem forgattam, hanem visszatérvén azt mondottam, 
hogy véghezvittem paraucRolatjnt s n hájat keziben adtam; 

. mit csinált v(me, nem tndom. L:í.ttarn azt is, hogy midíí11 
Apor .József uram ő nga kiment. a gyüléshcJJ, Benk{} Anna 
asszony a lovának nyom:ihól földet ásott, de hová. tette 
azon földet és mit csin:í.lt Yélle, nem -tudom. Ad reliqna nihil. 

Hi. praescripti testes praeter 4-tum, 5-tnm et 6-tnm 
omnes et singnli residcmt in praefo.ta possessione Altorja, 
in haeretlitatilrns Siculicnlibns partim propriis, respective 
nnt.cfatornm dominornm 1lominarum1p1e suot·1m1 et s11a1·11m 
terrestrimn, sunt1!1lC legitime citati, j11rati et. cxaminati. 

Uontinnata est haec i11quisitio nostrn in possossione 
Karathna., in comitatu Alliensi ~rrausylvaniae, <lorooqnc 
nobilis Michai!liH Bodú de Karathna, anno et die iisdem. 

16-n testis nobilis f'emina Agnes Bárdi, no bilis Sigis
mnncli Knn cle Kamtna consors, annor11m circiter 28, legi
time citntai examinata, fatetur ad ;3-inm: Ennekelőtte 
circiter 14 esztendőkkel láttam szemeimmel, hogy Benkő 
Anna asszony maga házánál babot vettetett, s ottan együtt 
tréfálódtnnk véle, de egyebet semmit nem tudok. A.<l rcliqna 
nihil certi. 

17-a testis femina Olara Szabó, Georgii quondam 
S?.ah6 jobbagionis dum viveret nobilis domini ~tephani 
Kövér <le Karatna, in cadem Kamtna residentis filia deflo
ra.ta.,1) annorum 32, legitime citata, juratn„ examinata, fate
tur ad 1-mum. Tudom nyilván és bizonyoson, hogy a kér
désben megnevezett Benkő Anna asszony gyakorta Utrsal-

' Hégi székclyeHen ; •üdií t,őtéit.t< (Yé11 le:íny). 
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kotlott éczak:iknak iuején is br. Apor József urammal (í 

ngával s jártunk is gyakorta erdőre és mezőre együtt s 
nevezetesen cnnckclűtte mintegy kilcncz ci;;ztendőkkel, tavasz
szal egy darab ideig minden estve kijártunk a mez(Jre 
együtt, s ottan lÍi;/.:cíltunk, elrrjtett kincset kereswn, midőn 
az :isásban megfáradtunk, ide s tova dőledeztünk. Benkő 
Anna asszony pedig az urral Apor· József uram ű ngával 
együtt félrement s ottan mit csináltak együtt, nem tudom, 
mert fcléjck nem mértem küzeliteni. Ad 2-um nihil, ad 3-ium: 
LT gyan azon t:ijban az tír Apor .J óz~ef urum ő nga. ide 
Kamtn:ira egy K1ín Srím uevü személyhez j:írogatott s 
kért eugcuwt .Benkő A111m asszony, hogy awn Kún Húrá
nak s. v. a ganéj:tban vigyek ő kghnének H jó íizctéHt igyírt, 
ha. viszek, mit akart véle nem tudom, de ugy gondolom 
hogy .Apor .Tózscf urat ő ngi'tt Kún Sánítól akarta avval 
elynr11.~olni. Dc én azon rút portékát utálv:.í.n hordozni, 
nem vittem. Au reli«111a nihil certi. 

18-us testis nobilis Adamus Könczci de Karat1rn, 
annorum ao, legitime citatus, juratns, examinatus fatetur 
ad 1-umm ct 2-um: 'l\1dom azt bizonyoson, hogy az utriz:íJt 
Benkő Anna asszony nagyon társalkodott az úrral Apor 
.József uram ű ngával, s nevezetesen eunekelűtte circiter 
nyolcz esztendőkkel egykor vadászat alkalmn.tusságával az 
ide való erdőn B1il1:1ínyos vám alatt :Benkő Anna asszony 
az lÍrral Apor .Tózsef urammal ő ng:íval egy szekérben egy 
takarodzó alatt együtt hála, a melyet én akkor ottan jelen 
lévén, szemeimmel láttam. 1\..d reliqua nihil certi. 

19-a tcstis nobilis virgo Barbara Kis, nobilis quou
<lnm Ga.Lirielis Kis dc Karatn:1, iilia, annor11m circiter ~O, 
l„gitimc citata, jnrata, examiua.t:i~ íatetur. Ad a-iurn: ~1'11clom 
nyilván és bizonyoson, hogy rzeliHl 1~irciler 8 CUfJY .'J es.:·
fo1ulökkel a kérdésben nevezett Benkő Anna asszony kért 
engemet arra, hogy fogass:ik ő kglmének z-üld br!kát, a 
melyet a mint ű kglmc akkor mondotta, egy n.i fazékb:1 
kellctnék tenni, kilencz lyukat fnrvú.n a fazékra s az11t:.í.11 
hangyabolyba helyeztetni s a hangyák megeszik a békát, a 
a melynek marad olyan csontja, a melylycl ha kit akar 
valaki, 11ogy ötöt i:;zere;;sp, ha 1110gértPti, felettébb fogja sze
retni. Kért arra is engt•urnt :Benkő Anna asszony, hogy 
egy ide való Kún Sríra nevíí asszonynak a jobb lába nyo

. m:iból :í.ssan:1k földet és kiiltljem {í kglméuek s arra is 
kért, hogy ha lehets<)g<~s, kiildjek azon Kl'tll f::lú.r<Í.11ak a 
ga11éj:íból is ő kglménck, mert azzal Apor József urat 
vagy mag(tt, rngy pedig köntösit meg akarja ru(tzolni, a 
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végre, hogy Apor .l frt.sef ő nga ne szeresse Kún Sárát, 
hanem had unja meg, dc én egyiket .se cselekedtem. Maga 
heszéllctte nzon alkalm11.toss:iggal Rcnkő Anna asszony 
nékem, hogy a fellyebh említett dolgokot, ha módja lészen 
benne, véghezviszi,. 

Eoclem die in praefata posscssione Altoi:jct, in domo 
sua colonicali ob iutirmitatem recp1isita est 

20-a testis provida femi11a Harham Székely, providi 
:-ltnphani Kcrtési, johlm~ionis poskl'itatnm ill11sh·ii;sin1i tlni 
q11u11<lam P1dri A1nn· lihc1·i hal'Onis .de Altorja, iu eat~m 
Altorja residentis, consors, annornm 50. jnrata, examiuata., 
fatetnr ttd H-ium: 1\Iost esztendeje én és egy Vízi Boricza 
nevíi szolg:íMja a kl-rclt:shen folt.ott Benkő .Anna asszol'Ly-
11ak, mé~ nkarv:í.n az Benkő .Anna ass:wny luizú.ban n tűz
helyet 11jólag tapasztani, a tíizhclyből a régi megégett 
agyagat fclástuk, a holott is épen .azon helyben, a hol a 
tííz égett, tan:iltunk beásva egy csuprot, s lti.tám, liogy 
azon csuporban sok csomók hamuval elegyesen valának, de 
mi volt azon csomókban nem vizsgáltam, hanem azon csup
rot a földheiz ütöttem, melyet észre vévén Benkő .Anna 
asszony, azt mondá nékünk, hogy azon csuprot nem kellett 
volna kivennünk, mert ő kglme azzal nevetséget akart csi
n:tlni. Dc reliquo nihil cel'ti. 

Cuntinnata est hacc inqnisit.io nostrn clie vigesima 
mcnsis 1\fartii anni ejusdcm in possessione Pcsclnck in 
comita.tn Alliensi '.l'rn.nsylvnniac existcnte, <lomoqnc coloni
ca.li providi l<'ranci.'{ci 1 'ru:11n, jolihagioni8 gcrn•rosi domini 
Prancisci ;Janko de ~ágon in ea<lem Pesdnek resitlentis. 

21-a testis provicla Bn.rhara Székely, modo fati J!'ran
eisci Varga consors, annorum eirciter 21, lcgiti~e citata, 
jurata, examinata fotetur. Ad 1-mum et 2-um: .En ennek
elötte öt eszten<lőkkcl szolg:ilatban laktam az kérdésben feltett 
Benkő Anna usszonynál, a mikor is bizonyoson tuclom és lát
tam, ho~y Benkő Anna asszony br. A por.József uram ő ngával 
egy ágyban, egy paplan alatt egynéh:ínyszor hált, sokszor 
együtt egy ágyban hevertek, a maga Benkő L\nna asszony 
házánál. - Ad 3-inm: Ezen ide alribb megmondott· dol
gait is ugyanazon üdőhcn, mikor l1cnkő .Anna asszonynál 
laktam, bizonyoson láttam és tapasztaHam Benkő Anna 
asszonynak, hogy tudniillik ő kglme egy alkalmatossággal 
lábiíról és kezeiről a körmeit levagdalá és a vas eszteket 
megmelegítvén a tűzön, azon az elmetszett körmeit meg
aszalá s rézmosárba megtörvén, pogácsában süWtte annak 
porát, és ismét azon pogácsát is aprón törte és az abból 
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való port a..: br. Apor József uram ő nga étkeiben hintette 
és ő ngával megétette. Azt is szemeimmel láttam, hogy 
Benkő Anna asszony a br. Apur József uram ő nga lú.bra
valóját fonal-tekerűre felkészítette és azon tekerőt a ház 
híján a kürtő felében helyheztette, mikor br. Apor József 
uram lS nga idehaza nem volt, s ottan addig teke1:te a 
tekerőt a láuravu.lóval ogyiitt viszrl.son, a mig br. Apor 
József ő ng::í.nak haza kelletett jőni; midőn haza.jöttek, kér
dettem az Apor .1 ózsef uram ű nga Gocsmán László nevii 
szolgáját~ hogy miért jöttek olyan hamar haza, a ki is 
felelt nékem ilyen szókkal: ct.~.~ZO'll]JIJll hozott, mert mf'.11 
1;i,jr:l sem 'n!fll.'Jltrtlott 11„i nm111 ií n,r11c. Oly hussza.suH tekerte 
pedig Benk{) .A11na ussw11y n. fiisWn :t l:U11·av:tl6t, hugy a 
füsttől megcseresedett, s nékem a:t.t parancsolta Benkő An11u. 
asszony, hogy ha vu.laki kénlené, hogy mi lelte azon lábra
vnlót, mondanám azt: hogy midőn Apur uram ő 11ga nzon 
l:í.br:Lvahibn. feredett, n. feredő fogta meg. Azt is szemeim
mel l:íttarn, hogy Benkő Anna asszony, midőn Apor ,József 
uram ő uga honn nem volt, az ő nga ottan maradott kap
czáj:ít egy csuporban sokáig sütötte, főzte, de azután hov:í 
tette és mit csi1uíl t vélle, nem tudom. · 

'l'mlom azt is, hogy B1~ukíí Anna n.sszony vélem a 
hult embernek a csontj;í.t ol11uzotta a tenwtőuűl s aztut 
porrá törvén, nékem i1lcadta s megparancsolta, hogy az 
Apur ~József uram ő nga ét.kiben hintsem belé, de éngelll 
a lelkifüunéret arra reú. nem vivfo, az t'iton elhintettcrn s 
visszarnenvéu azt mondottam, hogy véghe vittem parnncso
ln.tjrí.t. Szemeimmel l:í.ttam azt Ü•, hogy Benkő Anna asszony 
a hr. Apor .J1ízscf lir huj:iban h:í.rom tetvet keresvén, azon 
tetn•kct egy i.i veg palnczk un. tett.e ital ha és az 11 tj:ira 1'í 
ng:í.nak fol tette. Azt is <'gy111~h:iny iz bcn láttam,. hogy Heu k{í 
Anün. asszony a br. A por .J <Ízsef mam ő nga nyomáhúl a 
füilll•t felásta és hug.r nz ű nga. pükésit fclszrnlto, de mit 
csinált vele és hova tette, nem tndum. 

'rudom azt is, hogy egykor Benkő Annu asszony 
elküldo engemet egy olú.h asszonyhoz, hogy vetessek babot 
vélle, hogy lm Apo1· .József uram ő ngu., minthogy akkor 
honn nem volt, hazn j(í-ó, vagy nem, é;; ha !t11za jő, haraggal 
jtí-é, vagy j6 kedvvel. .MC'gvctvén azon olií.lmé n babot, azt 
izené én tőlem asszonyomnak, hogy az iufi neheztel, de 
k1innyen elmúlik haragja t> bizonymmn haza fog jőni, hanem 
kiihlj1! oda Bcnk{í Anna asszony maga elűrnh:íját u.z olú.h
néhoz; és 1~11 uwgmurnlvtín nz izmotot, ,~n tőlem k iildé d 
Honk{J .A.nua asszony a maga előrnháj:ít az ol:íhnéhoz és 
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én elviven, az oláhné az elörnhát sokáig tekeré s faracsár:í.,t) 
s azután visszaküldvén, azt izené én tőlem asszonyomnak, 
hogy midőn haui jő az tír A. por .T ózscf uram ú nga, azon 
eWruhát tegye azon tígyba, a melybe 6 nga fog hálni, két 
vánkos közi, s reggel kénlje meg, hogy micsoda ttlmot látott 
ő nga; én mindeneket az izenet szerént megmondottam 
asszonyomnak. 

'.l.'uclom azt is, hogy egy alkalmatossággal megnehez
telvén az úr Apor .József urnm ő nga Benkő Anna asz
szonyrn, ő kglme holmi vizet, maga tudja miképpen készí
tett, a melyet is nékem ideadott, azt parancsolván, hogy 
i1zon vizet öntsem el a br . .A.por József uram 6 nga ajta
jába, de én a csfü·üs kertben eliintvén, azzal visszatértem. 

Szemeimmel láttam azt is, hogy Benk{) Anna nsszouy 
maga házri11nk négy heh;{) falait mézzel megkente, aztot 
mondván: hogy valamint aw11 f(tlak e,qymríssal szembe vad
nak, ú,qy te.fJ!f<?n vefo .~zembe Apor József: Tudom azt .is, 
hogy Henk(í ,Anna asszony egy kedd napon elment a teme
Wbeu, s engemet strázsának állított, hugy valaki rajta ne 
kapja cselekecletin s liíttam, hogy a holtnak a sírján keresz
tet ln'í.zutt késsel s a szíve tájéktiról földet vett fel, s azon 
földet nékem adta, hogy hintsem az Apor uraknak étkiuen, 
cle én nem mértem megcselekedni; a mint a taná.csos oláh-
11éjátúl észrevehettem, azért akarta cselekedni Imecsné asz
szonyom, hogy az i)reg .Apor Péter ür és a kisasszony Apor 
Anna {) ngok ne lássanak s ne halljanak és Apor .Tózsef 
nrn.t tőle ne ellcnzzék. Caeternm nihil. 

Uontiuun.ta est haec inquisitio nostm die vigosima. 
prima mensis Martii, anni ejusdem in possessionc ](01,rísz·na 
in sede Sicnlicali Orbai existente, clomoqne parochiali pasto
ris seu parochi ecclcsiae reformatae in c>adem possessione 
Kovt'isznn. cxistcntis. 

:22-a testis nobilis fcmina Sára Köuczei riobilis ac 
reverendi clornini Samuelis Imreh de Etfalva ecclesiae refor
matae in praefata possessione Kovtiszna existentis parochi 
consors, an11orum cil'citet· 33, legitime requisita, jurata et 
examinata, fatetur ad 1-mmn et 2-um : 'l'udom nyilván és 
bizonyoson, mert szemeimmel láttam és nyilván tapasztal
tam, hogy a kérdésben megnevezett Benk{) Anna asszony, 
mlgos br. altorjai Apor .T ózsef uram ő ngával társalkodott 
és· ennekeWtte hat esztendőkkel azon személyeknek illetlen 
és botránkoztató társolkodásokat nyilvánságoson tapasztal-

') V 11lúszin(íleg: facsará hel,yctt. 
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tam, mert szemeimmel láttam, hogy br. Apor József uram 
ó nga Benkő Anna asszonynak előruhája alá benyult és a 

.mit oda be tanált, aztot illetlenül tapogatta,' ezt pedig nem 
csak egyszer, hanem sok rendben. Ad 3-ium: Ugyan azon 
üdőtájban szemeimmel láttam, midőn Benkő Anna asszony 
maga ganéját égett borban elegyítvén, nevezett Apor József 
uram 6 ngával megitatta, kérdettem Benkő Anna asszonyt, 
hogy aztot mi végre cselekedte, azt mondotta nékem, hogy 
a.zért, hogy inkább szeresse őWt Apor .József uram lí nga. 

Ugyan azon iidőtájban füleimmel hallottam, minthogy 
jelen voltam, hogy Benkő Anna asszony egy asszonynak, 
a kit. 'nem üsmértem, panaszkodott és tanácsot kérdett azon 
11.sszonytól, hogy mit kelletnék cselekedni, hogy Apor József 
uram mást kívüle ne szeretne, a melyre felele azon asszony 
ember, hogy ó tudna olyan mesterséget., meg is mntatú 
mestcrségit, mert egy fokos tót elé vévén, arra sokat bt~r
betéle és a tőnek a hegyit a fokába fordítván, az Imecsné 
asszonyom háza ajtajának küszöbe alá ezen e szerént elké
Rzített tőt beásák ; hogy pedig azon babonás asszony mes
terségét végben vigye, elősziir Benkő Anna asszony fizetést 
igyírt vala néki; eztet pedig azért cselekedtette Benkő 
Anna asszony, hogy ő kglmén kívül Apor József uram ő 
nga senkivel ne közösii.lhessen. 

Füleimmel hallottam aztot is, midőn az említett asz
szony Benkő Anna asszonyt (minthogy akkor a vala a 
hire, hogy Apor József uram ő nga meg akar házasodni} 
arra tanította, hogy az Apor .József uram ő nga lá.bravaló
ját tegye azon tekerőfára, a melyen a fonalat szoktá.k 
tekerni és a kürtő felett tekerje azon tekerőt a lábravalóval 
együtt, láttam is szemeiuuuel, hogy Bcnklí Anna asszony 
azon tanács szerént cselekedett. Ezt pedig azon hitván asz
szonynak tanácsából, a mint mag:í.tól azon asszonytól hal
lottam, hogy mondotta, azért cselekedte Benkő Anna asz
szony, hogy Apor .T ózsef uram ő nga sohult meg ne maraJ
hasson, hanem szi.ikségesképpcn vissza kellessék jőni, de azon 
tekerő forgatást ngy javalja vala azon asszony hathatósnak 
és foganatosnak ll'nni, hogy ha. () rninJennap h:í.ro111swr a 
szokott igéket, ó tudja micsoda igék voltak azol{, reája 
mondja. Ez is ennekeWtte llltt esztcndókkel volt. 

Láttam azt is ugyanazon ii.dőt:í.jban, hogy Benkő 
Anna asszony az Apor ,József uram (J nga nyomáb(íl n. föl
det felásta és azon földet maga vizeletével megelcgyítvén, 
feltapasztotta maga tüzhelyére, a hol a láng fel szokott 
menni ; azt mondotta Imecsné asszonyom nékem, hog_y ő 
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kglmét egy ass:wny tanította arra. s azon 1lolgot a végre 
cselekszi, hogy tígy égjen Apor .József uram {í ngának a 
szive nt:ína, valamiképpen azon fülel fog ottan égni. 

]~:ittam aztot ugyanazon üdőtájban, midőn Benkő 
Anna asszonyemher csecsiból tejet fcjetett, s azon téjjel 
powtcs:it siitiitt, kérclettem, hogy mi végre cselekszi azon 
clolgot, azt felelte nékem, hogy ő kglmét egy asszonyember 
tanította arra, hogy a kinek azon pogács:it meg adja epni, 
:iz ügy el nem feledkezhetik róla, valamiképpen az anya el 
nem felejtkezhetik a maga gyermekiről. Uaeterum nihil certi. 

Die irn111ediate suhserp1cnti vigesima sccunda videlicet 
rnensis Mal'tii anni ej11sde111 in eodem loco inqnisitio nostra 
continuata. 

23„ius et ultimns testis agilis primipilus ~...1adislaus 
Gotsm:in de :Maksa, annorum 29. fatetur ad 3-ium: En inassa 
lévén az 11r Apor .T ózsef uram ő ngának, tudom nyilván és 
hizonyoson, mert ngy tapasztaltam, hogy ennekelőtte cir
citer másfél . eszternllívol Altorj:in az Apor Péter uram {í 

11ga ml varáhan a kérdésben megnevezett Benkő Anna asz
szony akkori szolgálója ~ándor Kata, mostan Altorján lakó 
Vizi Amlrásné mutata nékem holmi port, azt mondván, hogy 
azon port Benkő Anna asszony ő tőle a végre küldötte volna 
c>1la, hogy aztot tenné az Apor .József uram ó nga pohárába, 
mely clolgot, hogy észrevettünk, uem engedtük meg, hogy 
azon lfüiny a poltárszékhez közel fl-rjen. Uaeternm nihil certi. 

Cnins r1uide111 praemissae huinsmodi inquisitionis et 
attcstationis seriem, pront videlicet per nos et coram uobis 
extitit expedita et peracta 1\fajestati Vestrae Sacrati~simae 
füle nostra merliante, suh sigillis nostris usualibus, manuum
<JUC propriarm11 snhscriptionibus descripsimns, annotataeque 
t•xponenti jurium antefati officii sni uhcriorem íuturam ad 
cantelarn necessa.riam extradedimus. Eandem de reliquo 
sacratissimam caesareo regiam Majestatem Vestram q uam 
dintissime; feliciter vivere, glorioseque regnare desideramus. 
lhtum in praeíata possessione Kovászna, die vigesima 
i:;ecuncla rnensis l\fartii, ultima videlicet inqnisitionis nostrae 
anno domini millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio. 

Correctnm per nos ejnsdem Scrmae Mttis V rae 
humiles perpetuoque fideles, subditi et servi 

. Sigismundus László m. p. Franciscus Sámbler m. p. 
tabnlae Mttis V rae regiae, cancellariae regiae provincialis 

in Trannia judriae Transylvaniae 
. scribae ae jurati notarii 

ad praemissa füleliter peragenda specialiter exmissi. 
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Killsö cz!m: Sncr. C. R. Mnjestn.ti cl. <l. Ma~·iae 'l'he
resin.e etc. 

J{EviJ.l: Ao. 1753. Apertum per mn.gi11trum A<lamum 
Nemes, potonoto.rium. (:P. H.) (P. H.) 

J(ívül: Inquisitoria contra nobilem feminn.m Annam Benkő 
Dominici Imets <le Imecsfolvn. clivorti1Ltiim conHortem in ma.teria 
lubrico. et rntione superatitiosa.e mngi1Le. 

(Eredetije a b. Apor-család altorjai levéltárában.) 

8. 

Gyula-~,ejérvárt, 17 53. jun. 12. 
Benkő Anna rever.9alisa, melyet az erdél11i r. kath. pllspök 
br. S:ealai Sztojka Zsi!fmond Antalnak adott a károl11-fejérvári 

eg71házi tlJrvényszék börtlJnébó'l lcibocsátása végett. 

Én ido alább megírt személy ailom tuilMra mintle
neknek, a kiknek illik, hogy minekutánna sokféle vétkes és 
botránkoztató cseleketlctimnek s bűneimnek igaz Liintetése 
végett a közelebb elmult esztendőkben az háromszéki tisz
telencli'í . esperesti szentszék elejében idéztettem és annak 
mjtam lévő törvényes hatalmát, itiletét s gonosz cseleke
detiruirt igasságoson szabott büntetését magamra vállalni 
vakmerőképpen és engcdetlcnül megvetettem volna, onnat 
az ellenem indított törvényes proces1ms által küldetvén az 
károly-f'ejérv<Zri fötisztelendő püspöki consistorium, vagyis 
egyház törvényes szék elejében, ottan bűneimnek inéltó bün
tetése. e szerént végeztetett, hogy tudni illik Károly-Fejér
várra kivitettetvén, ottan poenitentin tartó helyre rekei;z
tette.c;;sem, n minthogy rekcsztettettcm is, hogy így gyakor 
könyhullatásim, szívbéli bánatim, szenvetléi;im és pocnitentiu. 
tartásim ú.ltal jó Istenemnek ellenem felgerjedett haragját 
engesztclném, iffiús:igomnak csztelcnségit fií.jlu.lnfüu, gonosz
ságimot siratnám, bíincimnek undokságát mosogatnú.m, s 
bocsánntj:it munkálnií.m és életemet megujítván, az Isten
nek, az anyaszentegyháznak és az keresztényi tökéletesség
nek törvényéhez s rendéhez szabni s kormú.nyozni magamat 
eltökélleném. Mely penitentia tartásomnak midéín már-mú.r 
nyolczadik hete· mulnók, borultam o.lázatos remÉ>nketléRem 
által mlgos br. Szal,cti Sztojka Sir1mo1ul .Antal erdélyi pü!-i
pök uram és főlclkipásztorom ő excellentfrtjának kcgyrs 
lú.bttihoz, töredelmes szívvel rcménkedvén 1) 8 esedeivén, 111él-

i) T. i. rimánkodván. 
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tóztatnék hüneimért m6ltán szenvedett hiintetésemnek idejét 
és snlyút kegyes szívére venni és szahadulásoroat kegyelme
sen megengedni. Hajlott atyni kegyessége alázatos rcmén
kedésemre és szn lrndulásomat kglmesen megengedte, hogy ha 
előbb ezen alább tett conditiókra mngamat kö\elezném, 
melyeket is látván, hogy egyedül lniniis lelkemnek iidvös
ségére czélozuának, al:iznt.08011 accept:.í.ltam s acceptálok és 
kiitelezmn ép elmével s szahnd akarattal mngamot. 

1-mcJ. Hogy kihoc.'!úttatván sohuva el nem térek s nem 
mégyek, hanem egyenesen mostoha atyám nmm és édes 
anyám asszony házokhoz és valameddig férj nélkUl való 
1qetet élek, mindaddig nem másutt, ha.nem ő kghnek Mzak· 
ntíl, ő kglmekkel s ő kglmek mellett lakom. · · 

2-do. Magam jósztí.gimnak látogatására (akár Torján, 
akár másut legyenek azok a vidékben) és azoknak kormá.· 
nyozására sem egykor, sem mtisszor egyedül nem mégyek 
s nem járok, hanem említett atyáironak egyetértéséből ez, 
azzal vagy azokkal a becsiiletes és jó híni nevű személylyel, 
személyekkel, a kit, vagy a kiket azok mellém rendelnek. 

3-io. .Akárhol lévő jószágomban, vagy udvaromban 
br. A.por .József úrnak semtninémű jovát, marháját :vagy 
portékáját nem tartom, s lenni, tartani meg nem engedem. 

4-to, Vélle, ugymint említett br. Apo1• .József nrral 
teljességgel semmiben nem czimborálok, vélle sohult semmi
némíí barátságban, társaságban, nyájnsságban, beszé~lben, 
~:1.6val vagy írás, a.vagy iratá.s által szövetségben, se mások 
előtt, se különiisön, se magam személyem szerint, se mú.sok 
vagy más által, se nyilván, se titkon, semmi szín, titulus 
vagy praetextus alatt nem indulok, nem lészek s nem cor
responcleálok. Sőt mind magát, mind ezeket, mind egyebeket 
is, melyek a gyanakodásrn vagy botr:i.nkoztatá.sra okot 
adhutná.nak, teljes tehetsrgem szerint elkerülök s eltá
voztatok. 

l'í-to. Ennek utánna, hogy Istennek· ellenem bűneim· 
mel felgerjesztett haragját, míg az alkalmatos idlí vagyon, 
engesztelhessem és azoknak Isten irgalmnsságá.ból bocsánat
j:ít nyorheRsem, kibocsáttatásom előtt egész életemi vét· 
keimréH igaz és szívbéli töredelmes gyónást tészek s poeni
t.entiát tartok, annak utánna pedig mindenféle csélcsap, 
veszedelmes és botránkoztató társaságokat, társolkodásokat, 
szövetségeket elkerülök s eltávoztatok és életemet kitelhet.6· 
képpen mindenekben az Istennek s anyaszentegyháznak tör
vénye és keresztényi tökéleteRségek rende szerint folytatom 
s kormányozom. 
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6-to. Az anyaszt>utegyluíz törvényeihez, ügy főbh és 
azok után való lelkipásztorimhoz s előljárcíimhoz, ruinde
nekhen visszavomí.s nélkül illencW tisztelettel éi- kereHztéu.ri 
tökéletes en~edelmességgel visel tetem. 

7-o. l\Iindczekre pedig magamat lUO, id est száz ara
nyokb61 álló vinculum alatt olyanképpen kiitelezem, hogyha 
ezeknek megállója nem lennék, sőt (kit l~tcn távoztasson) 
előbbcni rossz életemre visszatérnék, vagy azokat njabb 
gonoszságimmal l'íjítanám s szaporítamím, tehát sulyos egy
hází elöljáróim illenJí.í hiintetfülé8em végett mindazon 8Z!ÍZ 
arm1yokat rajtnm rnilHlen törvéuykczl-s nélkül megveltcssl-k 
s mcgvétuthessék, miml pmlighm uk:trhol magam tulajdon 
jószágombau s h:ízomban is bátran hozzám s személyemhez 
nyulatha8sannk s liüntettethessenek sze1mHyemLen is, úgy 
hogy ezekben semmi remedimnok, snbrefugiumok, impe1li
ment11mok, prad.extmmk, Hí.ít lll'lll<'si 111·nrrogativ1í.m is ellc11t 
ne állhassanak s ne állja11ak. :J\li1Hlezokrííl pedig és t•zeknck 
megállására, minek elíítte penitentia tart<) hclyemhől kibo
csáttatnám, tartozom négy becsületes és disinteressatus ezen 
revetsalis levelemet subscriptiüjokkal és pec8étckkel megerő
sítő nemes emLereket kezesekül {~llítani. :.Melyekről adom 
ezen magam kezem irásával subscribált pecsétes levelemet 
Károly-Fejérváratt die 12, mcnsis Junii, anno 1753. 

Rab özvegy Benkő Anna, nemes személy. 

Ezen praemittált punctumokot küldvén mihozzánk 
mostan detentióban levő Benkő Anna asszony a végre, hogy 
az utolsó punctum tenora sz<'l'int a kezességet snbeálncík: 
mi azért a praeinser:'ilt co111lit.iók sz1.•ri11t. valií maga aceom
motlntiój:í.níl a kPzcss<-get lov:íltuk. J\lolyot suhscriptiünkkal 
és pccsétiinkkel corroboráltnnk. 

J',od1í GcrgPly, 
Kézdi széki altorjai nemes személy (L. S.), 

Bárdy Elek, 
fejérvármegyei karathnai nemes személy (I.J. S.), 

lffi.abb Köntzei Gergely, 
fojérvmegyei karatlmai nemes személy (L. S.) 

Kt111 László, 
fojérvmcgyei karathnai nemes személy (L. S.) 

(Egykorú má~olata a háró Apor-család u.liurjai levéltárábau.) 
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9. 

Kovásznán, Karathnán 
és Altorj:in, 1759. február 13. - apr. 29. 

Tamívallatás Benkő .A.nna as,9zo1111 kívánságára arról, Íw,qy lát
trík-c r'ít Mrrí A1101· .J6zsc/fcl fa.ftalan.koilni s boszorkányságot 

mfvelt1i: 

Sacratissima Caesareo-Regia et Apostolica Majestas ! 

Domina nostra clementissima, benignissima. 

Vestrn. clemcnter nossc dignetur Majestas Sacra.tis
sima, quod nos literas ejnsdem Majestatis Vestrae Sacra
tissimae compulsorias, paritcr et attestatoria.s pro parte et 
in persona nobilis feminae Annae Benkő, egregii Dominici 
Imcts cle Imetsfalva consortis divortiatae, legitime confectas 
et emanatas, nobisque intcr alios ejusdem Majestatis Vestrae 
Sacratissimae humiles perpctuoque fideles, subditos, et ser
vitores, literis in iisdem nominanter et ab officio conscriptis, 
praeceptorie sonantes et directas, summo quo decuit, honore 
ct ohe1lientia. receperimus in haec verba: . 

Maria Thcresia, tlivina favente clementia Romanorum 
imperatrix ac Germaniac, apostolica Hungariae, Bohemiaeque 
regina, archiunx Austriae, dux Burgundiae, princeps· hae
rcditnria 'J'ransylvaniae etc. comcs Tyrolis et Siculo'rum, 
fidelilrns · nosÍris universis ct singulis illustrihus, specta
hilibw.;, magnificis, gcnerosis, cgregiis nobilibus ct agili
bus~ pariter etiam ignobilib11s ac alterius cujusvis status, 
bonac tamen honestaeque famac et conditionis utriusque 
scxns hominibns, ubivis in haereditario principatu Tran
sylvaniac partibusque ciclcm incorporatis constitntis, resi
Jentibns ct commorantiLus, pracsentiam notitiu.m lrn.bituris 
gratiam nostram caesareo-regioque principalem. Exponitur 
Majestati nostrae in persona nobilis feminae Annae Benkő 
egregii 1lominici Imets de Imetsfalva consortis divortiatae, 
qualiter iclem mcclio vestri ratione et praetextn certorum 
qnorumd:im negotiorum suornm coram declarandorum, in 
praesenti11 eg-regiorum et nobilimn: Alexii Vajna1 Francisci 
Vass, Emerici Szeles et Georgii Kolosvári, tabuln.e nostrae 
rcgiae ín Transylvania judiciariae scribarum ac jura
torum notariorum, per nos ad id specialitcr exmissorum, 
vicecomitum item supremorum v.-judliumque jurassorum 
ac notariormn sedrinrum comitatnum: Albensis Transyl
vaniae, de Kükiilló, 'l,hordensis, Kolosiensis, Dobocensis, 
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Hunyadiensis, Szolnok ntrinsqne, interioris videlicet et 
mediocris: Krasznensis et de Zaránd, v.-jndicnm porro 
regiorum, caetcrornmqne jurnssorum ac notariorum seuium 
Siculicalium: Udvarhely, filialinmque hnius Keresztür, et 
llardotz trium insnper Sepsi, Kézdi et Orbai nt et Miklús
vár, Csik item ntriusque Gycrgyo et Kásion, l\farus dcniqne 
et Aranyos, v.-capitaneorum item, v.-jn<llinmquc jnrassurnm 
ac notariorum arcis et districtuum terrae :b'ogaras et 
Kl.ívá.r, ductornm praeterca nobiliuru v.-judliumque jurassu
rnm. ac uutariurnm uppidurnm nostrornm : Thorda, Deés, 
N agy-Enycd, l\fogyar-]gcn, Súrcl, Horberok et All-Viuti, 
ho111i1111m vi<lelicet 11ostror11111 regiormu pro i nrium snormn 
tnitione ac dcfcnsiunc ccrtas qnas<lam fo.ssionm; ct attesta
tiones cclebrari facere vellet jnre admittente. Cum a.n tem 
verifatis fassio institiaeqne recognitio nemini sit alme~a.nda, 
proinde vobis harnm serie corn111itti111ns ct ma.11da11111s finni
ter, nt <lnm et qtw.udoc111u1uc cum praese11tih11s simul vel 
divisim fneritis reqnisiti, statim vos sub onerilms singnla
rum sedeciru marcharum gravis poncl<.>ris, per eos quorum 
interest, sen intererit, irremissibilitcr exigen<larnm: all lliem 
et locum, per dictam. exponentcm vcl homines ejus ad id 
transmittendos vobis praefigendum, ín praesentiaru dictorum 
bominum uostrorum regiorum personaliter acccdere, ibique 
ad fidcm vestram Deo debitam, qualiscunque vobis de et 
super rebus coram iuterrogandis constiterit certi'tndo veri
tlt.tis suo modo uicere, fateri et attestari uiodis omnibus 
debeatis et teneamini. Snper quibns qnidem fassionibus et 
attestationibus vestris, literas tandem per praefatos homines 
nostros rngios suh sigillis snhscriptiouibus(ptc snis füle 
eorua1111c11i:1.11te co1tscriliP11clas a1111otatarnp1c cxpo11e11ti jul'ium 
suorum uberiorem futuram acl cantclam 11cccsRaria8 extra
dari. volnmus ct jnbcmm1 com1111111i institia ct :wquit.ate 
svade11te. 8ecns 11011 facturi. Prn.esentilms pedectis t>xhihen
tibus resistitutis. Datum in libera regiaque civitate nostra 
::\Iarus-Vás:irbely, die quarto mensis J anuarii, anno Domini 
millesimo septingentesimo quinquagesimo nono. Et subscri
ptum erat eisdem ad marginem a <lextra: Lccta, corrccta.. 
Eran'tq ue sigillo ejusdem l\fajestatis Vestrae Sacratissimae 
judiciali autbentico, eoque 'l,ransylvanico, in inferiori earun
dem margine in medio videlicet loco solito super cera rubra 
uuctili impressive communitae et roboratae, patenterque 
confectae · ct emanatae. 

Quibus humillime receptis, nos mandatis Ma.jestatis 
Vestrae Sacratissimae compulsoriis pariter et att<JStatoriis 
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sernper et in omnilms nti tenemm· et par est ohedfre 
satisfacere<Jue volentes, in hoc anno prnesenti millesimo 
septingentesinio quinquagefiimo nono, die vero decima tertin 
mensis Fehrnarii primnm q tii dem in ct ad possessiunem· 
Kovászna, sedi Sicnlicali Orliai adjaccntem, consl'qnenterque 
llomnm agilis prirnipili Pn.t11ci8ci Kövér ibi1lem exstructam 
et sitnatam n.ccessimus, ibi,pie . testem infrascriptam vigore 
praeinsertarum MnjPstatis V(•stra1~ 8:1Crati&<1;imae literarnm 
comp11h.;orian1111 p:lt·iter ot attPstatm·iarnm nostri in pr:w
scmtiarn legitime citat111n et nccl'l'situm, exacto pl'ins ah 
nadem firmisfiimo jnramenti sncrnmento 1le et super ntl'Í 
pmwtis iwr antelatam exponentem nohis exhihitis serio 
uxmni11avim11s ct i11qnisivim11s; iuq11isitae,111e veritatis certi
tndi11om scl'ie scqnen ti drn;cripsim ns. 

lJtri puucta nobis exliibita erant talia: 
1-mo. 'J~'nclgyá-é a tanú nyilván és bizonyoson értette-é 

vagyis hallotrt-é, hogy tekintetes nemzetes a.-torjai 
Henk{í l!~crencz uram leánya, nemzetes Benk{í Anna asz
szony, mind léúny koráhan, mind pedig tekintetes nem
zetes J mecsfa.lvi Imees Domokos nramhoz való há.zos
sági kötelességiben, míg törvényesen ö kegyelmitől el nem 
vált, ügy elváhísa után is eg~sz eddig a napig s óráig 
micsoda életií asszony volt? Ugy viselte-é magát, mint 
liecsiilletes és tiszta életü leányzó, míg léány volt, nzu tán 
mí~ férje volt, mint hecsiiletes nras asszony, végre mind

.cd<lig mint. lmcsiilet<>s Ist1•11 fl-W tiszta élctíí iizvegy :.i.sz:-
1-;zony, vagy pctlig az bto11 «ÍH J-laza tiirvé11nye elle11 rüt 
fertelmes Istent megbántó s mimlmi keresztény e111hert 
liotránkoztn.tó, feslett, parázna, biih:íjos és hoszorkáuyos éle
tet élt? Ha igen 

2-110. Miképpen? kivel? hol ? mikor? és micso<la~alknl
matossággal i> Városon ? fal nn ( cr1W11? nlC'zőn? avagy nlrn r
hol is ? Nevezetesen pedig 

3-o. Látta-é vall6 említett Benlcö Anna ass;:onyt 
mlgos altorjai 1. h. Apor Jú.~sef' úr ö ngával, vagy mással 
is akárkivel egy ágyb11n egy paplany vagy ukármi névvel 
nevezendő takaró<lz6 alatt ketten levetkezve akárholott, vagy 
könteisökben is vetkezetleuül egymás mellett fekünni? 
Ha látta 

4-o. Vett-é észre, avagy látott-é a tanú a megírt sze
méllyek között nyilvúnságos és valóságos paráznaságot? 
Nemkiilönben 

5-to. Hogy a specificált exponens asszony az írt 
mlgos Apor ,') ózsd úr {) ngával akárhol is hogy vadászni 
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lett volna és ottan ketten t.>gy takarouz<í alatt feküvén t>gy
mással paráználkodtak voluu, látta-é? tuclgya-é? vagy 
ak1í.rmi jelekből tapasitalt.a-é n. tmuí? Ha igen, éjjel-é, nap
pal-é? s a fatenstől circiter h:iny lépésnyire s mi müdon? 
Ugy-é, hogy bizonyoson ismerhette volna a tanú, hogy nem 
más, hanem Benkő Anna asszony? 

6-to. Hogy említett Benkő A1ma asswny 1a1lgos hr. A por 
.T óisef urral egy kádban akárhol is feredeiett volna, s ottan 
egym:íst illetleniil tapogatták volna? 

7-mo. H~it. hogy Benkő Amw. assmu.r gycnuclwt siiilt 
vol11a, s aitat dvcsilettt• voh1a tu1lg.rn-é n tan1í, avagy h•g
al:í.hh oly állapottal k1111i t111lgyn-1i ·a ta111í, mel.rbc11 tcrl11•s 
és viselős állapottal vu.lú létit a tanít méltáii gondolhatta 
volna? Ha igen mikor? és micsoua alkalmatossággal? 

8-o. Hát ait sicmcivel l:itta-é, tuugya-é, vagy magi'üöl 
l~cnkő Anna. asswnytl>l moudani és L>esiélleui hallotta-e u 
tanú, hogy midőn IJI'. A por J úisef lÍr ÍJ kegydmivel kiiili
siil t, vagyis paníwá.lkotlot t vol 11a, a paniinálkotl:is köi bon 
megérezvén az irt exponens asszony, hogy br. Apor Júisef 
uram ő ngátúl mégyen ö kglmiben a mag, aztot nem 
engedte, hanem megfogta volna a br. Apor J óisef úr szemé
remtestét, aitat maga szemércmtestiből kirfototta volna 
és az br. A por .T ózsef úr ő ngátúl elmenő magot egy 
11oliárhau megvévén annak utá.mm adta volna egy Pergelő11é 
nevü czigány asszonynak a végre, hogy azon megvett mag
gal csinállya vagyis knrusallya meg u.z irt czigányné Apor 
.lúzsef urat, hogy. ő nga. soha Benkő Anna asszonyon kiviil 
mást ne szerethessen, a.nrntl is iuk:í.bb feleségül el ue 
vehessen. 

9-o. 1-Ht ait tuugyn-é, lá.tta-é, vagy Benkő Anna 
asswuytól momlani hallottn-é: hogy ö kglme a falu ba11 
iuestova jártában ni úton mlgos br. Apor József uram ő 
nga nyomát megismfrvé11, uwn ő nga nyomát · kilenciig 
olvasván, a kilP11cie1lik\i{íl a füluct felásta volna, a melyet 
maga háiáhoi vivén, ő kglme maga viiellctivel mcgelegyí
tette volna és agyagot csinálván belölle, az tiíí'.hellyit, a hol 
n tűi ég, aizal tapu.sitntta volna meg s midőn a tííi e1.cn 
tapasitáson égett volna, ily szókat mondott volna ő kghnc 
háromszor: ú.IJ!J ég;"en Apor JiJzsefnek szíve utánnarn, 
mint ez a tüz. Nem külömben, hogy az meg irt lÍ.r nyomá
böl, ha maga nem cselekedte volna, hogy másokat kért 
volna ÍJ kghnc vagy szép siöval, vagy tií'.ctéssPl is ha foga
dott volna, hog.r. ai írt íu· 11yomi'dHíl, ugy lovának vagy 
patkójának sárjábúl is hogy ö kglruinek vigyenC'k és az írt 
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úr pökésit vagy maga, vagy más :iltal 1s fclsie11te, vagyis 
siedette volna r 

ll-o. Hát ait twlgya-é, l:ttta-é vagy az exponens 
asswuytól besiélleni hnllotta-é, hogy ő kglmc a maga házá
nak négy belső falait mézzel mcgkl'nte volna., ily szókat, 
vagyis igéket mondott volna ni: ·1,,11famint ezen ntY/!J fal 
iirü!.:k1! c,r;ym1íst nézi, ú.fJ.'I nr:.z-zen szüntelen r1!rítn Avor 
.lií.::s1/ 1~~ ·1:11,/wuik1:p]wn e.Z'l'I/. fiilok t!.'fYrnrísfríl meg nem vál
liat1ui!.:, ú,rJY we,11 ·1w ·oúl/1r1.s81tnk ini ii; 1·,111111uísltil. A 111111.k 

11támm lisit.et. vévéu ő kglnw, n. szit:í.t :tl'. als1í folivel f<·lyiil 
vissiáson fordítván, azou vissiáson fordított siit:iu a lisztet 
kilenczer megszitálta volna s a mézet a fal oldaláról leva
lmrv:i.n, ar.on lisr.tet egyben elegyítvén s annak utánna maga 
szá.jáhn.n vizet vévén :; ait is kiiiil11•11 elegyítette volna, 
melyhől annak nt:imrn. {) kglme pogácsát siit<itt volna, a 
melyet aprón tiirvén írt br. A por J óisef l'irral meg in 
étetett volna ételhen, azzal fiíszerszámoiván az ő nga étkeit 
és azt is vagy egysr.er, vagy m:tssr.or, akármikor is, az írt 
exponens asszony sr.:ijából mondani hallotta-é a tami, hogy 
mikor a ví?: az sr.:ijában volt s a..: írt lis..:t közé elegyítette, 
vagyis maga sr.ájából eresztette, magában ő kglme azt gon
dolta volna: hogy ·valamiképpen íi kr1lme (ikkor nem szól
hatott, VÍ.? z,:vén a :mU1íbwn, n.!J?I Apo1' József frr is /j 

!.·glmin kíviil scnkine/.: is 1w szólltrtsson. 
l 1-o. Hát azt tuclgya-é, lát.ta-é, vagy al'. exponens 

asszonytól hesiélleni hallotta-é a tam't, hogy irt Benkő 
A min. asszon.Y ar. halat lllaga szeméremteio;tiben, vagyis 
s. v. valag:ihan megkeverte volna elsőben, annak utánna 
ügy siit.iitte volna 1neg és ewn siilt hallal vendéglet.te vagyis 
acccptál ta volna soksior irt br. A por .Jó..:sef urat? 

l 2-o. H:it a..:t t.udgya-é, látta-é, vagy ar. exponens 
asszonyt.ól mmnlani liallotta-é a tam~, hogy {) kghne a 
szennyes pendellyin égett hort súírt volna által, ar.t mond
Víin: ·1Jttlamint ez a pendely ver,q6dik az 1:n testemhez, 'IÍ!J/f 
·verdíidgyék Apor Jtiz·sef' is nlúnnam és hogy ar.on 1íltal
szűrt égett bort meg is itatta volna .Apor József úrral? 

13-o. Hát azt tudgya-é, látta-é, vagy az exponens 
asszonytól mondani hallotta-é a ta.nü, hogy ő kglme 
br. Apor József úr hon nem létiben, az 6 nga szennyes 
lítbrnva.lójítt a tekerőfií.ra, melyen fonalat szoktak tekerni, 
felhúzta volna és az ház hijjún a kiirtőre helyeztette volna 
és visszáson hogy vagy maga, vagy szolgálója, vn.gJ:. akárki 
is tekerte volna az ő kglme parancsolattyítból. 0 kglme 
pedig mikor vagy maga tekerte, vagy mással is 'tekerü:tte 
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volna, ily szókat mondott volna rá: valamint ez a tckeríi 
meg nem (í/l, Ú!J!f Apor Jri.isel is meg ne cíllluiE!.~on, mig 
ltaza nem jii. 

14-o. Hií.t azt tudgyn-é, vagy látta-é, avagy Benkő 
Anna asszonytól mondani hallotta-é, hogy ő kghue s. v. n 
r•w:.p segge v:ípáján n vajat leszűrvén, azon vajjn.l f{rnkot 
;;üt~i(t volna, a melyet oszt:ín Apor József UI'l'itl meg is 
étetett volna? 

15-o. H:tt hogy uz asszony ember tejivel ő kgl111e 
pug:ícs:í.t sütött volna: ezt tndgya-é, avagy l:Ltta-é a tanu r 
Ha igen, ezt is mi végre cselclmltP? 

16-o. Hitt azt. tndgya-1•, avagy l:Hta-é :t t:rnú, hogy 
ő kglme babot vetett, vagy mással is vettetett volna.? 
Ha igen, mit tapasztalt a tantí, hogy mi végre cselekedte, 
vagy cselekedtette, vajjon nemde nem közönséges tréfttból 
és j:ítékból, vagy pedig nyilv:'rniuígos és valóságos boszor
kánysiígból és kunu;lfü;IJúl? 

17-o. H:U azt tndgya-é, láttn-é a tanít, hogy Henkéí 
Anna asszony, vagy hn {í kghne uern, m(ts iíJtal akárki 
által ~zenes viírnt csimtlt vagy csináltatott volna, melyet 
vagy maga ő kglnw, vagy rn:ís akárki is az () kglme parnn
<:solHttyából br. Apor .Jtízsef Mzúuak njtn.ja, vagyis küsziibe 
al:'t keresztül öntött volna? Ha tudgya., vallyon ezt is mi 
végre cselekP1ltette ő kghue? 

18-o. H1ít azt tudgya-é vagy lútta-é a tanít, hogy 
11enkő Anna asszony esős időben a vízre ment volna, oly 
helyre, hol a két patak öszvefoly s ottan (í kglme h:trom
szor vizet merítrtt vollla és azon vizet haza is vitt volna. 
Ha tmlgya vugy l:ttta a tmní, vallyon ezt is mi végre cse
lekedte? 

19-o. Ezt is tndgya-é, látta-é vagy Benkő Anna. asz
szonytól beszélleni hallotta-é n tanú, hogy egy alkalma
tossággal, midőn Apor ,József úr maga lovaill Kézdi-székben 
lkafalv:íra akart volna menni, ·azon utty:iban Benkő Amm 
asszonyhoz béfordulván s a lovai künll az ő kglme ajtnja 
előtt mcgállv1tn, hogy ő kglme azon irt úr lovainak serénnyi
hlll é~ farkitból clvúgott volutt i:; elmenetele ut(rn Apor 
.J úzsef urnak azon szőrt az h:íz híjj:í,ra felvivén (j kgl1110 s 
ottan az kiirtőjc felett fonaltekerőre hely heztetvéi1, a teke
r<.ít vissz:í kezdette volna tekerni, melyből osztán a követ
kezett volna, hogy A por .T ózsef t'lr lka.fal v:'~ra el nem mehe
tett, hanem menő uttyából, a mezőr(ll vissz:í kelktt () 
kglmihez fordull1i. 

20-o. Hát azt tndgya-é a tam1, vagy Benkő Anna 
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asszonytól cselekedni hítta-é, hogy ő kglme az agárnak 
vagy egyébb kutyának a fejit elvágta volna s azt megégettE: 
volna? Ha látta, mit tntl ir:'inta a tanti, valljon ez biilnijos 
hoszork:íuys:.íg-é, vagy pedig .ezt mcgégetvén éi;; mézzt>l 
belőlle flastromot csin:í.lván, igen hasznos orvosság volna 
ol<lalfíLjús ellen? 

21-o. H:ít azt tuclgya-~, cselekedni Benkő Anna asz
szonyt l:itt:i-é, vagy m:í.soklrnl is, hogy csclelrndtette volna 
{í kgl11111, t.:qu11-1ztalta-<Í a tn111í, lmgy 1.udnilik <'gy 1111.rnh 
hájat. olvitt, vu.gy kiihWLt volna ,~,., azt a clögliitt k11ty:í1111k 
szájában megforgatta, vngy más tUtal is megforgattatta 
volna, annak ntánna haza vivén, vagy vitetvén, pzzcl i~ mit 
tud, vngy mit l:í.tott a tanií, hogy valljon mit csirnílt 
() kglme ( 

~2-o. Azt is tmlgyn.-é, vagy Benkő Anna assionyt 
cselekeclni liltta-é, avagy 11ogy mást {í kglme eze11 fi>RSZ 

cselekedetre i.isztiinl>ziitt vagyis kért volna, tapasztalta-é 11 
tanti, hogy tudnilik, hogy fogjanak ő kglminek züld békát, 
melylyel azt akarja cselekedni, l1ogy egy fazékban tészi é1:1 
kilencz jukat f1írv:ín a fazékra, azután hangya-bajban ((qy !) 
helylwztet.i és a hangyák azon békát mind megeszik, mely
nek marad oly csontoesld.ja, mclylycl ha kit. akar· valaki, 
hogy t'ítet szcresi;;e, csak értesse meg és feletWJb fogja 
szeretni? 

23-o. Vagy nzt is tndgya.-é a tanú, hallotta·<', vugy 
almrmi jelekből tapnsztalta-é, hogy Benkő Anna asszony 
músolrn.t kért voluu, hogy egy K:1ín S<ím karathn:ii asz
szonynak az johh lábtmak 11yonuíh<il és s. v. ganéllyából 
vigyenek .() · kglminek t's () kglme esztlín . azzal lir. Ap01· 
,József nrat vagy magát, vagy kiintössit megm:í.zolta voln .t 
e végre, hogy .Apor ;József iír ne i;;zen•sse K1ín Siírát, 
hanem hn.<1 unja meg. 

24-o. H:ít azt. tndgyn-~, avap;y hí.ttu.-é a tan1í, hogy 
ezelőtt vnhí időlwn az exponens asszony idegcny lak6kat 
tal't.viín, annak u túnna egy alkalmatoss:íggal fel vag1lu.lvü11 
az ő kglme cselétlhúzn tiiszellyi11ek 1) földit, ií.ja.lag akar
vún tapasztatni, hogy ott vala.mi csuprot tanáltak volna.? 
Ha igen, ki és nzon csuporban mi volt? és tapasztnlta-é a 
tanú, n.vagy hallotta-é, hogy azon csuprot nem más, lumem 
·Benkő Anna asszony tétette volna oda. s mi végre? s mikor 
n csuprot tan:í.lt:í.k ottan, akkor jelen volt.-é Henkéí Anna 
11sszony vagy nem ? Azutánn is hány napokknl rrkc•zett meg 

1) 'f. i. tíízhelyinek. 
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maga ház:ihoz s mcghallvá11 awn cs11por11ak t..'l.11álás:it, mit 
mon<lott iránta? 

25;..o. HíLt azt tudgya-é, vagy hallott.a-é a tam't, hogy 
Benkő A111m asswny a maga kezein és lábain val1í ki.irmuit 
levagdalván és valami vas eszteket 1) nwgmelegítvén, azon 
elmetszett körmeit megaszalta volna? Annak ut:í.mia réz 
mosú.rban megtörvén, pogácsában mcgsiitiitte volna? Mely
nek poriH és ismét azo11 pogácsát aprön tiirvén, ezen porral 
osztán ő kglme úgy fiísr.erszámozta volna, vagy ak(muiféle
képpeu is készített volna étket hr. ·Apor ,) ózscf úrnak, 
melyet osztáu meg is Metett volna ő 11gával? Ha tudgya, 
vngy lá.tta, ezt is mi végre? 

26-o. Hitt· azt tu<lgya-é, avagy látta-é a tanú, hogy 
hon nem létiben br. Apor ,J özsef úrnak Benkő Anna a.sz
szoi1y az ő nagysága kapcztijtít csuporban a tííznél sütötte 
vagy fűzte volna? ha ige11, valljo11 l'Zt is mi vrgn· cse
lekt~1He? 

27-o. Nem k iilii11ben azt. is tu<lgya-é, vagy hallutta-é 
a tam'í, hogy lknk{í Anua asszony vagy maga, vagy más 
által is a temetőből holt embernek csontjait hozott, vagy 
hozatott volna, melyet apnín rnegWrvén, ezt is az Apor 
József ür étkiben hintette, vagy m:tssal is hintette volna? 
Ha igen, ezt is valljon mi végre cselekedte ő kglme? 

28-o. Azt is tu<lgya-é, a.vagy hallotta-é a tanú : hogy 
Benkő Anna asszony br. Apor .József uram ő nga fojinck 
hajában luírom tetvet keresett volna s azt ü vcgpalaczkl>an 
tévén, annak utánna br. Apor .József tírral meg is étotte 
vagy itatta volna t Hát. valljon a tetíít hideglelőt• embernek 
béaclv:tn, boszorkányság-é, vngy nz irt nyavalya ellen ugyik 
hasznos orvoss:íg légyen? 

29-o. Hát azt is tudgya-é, vagy Hzemcivel látta-é a 
tanú, hogy Henki'í Arnrn aRszony Apor ,) ózsef urnak hon 
nem lét.ibl'n vagy maga ment volna, vagy m:íst is kül<liitt 
volna valami ol:í.h :is.<>zonyhoz, hogy azon ol:í.l.1 m;szonytól 
megtu<lja ö kglnw, hogy br. A por J ózsd 1ír hnr.a jő-é~ vagy 
sem s ha har.a jő, valljou jó kedvvel, vagy haraggal frker.ik 
meg? 1\lely efféle í.í kglme kiv:tm;:ig:í.ra az írt ol:Umé ezt 
izente volna: az urfi ucheztel, de künnyen elmúlik haragja 
s bizonyoson }urna fog jőni; hanem kiil<lje i<le Ueukő Anna 
asszony nr. elfüuháj:U. 2) Armak után11u. vagy maga vitte-é, 
vagy mástól clkii.ldiitte-é azon ol:ilml-hol. Ue11kő Anna as-l-

') T. i. éisztliköt. lapátot. 
') 'l'. i. kötényét. 
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szony az elŐrnh::í.ját? Tudgya-é, hitta-é, ltallotta-é a tann, 
hogy azon Benk(i Anna asszony írt előruhájttt a sokszor 
nevezett oláh asszony sok:íig tekerte s facsarta vol.na, 
nnnak utánnn. ily faencttel Be)1kő Anna n.sszonynuk haza 
kiil<Wtte volna, hogy midőn hazajő br. Apor J úzscf urnm 
ű nga, azon előruhú.j:tt Benkő ;\mm asszony tegye az c'í nga 
tígyában két v:ínkos kiiii s reggel Benk(í A mm asszony ő 
nwtt kérdju nwg, hogy 111 icsod:ís :í.h11ot l:í.tot t jJ 

ao~o. Ait hi tudKya-1\ lwllotta-é, vagy l:í.t.ta-é a t:uuí, 
hogy Benkő Auna asszony valami olyas hoszorkánys:íghoz 
értő asszonynak panaszolkodott volna, tmuí.csot kérdvén tőle, 
hogy valljon mit kénék ő kghninek cselekedni, hogy () 
lq~lmin kíviil Apor Jlizsef úr mást ne szeretne, melyre 
felelt volna a czigá.nyné, hogy ö tudná annak a mestcrsé
git, annak uttí.mrn egy fokns Wt elővett volna s arra sokat 
bcrbetélvén, a hegyit a fokában fordította, vagyis hajtotta 
volna és az Benkő háza ajtaj~innk küsziibe alá ásta volna. 
Ezt pedig azért cseleke<ltette volna Benkő Anna asszony, 
hogy () kghn~•1 kívül senkivel is mással Apor J ózscf tí.r ne 
közösülhen (így!) vagyis ne parázrní.lkodhassék. 

31-o; Azt is tudgya-é, l:íttn.-é, vagy Benkő Anna asz
szonytól mondani hallotta-é a tami, hogy ő kglme ·ezelőtt 
való esztendőkben, egy kedd napon, a temetőben ment volna 
és valakit strázának állított volna, hogy az rnindj:í.rt meg
iramlrí cselekedetin ő kglmit rajta ne kapja valnki? Annak 
ntánna a holt, mnhernek sfrjiíhoz ment volna ő kglme és a 
sírj:in keresztet lní:wtt volna egy kéHsel, annak ut:í.nna a 
szíve tájékáról a holt embernek földet vett volna fel s azon 
földet vagy maga, vagy más által iS aldtrkivcl hintett, vagy 
hintetett volna A por nrak11ak étkekben? Ez iránt is mit 
tfül, hullott, látott, vagy akarmi jelhtíl is tapasztalt a tam'í, 
hogy vajon mért cselekedte, vagy cselekcdt1)tte volna Benkő 
Anna asszony? Hallotta-é, vagy tudgya-é a tanú, hogy ezt 
azért cselekedte volna Benkő Anna asszony, hogy az néhai 
öreg Apor Péter l'ír, ugy le:ínya .Apor Anna asszony ne 
lássanak, ne halljanak s br. Apor ,József uram ő ngát ő 
kglmiWl ne ellenzék. 

32-o. Ez iránt is mit tud, mit hallott, liított, vagy 
akármi jelokMl is tapasztalta a tam'í, hogy ezen sok beste
len és mucskos dolgoknak ki volt indítója? ki keresett 
pénzzel, ruházattal, vagy akármi névvel nevezendő igéretek
kel és ajándékokkal, vagy adonuínyokkal Benkő Anna asz
szony ellen hamis tamí.kat és bizonyságokat? azokot ki 
biztatta, laetálta és instruálta ily szókkal különös helyekre, 
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süt még maga luizálmn is bérekcsztrén: no csak vallj 
Benk(í Annára kurrns:ígot éR boszorkányságot, igy amngy 
ruháí\lak meg s amolyan nngy becsületben tartlak, s mely 
jól lészen <lolgo<l s azt pedig, valamiket Benkő Anna asz
szony ellen mondasz és rnllasz, hogy te. mondottad, senki is, 
míg a világon élsz, meg nem tn<lja? · 

33-o. Kiöntötte vag.r i.inttettc le Bcnk(í Anna asszonyt 
oly vü:zcl, mclyhen a nwgholt embert mosták volt meg, H 
mi végre cselekedte, vagy m:í.soklrnl is· cst'lek<'<lte uzon sze
mé\y, rn i t t111l i nin t.a a tan t't ? 

84-n. Ki fo11yegcttc liivéssd Hnnk<'i Anna nsswu,yt l-s 
ulattomban ln'ik:ílrn ki kereste, hol pistolylyal, hol kil11ií\ott 
kar<ldal li kglmit, hogy megölje. 

Mindciekre valamit tu<l, l:.í.tott., l1allott, vagy ak:í.ru1cl.r 
jt'loldii'il is tapas11,t:i It a ta111í, t~t111L om11i hus cungr11is cir
e111nst.a11 tiiH igaz hite ;;zerin t vallja 11wg. 

Se1111 "-ntlf r uominn ct fassirme.~ testi'.um. 
1-rna testis nobilis femi11a Siínt J{Jiuf..:ei 110Lilis ac 

rnvercnlli domini Scim nl'liR Imre de Etfal vii. J!JcclcHiae 
refonna.tar. in possessione Kovásima exist011 tis parochi co11-
sors, annonun 30, ~atetur ad ntri lHlllcta He<1uentia, et 
quidem ad 1-mum: 1~~11 aí\ utrií\ált nemzetes Henk<'.í A1ma 
tt<;szonyt mind le:í.nykoráLau, ugy tktes nem11,ctes lmecsfalvi 
lmecs Domokos uramhoí\ való férheí\ ment :Hlapotjában e 
mai napig ismértcm s ismérek H egyebet <'.i kglme felül mon
dani és vallani 11ern tllllok, hanem all 2-<lnm ct :3-um: egy 
alkalmatossággal ezl'llílt circitcr ] 4 csztc'lHl<'ikkol kal:ík:í.jn 
vala <'i kglminek, a m1.·l.r alka.lmatoss:tgua11 <'·11 · is a Wlibi 
köziitt jelen voltam .A.-'.l.1nrj:ín az <'i kglmc ház:í.n:íl 1)s mid<'in 
ezen kn.Iúk:tnnk vége lett volna, 111i11ket, n kik mcss11,ebu 
laktunk, hálni nem cn•szte Henkli Anna nsszoúy h:t11,a, 
hauern 1; kglme maga lutza fiildire mi11ckii11k hosszan ogy 
nagy :í.gyot vctc <'s azon :íg.r ha11 egy néhán.)'011, 11gy 111i1tl 
l':lílékcly ,Júlia, must hr. Apor l;:Íszl1)11é asszo11yom 1'i 11ga, 
ll:ínli Ag11es~ Knn Sigmo!l<lné :tssí\onyom és mások is, kikl't 
minthogy nuir elfelejtettem, 111egnevemi nem tudok, 'én és 
Benkli Anna asszony is lcfeküvénk H a minthogy ezen 
kaltíkii.han m lgos 1. Lr. altorjai A por J Óí\sef mak kl•tten 
aí\ öcscsivel ·L:íszló urral jelen voltak, egyszer csak látjuk, 
hogy hr. Apor .J Óí'.scf (1r részegen felénk j<'i és közi11kLc11 
aí\ :igyban csak lcd(íl, cle fchése, vagyis lelWlésc rnelyikiink 
klizi esett, arrül nL<•gft.IC'jtkeztem. l\li ugyan mint affélu 
lciínyok eleget, hogy ki.iziilliink keljeu fel és fokiiuni mcnjc1~ 
másuyn, ü ngának 1U0111lottuk~ dc minthogy {i nga résieg 

- :330 -



1111, Al'Olt PÍ:T~;U <IYJ.:llMEKJ.:IRE VONA'J'KOZC.Í LJWF.U:1.:. • 4:li) 

volt, csak ott uwralla, de ad 4-um: semmi parfüm:.íJkoclttso
kat résiemr<'íl nem hHtam; hanem ad 5-nm: m:ü;októl, kiket 
mcgnevemi nem tndok, liallottam, hogy Rcnkéi Anna asz-
87.011.f mlgs hr. Apor J óisef 1írral ni <'rd\íre maga mnla,tl'lá
gárn lett volna, mig Apor .Tóisef ií.r vadásig:ttott volna, 
ketten Siékely .Júlia, most br. Apor Lásil<íné assionyom éi 
11g:ival ai i1l1"it ott. töl tiitték volna, de egyéb h egyiitt Taló 
1·ossi 1lolgolrn.t Val-(y CS<'kk1•dctt>ket. nrnn hallottum. A1! G-.nm 
:iii. tudom 111011d:i11i, hogy 1'iel1"ilt. circih•r .17 rn;it.P111Wkkt'I 
itt.1·11 Urhai s7.1;khm1 .Kov:i.sw:iu akkor :-ltillllor J>dk 11ra111, 
most ln'. A por ,J óisef ií1· h:it:<i11til jelen vnlék én ni é<fos 
anyámmal, 1.\1.ik<í S11s1i11na Küntwi Gergelyné asf!zonyom1n<tl, 
11gy a tcst.Yéménémmcl, Kön tiei A111m irt Sándor Deák 
11ra111 frles1~givcl, a mid1'in is :17. írt h:íw:íl vala hr .. A.por 
.híisd iír is és Hm1k1'í Anna asszony ÍH s hát l1r. Apor 
,Jtízsef úrnak borviiet, hog,v megforecljék, késiítnek és mele
gítenek t;H rni<l<"ín ai 1·í nga fe1·e1l1'íje elkésiült volna, kérni 
keidé hr. A por .T óisef lÍ.l' .Benklí Anna asszonyt, hogy ne 
snjrnilja t'í kglrne a ferml<'íl1cn lH·mmrni 1'í ngíi.val és t'í nagy
s:ígtit a7. izzn1ls1í.gtól ott diirgiilni, nem tudom szappany
nynl vngy rnhával mon1lja vala-é t'í nga. Mely ehLéli 
kidnsiígának e11ge1le Hcnk<'í Anna assiony és he is 
lllt:lll' t'í ngúval a foretkílien, rni is oszhin, mikor gondoltuk 
rnhia, hogy e1ld ig lcvetkeíltek, n 11yám asswnynyal és néném 
asswnynyal oda menénk s hát ketten iilnek a fered!íhen, <le 
dlloi1í l'ojémcmíil>on, hr. Apor ,J<iisef M egyik végin a kád
nak, l\rn1 kc'í A 1111a asswny pcd il-( a m:í.s végin c;s 1~g.reJ1pl; 
somllli rn,;szat is kiiiiittiik nem !:ittam; hmtem mikor izrn
clott hr. Apor .Tóisef ür, láttal)l Beukt'í Anna asswnyt, hogy 
t'í ngát 1liirgülgette. Ad 7-nm: En nem tudom, nem is tapasi
taltarn, hogy Henk<'i Anna ~1ssiony gyermeket fl7.iilt YO!na, 
ann:il üi ink:ihh, hogy ait elvesitette volna, hanem egy alkn.1-
matossií.ggal: 1le i<lejirc nem emlékezem, altorjai l\Jihá.ti 
.PM.Prné assr.onyomtól motlllan i hallottam: jaj csak vagyon 
1~7. hír<', hogy Hen kt'i Annn. assim1y1rnk gyem1eke lett volna. 
liJn akkor is rnon<l:ím, hogy nem tudom, nem is tapasztal
tam. Ad 8-nm: nihil. Ad 9-um: En magam Benkü .Anna 
assionyt cselekedni nem láttam, de eielütt circiter 6 esz
tenclt'íkkel hallottam ai Zlil1le Fercnc:.mé kisebb leányától, 
dc kcrcsztnevire nem elékeiem, ki is Henk<'í Anna a87.
szonynak jobbágy le:inya volt, most pedig Fejérv(mnegyében 
Szárnzpatakon tit. füípóti Ferenez nnmk valami cselédje 
tartja felesé~ül, mondani, hogy Benkö Anna asszonytól 
mikor elmogyen hr. Apor .Tóisef' 1ír, Henkt'í Anna asszony 
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vigyáz az ö nga nyomára és azt felássa vagyis felveszi ó 
kglme, annak utánna maga házában béviszi és a kenienczé
ben, hol a tűz ég, bécsapta volna ily szókkal : Amint ezen 
nyom a tűzben ég, tígy éyjen az Apor József úr szíve 
utcínnam. Ad 10-um, 11-um, et 12-nm nihil. Ad 13-um: 
Ezen utrumra azt tudom mondani, hogy egy alkalmatos
sággal ez elött circiter 18 eszte111lókkel, midlin én a;,: Benkő 
Anna asszony sokszor m:ir írt torjai há.z:í.nál lettem volnar 
egy asszony mirnlcgy 40 es;,:ten<llis (<lo nem tudom magyar, 
oláh v1igy másféle uemzethiil való volt-é) látom, hogy héj<'.í 
e~y délután (de micsoda nap, cszcmue nem jut) nz Benk1'i 
Anna asszony maga bk1í h:í.;,:álmn, kliszönvén a;,:t mondja 
Benkó Anna asszonynak: kglmednek asszonyom búja vagyon, 
a mint látom; melyre felele llenkií Anna asszony : nekem 
lehet, mert mind csak biztnfa Apor József, hogy elvcszen, 
s most l'igy hallom, hogy m(tst akar odaki eh·enni (d<' kit, 
ó kglme sem nevezé meg). Ezen Benkő Anna asszony s;,:a
vaira felele a megírt asszony: ne busoljon kglmed, csak 
nékem jól megfizessen, én negyed napok alatt kglme<lnck 
Szebenből hazahozom. Erre ismeg mon<l:t Benkii Anna 
asszony : mert bizony félek, ha kár lesz benne. Erre ismét 
felele azon asszony: ne féljen kglmed, mert minden bágyó
dás és roncsolódás nélkül jő meg. Melyre monda Benkő 
Anna· asszony: hogy tudná kc<l azt végbe;,: vinni? Melyre 
felele azon asszony : no csa.k a<lja ide kglmcd nékem ha 
kglmednél Apor József urnak szennyes lábravaló ja vagyon 
és én azt a fonal-tekert'.íre elhclyheztetem, annak utánna a 
kiirtörc teszem. ]!:zen siavaira Henk<'i Anna asRzouy el1i
keresé br. Apor Jó;,:sef urnak olyas szeunyes lábmvalój:ít 
és elóttem kezihez is a<lá a.zon irt asszonynak. az öszve a 
mint volt csomboitva az lábrav;:tló. a kad~m ~eté a lábra
valót és kijöve vélle az ii kglme há;,:ából. ~Jn is azzal mind
járt kez<lém búcs11zni .Benkő Anna asszonytól és mihel.ven 
nyitottam ki az Benkó Anna asszony h(tzáhól, hrtt látom, 
hogy az Benkő Anna asszony ajtajának grádicsán áll a 
lábra.valóval; én ezzel eljiittem {) kglrniWl. Annak utánna 
mit csin(iltak azon lábra.valóval, véghez vitte-é azon asszony 
akkor elóttem is (a mint elübeszéllém) ki beszéllett akarat
jítt, vagy sem, én nem tudom s nem is l:.í.ttam s azon asz
szonyt is én sem azeliitt, sem :w:ntán nem l:í.tt:uu; 11g.v 
hallottam; hogy aznt.ím t:í.m iit napra meg is jiitt br. Apor 
,József úr. Ad 14-um, 15-um, 16-um, 17-um, 18, Hl-um et 
20-nm nihil certi. . 

Ad 21-um: Én ezt isi hogy vagy maga Benkő Anna 
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asszony cselekedte volna, vagy mással is cseleke<ltette volna, 
szemeimmel nl'm láttam, hanem ezel<'ítt hat eszteudökkel 
itten az Apor József m:am kovásznai házánál lakott egy 
Uomán Margit nevtl asszony, kitííl is ha11ottam mondani ily 
szókat: csak Wr reám Benklí Anna asszony s igen erössen 
akar szrimot venni tőlem, de olyant mondok {í kglminek, 
hogy a mig él, soha cl nem felejt. :Erre én mondék: maga 
mit tnJn:il? Felefo: azt hogy mikor <i kglme szolgálója vol
t:un, n mn<lvc h:íjat elvittem parancsolatj:í.luíl és a falnhan 
a diigliitt. ~11ty1i11ak a sz:íj:í.lmn hannacluapig tartv:'Ln, 11gy 
vittem osztán li kglmiuek haza, _{; kg lm e oszt:in mfüniak 
hmulta orrnsságnl é~ctt horban. En ezen szavait elhallgat
tam s tiihhet nem is sz<illék. Ad 22-nm nihil. 

A.11 ~B-nm: Ezen ntrumra egy<'het mondani nem tudok, 
hmmm ez ellit.t való i1Mbcn ismét ön 11z Benk1'.i .Anna asz
Rzony h:izárnil voltam, mások is az Benkíí Anna m1szoúy 
csdédgyi kiizül voltak s h:it ltí.tom, hogy egy fHndor 
l!'ereuczné ucvíi asszony ember, ki is ismét a nenk1i A.una 
asszony cselédje vala, hogy az házban hejlí, mondván: 
im fclmene most is József urti Kun Sfrához, melyre monda 
.Bcnkíí Anna asszony: ugyan nagy dolog az, hogy éngcm 
oda való j{rnís:ival ennyire bosszont, melyre egy asszony 
(kit is akkor szemléltem, de nevit megmondani nem tudom) 
eMszól és mondja Benkö Anna asszonynak: asszonyom, 
kc>nesse bé kglmed a Kun Sára ajtaját és kapuját s. v. 
em hergnnéval és mondjon ily szókat utánna: valami jen 
hii<liis nz emher gané, Apor .Tózscf t'tr eliitt éppen olyan 
bfüliis légye11 az az h:tz, s ha a hüzit megérzi, tiihbsziir 
nem mégyen oda. JiJ;1,t közönségesen ellrnczagtuk; a11nak 
ntáüna vitt-<\ vitdte-é véghez Henkií Anna asszony, nem 
tudom, nem is lu~llottam. .Ad 24-mn 25, 26-um, 27-um 
nihil. .Ad 28-mn: En Benkíí Anna asszonyt cselekedni nem 
láttam, ki.il<imben m:í.soktól láttam, hogy a tetíít orvosságul 
síLrgaság és 11idcglelés ellen szokták béadni. Ad 29-um nihil. 

Ad 30-um: Ezen utrnmra ezt tudom mondani. mivel 
ekkor is jelen valék Benkő Anna asszonynál, héjú egy 
czigányné az Benkő Anna asszony házában (de hová való 
volt és kinek hívták, nem tudom) mint afféle kuldoló czi
gányné és az kemencze lábához leül, annak utánna kevés 
kenyeret és lmst atla nékie Benkö Anna asszony s minden 
kénlés nékült mondani kezdé a czigányné asszonyom: 
<;n tudnék olyast cselekedni, hogy Apor József. senkivel is 
mással kglmeden kíviil nem bálna. Kér<li Benkő Anna asz
szony: hogy tudnál? Monda a czig:ínyné-: riem igen derék 
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dolog, hanem adjon kglmed nékem egy v.arró tőt. Ada is 
Benkő Anna asszony, melyet a czigányné meghajta és a tő 
hegyit a fokában dugá, annak utúnna a küszüb alá ásta, 
melyre ily szókat szóllott: a mint ennek az varró tőnek 
a vége benn van a fokában, ugy Apor József is senkivel 
ne közösülhessen vagyis paráználkodhassék kglme<len kivül. 
Ezt magyarul mondá, oláhul is eleget berbetélt, do mint
hogy oláhul nem tudok, mit mondott, nem érthettem. Mikor 
vége lett volna, ezen czigánynénak így véglwz vitt. csclelrn
detire igy fclole Benk(í Anna asszony: e csak annyit hnRz
n:í.1, mint a holt l1ínnk n patk<'>. Ad Rl, 32, :rn. 11ihil. 
Ad a4-nm : Jly formán i:;zúllani h 1· • .A por ,J iízscf ú 1· Ielrn;í-gi t 
Vaji Mária asszonyt hallottam ez előtt circitcr hat eszten
dőkkel: ha mégis Benkll Annához jár az úr s magát le 
nem teszi, s együtt kapom, mind a kettőt mcglövi>m, ll k~lmi
nek is szabndA:igot adok, hogy éngem is, ha máf'sal kap, 
rucglllhessen. Cactermn nihil. 

Anno pracfato die autcm <lccima qunrta prnefati men
sis Febr. in possessione Klmtthna, comitatui Albeusi Tran
sylvaniae a<ljacente, <lomo vero seu curia nobilitari nobilis 
quondam Gregorii Köutzei de Karatlma posteritatmu ibidem 
existentium et situata vigore prneinsertarumMajcstatis V estrue 
Sacratissimae literarum compulsoriarum pariter et attesta
toriarum prn.esens haec inquisitio nostra continuata est. 

2 ... a testis nobilis femina Susnnnlt JJf'i,f.;fi, praefati 
nobilis quondam Gregorii J(üntzei dc <licta Karntlma relicta. 
vidua, annO\'Um 60. fassa est a<l utri pnncta in geuere 
sei;uentia: En Benkő Anna asszonyt gyermek korátul fogva 
ismérem, de semmi knrvaságát, annál ÍR inkáh h hoszor
kányoztntás1tt sem e~yszer, sem nutRszor ő kglminck nem 
tudom, nem is láttam, hanem ezelőtt jó darab idővel, de 
az időnek számát megmondani nr.·m tn<lom, Kovásznán vol
tam, akkor a mostoha lcituyom Sándor Deákné, most 
br. Apo'r ;József úr házánál, a mikor br. Apor József 1'tr és 
Berikő Anna asszony is jelen valának s láttam hi-. Apor 
József urnak feredésit, mivel szemem l:í.ttára fereder.ctt, dc 
hogy Benkö Anna asszony az Íl't t'trral egy káclban fore<lett 
volna, azt az igaz hitem szerint mondom, hogy sem egy-
szer, sem másszor én nem láttam. Cacterum nihil. . 

Anno toties foto et <lie supra spccificato i<l est dPciurn 
quarta mensís Fcbnrnrií in possessione Alto1;ja, selli ~iculi
ca]i Kéz<lí nujaccnte, <lomo vcro Sűll c11riu. nobjlitari post.o
ritatum egregii quomlam Pauli lkukő <le <licta Alt.orja, 
praesens baec i1111uisitio nostrn continnata est. 
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3-a testis nobilis femina Catherina Bod6 moclo fati 
c~rcgii qnon<lam Pauli Benkő relicta viclun., annorum 50, 
fJttetur ad utri puncta et quidem acl 1-um sequentia: 
En az utrumba.n feltett Benkő Anna asszonyt mind leány
korában, mind tktes nemzetes Imecsfalvi Imecs Domokos 
uramhoz való házassági kötcleRségiben (mi kevés ideig volt) 
ngy e mai özvegységiig ismértem és ismérem, de én semmi 
nyilvánságos kurvaságát vagy boszorkányságCtt nem láttam. 
Hanem ad 2-um, 3-nm, 4-nm et 5-um azt tudom mon
dani, hogy ezeWtt Brassóban voltam llenkö Anna asszony- · 
nyal 1!s lir. A11or ,József urral egy Rzállttson néhai J..1őrincz 
Márton házánál, melynek már lehet 14 esztendeje, cseresnye 
1!réskor, s azon alkalmatossággal vacsora után, midön cse
resznyéztiink volna, láttam az asztalnál, amúgy félszemmel 
a mint nézhettem, hogy hr. Apor József úr az Benkő Anna 
asszony cWrühúja alá nyula, 1ís a kezit a tzomjára (~qy .') 
tette. Ugyan azon estvo és helyen az írt brassai gazdánk 
nékem a ház közepire ágyat vetett Benkö Anna asszony-. 
nyal, a melyben öltözctiben br. Apor József leheveredék, 
Henki'í Anna asszony is az írt úr mellé ugyan öltözetiben. 
annak utánna monda nékem br. Apor .T ózsef úr: jöjjön az 
asszony is ide és heveredjék le; én is odamenék és más 
helyire az ágynak leülék ő nga mellé s addig beszélgettünk 
ottan, mig elaludt br. Apor József úr; én osztán magamot 
onnét elhúztam és az ágy szélyihez magamnak ágyat csir 
náltam, br. Apor .T ózsef tfr és BenkéS Anna asszony ott 
mnrndának s azon öltözetekben úgy is hálának, estve 
rajtok semmi takaro<lzót nem láttam, nem is volt, hanem 
osztán reggel mikor folköltiink, nem tom 1mplany vagy 
afféle festékes takn.ródzót láték rajtok. U gy más alkalma
tossággal esmét voltam br. Apor .József úrral és Benkő 
Anna asszonynyal itt a torjai határon az Me<lgyeshágója 
nevezetű helyen, a holott is én ·az írt br. Apor ,József úrral 
és Benkll Anna asszonynyal egy kaibában háltam; annak 
ntttnna br. Apor József umn.k különösen magának a mint 
az ágya volt, mi is Benkő Anna nsszonynyn1 a mellett 
ketten háltunk, de az Apor József úr ágya mindegy két 
arasznyira külömböztetett meg a mieinktől és minthogy 
Benkő Anna asszonynak az fekilvése br. Apor József úr 
feUíl esett, a mint mi ketten Benkő Anna. asszonynyal egy 
takaródzó alá lefeküdtünk, láttam reggel, mikor felserken
tem, hogy az br. Apor József úr paplanyának a széllye 
Benkő Anna asszonyra vagyon htizva. Mindazonáltal én 
ennél egyebet legkisebbet is az irt személyekhez ezen két 
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alkalmatoss:igokban, a mint elő mo1ulám, nem l:ittam és ezt 
az papln.ny széllyit is nl"'m tudom és nem láttam, hogy 
valljon Benkő Anna asszony szám1zándékkal hnzta-é magára, 
vagy tö1·ténethől esett, mert n. mint megmond:im, br. Apor 
J ózscf ürnak az :igya kiiliin volt a mienktől és én Bonkű 
Anna asszonynyal háltam, de semmi legkisebb illetlens1~gc
ket is nf'm tapasztaltam, kiiliimhenn is cselédek folescn vol
tak veliink, kik Ü; n~l'zszcrint a l:ib11nk11ál, részszcrint 
pedig a tííznél, mint hogy n tiiz egész étzalm égett, háltak. 
Ad 6~uru nihil. Ad 7-um : Kiizi.ins1]gps hírből, de azt sem 
tudom kitől hallottam, hogy llonkíí Anna ass:i:onynak g,rcr
melw lett volna és K:í.szonlmn vit.t\>k volna, do én magam 
csak oly alkalmatosságban, vagyis :íJlapotLau ö kglmit. nem 
láttam, a melyből csak gondolhatnám. Ad 8-um, U-nm, 
10-um, 11-um et 12-um nihil. A<l 13-um: Ezt is kii:lönsé
ges hírliűl, dc kiWl, spcciíic:Llni nem tudom, hallott:un~ 
hogy Lr. Apor J6zscf úrnak jelen nem létibcn az gagy:íja 
az Benkő Anna asszony h:izállfil tekerőn az kiirtűre téte
tett és tekertctett volna, de ezt is new t1Hlom, hogy Bcnkíí 
Anna ·asszony vagy maga vagy más :Utul csclcke<ltette 
volna. Ad 14-mn: Ezt is súnte efféle küziinséges hírhűL 
ezelőtt egynéhány esztendőkkel, mikor valami papok eske
tének, ő kglme iránt azon zsinatban, <le azt sem tudom, 
kitől, emlékezem, hogy hallottam, hogy Benkő Anna asz
szony ő maga házában dagasztó székl:í.Lot vitetett volna 
bé, arra négy kézlábrá állott volna és a csecs téjből csinált 
vajat megolvasztván s. v. a segge vápáján letűtötte volna 
és valami edényben megvévén, annak llt[tnna hr. Apor .Tózsef 
urnak ezen vajjal pog~icsát sütiitt volnn, 1le én a mint 
fellycb b is megmondám, ezt 8Plll tudom és 1wm i~ l:ítt.am. 
A<l 15~um uti in 14-o hoc ad<lito: az én :johbágynémtöl 
ez elűtt 10 napokkal mondani hallottam, hogy .BPnkű Anna 
asszony tölle ez Plűtt csecstejet mindegy poh:irnyit kére
tett volna, be Benkő Anna asszony mit csinált vél le, ő sem 
tudta Barbuly Karát.siné, én sem tu<lom s nem is hallot
tam. Ad 16-um, 17-mn, 18-uru et 19-um nihil. 

Ad 20-um: ezt is, min<l n töhhit. ki.izhirliűl, de kité)J 
nem emlékezem, hallottam, hogy Benkő Amm asiszony n 
kutyafejet elvágta vagy elvágatta volna, annak ut:inna 
ganéban tartván, megtörte vagy töretto n1lna, de 'én ezt 
sem láttam s nem is tudom és azt sem tudom, orvosság-e 
az utrum szerint, vagy pe<liglen boszork:í.uys:tg; hanem azt 
tuuom monllani, hogy ez előtt három napokkal, mi<lűn az 
én udvari bír:im Kertész Ferencz igen rosszul lett volna, 
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Benkő Anna asszonynak is itt az én házomnál jelen létihen 
p . .Kantló minorita, ez előtt ide való plébanus Tamási uram 
locumtenense ho:r.zám jöve s atyasága is cleclarállya azon 
binímnak nehéz nyavaly:iját és ódalfájásiít, hogy a szava. 
is már megállott, melyre monda Benkő Anna ussllüny: ha 
ódalf:ijfisb:w vagyon, annak nem volna jobh orvossága, mint 
ha a kntyafejet" megégetnék, annak uk'Ínna megtörvén 
mé:r.ben hintenék és valamire kenvén, az fájós oldalára köt
nék. A<l 21-um, 22-um et 23-um nihil. Ad 24-um: Ezt is 
a tiibhíhez hasonló kiizönséges hírből hallottam, de kitőL 
nem emléke:r.em, hogy az ő kghne cselédházában valami 
csuprot tan::í.ltak volna, de ki és azon csuporban mi volt, 
annak utánna is mit csináltak vélle, én nem tudom, nem 
i~ hallottnm. Ad 25-um, 26-um et 27-um nihil. Ad 28-um: 
J~n Benkő Anna asszonytól cselekedni nem láttam s csele
kedte-é, vagy nem, nem. is tudom; különben azt tudom 
mondani, hogy a tetűt paraszt orvosságban hideglelés ellen 
jönak és hasznosnak tartják, én magam is adtam bé ezen 
nyaválya ellen italban a szolgámnak. Ad 29-um, 30-um: 
31-um, 32-um, et 33-um nihil. Ad 34-um: EzellStt öt vagy 
hat esztendőkkel ily fenyegetődző szavait Vay Márja asz
szonynak, br. Apor ,T ózsef 1ír feleséginek hallottam két 
versben is, hogy egyszer a pistolyt az elő ruhája alá 
tészi és ha tan:ilkozik már sokszor említett Benkó Anna 
asszony ő kglmivel, meglövi. Caeterum nihil. 

Anno crebro fato, die vero decima quinta mensis Febr. 
in pmcfata posscssionc Altorja, dictae sedi Siculicali Kézdi 
adjaceutc, tlomo vcro posteritatum agifü~ primipili quondmn 
l\lichaelis Vízi in praefata possessione existentium et situa.ta 
praesens haec inquisitio nostra continuata est. 

4-ik és 5-ik tanuk azt vallják : Mi semmi kurvaságát 
vagy hoszorkánys:ígát J3enklí Anna asszonynak nem l:í.t.tuk. 
Uacte1·um nihil. 

6-tiíl 19-ig a tanúk ugyanazt vallják. 
!:!0-a : honesta femina Anna. Deák modo foti .T oannis 

Haric:r. consors annorum 40 fatetur ad puncta sequentia: 
Mi az utrumban feltett Benkő Anna. uHszonyt régtől fog
ván ismérjük, de sem egyszer, sem másszor ő kglminek 
semmi kurva.ságát, annál is inkább boszorkányságát vagy 
boszorkányoztat:is:it nem láttuk, nem tudjuk, nem is tapasz
taltuk. Pedig én Baritz János, a többi között ezelött 
mindegy 12 esztendövel br. Apor József nrral a Bálványo.s 
nevezetű helyen a Tlírösben vadásztam, a mikor jelen vala 
irt Benkő Anna asszony is az szolgálóival, ugy br. Apor 
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442 BR. APOR J'Í;TBlt !l\'BlrnE1U:11n: Vfl)L\'l'KOZÚ LEVt:1.11K. 

J:tuos urti is; dc a mint frljebL is mPgmomhim, ezen vad:t
szatbnn cgyii.tt létek alka.hnatosság:ival is egyiknek is a 
másikhoz legkisebb illetlen ny1llásoknt, annál is inká.Lh 
paráznaságolmt nem láttam. Uaetcru111 nihil. 

21-ikt{íl 36-ig a tanuk a :37-ik tanúval egycté1'tőcu 
vallanak: En IW\'ezetesebLen két esitcndcig éjjel-nappal 
:-;oknt j:trtam lfonkíí Anna asswny h:iz:í.t, 1 <lo 1-1ohn semmi 
kúrvas:íg:it vagy lioszork:í.11,rs:íwit ,·; kghni1u•k w•111 látt:un, 
nem is tapasztaltam; U:wter11rn nihil. 

lgy a 38-ik: En soha semmi kurvaságát vagy boszor
ká11ys:ígát Benkíí Anna asszony11ak nem láttam, nem tuclorn, 
nem is tapasztaltam, prdig mig íj kglme <'gy kc1·eske<ll\son 
volt br. Apor ,J1íist-f lllTal, a rnl-l1ek:d. willam is tariott:tk 
s h:izomn:U rniwlket.ten dl;gszur volt.ak, 1k s1•111111i egy111:i1-1-
ltoz vahí erkiilcstelcns1:gl'kl't seu1 tapasitaltam. 

:rn-től 42-ig a tanuk ügy vallauak, mint a ·!:3-ik: 
testis l\Iargaretha P:tll lib. Uavidi1-1 Hegyes consors, ami. 
28, nnauimiter fatetnr ad puncta: l\li semmi illotl@ maga
vis~letit, kurvrn;ágát vngy hoszorkányság:ít Benkő .Anna 
asszonynak nem l1ttt11k, 110111 t.111ljnk, nem ÍH t.apn.Hztnltuk, 
pedig én Páll Margit osiie111loig ezl'llílt. 14 l'HZte1uh'ív1•l 
voltam ö kghninck szolg~ilója, do a mint fl'llyebh is meg
mondiim~ soha semmi rosszat is egész ott lakt.ainLan 
azután is elldig az óráig ö kglrnének kurvasága vagy boszor
kánys:ígn felül nem tapasztaltam. Cactcrum uihil. 

44-Wl 70-ig a tanúk ugyanígy vallanak. 
Anno totics fato, die decima scxta mm~sjs ]'elirnarii 

in praefata possessione A1tm:j11, dictae sedi 8iculicali Kézdi 
adjacente, domo vcro provilli Higism1111di László joliLagiouis 
egregii domiui .Joaunis llonk13 dc Altorja ihidom extructa 
et situata pmcse11s lrnec inquisitio nost.ra continuata est. 

71-tűl 115-ig a tamik ugyanazt vallj:tk, mint a 116-ik: 
J\li legkii-;obb k111·vastiµ;:l.t, mrn:tl is ink:Ll1h ho1'zorkiinyi;:í.g:U 
Bc11kt'i A111111 asszo11yuak nem tutljuk, 1rnm ]:ittuk, nem iH 
tapMztaltuk. 

Anno et loco, die autem dccima nonu mensis FeLruarii 
in praescripta possessione .Altorja praescns haec inqnisitio 
nostrn continuata est. 

117-től 119-ig a tamík az elűbhiekhcz hu.sonltían val
lamik. 

120. testis honesta fcmina Oathcrina Szabó providi 
Francisci Sándor johbagionis dominae Exponentis, anno-
1:um 60, fatetur ad utri puncta et (1uidem a.d 1-mum: 
En se leány korában, se férnél Imecs Domokos uramnál 
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létihen Benk{) Anna asszonynak (n. míg volt) iígy é múi 
iizvegyHé-ginek 11apjaig s öráj:iig, pcllig én cselédje voltam, 
s vagyok ő kglminck és t'í kglmivel rgy fo<lél alatt laktam 
H ma iR az () lq~lme h:izámil lakom~ de soha teljes életem
lwn legkiscbh knrvas:ig:í.t, anmíl is ink:ihh h0Rzo1·ldnys:i.g:H 
1'i kgl111i11l'k 11cm ):ittam, Jll'lll t.11<10111 s nem is t:ipaKztaltam. 
~d ~-nm, il-um, 4-11111, 5-tum, ut. <i-mn nihil. Ad 7-11111: 
En a mint mogrnonMtm, Hnnhí .Anna asszony luiz:í.nál 
véniiltcrn meg, lle soha oly állapothnn ő kglmit, hogy gyer
meket sziilt volna, vngy azt 'elvesztette volna, nem láttam, 
s nem is tapasztaltam. A1l 8-um, \.1-nm, 10-um, 11-nm et 
12-nm nihil. Ad JB-mn: l\f :ír a mint kMszer is említémt 
hogy .Bm1 kt'i A 1111a asszony h:íz:íu:íl s (í kg Imivel egy fodél 
al:~t.t. lakom, legal:ihli vngy011 ao cszternleje é8 soha is (•llít
tem zár alatt snmmi hely is az <'.í kglme .... életin nem 
:illott, a hol én szaha<loson és mimlen nap nem j:írhattam 
volna, nevezekse11 pedig az h:íz felihen, a hi1íba11 (a hol 
hírn van, hogy {í kglrno a lll'. Apor .l1'1zsnf ifr láLrn.val<íját 
fo11altdrnrfü1 tekerte vag-y tekel'l.ettc volna) csak az erm;z
lwn álljon valnki, mi1lll a k1;t hi1ílum végrnl<'s végig ldwt 
l:.ih1i, lle éu ezt, hogy <'í kglmc br. Apor .Tüzsef nmak l:ihra
valój1it vaj egyszer, vaj. másszor az utrum szerint vagy 
mnga tekerte volna, vagy mfissal is tc-kertette volna, soha 
tdlycs életemben 11em l:íttam, s nem is tapasztaltam, pe1lig 
azon az helyen éjjel-nappal szii kségesképpen nékem kellett 
j1imom ·s 11n valami afféle mmt.t voln~, bizony meg is láttam 
volna. Ad .J4-nm nihil. Ali ló-um: En eit is, hogy Benkő 
Annn asszony asszonyember teji1•el pog:ícsát siitött volna~ 
1wm láttam s nem tapasitaltam, vu.gy hogy a falnban csecs
t1•jért lwgy jál'tatott volna (í kgl111c•, nem tmlo111, rnrrt 
uékem az ő kglme ház:ín:tl miolta lakom, volt négy gy1~r
rnl'lrnm, <le tőllem soha csak egy cseppet sem két't <'í kglme. 
~11 1 B-nm, 17-um, 18-um et 19-nm nihil. Ad 20-um: 
fü1 velem égcttetett Re11k1I Anna asszony kutyafejet, mely
nek hammá.h<H <1 kglme llastrornot csinált és údalf:ij1ís ellen 
gycígyítottn. 1) kgl111e ezzol h1·. Apor :f ózHd nrnt; dc ez nem 
hoszol'lo'inys:ig, hanem az i1·t nyavalya ellen 1~gyik ueV<\zetes 
orvosság. A<l 21-um, 22-nrn, 2il-nm, 2'1-nm, 25-nm, 2G-um, 
27-um nihil. Acl l.!8-um: ]~n hogy ezt is Henkll Anna asz
szony az utrmn szerint cHelckmlte volna, nem láttam, nem 
tudom, hanem azt tudom, hogy az tetiít szokták orvosság
nak béadni. Ad 29-um, 30-nm, 31-um, nihil. A1l 32-um: 
Ezen utrumra azt tudom mon<lnni, hogy nékem gyakron 
izengetett Vay l\lárja nsszony egy hl>lafalvi (de nevit nem 
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tudom) dajk:ijától, hogy menjek ő 11gához, .mert valamiro 
fog kérni s vigyek, vagy ha magam vinni. nem akarnék; 
küldjek éí ngáuak a Benkő An11a asszony hajából, kapczá
jából és ingaljából egy-egy darahocsktít, mert megmutatja 
nékem, hogy nékem a. péntekem is jobb lesz, mint Benkő 
Anna asszony11ak a v:1sáruapja~ de én 11cm cselekedtem. 
Ad 33-um nihil. Ad 34· um: Hallottam 13enkő Anna asz
szonyt hogy fenyegette Vay :ll•[árja asszo11y, hogy ha maga 
Vay Márja asszony Benkő Anna asszonyt meg nem lőheti, 
vagy i.>lheti, embert fogail, mégis maga búzában megülcti. 
A mely fenyegetése miá Vay :Márja asszonynak Benkti 
Amrn asszo11y egy darahocsktí.ig maga h:í.r.:í.n:í.l nem is mert 
hálni. Uacterum nihil. 

un. tcstis honesta pnclla Elizabctha Sándor, prae
r.eriptae Catherinae Szabó Fr:mcisco Saudorianae filia in 
capillis con~tituta~ 1rnnoru11l 16, fat<•tur a<l utri puncta. 
sequentia: .lfo1 is a Bcnk(í Auna asszony házán:il (az atyáim
mal lakvú11) nőttem ckkor:U, dc bizony soha lcgki;;sebh 
kurvasúgát vagy boszorká11ys:í.gát teljes életemben soha 1i 
kghninek nem láttam, 11em tudom, nem is tapasztaltam, 
mi]\or ő kglminél volt is br. A.por .J ózscf úr, akkor sem 
láttam az magok tisztességes és illcwlő beszélgetéseknél 
egyebet. Azt pedig az 32-ik utrumra nyilván és bizonyoson 
tudom mondani, hogy engemet ígéretekkel, egygyel is, más
sal is br. Apor .Józsefné Vay M:i.rja asszony eleget kénsze
rített és foggatott, hogy Benkő A11na asszonyra kurvaságot 
és boszorkányságot mondjak és valljak, mert ugyanis ezelütt 
való id(íben, de az cszten<lünek számát megmondani nem 
tudom, mikor Henkíí Anna asszo11y Fej1írvárrott vala fogva, 
meg,yPk vala az uton s li:ít mcgl(tt Vay J\l 1irja asszo11y, 
mmak ut:í.nua mag:ihoz szóllít és itt Altorj:in lövő mlgos 
.ápor familia, akkor ü nga kapu alatt lévő (a mint nevezik) 
szállás:ira vagyi» házába11 bl-hí s hogy hé111cgyiil1k, lútom, 
hogy irt Vay M:'uja asswuy a:t. ajfajt héteszi, és hé is z:írja, 
mond vi'm uékem : No csak azért híváln.k és néked mollllom 
csak, de senkinek is ki ne jelentsd, én Bcnklí Annára 
most eskettetni akarok, hanem l!n néked, a mit te kívánsz, 
milident adok, csak te is esküdjél Benkő Ann:i.ra, hogy 
most ilyen, most amolyan kurvas:igát éi; boszorkánys:i.gát 
láttad, mert immár én a tübb szolgálóival is, a kik Benkél 
Annánál laktak, beszéllcttem, azok már megígérték, hanem 
csak te vagy Mtra, te pedig a mint mondották nékem, 
legtöbbet tu<lsz, _hanem csak esküdjél rá, mert bizony hasz
n:ít veszed; nevezetesen akkor mindjárt egy pár csizmát is 
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1111. APOll PÉTER llYEJnJEKfüRE V(IS,\TKOz;, LEVJ>Ll:K. -!-t5 

1 g1re. U gy más alkalmatossággal hozz:í.nk jö az irt asszony
nak, Vay :i\I:irja asszonynak a dajkája (kinek is nevit nem 
tudom) és addig beszél anyám asszonynak, hogy csak egyedül 
vagyon, az asszony Vay l\Járja asszony nincsen otthon, hanem 
hocs:tsson engem kevéssé any:im ass:wny hozz:i az n<l vorhau; 
míg any:im asHwuy elhocs:it, elnwgyiiuk ketten, az U(lvar
han az írt kapu alatt való házhan hémegyiink s hát akkor 
l:í,tom, hogy hizony nem i~az az írt dajka szava, mert az 
asswny, Vay 1\if:irja asRzo11y jdcn vagyon ; ekkor is re:'un 
zárá Vay Márja asszony az írt húznak ajtaját l-s ismét 
kezde unszolni, hogy Benkő Anna asszony ellen valljak 
knrvaságot és hos:wrlcányságot, mert ezt, amazt ad, így és 
amügy aj:intlékoz meg és olyfü1t én uem kérhetek, a mit 
nem ácl, csak azt is cselekedjem meg, hogy Benk{} Anna 
asszonynak az kapczájából, ingaljából, hajából Vay 1\farja 
asszonynak vigyek, ugy az egyik ingnjjának kötőit is vigyem 
írt Vay Márja asszonynak, de én sem ezt, sem a töbhit. 
minthogy afféle életit Benkő Auua asszonynak nem láttam 
és nem is ta.pasztaltam s a lelkemet is elveszteni kevés 
adományért és ígéretért nem akartam, nem cselekedtem. 
Ekkor pedig, a mint eWbeszéllém, addig foggatott és ezen 
rossz cselekedetre hajtani és unszolni kívánt Vay l\Iárja 
asszony, míg anyám asszony megsokalván ott Yaló mulatá
somat, ut:innam jött és haza hivutt, mivel 1uldig nz ajtó 
hézárva lévéu meg uem sza badu Ihattam Vay 1\f:írja ns:t.
s:wnytól. Hallottam azt is, hogy Vay l\11irja asszony J~enkő 
Anna asszonyt öléssel fenyegette mondván: Ha maga Vay 
M:irja asszony Benkő Anna asszonyt meg nem ölheti, 
embert fogad, mégis a maga há:t.ában Benkő Anna asz
szonyt megöleti, a mint hogy egy darahocskáig nem is mert 
]lcnklJ Anna asszony az maga h:í.z:in:il hálni. Uact. nih. 

122-Wl 14!1-ig a tauúk a:1.t vallj:tk, a rnit a 147-ik: 
:Mi semmi knrvaság:it vagy boszork:inyságát Benkő Anna 
asszonynak nem tudjuk és nem is láttuk. Oaet. nilt. 

148. testis honesta fcmina Catherina Sándor primi
J~ili Andreae Vízi consors, annornrn 27. fatetnr ud l-mum: 
En soha legkissebh kurvaságát vagy boszorkányságát Benk('.í 
Anna asszonynak nem láttam, nem is tndum, pedig én az 
ö kglme házánál születtem, ott is, míg férhez mentem, nőt
tem ekkorát, de az egy becsületes életinél és magavisefoti
nél egyebet mondani ü, kglme felől nem tudok. Ad 2-umt 
3-um, 4-um et 5-um: En erdőn, mezéln otthon s mindenfelé 
nevezetesen Benkő Anna asszonynyal ezelőtt 8 és 9 esz
tendőkkel a torjai határon vadászatban, mikor jelen volt 
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felcse<l magával br. Apor .Tózsd nr is, voltam, de sem egy
~zer, sem másszor senkivel is, legkissebb illetleuségit is 
BPnkií Amm :t88:t.011y11ak,, a mint fdlyehb i8 megmollll:í.m, 
nem iüttum. A.d ti-nm: ~Jn ma.gam t>légszor fűztem Honkíí 
A 11no. asszo11y h:ízáu:il fore1lűt br. A por .] ózsof 1írnak, 111~ 
nu m;Jzouyommal csak o.1l1lig sem voltunk benn, míg {í nga 
lev· ·t.J.,: ·tett, 11cmhog.r egy ká<lba11 feredni Benkő Anna 
asszonyt hi·. Apor ,József úrral l:í.tta.111 volna. Ad 7-um: 
Soha csak oly :tllapotba11 Belli láttam Benkő A 11na asszo11yt, 
a mclyli{)l gondolhattam n>lna, hogy ő kglme viselíís, nem 
hogy gycrmrlwt sziilni, a1111:il iR ink:íhb azt Plvesztení tn1l
n:írn. A1l H-11111, !l-11111, 10-nrn, 11-nm, 12-nm, ia-m11, .14-11111, 
ló·nm, Hi-11111, 17-nm, 18-um, l!l-nm 11ihil. A1l · 20-u111: 
Liítta111 azt hogy H1mkl'.i Anna asszouy a kntyafíít meg
~getvén, annak h:trnrn:í búl llast.romot csiwtl t, uwlyet ln·. Apor 
.J1ízsef nrna.k, mikor az 1ídala f:tjt vala, :tz ohln.l:tra azon 
nya,·alya ellen ki.iWt!c 1~s tette, még l'l'l"O Benkt'í Anna asz
szo11yt tu11ította vala néhai Mih:itz Mih:tlyné 11ernes asz
szony s még a llli megmarnd, kiv:iuta l\lilnttz Mih:ilyné 
asszonyom, hogy vigyiik ű kghni11ek. A<l n-11111, 22-um~ 
2'3-um~ 24-nm, 25-nm, 26-um et 27-nm nihil. A.d 28-nm: 
l:lPukő A nua asszonyt CRelekedni nem láttam, de másoktól 
paraszt orvoss:igba hallottam, hogy hiclcglélés elll•n a tetűt 
bé szokták adui. A1l 29-um, 30-um et 31 -um nihil. A <l B2-nm: 
Azt bizonyoson tu<lom mondani, hogy engemet hr. A por 
.J úzscfné Vay l\Iárja asszony sok nm dben hol mnga, hol 
szolgálói és ha jelük :tl tal is, nevezetesen J,űrincz Antal tí.ltal 
hívntt és hívat.ott, hogy inc11jl1k {í 11g:íhoz az maga lwpu 
:.d:itt vu.hí h:í.z:th:m, 1ln é11 111'111 llll'llVt;B, a1111ak 11 t.:í.nna 111i11d 
1a1ag-a, tígy m:isokkal is ]PHetett, hogy mikor az m·anil1oz 
(mi11t hogy akkor az mlvarlmn l>freRi Rzolg:í.lathau volt) 
héuw~yPk, t6~y1•1wk hírt, a mint. hogy 1•gy :dl(almatoss:ígg:d 
az urarnlwz l>é111euvfü1, ·maga lest•t t meg uz Jmpu alut.t vulú 
házának az ahlnkj:i11ál, monda nékem: J~<les · Vizinóm ! 
ha nékelll akarsz szolgálni és szolgálsz, a mely legdnígáb b 
köntösöm lesz, nzt ajárnlékozom néked, csak vallj Benkő 
Ann:trn km·vns:ígot és uOF•zorlc:tnysúgot ÚH nékem s. v. m1 
maga gauéjáhiíl, strimilijihűl és ka.pczáj:ibúl hozz, úgy az 
ingkötőit is hozd el. Ezeket hallv:in, alig v:írtam, hogy az 
frt asszony ő nga elől megszalmdulhassak, 1le én ezek közül 
az í.í 'nga illetlen kiv:ínsági közül egyiket sem cseleke1ltem, 
mi>el nem is volt méltó arra Benkő Anna nsszo11y, mert u. 
wint fellyebh is_me~ momlám, soha semmi kmvasú.g:í.t rngy 
boszorkúnyság:í t Benkő A 1111a asszonynak nem híttam, nem 
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tudtam s nem is tapasztaltam. Annak utánna eleget is 
fm:iyeget.ett ő nga, hogy ezen helytelen és rossz kiv1inság:í,-
11ak eleget nem tettem, hogy ha heka.phat nz udvarban, így 
fogat el, amiígy kínoztat meg. Atl :-rn-nm nihil. AJ :H-mu: 
1\l:ísoktól hallot.tam, hogy Henk<'í Anna asszonyt Vay l\f1irj11 
asszony iiléssel feHyegctte volna. CauL nihil. 
, 149-tűl 180-íg a tanuk ngy vallanak, mint a 181-ik: 
En sem llli llOszorkányságát vagy knrvaság:it említett Hcnk<'í 
A 1111a asszonynak nem láttam és 11cm tndo111. Uaet. nih. 

Am11i ;)t loco prndato, dic :uit<~lll vigcsim11 u1ensis 
:Fd>r11:1rii praPsellfl haoc iuq11isit.io 11ost.ra 1;ont.i1111ata <~st .. 

18~. testis hon('~t:i femi11a. .l nditlia !laka provi1li 
qnmularn Ntepliani .Kis alias Kcrtú;z johliagionis vitlclicet, 
dmn vixissct, totics fati B. Pdri Apm· consors, tm110-
:r;um 62, fassa est a1l ntri 1nmct.a in genere sc'}nentia: 
E11 :Benkő Auna asszonynak selllmi kurvas1íg1it vagy hoszor
kú.uys:1g:it 11em láttmn és 1wm is tudom, hanem nzt trnlo111 
11101ulani, hogy czdőtt mintegy 11 PsztmuWvel laktam <~ll 
Hocló (-Jerg-ely ürarn házú.han itten A. 'l'orj:ín, a mely li:íz
nak kiizkertje Vitp;yon a Henk<'j A nnn. asszony ház:ival, 
kiilümhen is az néhai l'ír lakott az ·írt Benkó Anna· ttRszo
nyom n1arhái mellett és én sokRzor járván a Jknkő .A mm 
asRzony h:izú.t, t?g.Y :illrn.lmatos~;riggal, 111iclőn n, hnsvét innepl' 
kiizdített , vol nn, hivatv1ín m1gem Benk<'í Anna asszony, 
mmHlú: ]i311 Kertészné azé1·t hívatálak, hogy nzon ol:ih, 
kinek a cselédhfízoma.t engedtem volt lnkni, mindent (jsz\'I' 
gazlott, hancni a szolg:il1ímmal Vízi Hurit.z:ival nzon h:ízhan 
a kenwnczét és tíízhelyd tapaszRzátok 111cg jó mt'ul<lal; mi 
:iz<irt eze11 dologha hozz:ifogt1111k és 111id<'ín az Íl't szolg:iló 
az :'tsóvn.l a t.íizhuly fül11it rontotta és :íAta volna, hCt.t lát
juk, hogy a tiizhclyhen egy félejtelesnyi csnpor YU.[..(yon <;s 
én a két kcz<~imnwl kivettem, de azon csuporban semmi 
s<'m volt, Benkő Anna as~zonyt nem ÍR tudom, hogy ahhan 
az luizhan lakott volna, külii111hen i8 ekkor Benk1'í Anna 
asszony Karnthn:íu Hzékely Aig111ornl11é 1LAszonyo111111al. mint 
éí kgl 111r n.ny j:ivaJ szokott. vala lakni. Mindazonáltal a:i:on 
csuprot ki tette o<la. l>s rni v<;grc, 11gy azt az ol:íliot is, a ki 
ott lakott, mi1iek hívták, én 1wm tudom. Crwt. nihil. 

18il-túl 208-ig a tamík azt vallják, mit a ~09-ik': 
'l'cstis honesta femina l::i:í.m . Lőrintz, modo fatí, primipili 
.loRcphi Benkií com;ors mmorn111 35, fatetur: En magam 
se111 t1ulom és nem is ];ittam lknk{í Anna asszonynak semmi 
lrnrvaság:it vagy boszorkánys:igrtt. Caet. nihil. 

210. teAtis providus Atephanus Bálint johhagio nobi-
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)is Francisci Bo<lo, annornm 56, fatetnr: Én semmi kurva
s{tgát avagy boszorkánysítgát Benkő Anna asszonynak nem 
hittam és nem is tudom; pedig én voltam magam is 
va1lászni mlgos b1·. Apor ,J özsef úrral sokswr, a mikor 1.>gy 
néh:Lny ízben, t11<lo111, hogy jelen volt Bc.nkő .Anna. fLsszony 
Ü;, de !-n ott sem láttam ő kglminek semmi kurvaságát 
vagy hoszork:inyság:it. Cn.etPru m nihil. 

~:!11-tűl 229-ig semmi lényeges 11incs a tauúvallomások
ban, - egyéb, mint hogy semmit sem- tudnak. 

~rno. t.estis honcsta fo111ina Anna 1.Jukátfl, pri111ipili 
Ul<1mcntis l\~ikc consors, :mnoram fíli, l'af.l·tur a1l 1ttri p1111ct:i. 
ín gL•1w1·c: ]i~n sc111111i 11yilv:'1.11os kurvns:í.g:í.t„ n111uí,J is i11k:í.IJ], 
hos:1.ork:i11ys:ig:it · lknkő A mm :u.;swnynak 111·111 ):ittam és 
nem is t.ul!ok (í kglmc frWI 1!gyclwt mo11<la11i, h:11w111 én 
P:t.l'lűtt H eszfr111lőkkcl egy :ti kal111a.toss:iggal ka.sz:í.llfü; l:í.jlmn 
innét 'l'orj:'tr61 in1lulék .Futúsfalvára. a szornsr.éd faluban, és 
mikor mendegéltem volna az úton, láhím, hogy cWttem me
grnn az Benkő Anna asswuy johlnígynéja Hiíndor Fercnczué 
a 'felek w:wer.etii mcúíre mi111leniitt az ütou (ml'ly üt11ak 
rnindkét foWl a lm:t.:ik valá11ak s1.0msr.édji) s h:ít látolll, 
hogy hr. Apor József úr egyszer csak fol kél, vagyis frl:í.ll, 
fü1 pedig mindegy puska Wvésnyiig voltam a:wu lwlyWl, 
a huunét {J 11ga felkelc és a JlltKk:íval ő 11ga hogy fclkelc 
vagyis fclálla, lát:ím, hogy a Bércz felé indnla, mely a buzlik 
\'l-ginél vala, másfelé tekiutek s hát hi.tom l~enkő Anna 
asswuyt is más títon ha:t.a felei menni és jönni. Dc én nem 
tudom, egyiitt volt-é Benkő Anna asszony hr. Apor .József 
IÍrral a·zon a helyen, annál is ink:íbb egyéb illctlen~égekct 
nem láttam, hanem én l!'utfü;falv:it megj:í.rv:in, visszajövő 
utomhan ism!-t azmi :11. mező11 láttam hr. Apot· ,liízscf urat, 
hogy a. pusk:íj:ival j:irk:ilgat vala. Ezdiítt. ~4 esr,tnndővel 
lies:t.éllctte lll'•kcm Kis A llJl'l't, 11\·liai hr. A por Pét.Pr 1í r 
ma.md1;ki jubh:így:ínak foll'sél,(I', ki is 111i111lm1képu11 gcmosz 
és istentelen életet éW asszony volt., minthogy most is ar. írt 
urát Albertet elhatta és hitetleniil szökött el k.-vásár
helyi ismét foleHéges J ancsö G :HJor nevíi cm berrel s 'maig 
is k(•rcngőiben vadnak, hogy tmh1ilik l3enkő Anua asszony 
a:t. ntrun'I sr.erint az br. Apor ;lúzsd tír ő ngától elmenő 
magot parázn:í.lkod:isok közlie megvette volna és hogy azon 
magl,ól hoszorkánys:ígot csiwíltatott vagy legal:ihb csiu:il
tatui kivánt volua valami Verg1~Wné ncvíí czig:í.n,vnévai. 
Ugy azt is ki>ziiuségcs hírb(íl lw.llottam, hogy valamelyik 
szolgálója Benkií Anna asszonynak a tíízhelyben a Benkő 
Anna asszony luizánál valami csuprot tmdlt volna, dc mi 
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volt benne, oda ki tette, tígy a szolgfilót a ki tanálta, é;; 
ezt is nevezetesen kitől hallottam, megmondani nem tu1lom. 
Caet. nihil. 

231. testis nobilis Sigi!'lmunclns Donáth, annorum 
48. fatetnr: ~~n a Benk{) Apna. asszony házát éjjel-nappal 
eleget jártam, do soha semmi kurvas:ig:it, ann:il is inkább 
hoswt'k:í.nyság:it ő kglminek nem liittam és nem is tudom, 
pe<lig én az 1u~hai hr. A por Péter urnak 2·1 esztendeig voltam 
pusk:ifm és Apor ,fozsef, .Tánm; és Jászl<í urakkal vadászni 
sokszor voltam, a mikor Benk{j Anna asszony is jeltm volt 
a vacln.szatlian, de hogy egy takara1lzó alatt háltak volna, 
vagy egyéh illetlen és vétkes dolgot cgyii tt cselekedtek volna, 
sem egyszer, sem m:isszor nem láttam. Caet. nihil. 

2:12-Wl 21l4·ig a tamík azt vallj:ik, mit a 2!>1l-ik. 
testis ho11csta ícmina Barbara H:iro111sz1'1d, consors Jll'OVidi 
Jhancisei U:íll,, jobbagionis toties fati d. Soannis Benk(í; 
n.nnornm 28: _Mn ezelőtt circiter Hl esztendővel esztendeig 
voltam Benk<'í A mia asszonynak szolgnlcíja, de soha is én 
Bm1kíí Anna m;szonynak semmi knt'vastígát vagy boszor
kánysfigát nem híttam, nem tu<lom, és nem is tapasztaltam. 
C:tet. nihil. 

2!l6-t61 267-ig a tanúk vallon'l:isában semmi lényeges, 
mint az hogy nem láttak semmit.. 

2f;8. t.estis primipilus Franeiscus Nngy, annornm 
B4. fatetur: ]]n ezeWtt 1] vagy 1 2 esztendőkkel bérese 
voltam Benkő Anna asszonynak, és esztendeig éjjel nappal 
az ő kglme h:ízánál laktam, a mely i<W alatt gyakran for
dult nwg br. A por .lözsef l'tr az ő kglmo luizánál, <le én 
semmi kurvas:igát vagy IJoszorkúnys:í.giít Henk{j Auna asz
sz<mynak nem láttam és nem is tudom. Cact. nihil. 

Anno et loco pm.efato, die antem vigcsima prima. men
sis 'Ji'elJ1·11a.1·ii prarnmns hacc inquisitio 11ost.ra co11ti1111ata est. 

2G\J-Uil. 27\l-ig a tan1ík v!l.llo111ií.Háb1111 semmi lényeges; 
semmir{í) trnlom1í.s11k nincsen. 

280. test.is l1onosta fomina Rcbeclm Szőts, providi 
Barbnlly Karátson commrs, job liagionis vero toties mentionati 
~omini .Joannis J3enk<'í, annorum 40, fatctnr ml 1-mum: 
:En Benkő Anna asszonyt ismértem és ismerem, de semmi 
knrvaságát, annál is inkáhb hoszorkányság:.í.t ő kglminek 
nem tn(lom, nem láttam. Ad 2-nm-l!l-nm nihil. Ad 20-um: 
Maga Bcnk<'í .Anna asszony, hogy ódalf:ijás ellen hasznos 
orvrn;ság légyen ha a kntyafőt megégeti az ember, annak 
11 tánna annak porából flastromot csirnil és azzal a fájós 
ol<lal:it. raggatja. A<l 21-31. nihil. Ad. H2: Ezen utrumra 

Ili!, Al'Oll I'. VJ.:llHEH lliiVEI 1::s J.EV. 11, K. 2!l 
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sem tudok egyebet mondani, hnnom azt tudom, hogy engemet 
Vay Márja asszony Kis Albertné leányával Anissal, úgy 
RaLluly :Katával is hivatott magához, úgy pc<lig, hogy nz 
vadas kertben, akár az almás kertben menjek és ha elmegyek, 
a mi lesz a kivinságom, azt fizeti Vay Márja asszony nékem, 
dc sem egyszer, sem másszor nem mentem ő ngához az írt 
helyekre. Cact. nihil. · 

281-tűl i!UO-ig a t.an\tk VtLlanrnnnyien ezt vallj:í,k: 
Mi sc>mmí kurvas:íg:í,t vagy boszork:inyság:ít Bonkí) A1111a 
asszonyn:-tk nem tlHljnk és nelll is láttuk. Uaet. nihil. 

:301, testi s nohiliR fmuina Agnet ha H:inli, 11obilis 8igis-
1Jlllll<li Kun Llc Karatl111a cousorR, aunormn 27, fa.totur: 
E11 se111111i km·vas:igát vugy boszorldnysúgát Benkő Anna 
asszonynak nem tu1lorn és nem is láttam, hanem ezcWtt 
17. vagy 18 esztendőkkel Karat.1111:í,u \i\~jér ,·úrmrgyébrni, 
do melyik aty(mkfia h:í.z:in:il nem omMkezem, holott is solrn<l
ruagunkkal valúnk, mi<lőn ott tréf:ílözot.tnnk volna, l:í,t.juk, 
hogy csak bévctlídik rgy karatlmni, a mint emlékezem, 
Martonfalvi ]3artök ,J :ínoR uram jobl>:Lgynéja, <le ncvire, 
minek hívt:í,k, nem emlékezem, de tu1lom, hogy fréf:í.s asz
szuny volt s mondja Küntzci ~ára asszony, niost kovásznai 
papné Imre Sú.muolné asszonyom: Nosza vnsscn kcd uékt>m 
babot. Annak ut:im1a, hogy i'í kglmiiwk vetett, mü,sok is 
azon asszonynyal vettettek, éu is vottcttem, mclykor jdo11 
lévén Benkő A.ima aRszony is, ű kg! me is vettetett; tk 
ebben semmi 1Joszork:h1ys:í.gi cselekedet épen nem volt, 
hanem mint afféle iffiak j:itl>kbúl és tréf:íbúl cselekedtcttiik 
azon nsszonynyal. Caet. nihil. 

il02. tcstis nobiliR A<la111us Küntzei 1le Karatluw, 
annorum 38, fatetur ad u tri punc.:ta se11ue11tin: liJn Bcnki'.i 
Anna asszonyt rég isrnél'cm, dc l'oha som l:ittarn ő kglrn i-
11ek semmi feRlett és tiszt:Unla11 éldit, úgy miut lrnrvas:íg:it 
rngy hoszork:ínyK:íg:H, lia1wm ezoWt.t, lm j1íl r~111léke:1.1:111, 
mirnleg.r 1 o vagy 11 eszle11<lűvd voltam én br. A lJOl' ,J <Í:1.l-id 
úrral vathíszni n B:ílvá.nyos v:í,rn alatt a Horktí. tnál, a. hol 
is tudom, hogy Hnnkű Amia nss:1.011y is jelen vu.la; pnsk:í.~mk 
is folese11 valának, mert ll'gal:íbb min<l iis:1.ves1\ggel volt1rnk 
szüza11 s mi1Jű11 Pgy alkalmatoss(Lggal délé ( Íf!lJ !) u t(Ln letaka
ro<lni vagyis fokiin11i igyolrnztii11k vol11n, ekkor ]:ittam, hogy 
iHtiizotekbrn, rn6g :t. esi:.:rn:í.jokat so111 Vl\tett.ék valalo, hogy l'g.r 
fakó szekér 1neHÓ lufokü \'ének, iudy szekér épen a tíiz mCll
lett volt, úgy hogy a talp:í,t a. szokérkeréluwk siit.iitte a 
tűz melege, még hogy az írt helyre kfoküvéuek, nem L·11il1;

kezem hr. Apor .1 úzscf úr-é, vagy lfou kii A 1111a as~zouy ~ 
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rnomlák és kiilták nékem ÍR: jöjjön kglme<l is ide fekiinni; 
dc én nem mentem, hanem a tíiz mellett doluínyozdo.r;ríltarn 
(~<JY !) és azon éttzaka egy fertályórát nem aludtam s a 
több pnská.sok sem aluttak, hanem a tíiz kiirí\l heverésztiink, 
tiizet pedig nagyot 6gettünk, de a mint follyehb is meg
mon<lám, én itt sem lií.ttam az írt Benk(í Anna asszonynak 
az fenn megírt 11rral sem.mi gonosz és erkölcstelen cseleke-
deteket. Cu.et nihil. ' 

ilO:l-tól ill3-ig a tamik vnllomá.slí.ban semmi lényeges, 
csak tag:ul<í. 

Hl4, tm;tis honeRht fcmina Margaretha Román, eon
sorH Jn·ovidi .To:umis 'rála, alias jobbngionis fiscalis, nnnc 
vero inquilini magnifici tlomini ~teplumi Apor de A. Torja; 
~nnorum 40, fo.tctur ad utri puncta in gencre scquentia: 
lijn esztencleig voltam Benkő Anna asszonynak szolgálója, 
u. mely i~latt gyakran láttam hr. Apor .1 ózsef urat az ő kglme 
luízánál megfonlul11i, dc soha semmi illetlen magaviseletit, 
úgy mint km:vas:í.g:í.t. vagy boszorkányság:ít ü kglminek nem 
hí.ttam és nem i~ tudom; hanem l-n l'zeWtt való időlJen, 
melynek lehet valami öt vagy hat esztendeje, Kovásznán 
a br. Apor ,József úr udvarií.ban laktam és szolgilóskodtam, 
egy dél u ttín hr. A por .József úr kisétál a dolgosokhoz, nékem 
is, mint szolgálójának parancsol, hogy búza rozsoln·i menjek 
én is, melyet észre vészen az írt úr 6 ngának felesége Vay 
l\farja asszony és olya.n szín alatt, hogy vacsorát készít::;ek, 
el nem hocsáta és az 1'tr elmenetele ut:í.n későcskére, mikor 
rn:í.r gondolta Vay 1\-[árja asszony, hogy br. Apor ,József 
úr roeHsze a mezőben elhala<lott, éngemet külön vett, és fog
gatni kezde mondván: én néked mindent adok, hanem én 
Bei1kő A nn:irn eRket.tetni akarok, lumem fogj rá knrvaságát 
és lioszork:i11ys1í.got, ·hogy így amlÍgy l:í.ttatl kurvaságát és 
bosiork:l.nys~í.g:í.t. N evezotesen akkor rnin<lj1í.1t V~ty Má.rja 
asszony egy mellrcvnlót igíre, olyant pedig, hogy felelt 
ő nga, ha Kovásznán akúrkinek is olyan lett volna. De én 
ezen é) nga helytelen és rossz kiv:ínságát nem cselekedtem, 
minthogy n mint follychh is megmowl:im, semmi afféle 
életit Benklí Anna asszonynak nem hí.ttam és nem is tud
tam, melyért reám. er{faen megharagudott Vay Márja asszony 
és minthogy az előtt br. Apor .József \Írnak borát árultam 
vala ki, oly szín alatt, hogy annak árúval el akarok szökni, 
el is fogatott Vay Múrja asszony és a kovásznai falus bíró 
házánál vasban hú.rom hetekig tartott, de ennek nem a volt 
az oka, hogy el akartam volna szökni, hanem hogy 6 nga 
rossz kiv:'rnságát hé nem teljesítettem. A mely három hétig 

2!l* 
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tartó rabságomban igen sokszor ·jött hozzám Köntzei Sára 
asszony, a kovásznai papné Imre Sámuelné asszonyom (ki is 
Vay Márja asszonynyal ketten örökké Benkő Anna asszonyt 
gazlották és bestelenítették, a minthogy Vay Márja asz
szony az írt kovásznai papnét hol egy, hol mással aján
dékozgatta, úgy az leányát is aranyas p:í.ntlikákkal és váll
nak való selyem matériákkal) s mellém ült s fenyegetett, 
hogy így amügy lesz rossztíl dolgo:m, mert ha Benkő Anna 
l\Sszonyra nem vallok, írt Vay Márja asszony az uzoni 
tömlöczben küld. l\Ielyre én az írt papnénak azt feleltem: 
hogy én bizony nem, !:isim Vay M1irja asszony ak:iru1it csin:íl
jon velem, <le én a lelkelllet el nem vesztom. Ezen szavaim 
után az írt papné anná.l közelebb ült. hozzám, annál jobban 
szépen, rútul foggatott, hogy csak valljak Benkő Anna asz
szonyra, mert osztáu nem rnbosko<lom, az asszonynál Vay 
Márja asszonynál is igen jól lesz úllapotom. Dc én mind
ezen papnénak, úgy Vay l\lá,rja asszonynak is rossz kíván
ságokra csak azt feleltem: liJn bizony nem, mert én afféle 
életit Benkő Anna asszonynak nem l:itta.m és nem tudom 
s a lelkemet el nem vesznem. Azután három hét mulva úgy 
bocsáttatott vagyis eresztetett el Vay M~írja asszony ezen 
fogságomból. Számtalan sok ízben hallottam, hogy Vay 
Márja asszony Benkő Anna asszonyt fenyegette, hogy vagy 
maga, vagy más által ő kgl111it keresztül löveti. lT gy min
den nap ·Vay M:irja asszony Benkő Anna asszonyt kurvúzta 
és boszorkányozta. Oaeterum nihil. 

Anno crebro fato, die autem vigesima sexta rncnsis 
Februa.rii in possessiono Pcselnelc, comitatui Albensi Trau
sylvaniae · adjacente, conscc1nentcrqne domo seu cnria nobili
tari egregii Joanni.11 Rrípoti dc <licta Pcselnek ibi<lern ex
trncta et situata praeseus haec in1iuisitio nostra couti
nuata est. 

315. testis egregius .Joannes Rápóti de modo fata 
Peselnek, in pracdicta domo sen curia snry, nobilitari re1p1i
situs fatetur ad utri punct:1 SP<prnntia: liJn ckgct j:irtam, 
ő kglme is járt.a az én lt:ízama.t, sok colt vcrsat.icík ba11 Í8 
voltam ö kghnivel, holott hr. Apor .József IÍI' Í!I jell'n volt, 
de soha én az írt Benk(í Anna assz011ynak illetlen maga 
viselésit, kurvasó,gát, ann:il is inkább boszorktinyság:.ít nem 
láttam, nem tudom és nem is tapa;;ztalt.am. Pedig az említett 
Benkő Anna asszony az én házomu:il hol hét, hol 11yolcz 
hetekig is egymás vé~tilnm iilt, hanem azt tmlom, hogy 
sok rossz akarói voltak ő kglminek és mindent r:'t rnoncltak 
és fogtak. Caetcrnm nihil. 
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Anno et loco toties fato, videlicet in pra.efata posses
sionc .A.ltorja ex:üitente habente, <lie antem vigesima nona 
n1111e currentis rnensis Aprilis vigore prnefat1iru111 lit.terarum 
MajPstat.is Vesfrae sacratissimae compnlsoriarum pariter et 
att.estntol'ianun pracsens haec inqnisitio nostra continnata. est. 

816. testis nohiliR fcmina Susanna Kováts, nobilis 
Nicolai Vajda dc Csernáton consors .mmornm circiter 40, 
fatetnr ad utl'i puncta sc(plf•nt.ia: En soha sem }:ittam 
Jfo11 kíí A 1111a :i.sszouynak semmi kurva8:ígát, mm:íl is ín k:íhh 
hoszork:íuys(tgát, peJíg én eleget t:irsolko<lt:nn lí ki.dmivel. 
Bz előtt j<í ({arab idlível, <le hány esztendeje légyen, meg
mondani nem tn<lom, mikor Vay l\I:irja asszony Benkő Anna 
asszony ellen két papok által eskl'ttetett Kovásznán az Imre 
1-lú.rnnel 1íram kovlÍ,sznai református pap házán:íJ, a mely 
eskető papok köziil egyik szt. katolnai vagy imecsfalvi plé
lrn.1111s vala; azon allrnlmntoss:iggal az fenn megírt kovásznai 
papnak folesé~ge, Kiin tzei :-ltíra asszony éugemet erőltetett, 
unsz6lt, még .az írt eskető papoknak is általadott yo}t, hogy 
eskiidjem Benkő Anna asszonyra, mert én eleget társolkod
tam ő kglmivel, hanem csak valljak Benkő .Anna asszonyra 
kurvaságot és boszorkányságot, de én mint hogy akkor sem 
tn<ltam, ll.gy most sem tndok, mivel afféle élitit részemről 
én ií kglminek nem I:'tttam. .Azt pedig bizonyoson tudom 
mondani, hogy az írt papné nagy barátságban élt V a.y 
M:irja asszonynyal, mert csak egy alkalmatossággal K. Vásár
helyt H márjásokkal (a mint hallottam) vett gazdag eziistiis 
pán ti iká t Vay Má,rja asszouy az írt papuénak. U gy a:1.t is 
tudom mondani, hogy egy allrnlmatoss:iggal hozzám jiivc az 
írt kov:i8znai papné (minthogy mi is ahhan az idlíheu 
Kovásznán laktunk és az írt papnénak legközelebb való 
szomszédji voltunk) nagy jaj szóval, sírva a kezit a fejirn 
tévén és l:Hom~ hogy az ajt6m előtt elesik, én kérdém, mi 
ldtc kglmcdct és miért. sír,? melyre mon<la: Imecsnét 
Benkő Ann:it vasban verték. En felelék: No Mt fáj-e most 
a kglmed lelke; ezt pe<lig azért kér<le:1.tem íí kghnitől, mivel 
tmlt:rn1, hogy Benkő Anna asszony ellen felelt, de ezen kér-
1lésl'll1re semmit sem felele, hanem csak sírt és annak utánua 
haza ment. Caeterum nihil. 

Hi praespecificati . mo 3 Hí testes, onmes et singuli 
s11ut praescriptae conditionis, príma qui<lem in possessione 
Kovászna, setli 8iculicali Orhai, ultima in possessione Oser
witon Se.di ~iculicali Kézdi, 2-<la - 301-a et 302-us in 
possessione Karatlma, 305-us autem in posi:;essione Peselnek, 
omuino cornítatui .Albemü Trnns.vlvaniae, reli(plÍ vero om-
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nes et singuli in possessionibus Alsó et Felső Torja, prae
dictae sedi Siculicali adjacentibus, nobiles quidem ih suis 
ipsorum propriis, jobbagiones vero ac inquilini praedictorum 
dominorum ac dominarum suarnm terrestrium, in sic dictis 
portionibus possessionariis, haereditatibusque Siculicalibus 
resident et commora.ntur, suntque omnes ac singuli vigore 
praefatarum literarum Majestatis Vestrae Sacratissinrne com
pulsoriarum pariter et attcstatoriarum nostri in prnese11-
tiam legitime citn.ti; jurati ac fideliter examinn.ti, modo1p1c 
prn.cmis1m i11 omnihuR 1nmctis ac cl:iusulis fassi. 

Cujus 1p1i1lcm prn.omi8sac lmiusmodi inqnisitionis ct 
attestationis nostrnc scriem, prout per nos fuit cxpedita et 
peracta, Majestati Vestrae Sacratissimae sub sigillis nostris 
mmalibus, mnnunmquc propriarum subscriptioui.bns füle 
nostra mcdin.utc 1·ci.cripsim11H, :mnotat;wque Exponcnti jn
rium · suorum uberiorcm futuram ad cautelam communi 
iustitia et aeqnitate suatlente neccssariam cxtradedimus. 
ln reliquo Majestatem Vestram Sacrn.tissimam qumn din
tissime feliciter vivere, valere, glorioscque regnn.re ac trinm
phare desiderantes. Datum anno, dicbus locisqne infra 
specificatis, signanter vigesima nona praefati mensis Aprilis, 
icl est ultima hujus inquisitionis nostrac die. 

Ejusdem Majestatis Vestrae Sacratissimae 

hnmiles perpetuoque fidehs subditi ac servi 
Emericus Szeles et Georgius Kolosvári mp. 
Tn.lmlo.e l\fajestn.tis Vostmo 8iicrn.tiMMinmo Cn.„~tU'Po-

H.01-tin.o in 'l'r1rnsylvnnia .J mlicíurin.e 
scrihn•l nn iumti notn.rii, n.d prne111iRH:1.lll Íll'{ttiRi

tionem sen attest.ationern 
fülelitcr perngcmlam speciialitcr cxmiRsi. 

Uorroct:i por cosdcm. 

]{ülsű czlm: Sacmti11sim110 Un.esareo-Regi110 Majest1~ti, 
Dominae Dominae Ma1·ine 'rheresiae, divina fovente clrmentia 
Romanorum imperatrici ac Germaniae, A postolicac Hnngariae, 
Hohemiaeque Reginne stb. 

Alatta: Anno 1759 apertae per mugistrum Nicolaum 
Enrles protonotarium. mp. - (P. h.) (P. h.) 

(Erecletije a bíL1·6 Apor-csnlíul altorjai levéltárában. J .• J. m1heliídéH
tört. cH01116. Fasc. L Nro 10.) 
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Vol<lorf, 17 59. clccz. ~O. - l 71j(), jan. 2. 

Tam1kiliallgatcís ar·r6l, ltogy biíró Apor J6zsef és Berikö .Anna 
(tZ alsó-fejérmegyei Voldorfon Apáti László l&dzánál miként talcll

lcoztak és viselkedtek. 

Hn.crn.tissim11 Caesareo-Regia et .A.postolico. Ma.jestns, 
IJomina J>ominn. nm1t.m clomm1tisHim11., htinig11i1111imu„ 

Vest1'LL clemcntcr nosF.10 <lignctnr S1Lcrati11simo. <Ja.eimrco
Hngia ct u.postolictt Mnjestn.s, quo<l t10H litems ejns<lcm 
Mnjcstutis Vestrae Sacr11tissimne compulrmrittR pariter et 
attestntorias, inter rcliquos in ibi specificn.tos exponcntes 
pro parte et in persona nobilis feminae Annne Benka c~gregii 
Dominici J mecs de Imccsfn.lvtt consortis clivortiato.e legitime 
confectlts et emano.tas nobisque inter alios ejusdem Ma.jes
tatis Vestrae sa.·crutissimn.c humiles pcrpetuoc1ue fi.deles sub
ditos et se1·vitorcs, litteris in iitodem nominanter et ab officio 
consc:riptis pmcccptorie F10111mtcs ct clirectn.s summo quo 
<lccuit honore et obedicntia receperimus in hnec verba: 
:Mn.ria Theresia etc. (A vn.llntásról szóló levél legno.gyob b 
részt t1gy szól, mint az 17ú9. jan. 4-iki rendelet, azzal a 
kiilömhséggel, hogy nemcsak Benkő Anna, hanem br . .A por 
László és felesége br. Székely Juliána kérésére is o.datik ki 
és több háromszéki, karathnai, felső-torjai, alsó torjai, futás
falvi, ikafalvi, alsó-csernátoni, dálnoki, gidófalvi, albisi, ma.r
kosfalvi, szentlelcki, pesclneki stb. nemes emhcr neve is elő 
van sorolva heune. Kul t Mn.rosv1lsitrlwlyt 17 5H. nov. 2 5. 

A vallatást kezdik 17 59. decz. 20-án a fejérvármegyei 
Voldorf falubo.n Apáti Lá.szló jobbágya. Kádár Bukur 
házában). 

Utri puncta nobis exhibita erant ta.lia: 
1-mo. 1'mlju-é a to.nú nyilván és hizonyoson ló.tta-é, 

hn.llotta.-é, hogy tekintetes nemzetes Imecsfalvi Imecs 
Domokos uram t1.irvényescn elvált felesége nemzetes Benkő 
Anna aszszony ezelőtt két eszten<lőkkcl nemes ~"ejérvármegyé
ben Voldorf nevű faluban tit. voldorffi Apáti László uram 
házánál jó darab ideg mulatván, hogy (j kglmihez akár
hunnét is, nevezetesen az írt Fejérvd.rmegyéből Ga.llaszról 
mlgos 1. báró als1Horjai Apor ,József úr (S ngo. á.ltaljárt 
és mulatott volna sok ízben? Mely ott való mulatásá.nn.k 
ideje alatt · 

2-o. Mint viselték magokat egymáshoz? Micsoda vét-
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kes és czégéres együtt való cselekedeteket, conversatiojokat 
és abból következett szerelmességeket látta és akármi jelek
ből is tapasztalw a tanu? Igaz-é 

3-io. Hogy együtt felen való és titkos helyeken 
vadászni vagy akármi szin alatt lettenek volna? Különös 
házban csak ketten magokra háltanak volna? ugyannyira, 
hogy valahányszor br. Apor József tír ott' mulatott, min
denkor az írt Ap:íti László uram cselédeinek miánnok nz 
házon kivül kellett h:ilniok? Nem küliinhen 

· 4-o. MinelwWttc írt llt·nkö Anna :i.sszony az frt i<líí 
t:í.llyn.t :1z irnvczctt. Ap:í.ti J,:í.Kzló nrnm h:t:t.:ihoz 11w11t <:s 
co11se<1ncnter mulatott vohm, aunak előtte volt-li járós 
br. Apor .József úr Apáti ]~~'í.szló uramh'lz vagy nem? és 
mit tapasztalt a t:um, v:tlljon oda ekkori ·járásának oka 
Bcnk<i Amm asszony volt-é? Uum orn11il111s congrnis c1r
cumstantiis jó lélekkel vallja meg a tanu. 

Sequuntur 11omina et fassiones testium. 
1-mus testis nobilis Balthasarus Szeki dc Petek, 

annorum circiter 40, fatetur acl utri pnncta sequentia ct 
quidem ad 1-mum: Tudom nyilván és bizonyoson, hogy az 
utrizált nemzetes Benkő Anna asszony ezelőtt két esztendő
vel jó darab ideig mulatott itten tit. Apáti László uram házá
nál, a mely itt való mulatásának ideje alatt (a mint emlé
kezem) talám háromszor vagy négyszer tapasztaltam mlgos 
l. b. Apor ,József ur ő ngának az említett Apáti László 
uram házánál való megfordulását és legfellyéb~ három, 
négy napokig ott valcí mulatását. De ad 2-uin: En semmi 
cz<~géres és vétkes cselekedeteket, egym:J.shoz illetlen vÍfilJlc~
tcket, S:t.<•relmcsségekct nem l:í.t.tam, nem il'l ta.pn.s:t.taHam. 
Ad 3-nm: Igaz, hogy br. Apor .József t'tr, a míg itt Ap:í.ti 
uramnál mulatott, magát vadászattal distrahálta és én is 
ő ngával ilyen alkalmatossággal voltam vadfü;zni, de hogy 
Benk<'.í Anna asszony ott lett volna, nem tudom, nem lát
tam, nem is tapasztam. Oaetcrnm nihil. 

2-us testis nobilis Sigisrnundus Széki <le Petek, 
annorum 25, fatetur ad utri puncta in genere sequentia: 
Tudom bizonyoson mondani, hogy az utrizált idő tállyat ez
előtt két esztendövel nemzetes Benkő Anna asszony itt az 
tit. Apáti László uram házún(il jó darab ideig mulatott, 
a mely alatt br. Apor ,József urat a most írt Apáti Lászlcí 
urn.m luiz:ín:íJ ·megfordulni láttam ugynn, <le Heinmi legki
sebb vPtkes <'s czégércs cgyiitt val<í csclckeddcket., szul'el
mességeket nem lúttam és nem is tudom. Magát ugyan 
br. Apor ,Júzsef umt itt yalcí mulattí.sa alatt vad{tsz1li tudom, 
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<le hogy Benkő Anna asszony azon vadítsza.tban jelen lett 
volna, nem tndom, nem láttam, nem is tapasztaltam. Ad 
reli'lna nihil. 

3-a testis nobilis fcmina Agnetha Koroncs, consors 
modo fati Sigismundi Székj, annornm circiter 28r fatetnr 
ad ntri puncta seqnentia: Enmagam is tudom, hogy Benkő 
Anna asszony ezelőtt két esztendővel jó darab ideig mula
tott itten az A p:iti _ Lászl<í uram h:b:án:il, a mely alatt 
talií.111 kötszer hr. A por .J <ízsef nrat ugyan az Apáti JJászl<í 
uram h:izítn(tl megforclnlni !:ittam, de é11 semmi illetlen 
magok viseleteket egymáshoz nem tudom, nem is tapasztal
tam, annál is inkítbb hogy együtt vadászni lettek volna, 
nem t.11clom, nem is hallottam. Egyszer, mikor br. Apor 
Jcízscf úr az Apáti T..Jászhí uram h:í.z:'ttól elment, láttam, a 
mikor is ő ngút mindnyájan Ap:í.ti nraimék kikésérék egy 
körtvefáig, mely az Apáti L:í.szló uram házától egy puska 
lövésnyire vagyon, ekkor Benkő Anna asszonyt is a kísérők 
közt jelen lenni Mttam, de ekkor sem láttam egyebet sem
mit is. Oaeterum nihil. 

4-tus testis nobilis Josephus Szathmári de Voldorf, 
annorum RO, fatetur ad 1-mum: Tudom nyilván és bizonyo
son, hogy az utrizítlt Benkő Anna asszony ezelőtt két esz
tendővel jó darab ideig mulatott az tit. Apor László 
uram házánál, a mely ő kglme itt való mulatása alatt 
Galatzról mlgos l. b:í.ro altorjai Apor József urat talám 
kétszer ttHlom ide 11z A11:'tti .ÍJászló uram há.zíthoz 1Utn.l
jiini és két 111í.rnm nap itt nrnlntni; tlo acl 2-um: Semmi 
egyiltt wlú vétkes és czégéres cselekedeteket egymáshoz 
illetlen accomodatiojokat s szerelmességeket nem lá.ttam, 
nem tudom és nem is tapasztaltam, hanem azt láttam 
ugyan, hogy () kglme az Apáti László. uram hó.zú.nak tor
rní.czáh:m fényes nappal az én és másoknak is jelen létiink
ben, hogy a fejiben nézett br. Apor .• József úrnak, de egyéh 
rosszat semmit is nem láttam, a mint meg is mond1tm. Ad 
3-um: Nem tudom, nem is hallottam, hogy ő kglme br. Apor 
József urral vadászni lett volna, annál is inkább nzt sem 
tudom és nem is hallottam, hogy egy házban együtt laktak 
volna csak magokra, azt pedig tapasztaltam, hogy az Apá.ti 
L:í.szl<í uram cselédji az alkalmatosság szerint ott háltak, 
hol lehetett. Cnet. nihil. 

5-a testis nohiliR fernina Christinn R1trdi, . consors 
nobilis Josephi Osomafö.i de Voldorf; aimorum 501 fatetur 
ad utri pnncta in genere sequentia: En ezen utrumokra 
semmit is egyebet mondani nem tudok, hanem azt tudom, 
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hogy az utrizúlt id() tiUlyat itt Vohlorfon az Apáti László 
uram házú.mtl mulatott Benkő Anna as.„zony, a mely ő 
kglme itt vaM mnlat(tsa alatt bl'. Apor József urat itten 
l:í.ttam megfordulni, de semmi együtt va.M legkisebb ross:r. 
és illetlen cselekedeteket nem l{tttaro és nem is tudom; 
hanem azt ltttt.am, hogy egy vasttrnap br. Apor ,J Ó1.sef úr, 
· A1l1tti László uram feleségestől, Benkő Anna ass:r.ony és 
Mn.nrer Sofi kisasszony az A rnttiné asszonyom testvére 
mind egyiitt lnizn. ltttI1i sét:Utn.k. Caetcrun1 nihil. 

6-a testis nohili1o1 fomi11n. Eli1.u.hotha Simon, co111o1ors 
nobilis 01.'orgii 81.lít.R do Vohlol'I', 11.111LOJ'lllll ao, f'nt1it.111· in 
wmoro Relp1c11 tin: .Azt. tudom 11101ula11i, hogy az u tri1.:'d t 
időben itten nz Apáti Lás1.ló uram luí.zán:í.l jó darab ideig 
mulatott Benkő Anna asszony, a mely nlatt (a mint emlé
kezem) talítm h:'tromszor vagy négyszer itt megfonlulni 
br. Apor ,fözsef urat t\1<10111, de semmi illetlen egym:í.sflal 
vnM vétkes cseleke1leteket nem lúttam és nem is tudom, 
hanem azt lítttö.m, hogy mind magokra. ketten, mind pedig 
Aprtti uram (í kglmivel és ő kglme feleségivel, ugy Sarka 
:Maris akkor leú.ny, most k1tratl11111i Köutzei Gergelyné asz
szonynyal a kertben kimentek sétálva és Benkő Anna ass:r.ony 
p{trnát vitt ki, melyre valami fa ali't leültek és a fejit 
br. Apor József úr az Benkő Anna as1o1zony öliben hujtv{L11, 
mind ezen fenn m:tr megírt személyeknek jelenlétekben, 
úgy magokra is Benkő Anna assiouy e szerint a br. Apor 
.József úr fejiben nézett. A:r.t is hí.tt:Lm, hogy Benkő Annn 
asszony az Apáti László uram pitvn.rában hr. Apor ,J<izsef 
urral égett bort ivntt, egymás mellett Ulvén 1iirított kenye
ret ettek. Ugy azt is l1tttam, hogy miko~· it.t mula.t(tsa aln.tt 
br. Apor J ó:r.1;ef ur ahmni tan;Ht, Benkő Ann11 ass:r.on:y íS 
ngát legyezte. Mindezeket pedig fényes nappal litttam. 
Caeterum nihil. 

7-a testis honest.a femina !J11ke l\faria, consors pro
vidi Onye Lnp jobbagionis domini IJadislai Ap(Lti de Vol
dorf, annorum 40 ; 

8-a testis honesta femina Dragumir Sztána, consors 
providi Bukur Ny:tgos, jobbagionis áeque praefati domini 
.Ladislai Api.'tti, anno rum circi ter 40 ; 

9-a testis honesta femina Szarak Maria providi 
Sztú.n G:Ulye, jobbagionis tit. domini Ludovici Apati de 
toties fata Voldorf consors, annorum 55. Hi 3 testes nno 
ore R.C tenore fotentur R.u utri punctn soqncntia: .Bizonyo
san tn<ljuk, hogy az 11triz1Ht idő t1í.llyat Benkő Anna asszon,y 
jó darab ideig mulat.ott itten az Apáti László uram Mz:t-
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Illíl, a mely alatt megfordulni mlgos Apor .József urn.t is 
ngyan az írt Ap:íti L:íszló uram házítnúl tudjuk, de mi 
semmi rossz együtt. való vétkes cselekedeteket nem láttuk 
(~S nem iR tudjuk. Oaeternm nihil. . 

10-a tcstis honestn, filia in capillis constitutn. Bar
hara li'erenczi, nnnc ancilla totieR fati <lomini Lndislai Apáti, 
annornm 19, fatetnr ad ntri pnncta in genere se<J.nentin.: 
~l'n<lom azt hizonyosan 111on<lm1i, hogy itt nz Ap:tti uram 
luí.z1t111il jó (}arab '<lcig mnlnt.ot.t, He11k(í Anna ns:'lzony, a 
mely nlatt azt is tiulom mondani, hogy valami iitl-lzör vugy 
hatszor fordult az uram b{tzítn:U meg br. Apor .József úr, 
a. mely itt va.16 mulatása alatt ö ngímak lítttam, hogy mind 
mnµokra, t~gy A pá.ti lltszM nrn.m és asszonyom, nem kii liin
hen f-l~mrlrn. M1í.ris, most Kiintzoi Gurgelyné 11.sszonyomékknl 
n kertben Rótáltak, · ott cgymíts mellett ülvén ő kglme a 
br. A.por .J 6zsef úr fejiben nézett. Azt is tudom mondani, 
hogy egy alkalmatossó.gga.l br. A por .T ózsef iimak jelcnléti
ben az nr Ap~tti László uram házánál vendégség lévén, 
br. Apol' József úr megittasodott, ittason alunni az pajta 
héjjára ment; ekkor láttam, hogy Benkő Anna asszony n 
pajta héjjára felhágott Apor .Tózsef úrhoz és keveset ott 
rnulatván, ismr~t lel11igott onnét ő kglme, mely ő kglmc oda 
való menetele vagyis hágcsálása azon mulatság alatt tal:tm 
h:tromszor vagy négyszer tartott egymás után. N cm tudom 
pedig,· hogy senki is ncvezetei:1cn az írt lÍI' ő nga vagy Benkő 
.Anna asszony nekünk csclédekiíl künn hiíló.sunk iránt 
parancsoltak vol11a, mert mi cseléchíkül a hun lehetett, ott 
l11tlt1111k, igriz, hogy kiinn is háltam nevPzetesen én, ott 
ldtek alkalmatosságával, maga pedig az írt 1ír Benkő Anna 
m1szony az Apáti .[;ászlr) uram anyja, ugy Sznrka M:íris 
Köntzci Gá.borné asszonyom az Apá.ti uram nagyobb h:tz:í
han háltak, dc én semmi roxszat i1-1 együtt vnl<í titrsas:í~ok
han nem ló.ttam ós mim is tapasztaltam. Oaet. nihil. 

11-ns testis nobilis Volgu.ngns .Tánosfalvi lle Voldorff, 
a1Ínor11m· 24, fatetur a.d utri pnncta se<1ucntia: Benkő 
Anna asszonyt tudom, hogy az ntl'izált idő tállyban Mos 
ideig mulatott a tit. Apáti László uram házánál, a mely 
alatt mlgos br. altorjai Apor .Tózsef urnak is itt való meg
fordulását (a mint emlékezem) tal:í.m háromszor observáltam, 

· dc én Aemmi egymással val6 vétkes cselekedeteket s conver
satiójDkat nem láttam és nem it1 tudom. Hanem azt htttam, 
hogy az én jelenlétemben ugy Szarka Mitris, most Köntzei 
Gergelyné jelen létiben br. Apor ,J ózsof úr és Benkő Amrn 
aRSZ<my mind együtt veli.ink kimentek a csűrös és gyümölcs/is 
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kertben, onnét valami len látni és igy egyet fordultunk, mi 
hárman vissza jöttünk, br. Apor .Tózsef úr pedig másfelé 
mene imádkozni. 'l'u<lom azt Ü; mondani, hogy egyúttal itt 
mulatása alatt Benkő Anna asss:wnynak, mikor br. Apor 
József ll.r is jelen vala A p:iti ]J:ÍS?.lö uram báz:ínál, nagy 
mulats:ig esék, a melyben én iK n. tiibhi küzt jelen voltam, 
ekkor híttam, hogy egy neluínyon közönségesen együtt ki
mentek a házból, melyek között jelen volt lir. Apor József 
ür és Benkő Anna aRszony is ós mind együtt ismét vissza 
jövénok a:t. frt h:í:t.bnn, 1le ón mind ekkor, mind egyéhkor, 
n mint foljehb is megmond:í.m, legkiKebb roHsz együtt va.hí 
Uu·1-1olkod:í.sokat HPlll l:í.ttam, nem i1-1 tudom, hanem a:t. fon
említettem Sí!arka Máris as1-1zonytól 111omlnni hallottam, 
hogy L'gyiitt nagy s:t.eretcthen volnának. Oa.etcirum nihil. 

U-a testis h01wsta fomina Kötélverő Parasztviva 
providi Bukur Buvnaku, jobbagionis toties fati do~iini 
Lacfü;lai Apáti conRors anno rum 28, fatetur ad u tri pnncta 
seqiwntin.: 'fudom nyilván és hizonyoson, hogy a:t. ntnunban 
feltPtt i<l<'.ítájban fordult meg hr. Apor Jliz1-1ef úr az Benkő 
Amrn as1;wny itt léte nla.tt, a:t. utrumbn.u: írt Apií.ti Lá1-1zltí 
uram házán:H, <le én semmi rof.l8:t.ttt i8 egyikhez is nem l:Lt
tam é1-1 felülök nem is tudok mondani.' Caeterum nihil. 

Anno praefato die vigesima prima mensis Decembris 
in praefata ·possessione Voldorf, dicto comitatui Albensi 
'fram1ylvaniae adjacente, domo vero seu curia noóilit.ari 
egregii Ladislai Aptíti <le dictu Voldorf, praesens hnec inqui
sitio nostra sequenti online continuata est. 

13-a testis nobilis fcmina Juditha ~Untzei, egrPgii 
qnondam Georgii Ap:Lti tlo toties fota Voldod, rclicta vid11a, 
annornm 75, fatetur ad utri puncta se11ue11ti: Itt a mi 
htíznnkn:í.l az utri:t.ált idő tállyat j<i darab ideig mulatott 
Benk(í Amm asszony, a mely alatt és azel<'.ítt i1-1 fordult 
meg rnilunk br. Apor .fo7.8ef lir és itt léte alatt Benkő Anna 
asszonynak, mikor megfordult itten br. Apor .T<izsef úr, h 11ll
v:ín, hogy egymást s:t.eretgetnék, szánszándékkal szemesked
tem éR viz8g:ílódtam utánnok, hogy együtt ".aló Hzeretetek
nck mi volt:it experiá.lhas1-1ttm, de soha 1mmmi rns1-1za.t Ü; ho:t.zá.
jok az egy becsületes magok viseletiuél nem l:ittam, nem hogy 
még ·együtt val<í h:Uásokat tudn:íru, mert mikor itt volt. 
br. Apor József llr éi;· Benkő Anna asszony magok ketten 
külön, én és egy Sz:u·ka M:i.ris, most Köntzei Gáborné 
négyen. így háltunk egy há:t.ba.11. Azt sem tudom, hogy itt 
létek alatt (a mipt elő hr.8zéllém) cselédeinket egyik is köziil
lök, vagy akárki is a kilnn való háhh-1ra · unszolta volna, 
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vagy künn hálatta volna, flőt az1~rt haragudtunk, hogy alrnra
tunk ellen megtörtént künn h:íl:isok cgp;zer m:isszor. Ouc
terum nihil. 

Anno millesimo septingentesimo sexagesimo, die 
secnnda mensis .Januarii, in posses;o;ione Karathna crehro 
fato eornitatui Albensi '.11ransylvania.e adjacente, 1lomo vcro 
cgregii Gregorii Kiinfaei dc Karatlma, prncsens hacc inqui
sitio nostra continnata est. 

14-a testis nobilis femina l\faria Siarka, consor;; 
praefoti egregii Grcg0rii Jüintiei de prac<licta Karatlma, 
aunorum circiter ~4, fatetnr ad nfri puncta seqnentia: 
'l'udom bizonyoso1~, hogy az utl'iziilt Benkő Anna asszony 
feles ideig mulatott az Apáti L:iszM uram háuí.nál, a mely 
alatt fordult meg ottan br. Apor ,J1íiscf ür, de Remmi rossz 
és vétkes cselekedeteket sem egyszer, som m:í.ss1.0r, az egy 
becsiiletcs magok viseletinél nem ]:ittam. Caeterum nihil. 

· Hi praescripti nro 14 testes excepta teste ultima sunt 
ex posscssiouc praefata Voldorf, illa vcro ex possessionc 
p1·acdic~a Karatlma, omnino comitatui Alhensi 'L1ransylvaniae 
a<ljaceente, suntquc praescriptae couditionis ac legitime 
citati, iurati, examinati, modoque praemisso fass1. 

Cuius qnidem praemissae huiusmodi inquisitionis, atte
stationis nostrae seriem, pront per nos fuit expedita et 
peracta, Majejtati Vestrae Sacratissimae sub sigillis nostris 
usualibus manuumque propriarum subscriptionilms, füle 
nostra mediante rescripsimus, mmotataeque cxponenti jnrium 
suorum uberiorem futuram a.d ca.utelam necessariam extra
damus. In reliquo l\fajcstatem Vestram sacratissimam 
quam diutissime feliciter vivere, valere, glorioseque regna.re 
ac triumphare cleriderantes, datnm in praefata possessione 
Karnthna, die sem11ulu. mensis ,J anuarii, i1l est ultima huius 
irn1uisitio11is nostrac die, anno Uomini mi1111flimo scptingen
tcsimo sexagesimo 

Ejusdem l\fajestatis V cstrae Sacratissimae 

hnmiles perpetuo'lue fi<leles subditi et servi 
Emericus Szeles es Georgins Kolosvári. 

'J'abulac 1'iaje8tatis Vestraa 8acratissimae Caesareo
regiae in 'l'ransylvania judiciariae scribae ac jurati 
notarii ad praemissa fideliter peragenda specialiter 

exmiesi. 

· Correcta per eosdem. 

KülM cz1m: Sacratissimae C. R. et Ap. l\fajestati d. d. 
l\foriae 1'heresiae stli. 
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Kivűl: Auuo 17 GO. A pert. per Stephuuum Hnlmtlgyi c1111-
..:ell111:iae regiac provincitw 'l'r11m1ylvnnine registrntorom. (P. h.) 
(l'. )· ) . 

J(tvül: Voklodl i111p1i11itoria az innga vislllé11e ir1t11t. 

{ Erc•d::tije a búrú Apor·cRul6.d nlturjni lnl'!ilt.nrú.Jmn, Míiv1•!1'ídéstiirt. 
CHOm. J. Fnsc. L uro 10.) 

11. 

G·yula-.Foltúrv:í.r, 1760. febr. l·-4. 
1'anúvallatiís arról, hogy Be11lcü Annát 1754./Jeu ki lturczotltittti 

](ároly-FeMrvá1·m és miMven tartotta a· 11üspük f'og:iúgban. 

Sacratissinm Cn.esarl'o-Regia et A postolica l\fojcstas, 
Domina ac Priuceps nostm haermlitaria clementissiu1a, 

bcnignissima. 

Vestra cle1rnmtcr nosse dignetnr Su.crntissima Oaesarco
H.e~in. et Apostolicn 1\fojestas, c1uod nos litMttli ejm1dm11 
l\lujestatis VeHtrn.e SucrntisHimn.u compulsorias paritcr et. 
attestn.torin.s pro pnrtiumi et in pcrsonis magnifici r„adislai 
Apor J... Baronis de A. Torja, uu1gnificue.; item Baronifisat:i 
.J nlinnae Székely consortis ejnsdem, necnon nobilis femimu_. 
Anna Benk(), egregii Dominici Imecs de lmocsfalva consor
t.Ífi divortiatae, legitime confectafi et emanatas, llOUiB<jlle 
inter alios Majestutis Vestrae Sacratissimae humiles perpe
tnoque fideles subditos et servitores, literis in iisdem nomi
nmltllr conscriptis, praeceptorie sonantes et directaR, snmmo 
quo decuit honorc ct oucdit>ntin. receperimns in ho.ec verha: 
l\fol'ia rrheresia Rtb. (A swk:ísos tanúkihallgn.t.úsi rendelet, 
eMészen tíMy, mint a decz. 20 - l 7HO. jtw. 2 volclorfi vn.llat:í.s
röl szóló jelentésben. Kelt 1\.1.-Viís:í.rhelyt, 171J~. nuv 25. 
Melynek alapj:ín a vn.llat:ís kezdődik Kúroly-~"'ehé1·v1.írt 
1760. febr. l-én a városhúzánú.l. A kiivctkez() pontokra. és 
eredménynyol): 

Utrnm de ct snper co: 
rru<lja-o n. tmní uyilv1Í.J1 l>s uizouyoson, vagy frtette-é, 

lmllottu.-é s kitűl 
1-mo. Hogy a mult 1754-dik esztendőben tekintetes 

nemzetes Imecsfalvi Imecs Domokos úr törvényesen divor
tiált feleségét nemzetes Kézdiszéki altorjai Benkő Anna 
;tsszonyt ki fogatta. el, miért s ki parnncsoln.tjáuöl? Hát 

2-o. Elfogattatúsa után szoros cura és strásáltn.tás 
után Háromszékr()} hova vitték s hol hordozták s végtére 
nemde nem ide ]'ejérní1·ra hozták? Ha ide 
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3-io. Itten micsodás fogságban volt, nemde nem mint 
az hahílra valót éjjel-nappal darabontok strásált:ík, uz abla
kokon vns rostélyok, vas ru<lak, az ajtón pedig lakatok vol
tanak, 1így hogy IJ\ég a kiviíl fíiW kemcncze lyukát is hé 
akarták kiiv('kkel rakatni, kevés s;:öval, l1ogy oly szoros fog
s:í.gban lett volna, hogy mmi sem engedték volna 1wkie 
achtni, ugy hogy lm. valami istenes a8szonyok nem lctten<•k 
volna s azok lopva az ablakon enni nem adtanak volna: 
évei is meghólt volna s mind ezen kemény paroncsolatok 
kiktől voltak, egy szóval ki rahja volt Benkő Anna asz
szony? Hát 

4-o. Azon contractusban léeuclő punctnmokot, melyekr(' 
végtére reti kelletett ttllania, ki kiilcliitte ínísba nékie a 
v:irhól le, s kitől · s micsoda instructióval s midőn azon 
punctumokot ő előtte felolvasták volna, hallotta-é a valló, 
hogy azt mondotta volna Benkő Anna asszony, hogy ő 
nzokra soha r:i nem :í.11; azzal viRszavivén a p11nct11111okot, 
H mmtün kik ijPgették, fcnyegett1\k, hogy ha rá 1wm üli, 
még ann:il is szorossabb és keményebb fogs:ígban tészik, 
vagy is megkeményítik fogságát az asszonynak? Azután 

5-to. Azon p1111ctumokot h:ínyszor vitték elő s hány
swr olvast:í.k fel előtte, hogy cstÜ: meg kell lenni, hogy 
azokra retí. ú.lljon, mert ha nem, soha meg nem szabadul? 
Kevés szóval 

6-to. Nemde nem kéntelenségb{íl, hogy azon szoros 
fogságból megszabadulhasi>on, állott azon contractusra, más
tcíl leiratott és kigondolt punctumokra, nem jó akaratj:í.liól 
s J'e:í állván, úgy szabaclnlt meg ( cum omnibns congruis 
circnmstant.iis etc. 

Secprnntur nomina testi nm eorumqnc · fossiones. 
1 -m llH testi s circ111nsp()ct.11s .1 oanm1es .Koucz, anuorm11 

circiter :rn, 
~-a te!;!tis honesta fcmina Catharina Márton, sonsors 

nraescipt.i .Joannis Konc;:, annorum 31, fatentur ad 1-mnm: 
U gy hallottuk 111:isokttil, hogy az utriz:í.lt. Rcmkő Anna asz
szonyt H:í.l'omszékt•u az 11t.r11mhan megírt l 7!í-J-ik eszte11-
dőben akkori mlgos püspiik br. S.mlai Sztojkct Si,qmond úr 
ö excellenti:í.ja parancsolatj:ihól fogták volna el. Ad ~-nm: 
'l:ndjuk azt nyilvún és bizonyoson, hogy az exponens as;:
szonyt fl:'tromszékről hatl6 s;:ekéren vasba hozák ide 
K:'trolyv:'trr:í., tíz fegyveres emberek kisérvén és az akkori 
c:'tptalanbéli urak parancsolatj(tból veliink egy fedél alatt 
való h;í.zlin. tevék fogs:í.gha, a. holott is legelsőbben levúg:'tk 
a pitvarban n vasat az nevezett exponens asszonynak lúbú-
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ról. Aznt:in ad 3-um: 'l\idjuk :i.zt is, hogy a b:izba sírva 
bévezcték és az ablakokot vasplmtokkal, az ajtót külső z{Lr
ral megerősítették és a kívül fíitő kemenczének luk:it bé 
akar:ik rakatni, de azt nem tudjuk, mi módon múlék el, 
hogy bé nem rakltk a kemenc:r.c lnk:i t, azt ugyan tudjuk, 
l10u mindenkor egy piispöki dara.hont őrzötte az sokszor 
111cgirt exponens ass:.:onyt, mely danibont némelykor ugyan 
nappal az utriz:ilt exp01wns asszonyt. egy-egy kevéssé kiho
cs{ttotta hozz:ink, de éjcz:tlrn. mindenkor Uézltrta., ki is egy
kor nem lévén oda haza, s nz ajtón is· lakat· lévén, enni az 
nevezett Benkő Anna :isszonynak a szolg:ilója nem főzhetett, 
mivel az is véle cgyiitt bé volt rekesztetve s sok:'tig oda lévén 
a <laral.Hmt, mag'am :ulta.111 az n.blakon be cg.r kcv1~s enni 
valtít Azt .is bizonyoson tmljnk, hogy br. Hztojka Hig111oml 
1fr ő excellen ti:íja ra.I.> ja volt az expo11cns asszony, mi vl'l ő 
exccllentiája. darabon ti őrzötték. AJ 4-um nihil. Ad reli11ua: 
~~~ykor az akkori pater capellanus pater 1\folnúr lejövc s 
több beszédei közlitt hallottuk a:.: exponens Benkő Anna 
asszon.vnak mondani : 11uir az asszony el mehet; 111elyre folclé 
HPnkő Auna asszouy, hogy azért sem 111l'l-Q'üll el; <lu 111i1·ől 
volt ez a beszéd, bizonyoson nem érthettük, mivel nékünk 
nem volt szabad mindenkor hérnenni az expoueus asszonyhoz. 
Aznt(rn csnkha11mr ide érkezvén az expone11s asszony mos
toha npja, két rendben is bcj:'m1. Vintzre akkori. 111. püspiik 
uram cxcelenti:í.júhoz, ott1111 nem tudom mit · végeztenek, 
csa.khnma.r mrgszabadula Benkő Anna asszony a fogs:ígbtíl. 
Ad reliqua nihil. 

3-ia testis honesta femina Maria Gyarmati, consors 
Fra.ucisci Bahis pulsatoris; annorum cin.:iter 33, fatetur 
ad 1-mum et 2-um · utri pnnctnm, uti primus et sccuJHlus 
testis; :t1l :.!-nm: l\lag:itúl Benkő Anna ass:wny~ól azt is 
lü1llottalll, liol-(y azon c111hl'l'ek1wk, kik {í kgl111ét JI:'\1·0111-
székr<íl ide fegy\'Cresen kísérték, k1hitl'lc11íttCJtctt si:'L:t. forin
tokat fizetni .. .Ad reliitua autem utri JH111cta aetp1e, uti pri
rnus et secnndus testis fatetnr, excepto, hogy ő kglme 11e111 

a1lott az a.bla kon enni a;r, exponens nr,;s;r,o11y1mk. 
·~-a testi s holll'sta. fo111 ina Thcrcsia. l~ir1Í, eo11~or •. 

Ulrn1cntis l;n)dcs cantoris, annorum circitcr ~8, fatctu1· 
ad 0111nia ín gencre: Hallot.t:un, hogy az l'Xponens asszonyt 
in . :mno 17 54. Húromszéken rn. pi.ispök br. Sztojk:t Sigmond 
úr excellenti:í.ja parancsolatj:iból fugt{tk volna el, kit is ide 
sok fegy\·eres emberek kisérének s itten sok:Lig rabosko<lék. 
Ad reliqna ntri puncta nihil fa.tctur. 

5-ta testis honcsta fcmina Helcna Bal:'ts, Tguatii 
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Favrik consors, nnnorum circiter 22, fatetur ad onmia utri 
puncta, uti testis 3-ia M nria Gyarmati, consors pnlsatoris, 
mivel szolg:í.ltíja volt a megírt hnraugozlÍnénak, t't. autPm 
plm1: én e1ukor hé111e11tcm v:1l;t a:r. utriz:ílt. t'xponens asz
szonylio:r. 8 engemet ÍA horokmiztett.ck vala, 111ivel a 1l:m1h011t 
b1~z1í,l"tn. a:r. ajtót, 1le 1ig.Y 111egij1~11te111 volt az exponens as:r.
szony fogs:í.gútól, hog.v sokúig ijedtm11uc11 ct1ak alig voltam. 

(i-tm1 · testis nobilis Jonmws S:ínta de 'l'usrní1l, pro
visor dominii cpiscopalüi A. Carolinensis in qnartirio sno 
lto11e1ü.e rcqnisit.11s, a.11110 dirnp10 ut .snpm, HJmo1·11111 B9, 
l'atetur: •rndom egy alkalmatossiíggnl ezPlőtt ci1·eite1· 5 esz
tendővel irle K:í,rolyv1í.1Ta fogva vnsua késérék némely 
h:í.romszéki fegyveres emberek az n trizúlt ass:wnyt, kit 
maga szolgú.lój{wal ezen 1Gtroly-fejérvúri v:í l'Osnak sztiljin 
levő deticiensek egyik húzúlrnn, mely h:í.zat most bírnak a 
elericrn;ok, akkori méltós:í.gos piispök hr. 8zalai 8ztojka Sig
mond Antal ür parancsolatj:í.ból a l:íh(tról a vitsat kiv:íg:í.k, 
de a h:'tznnk a.hlakjait megerősítvén vas p:í.ntokka.l, az a.jt.ó
uak is kivűl zúrt esin:'dvún, egy rn::h:íny holnapig Vonja 
Kozma nevíí püspiikség darabontj:í.val ugyan ő exccllen
t.i:í.ja pnrancsola.tj:í.höl őriztetett, t<rndem mikor clbocs:ít
tatot.t., tudom, hogy piigpiik uram lf cxcellcnti:.'tja pai·aneso
Jatjúhól contraetns alatt 1ffcsztetett el ;tz exponens asszony, 
ile micsoda conilitiók alatt s erlíltetv1~-é, vagy nem„ llPlll 

tudom, hanem hallottam akkori ca.pellmms tisztelendő pater 
J\foln:'tr uramtól, hogy valami conditiokot adtanak a sok
szor megnevezett exponens asszony eleibe, hogy ha azokra. 
rcií. iUl, elcresztetik, lle kiiliimucn semmiképpen nem; azt is 
hallottam p:í.t,1)r l\foln:í.rtól, hogy a:r. 111ondotta: ninesen az 
egés:r. v;í.rossal annyi baja, mint sem az 11 trizál t asszonyny<1 l, 
mivel az condit.iokra 110111 akai· r:í. 1íll1111i i tudom azt is, hogy 
oly szoros fogs:igba.n volt az utriz:ílt rxponcns asszony, hogy 
az ajtón is ki nem 11rnhetott, ltn 1~s:1 k a d:m1 hont gr:í.ti:íja 
nPm accedúJt. Caeterum niliil. 

7.-us testis agilis pri111ipil11s Pra11cise11s Hal:ís de 
l1iivötc, ecclcsiae c:it.hedralis Oamlinensis pnlsator, a1111orn111 
.is, fa.tetnr a1l 011mia ntri ptmcta, nti tcstis :~-ia, consors 
njusrlem. 

Anno 1760. die 4-ta rncnsis :B'ehrna.rii in eodem oppido 
l\:í.rolyv:í.r, domo'}ne ei1pitnlnri in pia.tea, vnlgo Piac;:-utcza 
vocata, in vieinitate ab nna dom us circumspecti l\fartii1i 
quo1ldam Bihari, civis et inhahitatoris 11icti oppicli, ah nltera. 
vero pnrtilms v11 lgo Szent-Erzsl>bct-n tcza vocata continna
vimuA irn1uisitionem nostrarn. 

un. APOU I'. VEUSBS :MÜVF.I ÉS !.EV. 11. JC, 30 
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8-us testis agilis Clelllens Luki'Lcs, cantor ecclesia<> 
cathcdrnlis A. Carolinensis, a.nnornm circiter :36, fatetnr 
ad 1-mum et 2-11111 nt.ri pnnct11111, 11ti 1-mns et 2-us testis; 
ad l'eliq11a. nihil. 

J:>r:wscripti 8 testes 011mes sunt ll'-gitillle citati, inro 
examinn.ti et in oppido A. Uaroliuensi rel<i<lentes, módo1p1c 
pracmisso fassi. · 

Cuius iptidcm pracmissae h11insmo<l.i irn1uisitionis et 
a.ttcstationis serie1u, prout por nos cxstitit expedita et i1eract:i, 
l\Iajestati Vestrae 8acratissimae Caermreo-rc~iae suh sigillis 
noHtris 11s11alib11s, 11m111111111quo propri:trn111 l'mbscriptionihus 
t'Pscripscri11111s, 1n·ae11ot:itistpHJ t>xp011e11ti jul'inm suor11111 
uberi1n·eu1 futm·ai11 ad rantela111 necessariam extradederimuR. 
Eande111 de reli1p10 Majestatem V cstram Nacra.tissi111:1111 
41ua.m dintissinw vivcn\ ~lurioseqnc n·~nare 1losi1lorantrn;. 
Dat11u1 a11110 tlio locoq1w ut supra 11otatis. 

Ji~j 11Hdt!111 l\LijeHt:i tis Y cs(.r;ie Nacra t.issi111:1e 
lrnllliles peq1et110111w füleles ~mbilit.i et seriton•s 

Jj~llll'l'icns Hzt•ks d. A lt·xius Kiincr.o,r, 

Inelytni· Ta hulan Heµ-iae i11 T1·1111-
R,Ylv1mia jndicim'inn scrib:·1 at1 jum
tus i1otnri11~ 1 ail 111·0.Pmi~~a tidclit.e1· 
perni,rernl11 spccialiter exmi~Hus. 

11ol1ilis 1lo l\arnthua, innior. 

K'iilsű cz(m: Sacr. 0. 11. l't Ap. :rl'IujeKtat.i tl. rl. MariaP 
'rlH•rP~Íac ;ith. 

Nlviil: Ao 1 i60. Ap1>rtn111 p<•1· 8tPph1111mn H11hni'1gyi. 
c•a 11 ct1ll:1 ria t' 1·rg ia P J ll'O\'Í11cin 1• 'f1·n 11~.v 1va11iiw n·gi~1<l.r11t.orc·m. 
(P. h.) (.P. h.) . . 

J(fvii.l: .K.1írol.n·{u·i inquil-litol'ia a J.Hlltch11nok fr1i.11t. 

(En•ilrti.ic a lJÍLL'lÍ Apor-t'~alíiLl nltorjai lr"'\]t.ú1•álmn. J\I íivtiliídl•~i l'.so111c'1. 

.1. ~'"'"· l. nro 10.) 

12. 

Alstí-'l'ol'j:iu, 171i.1. jan. · L,l. 

Benká A 1111tt ztiloylevcle, mclyl11el bfrtokait btírú Apor Jíií.~zlúna./c 
és ncJefnelr, Székely .l?ilir.ín11tínak 1400 forintban lelcö'ti, azokért 
a kült.Wfflekért, melyekkel öt fe.it!rvári fof!.WÍf!a· és a kirríl11i f.tíbla 

elrJtt folyó f<ibenJárú }lere alkalmával segrtették. 

Nos i11f rascripti memoriae l'orou1011tla11rns tenore prae
sell ti nm signifl.c:mtes, 1111 i lmR expedi t. mti \'Cl'sis ct si11gHlis1 

cp1od hoc :111110 Dni lí61, tli0 14-a mensis ,Jan11a.rii ltirnt-
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vá11 Lmmii11kiit rnngnnk lakó l1förnnktól tekintetes 11em11ete8 
Imecsfal vi lmecs Damolrns uram di \'ortiált felesége tktes 
11em11etes altorjai néhai Hc11k<i PPre11c;i; lÍram leánya Ht111kíí 
A1111a asswny, nemes .Ké11rlis11ékbrn1 Als<i-'l'orjri.ra, mll-(os 
h H. :1.ltol'jni Apor lJ:ís;i;hí 1í1· és ke<l\'Cii éll'lc párja. 8116-
lwly .J 11li:i111ia 11ssw11y <'i ngok iwnws la kríh::faok ho;i;, az 
holott Ír; a7. régi sti.lyos 11yarnly:íkt<)) ügy fonekére s11cge11-
tetve hett~g :ígyLa.i1, 111itHlr.11 kins;i;m-ittt;s nélkiíl ép és j6zon 
d 1ruívPl he1111 ii1ildit nwghír:í.l v:í.11, élt'í 11yelv1;n mi d<'ít.t iink 
iga;i; lel keis111faeh) r;;i;erén (. h'ín ilyen m1·gm:ísol11a tatla11 
\'al1áRtét.dt 1'·s kötést: Hogy én, ügy 11101Hl, mür régt<'il fogván 
mind ez ór:iig a sok lwmis hiw11.vságok és vádlások mián 
f\Zii11telP11 iil1lö11tt-tem c;i; Yilágon elnnnyirn, hogy engemet 
e;i;elt'ítt nyokz- t)szt1•rnl<'ikk1•l (melyet tahín mi11d ('Z \'il:ig 
hul) rnegfoµ;ta.11ak, rnsra Yertc•11rk és swros lrnhílos rab
s:íg1·a _Fejérdl'ra vittenek, az 1101 is sokáig 1·al1osko1lván, 
mi 11d1'n 11éha i édes atyárnról lé<>rnlt'i a t,vámfiaitól el liagyat
tattn.m, ·rnl'g\'etkttPrn, ham•m a;i; 1;11 test.rér<'m Székely 
.Jnliámm, mlgo:; lJ:í.rtí altorjai A Jltll' Lás11lú11é 111·á,·al L'gyiitt, 
11g,v 11év szL•rént mostoha 11gym1, do rnlójúh:rn écl1'S atyám 
D:ilnoki ~zékely Rigmoml uram llll'gteki11tvé11 s kiinyöriil
\'IJll :irvn.s:ígo111on, 1-\_\':Íllloltalan voltouwn, mind a1hlig fúra
doztanak, míg a.:t.on rt1.lis:ígomluíl, lia 11aµ;y kiiltstiggel is, 
kiszaha<lított:iuak (a;i; mulyét't is ]ste11 fizessen meg), dc 
t>l\'itet<isem nllrnhnato8ii:ígá,•nl :1.11 mdy hajdtík késértenek, 
awknak aíl akkori mlgos gnbenmtm· és püspiik 11rnn k c'í 
Pxcdlcmt.iií.jok poronesoln.tj:íliöl kollctet.t ti;i;etnt"nt s;i;ií.z fori11-
toirnt, m:·lwm péuz1•m lll'lll lévén, kétdenítettom b1'. .Apor 
TászMné kRtvé1·1'mtt'.il 1ls nnítól ,·; Ha.gysiígtit.ól kiiksiin kérni 
hns:t. ara11,vakot, a Híl(1l.:en•81H!k fiíletl'tt liiíi·om forintot., magam 
1·al1stiµ;orn hél i kiiltsége1111·1! ti111·mH;gy arauy pémiíl, t•ziist 
pén;i;t egys11e1· harmiucz rn. forintot, többet is, d(• nmmk 
uhí11na J1l('Jll1)'i sr.ií11tóföl1foimd \'ették el, az levelek meg
mntatják, visszajih·etcilem nt:íH rnagnm l1tkóháza.mhoz lak
nom 11Hmn i szn.batl nem lévén, s a Hziimyií ijrnlségtiíl sr.ár-
11u111ott nya.va.lyn (n mely viSílell c11gem a kopori;óLa) élete
met mag:unra folytatni eng(•11wt el1:gtelem1é tett, azért 
folyamocltam az engemet rnbs1igomhól kis;i;ahnclított teRt
Yérmnlier. és ud,hoz, hr. Apor J1áR11l1í lí ng:íhoz, hogy magok 
h:íznklmll -fo~aclni 111éltt:í11t.nt11ának, a mint hog,r hé is fogad
tanak (kikl't is a.11 :tstt'll 1ildjn meg), m\kt>m nem lé\·én 
módom flíl említett kölcsiin vett pénmck megfir.ctésire, azon 
pémhen nemes Ké:1.di-S11ék bPn Alsó-~rol'j1tn lc•v(í j6si1ígomot, 
johbágyimot minden hozz:ítartoza.ndókknJ egyiitt t'í ngoknak 

30* 
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á.ltaladtam ; még akkor nemsokára következett a kimondha
tatlan és talán rajtam árv(m keidett ti.rtatlanul szenvedett 
s most is szenvedő mlgos kir. táblán folyó gyalázatos perem, 
az hol még fejemre is itíltenek vala, mikor már ugyan meg
nevezett br. Apor László úr <Í ngú.tól és feleségétől Siékely 
J uliánna testvéremtől magam mentségére dolgozott kan
cellisták és procumt.or uraimék költésekben és számokra 
kételenítettem a nemes fejérvármegyei Alsó- és Felsö-Volál
ban levö jószágaimra, jobbágyaimra kérui harmincznégy 11rn
ny1ikot, icl est 34 aranyakot (mivel ezen lött kési fo olva
sott pénzt ugyan ilyen iildüiéscmre és ma.gamm tett költ
ségekre nézve beteges ágyamban kételenítettem volt már 
sokszor írt tit. Apor JJászló nrnak és feleségének eh1ílo
gosítani nyolcisi:í.i forint.okfrt. a 'J'sohot Simon éH Tst.ok 
.IJ:ísihí nrn.imék 1111•ghfrálíis:í.lm11 cont.r:i.d.11alitc1· a. 111im1·s 
Kii k iillű vár11w1.tréhm1 Y.:í.gorha11 l1~\'1'í j1ísi:ígomot:i jobli:íg.Yi
mot), mely mi•gneveiett summa p611ick€t, mivel külön-külön 
a megírt mód sierént lllagam vettem ke:t.emhez, magam is 
adtam ki, aiért ak:í.r magam (lm lsten megvíga.sital), akár 
néhai édes atyámról lév11 a.t.yá.utfiai t1•gyék le, csak a. magok 
nékem adott s tiietett ké::;ipénzeket adjá.k meg br. Ai>or 
László nrnu.k és feleségének, az mellettem tett sok rendbéli 
fáradságok, költségek, engemet. gy1ígyíttat:ísok, tartások, t.ar
tatások, porba ne hullana: aiért mivel tudom s j<í lelkem 
esmérete szerént tapas:r.taltarn f:i.ra.<lhatat.l:m hív Azolg:í.ln.tj:í.t. 
!'oks:r.or tett br. Apu1· J.JIÍ$:t.ló ürnak és ke<lv<'s élete p1írj1í.
nak, úgy édes at.pí.m lu·lyett. noveil'tt. 8i1íkely Sigmo11<1 
limak, kik magok l•'cjérd.1Ta, 8~eb1·11lw, l\'L-V:í.s:í.rl1el.)'1'1~ 
sok ren<lben 111ngok kiilt.sl-geken 11evezet.t hal:í.los tiirvényem 
folytatására jártak s engem meggyógyíttat.tak, tartottak .~s 
ewt.án is miml végig,· rcméllem, hogy go11domot, ,.iKelik, 
:tiért eicn felljebh 11wgírt okokéTt. nemes .Klikilllt'i v:í1·1111•g_yé
b1•11 Y,:ígol'l1a11, llPmes Fejé1· d.m1t~gyóhen Als1í- é~ l!'t•ls{i-Vol:í.l
ha11, nemes Kéidi-~iéklJ1•11 AlKó-'J'orj1í.11 levt'.i jtíKiiígonmt mi11-
d<~n hozzátartuianclókkal rgyii tt., johhágyirnot, vn.J:i.mint. étlei-; 
at~·á.mtól reám 111aradtanak s nálam nwgmamdhatt.ak, a 
mPgfrt summa. péniid egyilt.t. c:wrnégysiáz német forin
tokért hagyom, és klitöm olyformán, hogy mindaddig, a 
meddig az igaz vérek letehetik awn 1400 foriutokot., lí 
ngá.ék bírják, domiui11mukha11 légyc>nek, mirnl az :ílt,11-
a<l:ístól fogván etl<lig is bírták s let.1)vé11 pedig ai i~az 
vérek n.zou nwgnevezet.t l 400 forin tokot, minden Wnén.r 
nélkiíl kihocsáta.ni tnrtoizanak, lm pe<lig kiilöwbcu csl'le
kc<lnénck, mind két részrlil Rz:í.i arany vi11cul11111011 mit-
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m.djon a.z (~llencrn cseleke(Ui frl, mégis •~zm 1fü1positiöm 
hel.vl1c maradjon. 

Mely dolog mi el!ittiink és 111i általunk senki nem kén
szcrít.c;s(:Ju'íl mirnlmrnkhen e szerént menvén végben, mi 
is irt11k meg az mi igaz hitiink szerént, t11laj1lm1 suh
scriptiúuklrnl ·és mnwlis pccsl-tilnkkcl corroborálrán. 

Dat.nm anno clie locoq1w iu pniemissis. 

(hbricl junior Kiinciei Adamus Kun nobilis 
d<' Knrah~a nohilis m. p. de Kn.ratna m. p. 

(P. Ji.'1 (P. h.) 

Corrncta pe1· L'os1lc111. 

Kívül:. 'l'it. 1u'.1hui B1·11klí A1111a a~:lzouy adt.11 al-torjai 
jti~z:í.g1írül vahí rlisposi t.io cum omuilmH IL l'Pfü'tiue11tiis. 

(l•~1·11ddijc J,áríi A por T Mt.vírn umál A h0Hfalvá11.J 

(l'j~yknrú másolata. a bárú Apm·-c~alád altorjai levéltárában. M.íivelií-
1lé~tö1·t. csom•;, .J. Fasc. 1. nro 10.) 

13. 
Szeben, l 7íi3. decz. ~I. 

1I'anúvallatdsri az erdélyi 1·. katlt. piispök jószágiyazgatójá11ak 
arról, ltogy Benkő An11át m·iképen vitték vasra verve J(ároly

Fejérvrírrri s hogy tartottci a pilspök foyságban. 

Nn.erat issima Caesarro-:H.c~in et 1\ post.olica M.ajestas, 
Domi un. Domin:1. nohis dcmrn1t.issima, benignissima ! 

V 1•.sf rn clenwn tm· no8Sc di~11et.i11· Majcstas Racrntis
:-;i 111a, 11n01l 11os lit.cras ej11scll'111 1\fajcstatis V csti·:w Hacrn
tissima!' compnborias p:wit.er et attcstatorias pro parte et. 
in pct·so11is illnstrissimi domini Liberi Haronis Ladislai 
A1wr <fr Altot:jrt ct rna:;uificae Ha.1·01lissae Jul-imwe 8z<Yc.cly 
~~onsort.is «•jusdem lel-(itime coufcctas et ernanatns, uohisque 
int.er alios J\fajPshttis Vestrae Sacmtissimae hnmiles, per
pct11oq1w fitlelcs snhclitos et servos, literis in iisdcm nomi
nn.11tcr conscriptis pnwccptorio sonantcs et directas summo 
quo 1lecnit honorc et oherlicntia l'<'C(•pimns i11 haec ve1·ha: 
Maria 'rheresia etc. (Ugy a mint az eléíbLi tnnúvallatást 
drendeW leveleken. Kelt Szehenbcn, l 7f>H. decz. 8 . .A. tamí
vnllatás tiirténik 1763. tlecz. 9-én Nzehcnhen, néhai Róth 
.T:ínos ev. lelkész házánál, az akkori r. k. piispök szállásán 
a H.iskása-ntczába.n. Ki)r1•tkező krnlésekl'e és vnllomásokkal.) 
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Utrum autem nobis exhibitum erat tale: 
Tudja-é a tanú nyilván és bizouyoson, vagy liitta-er 

hallotta-e, H nevezetesen kitől 
1-mo. Hogy minek után na ezelőtt circi ter 10 esz

tendőkkel néhai tekintetes nemzetes altorjai Benk{;. Anna 
asszony tit. imecsfalvi lmecs Damokos mam <livortiált 
felesége Háromszéken elfogattatott volna, micsoda alkalma
tossággal vasba verettetve vitettetett Károlyvárm? Hány 
hajdúk? azok minemű fegyverekkel késérték ő kglmét? 

2-do. l!'ejúrváratt az említett asszony miuémií fog
ságba tétetett? Ajtók, ablakok mi mó<lou zárattatlak lié? 
Nemde nem mint h:tláloH rab úgy tartatott s hajdúkkal 
t'írfztetett? Hát 

3-io. Említett Benkő Anna asszony nwgszabadnlásá
ban édes atyja néhai Benkő Ferencz uram vérségin való 
atyjafiai fáralloztanak-é, vagy nem? 

4-o. lfogság1íbau ki viselte gomlját, étdire s ital:ira 
ki provideált s meddig tartatott fogságba s mi mcíclon sza
badult meg? et cum omnibus co11gruis circmnst:mtii~. 

8equitur nouwll testis, ejus11ue fassio. 
Testis spectabilis ac generosus Joanncs Siinta 1le Tus

nád, annorum 42, universorum bonormn in 'l\·ansylvania 
episcopalium praefectus et inclyti comitatus Albensis jurassor, 
in praefata clomo personaliter repertns et honore requisitns 
legitime· tnmen iuratus et examinatus fatetur iu genere ad 
omnia ntri puucta taliter: Az ntrumban megnevt>zett lilllí
ben u<lvarbírája lévén akkori mlgos erdélyi piispök Szalai 
Sztojka Sigmond Antal . nr ő excelfoHtiájáuak s ugyan 
1.tkkor említett rnlgos piispük ú1· ő excellentiája nékem mél
tóztatott parancsolni, hogy nemes erdélyi Fejérvármegyél1en 
Károly-1!1ejérvár alsó várossában az emeritus papok házai 
felében készítteRsek jó módjával kettős házat, ablakjait vas
pántokkal bécsináltatv1tn, az ajtajára is jó z1írt s lakatot 
készíttetvén, a mint hogy aztot az eWmbe adott para.ncsoht 
szerént el is készíttettem, s midőn az utrumban megírt 
tktes nemzetes altorjai Benkő Anna asszonyt tit. imecs
falvi Imecs DamokoR uram divortiált feleségét feles fegy
vereR emberek (kiknek számokni. s nevekre uem emMkezcm), 
lábai vasba ver:ve lévéni Háromszékről elhozták volna, emlí
tett püspök úr ő excelhmti1í.ja parancso]utjáhól u fenn irt 
és l~lkészített házba bététettem egy szolg1tlójú.val együtt., 
kinek is őrzésére jó és hív 1larabontot rendeltem oly instru
ctióval, hogy mindenkor erős és kemény zár s la.kat alatt 
tartsa, híre nélkül onnan kimenni se egyszer, se m{tss:i:m· 

-366-



,_ 
na. APOR l'~TER GYERMEKEIRtJ VOllATKOZ<'• EEV.JLEK. 4 71 

szabad ne légyen, midőn pedig kimégyen is, oly vigyázással 
ll~g.ven, hogy vn.lami úton-móuon el ne szökhessék, dolgát 
végezvén mindjárt menjen vissza a házba s a lakatot ismét 
vesse fel az ajtóra. De a vasat lábairól sokszor írt piispök 
t'í1· c'i excellentiája parancsolatjából azután leverettett.em, 
minek utn.nna· ő excellentiája jelentette volna, hogy épen 
nem lett volna sziikség egy asszonyságnak a lábaira vasat 
ve1 .ittetni, az hozók erre azzal mentették magokot, hogy 
fenyegette volmt őköt mlgos l. b. A.por .József uram, hogy 
maga embereivel utjokot megállíttatván, a vasban levő asz
szonyságot tőlük elvéteti és megszaballíttatja. Mindaddig 
fogva és rabságban tartatott Fejérvárott az említett asz
szonyság, míg· maga életének jobbúlását nem fgirte, n.zt 
pedig megigirvén, reversálissa mellett bocsáttatott el, de 
minemií költséggel élt fogságában, nem tudom; azt pediglen 
trnlom ellenben, hogy míg Fejérváratt fogságban volt, a 
piispiiki ndvar se azalatt az idő alatt, sem pedig azután 
semmi provisióval hozzá nem volt, sőt a mint emlékezem, 
csak vízzel és kenyérrel kelletett magát táplálni egy darab 
i<leig; hihető, hogy valamelyik rajta szánakodó atyjafia segí
tette, de ki légyen az nevezet szerént, arra nem emlékezem. 

Ouius quiqem praemissae lmjusmodi inquisitionis et 
attestationis nostrae seriem, prout per nos fnit expedita. et 
pel'acta, eidem Majestati Vestrae Sacratissimae fide nostra 
mecliante sub sigillis uostris nsualibus mannumque pro
priarum snhscriptionihns rescripsimus ac antelatis expo-
11entibus jurium suorum uberiorem fnturam ad cautelam 
necessariam extradedimns. Eanrlem de reliquo. Majestatem 
Vestram Sacratissimam qnam dintissime vivere, valere, glo
riose felicit.erqne regnare ac trinmplutre desiclerantcs. 

Datnm anno, die, locoqne in praemissis notatis. 
Ejnsclem Majest.atis vestrae Sacratissimae 

humiles perpetuoque fideles subcliti et servi 
Franciscus .T ósa et Franciscns Vitos mp. 

inclytae c1tncollari1te regiao provi11oi1tfü Traneyl
vaniu.o ~crihau ac jurati nota.rii, ad proemiua füle

. litor peragenda 11pecialiter exmi8si. 

Oorrecta per eosdem. 

Killsö cztm: Sac. C. R. et Ap. l\:Iajeetati d. d. Mariae 
Thereeiae stb. 

Kttiill: Ao 1763, Apertum per Joe. Kozma, cancellariae 
regiae provinc. 'fransylvaniae registra.torem. (P. h.) (P. h.) 

(Eredetije a br. Apor-család altorjai levéltf\rá~an.) 
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HEVES VÁRMEGYE Szederkényi Nándor 
HEVES VÁRMEGYE TÖRT~NETE III. (EGERVÁRA 
ELEST~TÖL VISSZAV~TEL~IG.1596-1687) 

magát.. l\IPgintct.et.t, azzal, hogy "istr11es í·lethen és jó erkiilcsükbcn 
foglalván magát, másoknak is jú tanán; és pí•l1laa1lással legyen." 

IHfi!í. sept. lG-án tartot.t. iiléshPn azon vád emelt.etet.t, hogy .Bár
sony Kata mikí•pen s mily g111ws7. li~lcktííl ver.érelt.et.ve nem tudni, 
megvetve az emberi törvényeket, önHigi hatalomnak önkényt meghó
dolva boszorkány életet él - mint az a kéznél levö bizonyitékokból 
kitünik." Vádlott taga<lásá\·al sze1uben itl'.•lt.eteU: „hogy snlyo~ gyann 
merül vén fel ellene, bünrt'.~!!Zessége ki1l eritése végett, eléihh hohér kéz
zel illettessék s azután tiizbc tlobassí•k." 

l\Iég egy bosr.orkány-perrel t11lítlkor.1111k e korsr.akha.n, 1 GH l-ben. 
Ez év jnn. 15-én boszorkánysággal vútllott. pásztói lakos Molnár Ilona 
ellen az iigyész vátlja ez: miki·pen a personaliter atlstans vádlott, 
nem tndatik mirsotla gonosz lélektiíl ve7.éreltetve, 11agy bt.ent.öl, ke
resztényi gyíilésekt.cil elszaka1lrn magát. a hoszorká11yokhoz és ör<lii
gökhijz csat.olt.a, azokkal társalkodott és sokak ártalmára_ váló csele
ke<lcteket. J•itf. véghez, mely kitetsr.ik hirúi kór.né! lev1i hizonyságok
hól. Mint.hogy az ily bosr.orkí111yságok, iinWggrl valú t.ár8alkotlí1sok 
tiiz állal, kiiziinst'-gc,.; he\•et.t sr.oká~ szeri11t szokfnk fonyit.etni, és eltii
riilt.et.ni, teh:'tl. kinh1ja a magistratns iigyt'•szc hng.r liizrr. itt'~lt.csst'~k 

és ha sr.iiksi•g-t•s, tortma is a1li11rP11i:dtasst'!k. Vútllott. ('gyszPriirn ta
g:ulja a re:i rMt. hii11té11_yt., t'.~s hnja ki kapit.~ 11y hizo11yit ,·úi1yát. 111111 alja 
be, mely szeri11t miir ot.f. ált.alu vizsgí1ltat.\·a jó élct.ii11ck hizonyult •"s 
boszorká11yi;ággal nem irya1111sithatú. A tisr.ti iigyí•sz a kihallgatott 
tanukra l1ivat.kozva, elnttetni ki\·ánja az általa he11111t.atott. me11tií lr
vclef., inert a hujaki tiszt1wk spmmi kiiz1• a 111r1!;.)'t' t1·riílPlí•rr, s a 
mrgye tet11r.ése szerint rc\"i11i1\lja az iigyPktot. Ar. itf•lPt ig.v sr.ól: "11yil
ván kitetiizik hirói kéznél Jevii bizonys:'tgukhól l\lolmí.r l1011ú11ak bo
szorkánysága, ördögökkel való társalkotlii.sa, és i;okak árt.alm:í.ra járú 
cselekedete, ez okon communi voto azt t.a11itltnk, rlsöhe11 megkinozt.as
sék társainak ki vallására llÍ'7.\'e, azut{rn mrµ;égdtcssí~k." 

A török hatúságnak egy gyöng_yiisi e!let folytán kiadott. fetvája 
szerint, a VRrÍlzslúk, hos7.orkányok, szahatlon iil<Wzhetök voltak, érf.iik 
vénlij nem kiiveteltctct.t. 
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HEVES VÁRMEGYE Papp László 
. EGY BOSZORKÁNYPER TANÚKIHALLGATÁSI 
JEGYZÖKÖNYVE. 1674. JÚLIUS 16. 

Úgy gondolom, hOgy az at•bbi növeg k&aclt4tele ia buznoa leaz mind a nyelv4!er.et, 
mind a néprajataclomúy m0vel6l ~a. Az 187 '· jáliua 18-ú, Oyöngyöaön lefolytat.ott 
tam\k.ihallgatás jegywkönyvt§t a brilnni állami levéltit.r (Statnl arohlv v Bm6) Milolire jel
zéHű állagának 2219. m~á irata 6riztA meg námunkra (vö. MNy. LXIV, 36'-6). 
Az emléket betOhfven közlöm, de az f éti ~ betOket • • z betOkkel helyett-ftem. A kis· 
és nagybetOket, as eredeti központodú.t megtartom. Jelzem a 111>rv.ket (vil'soe virgu· 
Jávai: 1). A röviclft4eeket 11.ltal•ban feloldom, de a ki nem Irt betOket d6ll euidéaael külön
böztetem meg. A n&11&1i110k rövidltéaét nem oldom fel, hanem egyaégeaen i, li; ö atb. jeleket 
használok visazaadúukrlli. : 

• 
Arino 1674.. dje 18 July in Oppido Gióngóa, et Comjtatu HeUM NemzeUhl ee Vjtezl6 I 

Melczér Janoa Urunk, Nemés Heuéa, ee kúllö Saolnak VanMgy&.Mk Ordjnarjua Vjoe 
Jspanja Com 1 i1111.jojabul. En Leuaj Janoa, mégh irt V&nM~nek eggik szolga bjraja. 
Eskút mellet~ Nemee Vidkaj 1 Jaak Urunk azon Varmegtftlmek Juratua Aa.asora 
'fiztímk swrent últOnkle az Tekjntetea 88 Nagyaágoa 1 Nagi Ugrócaj ~j Miklos Urwik 
tlŐ Nugyaága jnatanojara ea-Judjoialia inquiaitjonak peraga l laaará muljnek 11erjollf!é, as 
51űnkoon adatott deut.rü oontjnentjaja aerint, ekkeppen k6 1 uetközik . .1 

De eo Vtrum I 
Vallja még if. Tanu, Taron lakozo Fenmoa Oerplnehez, mjoboda Boeorkanyeegot 1 

uagj 6rdögaeget latott, hallot, auagj Tud, 88 kjt tudna ellene jo bizoneagnak lennj 1 

Magyar Nyelv. LXVIII (1972), 226-231. 
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1. Testis Czepé Gergely, in Pago Tar Commorans, Nehaj Dosa Adam Vrunk jobba· 
gia 1 Annorum circiler 46. eub juramento faBBus est ad .l. uallja ez fatens, nala lakot mas 
fél 1 esztemleigh enék előtte ualo jdökben, s, latta karaczon bütjn hogj l<'ercncz Gergelné 1 

á bereztecj siluanak kj uetté á maguat, á magua heljet, fokhagima gérezdét tétt, és 1 
ugj atta ó. Tehenek mcgh ennj. jo Tanuk ezék lcznek á kik kóuetkeznek. 1 

2. 'l'eetis Hako Anrlras, ibidém Commorans azon Vr jobbagia Annorum circiter 23. 
eub jnmmmto faARu11 1 est, ad .. 1. uallja ez fatene, hallotta Tajty Jano11 zajabúl, estucnok 
jdejon á Tohone 11.Jat 1 talaltá Ferenoz Gergelnct, s. mjkor mégh rjaztotta czak altal ugrot 
á gáton 11.zt monduan 1 nekj, ·el mehecz, dé jol tudom kj uagj, hallotta aztjs, hogj Karaczon
kor Hajn11.lban, á gatra 1 á lep6dót kj Terjtetté Ferencz Oergelné, 1 

3. Testis Tarj Gergely, ibidem Commoran11, Tekjntetes, e11 NagyBágos BoBBBnj 
Miklo11 Vl'tmk eő 1 N11f1Y11ága jobbagia, Annorum circiter 28. eub·juramento fBBBus est, ad 
.). uallja oz fu.tcns, hallotta ma 1 BOktul, hogy szent Oőrgj napjan, á Feroncz Gergolné 
Tehoné, á bu11za ueteeén fél, e, 1 ala jart, az mely njomon ala ment, azon njomon uisza 
ment, mjndcn uetesén, dé eémyt 1 megh nem e6tt., á, buzaban, hallotta aztjs azon Ferenez 
Gergelné zajabul ez fatene, az 1 mjkor Fülekben ujtte, mond, á Farkast, á kuruat él ném 
uizjtek, ó. kj á Harmatot 1 zedj. hane, engemet hurczoltok; jo Tanut ném Tud ez Fatens; 1 

MBBtul valo hallomás [Más kéz írása ez a három ezó.] 1 . 
4. Testis, Tot Andras Reljotaja Anna Aszonj, ibidem Commorane azon .Vr jobbagia 

Aezonj, Annorum 1 circiter 60. eub juramento fassa eet ad .1. hallotta ez fatens az Mastoha 
fja zajabul. Annj Vaja 1 uagion á kutja ezü16ttenek az en maetoha Anjamik, hogj egj 
Malom kereketjs mégh indithat 1 nal uelé uallja aztje, hallotta masoktul, azt mondoti;a 
uolna Fcrencz Gergelné, a mjkor Tóruenje 1 uolt uolná, Taron, hizmn él akar az en Vram 
en Tülem allanj, rlé hizom. tudua lakot e6 en uelem, 1 

5. Teetis, Tarj Renedék hazae Tarea Anna Aszoni, ibidém Commorane, azon Vr e6 
NaOYBága jobbagia 1 felesegé; Annorum circiter 40. sub juramento fassa est ad .1. uallja 
ez f11.tene. hallott.a Pongracz Mar· 1 ton l<'efeeegetíil, hogj azt mondotta uolna l!'el'encz 
Gergelné, há, szent Lucca Aszoni napjan á 1 borsot mégh főzik, á kanalljat még ne mossak, 
hanem Karaozon Eccakan dugia az e6ui me 1 megé [!], e, uigie az szent Egihazhoz, az 
Eórrlógók mjnrl hozza 11zollanak, hallotta aztje hogj á 1 bjro á letrat á giüleeben uijtte, 
lakat uolt uolna rajta, de ez faten11 azt nem látta. 1 · . 

Ii. Testis, Kazap Oaspar Hazae Tarea Oreik Aezonj, Nehaj Doea Adam Vrunk 
jobbagia 1 Aezonj; ibidém·Commorane Annorum circiter 35. eub juramento fassa est, ad 
.1. uallja nz fütens, Jatt.a zemej ·I uél Karaczon napján á maga hazanal, a kapu zulakjara 
nap föl kóltigh, ó. Vizes fon& j lat, kj Terjtetté, l<'erencz Oergeljne, hogj á nap fél kólt, 
el uezet onnet á fonal; hallotta mae 1 tul aztjs, hogj Vrnapjan á Vétélkét fél tekerté, e, kj 
t6tte á haza uegibén, e, ott Tartotta azon 1 á jeles napon, hallotta ez fatene, ezen ezokatje 
m&BOktul, mondotta Ferenoz Oergelné az mjd6n á 1 tóruent t6ttek, rea, á, Faluban; 
hizem az en Vram el akar en TOlem allanj,:dé el nem alhat, mert 1 eő; tudua lakot en uelám, 

. jo Tanut nem tud. á kj köuetközik., azon. kjól, 1 • · ·: ·. \ i; · '. 
7. Testie, Kouacz Eörzebét, Nagy Andras hazae Ta.ná, aF.on Vr eö Nagyaága job

bagia Aewni, .(\nnorum oirciter j·4.3, eub juramento fassa eei ad .1. uallja ez fatene, hallotta 
Ferencz Gergclné ezajabul, mjkm- Fillekben 1 ujttek, á kjnek fli.rká uan, e, Harmatot szed, 
azt nem uiezik el á kuruat; hanam .. engemet Hurcol ! nak, aztje hallottá. masoktul, mjd6n 
TOruenje uolt, mond, az en Vram.él akai: en Tillem ualnj, hir.em 1 tudua lakot e6 en uelem, 
jo tanuk azok leznek, á kik kóuetbznek;.j,;·, .. · : l : . ;~-;1 l ":' , , . 

8. Testis, Sandor IArjnDll hazae Tana:Onik Anonf~ as6n Vr jobbagia Aezonj. 
Annorum circiter 30. 1 eub juramento failBll. eet ad .L hallotta ez fatene, hogj á Lo fejet 
Zablazta, e, föl kezkónözté,,'•l letnra lakatot uetétt, hogj 'Faluban' Tóruenje allot, dé 
ezemejuel nem latta, hallotta aztje, hogj 1 Karaozon ejel ruhakkal teregetté bé ' gatatt; ee 
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á fonalatjs az ajtoja feliben, uizessen 1 rak~, de szemejuel ez fatens nem latta; jo Tanut 
nem tud; 1 

9. Testis, Vy Mathó hazae Tarea Dorko Aszonj, ibidem Commorans, Nehaj Doea 
Adam Vrunk 1 jobbagia Aszonj. Annorum circiter 40. sub juramento faesá est, ad . l. uallja 
ez fatens, Jlljes Gergely 1 zajabul hallottá, hogj Vr napjan á dunii.jat á gattra kj tótte 
Ferenoz Ocrgelnó nap f61 1 költigh, á kapujat lep6d<'luel bé uonta á Vetreoót [Verrecótr] 
á haz uegire kj ozinalta, hallotta Juhaz 1 Palne szajabnl azt mondgia l<'eronoz Oergeljnó, 
a mosatlan fózó kanalat giugd az eöúed 1 megiben, s, azt uid Karaczon Ecoaká az szent 
Egihazhoz, az Eórdógók mjnd hozzad szollanak; 1 hallotta aztjs á mustoha fju.tul hogj 
annj Vajat giutét az en Mustoha Anjam, az Eördögh 1 Anja jut, hogj egj Malmotjs el 
jndjt hatnal uele. ha rea 6nten,d; hallotta aztjs Silus De- 1 metertaI, hogj azt mondotta 
Ferenoz Oergelnó, mj hazna hogj busul az en Vram, hogj ól ál e6· 1 en tülem, hizen tudua 
lakot e6 en uelem, e, mjndon dolgomat jol tutt.il., hallotta az esküt l'ol 1 gar szajabul 
a~.tjs, hogj mijkor á Tóruenjo olot, á letrara reá unit á lakat uotuó, 11, hol(j kj 1 ujttok uolna 
á hazabul; ~ ajtajan, mégh njlt á lakat, hallotta azt.js Erkj Tamasnotűl, hogj 1 á Lo fejet 
bó kezkónózté l<'ercncz Gergeljnó, hallotta aztjs Tajt.y Janoe zaju.bul, bogj szent 1 Gy<'lrgj 
estin eccaká, á, Tehenek kózót talalta, hogj fejte, dó el szalajtotta OlUlet, hallotta á 1 

hajadon Leanja zajabul aztjs, hogj annj Vajunk uagion e6szuó büdösödót e6 nem ehetj. 1 

10. Testi& Kaszap Jmre hazae Tarea Anna Aszonj, ibidem Commorans, azon Vr 
jobbagia Aezonj, 1 Annorum circiter 20. sub juramento faeea est ad .l. uallja ez fatene, 
Jatt.a szemejuel Karaozon napjan 1 hogj á Oattra kj t6tte á Njere fonalat Nap fól kóltigh 
Ferencz Oergelnó, az mluarokoil fellel 1 jaruan, jtt uan á barná, dé á sarga njnozen, 
latta aztjs hogj á lakat, á lettrara uolt uetuó, 1 mjkor á bjrak el ujttek á hazatul, 1 

11. Testis, Jakab Jakab hazae tarea Margit Aszonj, ibide Commorane, Tekjnktes es 
NagyaágÖe Boeeanj 1 Mikloe Vru11k e6 Nagysága jobbagia Aezonia, Annorum circ,iter 20. 
eub juramento faeea est ad .1. uallja ez fa· 1 tens, hallotta Pongraoz Martonetul, latta 
Vjragh Vaearnap reggel, koran uduarokon altal ment 1 Ferencz Oergelnó, egj fazek leuen 
nala, azt mondgia, jthon uan á barna, de á earga njnczen 1 nem latuan semj Tehenét, á 
t<'lbbjt haeonlo keppe~ uallja, mjnt az elót ualok, jo Tanuk ezek 1 á kik kóuetkóznek, 1 

.12. Testis, Pongraoz Matjae, ibidém Commorans, azon,Vr e6 Nagysága jobbagia, 
Annórum oirciter 24. sub juramento 1 faeeue eet, ad .1. eimjljter fatetur, sioutj antccedentes 
faesi 1unt, l 13. Testis 1 NB Examinalni kel [Ez a megjegyzés más kóz írása.] 1 

13. Teetis, Erkj Tamae Reljotaja; ibidem Commorans, Nehaj Doea Adam Vrunk 
Reljctaja jobbagia, Annorum 1 60. eub jurammto faeea est, ad .1. uallja ez fatens, hallotta 
szajabul Ferenoz Oergelnenók, ualakj mae· 1 eal tóruenjkózik, a Lo fejet kozk<'lnózze fel, 
á gerebent uagia e<'l1zue• t<'lgie á dunii. ala, á fejemet 1 kótom hozzá, arra t6ruont nem 
<1zjnalhatnak, uallja aztje, mjkor ez fu.tenanek t. mc'Snjet ho:i:tak, kót 1 giortju.t giutot á kót 
kezeben, ee egj ezüst gidrón altal ugj nezté á Leant, hogj hoz,tak; uallja aztj1,- 1 a l<'ja 
szajabul hallottá á kj mostan Tizedós mondotta, hogj egj lettran lakatot talaltak, á kj 
rea uolt ·I uetuó, egj s6prüre rea uolt teuó egj üres fazek ló borjtua, egj kadat, azatlan 
haeeal er6eeen megh 1 kótóztek, az abronczat uisza forgattak rajta; ugj talaltak á Ferencz 
Oergelnó hazaban, latta aztje ez 1 fatene, Vaearnapra Vjrradua, á haza uegit be f6tte 
lep6döuel, nap fól kólte elót, nagj ese6 ezakadae leuen 1 akkor uallja eztjs, betegh leuen á 
gienneke, hogj az betegsegben róttógót á giermek, azt mondgia 1 ez fatensnek Ferenoz 
Gergelné,. mondgiad á Füleben harolilllZOr á giennekednek, Szóy uada sata, · 1 uadf, 
mógh giogiul, de ~ fatene nein ozelekettó, hallotta aztjs ez fatene, azt mondotta Ferencz 1 
Oergelnó, „.kfnek ' Tehenenek el uóz á Teje, ualamjt fejhet á Tehentül, uigie oda saluo 
honore 1 á houa azarnj jar, mégh bfld6eódik annak á Teje á kj eluettó á maeet, uisza erezti, 1 

14., Teetis, Balogh Jakab Tarj Bjro, Tekjnletes es Nagyságos Bossanj Miklos Vrunk 
e6 Nagysága jobbagia, Annorum ojroíter 4.6. eub juramento faeeue est ad .1. uallja ez fatens, 
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hullott!\ !lZajuhul Ferenoz Gergelnenek; 1 ualakj á :máll ember buzajabul, á kjt uetnj 
keszit, ol lophat, á mugae kóziben uetj, el ueszi annak 1 mjnden erejet, az meljet ez fatene, j 
s:wrué laU.ará 1 l•:ttól kezdve a másik kéz írása.) Meg is Czelekedte volna egy üdö 1 korba, de 1 
rz fut1•11t• 110 l'11glldt.o, latta ez Íll.tfln11, az polgarokkal együt la hazaban Furenoz Gergolne-
nuk, n lukat a\ ltitrara volt vottve, soha lo 116 1 vehettek rola, & hazabau 1\ söprü a földön 
I•• teve, egy ürés fazek rea j borítva; egy üres kadat keresztül kötözve h81111&l azattlannal. 1 

15. Te11ti" Tot Benedek ibide Cotmnorans Nehaj Doea Adarn Vrunknak reliotaja 
johhu- 1 gya A111w1·um Circiter 48 sub jurmmmto fassus llBt, ad l. hallotta hogy az leanyat 
sziUu 1 ugy füli) tajhan.ogykor el vitvolt egy fuek tejet el adni az embereknek [Ez a szó 
le von In'1zva.) 1 az fazrk88 embéreknek, hogy azon fazek felllB volt az sfirejevel de Cetera 1 
nihil. 1 

J U. Test.is Zvoz Andr88 ibidem Commorana, Tekintetes és Nagyaágoa Bosaanyi 
Miklos 1 Vrn11k ö Nll.(JYaága jobbagya, Amiorum Circit.er <iO sub juramcnto fll88ua e11t ad l 
J<~sztmuloig 1 volt polglU'a ez fatens Ferenoz Gergelynek, dé ö BOha semlt nem latot sen 
!Ez u három betfi lehózva.) se nem tud. 1 

1 7. Testie Pongracz Marton hazaa tarsa. Borba.la A.szazony ibidem Commorana 1 
uzon 1 Azon Vr ö Na11yaága jobbagya A112.0ny Anno"'m Circiter 60 aub jurammto f88Ba 
est acl J vallya 1 ez fatena hallotta 11zajabul 1''erenoz Gergelynenek LA IWt n közötti e.a BOr 
fölé van betolclva.) mondotta ez fatensnek Ánya ! az én Apamat ugy tanitották ho.gy ha 
az bol'llÓt szent Luoza Aezony napian 1 megh fözik annak az kalanyat megh ne \l;el mosni, 
hani.\ Karaczony ejelen 1 el kel .vinnj az övé meget u azentegyhazhoz 8 u ördögök mind 
hozzu 1 szolnak, az kinel olyan )eszen, hallotta azstis hogy az kinek az Tehene 1 nek el 
veszik az tejet, fejen tül!l, a vigye oda, (Salvo honore) a hol szarik ! az ember megh büdÖ88ö
cli k uz tej az kit el vet mBB, és ugy jün megh 1 annak u teje, I 

J 8. Tc•t1t.ill Gortva Ralintne ibidem Comtt1orans Am'°"'"' Circiter [Ez a két szó le
húzva.] Nehaj Doea Ada Vruuk 1 reli~taja jobbagya Annorum Circiter 40 sub juramento 
fu11sa et1t acl 1. eimiliter in 1 önibru, sicut.anteoedente" f888i sunt: vallya tovab aut mon
dot.tu ezen 1 fatensnek, kend megh Czötiirtökön foghhagymas slrval a tehenet 1 ninoz 1 
ollyun iinlögh az ki el vigye az zirjat. 1 

J !l. Tllst.i1:1 Tajtj Janoa h&zaa tal'8a E6rzsebet Aszony ibldem (',ommorans Tekintetes 
1 és Nnyyadgos HoBlllUlyi V"'t1k•ö N11gyatíga jobbagya A11zony Anno"'m Cin:iter 30 eubju
r11111rnt.o 1 ÍUllHU eHt aJ 1. Vallya ez fatens Jatt& 11zemejvol ]'llnköed m&BOd LE szó a BOr fölé 
van frvu.] napjan haj· 1 nalban az dunnajat lepeclöjet az köz Gátra rakta nap fel köttigh, 
hullot.u l 11Hzti11 11i fia R7.ajabul Ferenoz Gergelynek, az én Apam aoha ~)nem 1 alhat Anyarn
t.ul mm·t tuclvu lakot ii vele, Jo~z fatenat megh fenyegette egy 1 üdö korban ez elöt ugy 
rncgh 1·ontotta volt hogy ket holnap alat ra ne 1 hagh hatot, ez fátenanek az örebbik 
Vl'a nwi.rh szi<logatvan 1''erenoz Ger· 1 gelynet, olyan orvOllfl&gl'a tanitotta az ABZOnyat hogy 
hurmuclnnpra fel al- 1 hatot ez fatens az labara, és szabadon jar hatot, tovabtla az gyer
nwk„.nek 1 is egy haraghjaban az szemet mcgh ötte ugy hogy megh vakult, latta 1 &11ztjs 
mikor az hirak az hazatul az letrat el vittek rajta leven vettve 1 az lakat. 1 

20. Testis Tajtj Balazne Erzebeth Aezony. ibidem Commorans. Nehaj Doea Adi 1 
reliotuja jobbub'Ya Aezony Circiter 35 sub juramento f81111& est ad 1. latta ez fatens 1 
Vr nnpjan nup föl köttigh egy. lepedövel be vonta az kaput, IDllBÍk eaztendö 1 ben ugyan 
azon nupon uz vetellejot ki Czinalta fonalBBtulaz haz 1 vegin, vallya BBztis ez fatens ugy 
tunitott.a az sebgyogyitaera, az ha· 1 aan vonyon keresztül azalmat, az éger fa barkajaval 
fözze fü1zve annak 1 a\ Ie.vevel mOl!ll& az sebet, s megh gyogul s ugy czelekedet ez fatens 
s. 1 megh gyogyitotta. 1 

21. Testis Keczkea MikJos hazaa tal'8a Anna Aazony. ibidli Commorana azon Vr 
jobba- 1 gyu Aezony Anno"'m Circiter 18 sub juramento f.- est ad l. Vallya ez fatens 
egyez„1• 1 köles volt 1 Egyszer köles volt ez fatensen, hmza menven Ferenoz Gergelyne azüz 
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leany 1 fonalaval altal köttete ez fatenst és az Czipke fanak az tetejct az tövéhez 1 kötte 
azon fonalval, az kit ez fatcnere köttotöt volt ugyan magaval ez fR I tonsvel a ugy gyogyult 
megh azon nyavalyabul; hallotta aaztjs az maga l lanyatul, hogy az maczkak mikor az 
letran jartak mind iros vajas 1 volt az letra az hazbanis a hol jartak ugy marat az vaj 
darabval 1 egyUtis maautis. 1 

22. 1'e11tis Jakab Peter it.idé CmnnioransTokintetes ésN„gy11ágos fio!llJ&llyi Miklos I 
Vrunk ö Nagysága jobbagya A01iorum Circiter 30 sub juramento faHKus est ad l. latta az 
fotrat 1 hogy a biro, s polgarok az fliro hazahoz vittek de az lakatot nt• letta 1 rajta. 1 

·23. Teatis Boldizar Matyaa ibidem Commorans a:t.an Vr ö N<11JY11ága jobbagya 1 
Amiorutn Cireiter 2:J sub juramento faaall8 est ad l. halott& ez fatons a Ferenez 
Ger· 1 gelyne tehene szent György napjan minden holcl huzat be jart de 1 sl!mit 
megh evet.1 

24. Bandar Lörinoz ibidem Commorans azon vr ö Nagy11ága jobbagya, Annorum 
Circiter 40. l sub juramento faaall8 eet ad l. sl!mi bizonyonyost [!) nem tud ez fatens hanii 1 
hallotta hogy az tehen alolis el ugrattak s a rUhakat a gatra jeles 1 inepeken ki raktak 
[A szóvégi k le van húzva.) egyebet aemit né tud. 1 

26. Teetia keczkes Pal hazaa tarsa Katalin Aszony. ibidem Commorans Nehaj 1 
Dasa Adam vrunk relictaja jobbagya, .Aszony. Annorum Circiter 46 subjuramento 1 
faaaa est ad 1. llimiliter siout 21. Teetis in önibUB hoza teven. aaztis 1 hallotta az leanyanak 
az ezajabul hogy szent Gyögy (!] napjan aok Macz 1 kak voltak az hazanat az kik mind 
iros vajat hantak el valahol 1 jartak, az letrakon e az hazban. az lakatotie az letran 
szemejvel 1 latta ez fatene. 1 

26. Testi& Ded György Nehaj Doea Ad& Vrunk reliotaja jobbagya Annorum Cir
citer 1 30 sub juramento faaall8 est ad l. eimiliter in önibw eiout anteoedentee faaai. 1 

27. Testi& jakab Andraa ibidem Commorans Tekintetes és Nagyságos BOBBanyi 1 
Vrunk ö Nagysága jobbagya Annorum Cin::iter 30 sub juramento faaall8 est ad l. hallotta 1 

az M118toha fja szidalmazta hogy anyi vaja vagyon hogy egy 1 Malom kereket is el hajt· 
hatna de Cetero nihil~ 1 • 

28. Teetis Boozar Benedek ibidé Commorans Annorum cin::iter [Ez a két szó le 
van hózva.] az vr jobbagya, Amwrum 1 Clrciter 26 sub juramento faaall8 est ad l. latta 
ez fatens az letran szemejvel az ! lakatot, az kadon altal az haj el volt kötve, az eeprU az 
földön le teve 1 Egy üres fazekat rea buritva de Cetero nihil. 1 

29. Teetia Erki Andras ibidé Commorans Nehaj 1)011& Adam Vru11k rolictaja 1 job
bagya Annarum Circiter 23 sub juramento fat1S11B t'St ad l. similiter sicut Antece· 1 des 
28 Testis 1 

30. Teetis sütö Mihaly ibidem Commorans szolga legony Annorum Circiter 20 sub 1 

juramento f&BBll8 est ad l. hallotta maaoktul mikor az tehenet hajtotta 1 mondotta haj ki 
ne az enyim, masodszor mondotta it az szöke s it az 1 barna.-1 

31. TestiB Tajtj Janos azon Vr ö Nagysága jobbagya ibidi! Commorans Annorum 
Circiter 1 30 aub juramento f&BBUB est ad l. vallya ez fatens keseö estve ezen 1 fatene az 
maga tehene alat tanalta egy tökvel hogy feite az 1 tehenet, midön megh riaztota el 
szaladot elöle s az kerten el szalaaz 1 tota elne erte. hallotta az fia szajabul mondvan, 
Apam 1 szitta hisze megh mond& lelek kurva hogy igy jare a mikor 1 ~ törvenye volt; kire 
monda az Aszony az Vranak, miert eltel tudva 1 en velem, hiszen tutad. latta az letran 
az lakatotis ez fatens, az mikor az gyül6'ben vittek az birak. 1 

32. TestiB Doozi Jstvan ibidem Commorans Nehaj Dosa Adam vru11k relio 1 taja 
jobbagya, Annorvm Circiter 30 sbb jurame11to faBBUB est ad l. vallja ez 1 fatens hogy Pün
kösd napjan az ökör sir.inre kirakta az lepedöt 1 dunnat s a tehenet ugy hajtota ki amikor 
ki hajtota, haj ki bar· 1 na haj ki ne az enyim, hallomaat maaoktul hallotta hogy azt 1 
mondotta egy sem tehen az, az kitúl tizen öt icze vajat né fejnek. 1 Decetcro nihil. 1 
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[Következik a két al1Urás:) 
Jdcm qui KUpra Judljü Comitatuum Heues et Exeiirioris Szolno Vnjtorum mp. 

Coram me J:r.tU• Vitka:9" Jurato All86aBOre Oomitatuum Heues et exterioria Szolnak mp. 
[A tan\1kihallgatások egy öt levélből álló füzet 3-9. lapján olvashatók. A 10. lapon 

még a köv„tk>.>'LÍl> feljegyzés:) 
No><z·1a.i·:Hl valo bizonyugok. 1 Az Tekjneetes es Nagyadgos Nagy Vgrooj 1 BOllS&nj 

Milc:k•,1 Yrw'k e '1 Nagy'lága jnstantjara ! azedettetét F888iok Collateraljter 1 [A lap alján:] 

• 
Talán nem leaz fölösleges felhívnom a figyelmet arra, hogy a tanókihallgatási jegy· 

z~könyvet leíró két „kéz"-nek nemoaak a hangjelölése különbözik, hanem bizonyos fokó 
nyelvjárási különbség ia megfigyelhető bennük. 
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HONT VÁRMEGYE mésy János 
ADAL2KOK A HAZAI BABONASÁG TÖRT2NET2-
HEZ 

III. 
17il0-ban Bátorfalván (Ilontmegye) töttént, hogy garamszegi flé

czy Adám jó módu nemes emher meghalálozott., kevéssel azut:in, hog-y 
m:ísodik felflségét Szenczy .Julbinnát elvette. A közbeszéd nzt suttogta, 

· hogy az asszony tette el 11ih alól. Végre is bíró ~lé került nz iigy. A 
kihallg-atott tanuk egyértelmílleg vallják, hogy azelött egészséges volt, 
mint a makk, azután hirtelen el kezdett dagadoznL A , férj nejét v1í-
1lolt.a, hogy romlott n~ s a nemi hetegségeket ráragasztotta. Némely 
tanu l'lzerint íléczyné a szolgáMjával sziivetkezett fö1:ie clete ellen, tiih
lw11 11ítt:ik1 hogy a szolg{ilú éjjel fl.él'zy uram ablaka alatt, a hol az 
:í.1-(ya 1í.11ott, térdepelt, mormolt, mintha imátlkoznék s más titkos dol
gokat. mivelt; Mikor kltrdezték tiíle, mft csinál? azt mondta, hogy 
im:ídkozik. Géczy ezért elkergette a háztól, nz asszony meg kcservmrnn 
nwg1dratta. ·Egy alkalommal Oéezy megparancsolta a cselédeknek, hog.v 
miml az lí, mind a felesége 1\gynemlijét lugozzák ki. Az asszo11y a ma
g:íét sehogy sem . akarta engedni s mikor eréísznkkal is szl5thontottítk 
ni alsó két derékalját, két kis fényes pénzt, kenyérmorzsát, egér vagy 
valami madárlábat, hólyagot, koporsó deszka dara,bot, némely t:um 11ze
ri11t kigyótetemet is találtak bennök, mindezeket nyilván a föi:je vesz
tlíre tartogatta ott. 

(Orsz. I.t1ír. Limhmi II. 11or.) 

Ethnographia 11 (1891), 353-356. 



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Molnár Baláu 
VÁRMEGYE BOSZORKÁNYPEREKJÁSZKUNSÁGBÓL 

I. 
A boszorkányperek anyagában rendki'rilli 6rt6kea adal6kokat talál

hatnak a !Mlpi hiedelmet kutató !Mlpraj1oaaink. Bár apró adatkö1l6aek 
6a aonografikua kö116t6telek /lomáromy Ando~:Magyarorazági boaaork:án:J
perek okleTéltára. Budapest, 1910. 78~ lep/ hezllnlc több pontj4rdl gaa
dagitották ismereteinket, a6gia e boszorkányperek csak tia azdaban,h1-
4nyoaan kerllltek a nyilTánoaaág el6. Ahonnan kHzl6aek tHrt6ntek asok 
is legtöbbször oaak utbaigezitóek, aiTel rendszerint nem közlik a ta
DUTallomáaok jegyz6kHnyYeit, Tagyis azt az anyagot, ahol a 'JMlp kö1Tet
lenlll megazólal. Komáromy /id. mll V-VII. lapjain/ a~ámbaTeHi, hoij 
honnan iamerllnk hazllnlc terlllet6r61 boazorkánypereket. A nagykun laT61-
tárakat átbuvárló GJISrffy jelzi, hogy a nagykun Tároaok iratanyagában 
egyetlen boazorkánypert talált. /Karcag város tanáoajegyzóknnyY6ben 
UI. kötet ~7. lap; 175~, Levéltári Xözlem6nyek. 1926. 6Tf. 215 lap./ 
A jáaz-lcun kerlllet leT6ltári anyagából kijegyzett boszorkánJP8rek kö-
1111 azt teazem köz16,amely eaeteiTel eddigi iamereteinket r6azben meg
er6a1 ti, ré&11ben kieg6·szi ti: . 

As.alábbi per tanukihallgat'8a Kisujs1'1láson ·folyt le 1749. 
jun. 19-6n. A peranyagból a n6prajai Tonatkozáa6 r6szleteket közöljük: 

Interrogatio 

Kinek hiTD&k? 
Hány Eaztend6s TaBJ? 
Beszéld meg, mik6p easett az 
Bugik János Ur unokájának Te
azedelme? 

et Ruponaio 

Csikda Braoknak. 
llinteu 10. 

A' Ssilos Jllnoa!MI Iat'116j4ban 
ÖSITB gytll.T6n 114rta llihlilyn6, 
llyuzó Gergely!MI, BorólcDá, Uraatul 
6a fiaatul, 16met P'1n6, Fekete 
Bandin6, Homth GyiSrgy!MI, Dobozi 
Jánosn6, Caip6JMI, Szüca-Jánosn6, 
Gulyás Andrásn6, · Cbikoa István 
fia, Leányka Atyja. - Pusztain6, 
Tökenesn6 Ujvárosisk, azok kHzUl 

Néprajzi Közlemények 11 (1957), 1-2. szám, 329-340. 
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Bo17 láttad esetet? 

llikor esett a1? 
Vette 6&1re Talaki, hou Marthalll 
el hiTott? 

·111t aondott Apád, 111tor t6ged 
látbtt? 

Voltále többa1ör as Uillésben? 

Kit láttál olyankor m6g egyebet? 

Tudtad• llár a1 al~tt, hou ast 
a Gyermeket mag akarjálc rontani? 
Honnan tudtad? 

Voltál.e a1 dlta köstUk, aiolta 
azon Gyer11eket megrontottálc? 
li6rt Toltál kintelan? 
Vannak köstilk Tieitek? 

IJRIÓ~ el menT6n a1 Gyermak6rt, 
a1 ••8 neTe1ett S~em6lyak k6z6 o
da rttte, •a OBlt4n Haath Páln6, 
~· Gyenaelcnek nyakát a' aagron
tott lábát llyu1dm, a• másik lá
bát padigh Gyuly4a Andr4~ fogta 
a. facaert6t. 

irettea j1ST6n larthand el hi
Tot t, •• ~ndaddig ott Toltam, 
mig ezen dolog T6ghe1 ment. 

lacaka m1Dte17 6jf61 tájban. 
Senlti aaa noha Anyám As1a10111 

a1 h41ban ben Toltw ..Sg sem Tette 
6a1ra, máazor. padig mindenkor 
6a1re vette, ha csak s.v. bugyo1-
n1 ki mentem is. · 

Ast mondotta: Kinek hoztdtok 
est a Gyermeket ide, jó helyen 
tettetek fal, bár mást hoztatok 
volna. 

Voltam, mart kintalan Toltam 
azzal, hogy oda id.nnyak. 

Láttam, hogy ldettan hárman el 
mennek, •• mikor viaszatérnak, 
Gyermekeket Tiaz~ak kötelekkel 
mag kötö1ve, azokat siltik, 6a a
szik: Ollyankor· pedig, mig oda 
j4rnak, a• többi.Tandégaakadik. 

Tudtaa 6a az4ntaaia. 

Emlegették, hou as rontcaák 
mag. 

Voltam, mert kintelen Toltam 
Téle. 

A16rt aart elvisznek. 
Vannak: Kapitányok Gulyás And

ráand, lartá!MS, Parancsold, Zász
ldtartojok Fekete Bandind NB. Ia-
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Dát GulJllanát llarthána Holgálojá
nak •<>ngya; IDl1Hor pedig Kapitány
Dának. 

Tartanake nlaha 1114sutt Gyl116st? llindankor ceak Sstlo·a J4noaná-

R6gan hiTogatnaka t6gedet k~•ik
ba? 

Hol Tetted azon k•t darab oaon
tooakát, aell7et Anyád as Llldállan 
tartott? 

lioaoda állatJUSk as oaontya as? 
Ki Gyeraek6nak oaontya? 

lfagy Tolta acon Gyerek? 

Mit isznak a1on·As1onyok? 
loat mult P6ntelcen a Turkart 
Praadioatornát lluS)'ik Ur h414-
nál aiTBl kente mag'? 

·Hol Tetted 11on Irt? 

Tudtaa 114rt4ú, kinek k6red 81 

Irt? 

llit adott n4ked a• Praeditátor
Dá? 

nál. 

Bégen mllr edne'h4Dys1or, az Irt 
Kecaabais adták, mellyel 6k replll
nak, da 6~ el hajitottaa. 

linteu lastendeJ•e hou 114r
t~ a1·Sstto1 J4nosn4 ola koro14-
ba •ocaka be dugta, láttaa, · aely

. lJ&ket qtt felejtett, 4n ti · nt
wa, 4a attaa Anytia !HHODJ kel4-
be. 

Gyeraek osont. 
Láttam, wan,_ hogy llartháú 

. Pekete BandináTal ki Tette •• 
GyerakbUl eooalca, a1 S1Uo1 J4no1Dá 
olllba, da 81 Gyeraaktt Qea iaer
taa. 

111nte81 2 e11tend61 leányka 
TOlt, a• 111nt l1111dnátul hallottaa 
ti odaho1ta 81 Leánykát 

lmber 1• Gyerek T6rt. 
Fekete Irral, mellyet Diohaj

ban tartottam. 

lloat llUlt utolsó Pdntaken, 
hogy 114rtú6 H Sstloa J4nosná 01'

ba adta egy fekete n&8J fa16k'bul. 

Re„lea tudta, mert a•mit nea 
tudott, t6lea k6rda1te, kinek k6-
rad a1 Irt. 

1481 Polturit. 

- 378-

.... 



Hát m6g lrral kit kent61 aag? 

Mi baja Tolt azon G1armaknak? 

MinamU Tagjára Ta11tatta mag? 

Hol Tetted oson Irt? 

Eooaka, Tagy nappal adta azon 
Oul7á1nl .Hon Irt? 
Kik Toltak akkor Jelen? 

Hogy kerülnek ogyUTt? 

Lovakon nlba nyargaloo1onaka? 
Hát te Ult6le e1 loTon? 
Hát Námath.Panda ki 6l6ban·u1t? 
Kit61 hallottad, hogy W6meth Pan
nát az Apja meg verLIO al6ra, hogy 
semmit se Tallyon? 

- 332 -

K0Táo11 Andráanak, mint egy Ut 
hete adtaa irt, hogy kenn1a meg 
a1 betege• fiát. 

As Id'n Ss. GJHrgy nap tájban 
Dobo1in6 fia Piata Ua1Te Te111ett 
a• 16met A••onynyal Antal na'ril 
B6meth fala116g6Tal, lcjs eleibe 
kiment a1 Taa TilláTal, bog7 ar
ra ne j4rj6k: melly Taa1akad611a
ket látta Kov4o11 Andria fele116-
gaatul, '11 ••smondotta 11 16mat
nak, hogy a1 Dobo1ind fia akarta 
magnrni, as4rt n111tatta ••8 Jlo.. 
bo1in6 K0Táo11 Andráa:aj fiao11ká
j át Andri11k4t, mint ag7 hat ai1-
tend6at. · 

N6kia meg oaelakttta Doboslú. 
hogy na hugyo1haaaon a•mint nam
ia hugyo1batott, haneii 011ak rms
katatt mindaddig,Jig irt nem ad
tam 111 magkanáa6re. 

lagy Gul74anl adta as S1Uce 
Jáno11n6 olába eu nagy fekete fa. 
16kbul vatta ki. 

lappal. 
Valakik felUl meg Tannak irTa 

mind ott Toltak. 
Tdkina11nl, 61 Pu.111tain6 Kakas 

k6p4ben Táltosnak, 611 k:ukorikol
nak accaka, ugy annak a' S1BTára 
agyUT6 gyUl.ilak. 

lfyargaloo1onak. 
Gulyásn6 616ben Ultem. 
Az Annya Hl6ba~ Ult. 
Karma11in6 mondotta nákom,hogy 

W6matb Pandát megTarta as Apja, 
hog7 na vallyon. 
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Productua sub Liter& B. 

Anno 1749. Die .12 lay Inquiaitio Collaboratia contra, et aa
TIJraua quoaclaa lagaa in Poaaeaaione lisuja1'1lú aoao aequenti ezt1tit 
peracta. 

De eo utna? 
"Tud&;rae, aTaU hallotta• a• Tami, boa aiull:el4tte BugJik 11• 

. h'17 ur fiacak,ja aeg romlott 1'olna, úr H elc5tt hallatott, bo17 T8-
laaell7 Boaso~7oa !aa1onyok i17eke1tek aegront4a4ra a, ha tuc!&Ja~ 
ll:icaocl4k lehetnek asok? 

2G Tuua• a• Tam Te8J hallotta• nlakinek Bi1Wjoaa4g4t,nu Boasor
ll:ánJa'84t? 
1. tana. lau Ersedbet /Martha htd.zml/ , 18 haai -U.llotte Caikda 

Iatrin7 Le4n7ll:434tul bou ldaeth P'1M, Gal7u !n4rianf, tir
tha lihálynl, da lfJ1l16nl TOln4nak a1 a&Wjoa !aasonyok. 

2. támi. Varga lihilynl, fodor Katharina 51 fTeat • Jbuik Lalotmltdl 
hallotte afg a1 Gyermeknek meg ront4aa elc5tt e1en a1dll:.at as 
fetnuu hallOll, ugpond as Caill:daa Iatdny Le4ny4tul, llOu as 
fn unok4c•~k meg ront4a4ra igyeke1nak ldmeth P'1DI, IJ'1l
sdnl, lia P'1nl, Galyú Andritml, Hon4th GylSrgú, da lartha 
lih'1JDI •. 1749 juniua 9. 

3. tanu. ISn. lau Pt1ternl 14rolJ1 inna 44."a&dai IahánJ bá1dnü liit
T4n 81 fateu, •• el alt as. lih417. nap tájban ec1all:4nak 1-
dejda felcUtt as aaga '&fában, as ablakon bd 11ollott1k, fa 4t 
bárom11or 118Tárc51 asdllitott411: 110nd°'4n' PB!lda, Panda, Panda 
aelly hiTúra 81 fateu fel klSlt /t goadolrin, hou ai c5 uga 
egy teatTt1r ldnye lfuen s/ •• 11:1 menT6n al PitTar ajtd ffl 
f4bo1 túH1kodott, akkor ~raeste a• lfnyf t bol TBD kend? 
mell7 asaTán •u as6p araDJOll ket4rt 111 feblha1 csaptak, a. 
a1D&J'4rút e• fateu ldvá "'1.t, aes.DJergelTfn U8J' aeg ugrat
t411:, hou ak'1'11ell7 jo Peripaia ldUISaben nem ugr'1t Tolna, 
ac5t as helyadgen ki111l as Ugraadg hel7ft aoatia meg tudd•
tatni, ha as árri1 reá nem 111nt Tolna, da kc5zU11Sk senkit ••1 
nem iaadrt, hana• a• 11:1 c5tet el Titte, a1 15reg Borók liklóllU 
kdp4ben rttták el, bizonyosan tu48Je: ant4n midőn c5tet TiH
aza rttták Tolna, as kilincshez aegk1Stött6k fa addig d6rgölte 
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azt oaak ott hagyván, s• Pitvarban sz hordók magé sz szép a
ranyos sujtálTsl el bujt, velvén, hogy 6 azt jó Pénzen el sd
hattys, de fel virrsdván, sz Aranyos sujtár zsák darabbá, sz 
aranyos kantár pedig csepU maczsggá vált. 

4. tsnu. Caeh György Kisujszállási 54. "Bugyik Mihálynától hallotta sz 
maga Pitvarában ezen szókat meg mondotta énnékea sz Csikós 
Istvány Leánya, hogy sz övemet rajta tsrcssm sz Gyermekemen 
mikor sz Bölcs6ben fekszik, mert el viszik, s. megrontják. 

5. tsnu. SzUcs Jánosné Szabó Erzsébet 25 éves. "Egy slksl.lllatossággsl 
s• Bugyik János ur házánál lévén sz fstens látta, hogy s Csi
kós Istvány Leánya sz Deutrslis Gyermecskét csokolgstta, s. 
nékie igy beszéllett: oh édes csillagom csak téged féltelek 
én, melly szavaira Bugyik János kérdezte: miért félted? Azon 
kérdésre e leány mit felelt? e• Tsnu nem tugyir, mivel ez hl0-
bul kiment. 

6. tenu. Kovács András Kisujszállás 50 éves: "Egy Fiacskája ez fetens
nek mintegy ·bét Esztend6re járó igen rosszul lévén s. V. ez 
szemérem testével szemben oda ment ez Csikós István Leánya s, 
mondotta: de bizony ha én meg nem gyógyitom, senki nem, mert 
azt Dobozy Györgyné rontotta el, s• mintis már sz Gyermek meg 
gyógyult Sz. György nap tájban. 

7. tsnu. Simai István Kisujszállás 27. "sz Gyermek meg rontása után 
Bugyik Mihályná ez fetens Házához ment, R. ottan beszélte, 
hogy sz Csikós Istvány 'i.eánye ez 6 házaknál hált, és egy don
gó bogár sz asztalra leesett, melyet e• Leány sz·Mémetb Pálné 
Leánykájának mondott lenni. 

8. tenu. Bozó Gáborné Szabó Erzsébet 30, "ez Deutrelis Gyermeknek meg 
rontása után hallotta ez fstens ez Csilc6s Istvány Leányátul, 
hogy Mémet Pálné, N~zóné, Gulyás Andrásné és Merths Mihályné 
rontották meg: Ad 22...ll! Tóth András Házánál szőtt sz fetens, 
egykor sz Csik6s Istvány Leánykája Toth Andrásnéhoz ment Ká
posztát kérni, Gulyás Andrásné azonban oda érkezett, és min
gyárt szidta s. mocskolta sz Leányt, e• tHbbek közijtt mondat
ta néki: Te mit adtak néked ezért sz fecsegésedért locsogáso
dért, tud meg, hogy ezt ez Tejetis meg keserUled, mellyet sz 
Anyádbul ki szoptál: de mindenekre sz Lány semmit sem szól
lott, hanem minekutánns Gulyás Andrásné el ment, mondotta, de 
bizony nem félek én eő tille, mert én ezt is tudom, mikor kö-
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16jet d.llott, hijában beaz61 06. 
9. tanu. 114a11ároa Mihályn4 Gaoaáry Bns6bet 20. Jóllehet hallotta 81 

fatena as Gyermeknek megrontása el6tt, hogy a1án46ko1kodnak 
magrontásllra, de kitUl hallotta, 6a kik 11ánd6ko1taksnem tud
sya. 

10, tenu. Vida János 18 6na: B1en fetena Bugyik Jtlnoa UrallDBk 11olgája 
16T6n, egykor reggel 11 Csikós IatYány Leánya nagy aieta6ggel 
odament, 611 illyen nókra fakadt .ki: Jaj 81 Hha UjT4roerul 
Pua1tain6 egy kia Gyeraekat hozott, 611 11ingyllrt meg aUtHtt6t, 
a. meg ett6k, enn6kamia Rogáoaára adtak egy darabot benne, da 
dn nem ettem mag,hanem az Tóth András kia kert6ba hajitottaa, 
mert ha meg enn4a, ki nem bea14lhatn4• oaelekadetaket, melly 
ar;nára a1 leánynak oda futott as fatena, 4a as nád falon d.1-
tal n4zT4n, látott egy darab canntott buaoatul, mellyet bi10-
nyoaan állit, hogy kia GyaJ'llek fajának darabja lett Tt1lna,e1-
tet Bugyik Mihály ia fele14geatUl látta, nem kUlHmben THrHk 
Mihályia Ari András ezolgája látta, annak pedig most Tan E11-
tendaje, f41 Tolt a f6, reggel láttas Ad 2~llll a1 fatenst a
aoa Leány bitta, hogy mannyák el T4le, 4a n611e meg 11 6 Ten
d6gatgeket, de fej6t reá nem merte Tetni. 

11.tanu. Tóth Andráa!MI Faragó Br116bet 36. ~d 1!2 nihil. a 24!1! a1 
Deutralia Gyeraecak6nek aegrontáaa u1án a1 Caik61 IetTán Le
ánya Iápoa1tát k6rni ment al fatena~e1, ugya~ akkor Oulyáa 
Andrá1n6i1 oda aent, 4a 11 Leányt aooakolta, 1, 11idta a•tni
bek kH1Htt mondotta !Mlkies '!'e kutya, mi6rt keTerted azt as 
aok BHoaUletea Aas1onyt ollyan nagy 1aTarbaa, tud meg, hogy 
ast a1 orátia megkeaerUled, melyben as Anyád'bul 'ki bujt41, 
mert bi1ony meg Hlneks minde1ekre as Leány mig Gulyás IatTán
u ottan Tolt, semmit aem 11óllott, hanem el menetele után 
mondotta; de bi1ony hijában haragaaik 6, mert 6 ollyaa, aint 
a• többi. ad 2~1!! nihil. 

12. tanu. Cseh GyHrgyú '!'eke Oatharina 56. Ad i'!!! Bugyik llihd.lutól 
hallotta a1 fatena, hogy a1 Oaikóa IatTán leánya 6tet sokat 
k4rte arra, hogy gongyát '1.aellye as Gyeraek4nek,"mert el '1-
a1ik 61 megrontyák: Ad 2~ Bugyik MihálJ114tól hallotta a fa
te!la aztia, hogy !Miki ast mondotta a• aokazor emlitett Leány, 
a1 l6meth Pálu LeányáTal e6 as Boazorkalnyok Ti1edeaaei. 

13,tanu. Budai IatTánn6 Fekete llllria 55. ad l!!! Bugyik Mihál7 Gye ... e-
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lcec•lc'j'nelc aegrontáaa felal aeuit aem tud, banea 81 unok4-
ja as fatenanelc, minteS1 IMSt lastend~re járd, s.v.,a1 asea'
rea Teatacalc'j're igen roaanl TOlt, USJ anyira, hoSJ aem ,_ 
jel, aea nappal 81 nagy lcinolc aiatt nyugodalma nem lehetett; 
aindenfe1' onoaolni hordostálc, de senki T'1e jdt nea tehe
tett, egykor as Caitda Iatdny Lelln.ya oda ment 81 fateu ,.._ 
j'nelc 6a Lányl\nalc bá14hos, jelen ldl'ln 81 fatenaia, alclcori• 
igen roHsul Tolt as Gyermek as Le11ny a1 Gyermeknek nyomoru
•d&4t 14h4n, mondottai .'bilony as6Dom 'n Andr4at, éa 'Ji meg 
ia tudnáa atet gydgyitani, de apám uramtul nem marams l1en 
a• asdn lcapTlln.a1 fatena, mondotta a1 Le4nynalc1 Be fJ~j l-l~ 
tea, caalc SJÓSJioad meg, 'n aenkinalc nem mondom mag, 6.a a1 
Teje as fatenanelc ast i• mondotta, hogy as legjobbik marb4-
' ját 1• nelcie aSJa, caalc SJOSJioaa megs •olc lc6r6selcre mondot
ta as Lellnylca, enndlcem nem lcell marha, caak k6t grajc1árt a
gyonalc kantele, el megyek kH16jak• miTel minden héten kao1ar 
g:Jfllnelc Ha1Te, 6• ho1ok mind ellanakreia ollyat, a• mellytUl 
meg 17ogyul, a• mint ho1ottia Talami o?'l'oaaágot 6a mihalaat 
a11al 'b6 katötte 81 Gyermek .&miya mincárt meg asUnt as nagy 
fájdalma, '8 megia uogyults astia meg mondotta a1 Lellhy, 
hogy Dobosy OyHrgyné rontotta el, as6rt hogy as gyermek Ap
ja tiltotta a• b414hos 1'816 J4nlatul, mert a• meg holt fele
•6g6Telia a Dobosy Györ~nek oda j~aa miatt nem igen jdl 
'1t. U 2BI Maga Lalcd Aaa1onylltul hallotta as fatena, hogy 
~tat Bordlc lilcl6~ 1'1tte el lónak, 6a as mellyet mutatott, 
hogy aranyoa aujtár TOlt, 14tta de már aklco~ oaak egy roa1 
hitrin Hát darab TOlt, 6• a• Lakoján lllttaia as fatena a• 
Jeleit as S14ja 1'6gin a Zabla tHr6at, 6• as derelcán IU.tal a1 
he1'9der asorit4a megl4ta1ott eg6as körlll. . 

14. tanu. 1•81 aliaa Caikd• Oy1Sr8J!16 Bomi4r Bel6na 50. 1111 .As Caikda 
Iahány Leány!\tul hallotta, hogy 81 Bugyit ur Gyermek6t lyu
sdn6, 16meth Piln6. 6• Gulyáa Andrún6 rontottálc meg. 

15. tam. Caikd• Iat1'41m6 liH Ana 40. Ad l'U Bugyit llihll.y Cyerme~
j6nelc meg ront4a4t maga mostoha Le4ny4tul hiallotta as fateu 
aiUnt tlS:tt6nt legyen, mellyet 1181 beas61, hogy lyus6n6,mint 
a• B4nlnt, 1111 Tettette as lyaka kHr6, •· 1111 Titte as SIUo• 
J4noan6 ol4'ba, a• holott gyill.6aelc Tolt, ottan 16aeth·P.Um 
•g· fogta as 11yak4t, lyu16n6 as egyik 1'b4t, a• úaik 14b4t 
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Gulyá• .Andrású, UIJ tekergetUk,•. facaargatták, annskután
na lyusón6 ismét ar; nyakába ntte, •· ugy rltte haMt Ad 2'11!! 
as mostoha Leánya el6gs1er biTta a1 fatenst, hogy ~'8nnyen el 
T6le a1 Ten.46gs6gben, de nem mert elmenni, hán~• egykor eat
Te k6s6n s16p hold 1'1.lág léTén ki hitta az fatenat as mosto
ha leánya, hogy n61né 6ket mit csinálnak, a• mint hogy kys 

' állott az ajtó eléiben, és látta, hogy as Istállóbul ki, s. 
b6járkáltak feir Ruhában leTők,de kik lebettenek? nem ismer
te, hanem az Leánytul kérdette kicsodák lehetnek? kiket a1 
Leány Mártha Vihályn6nak és Gulyás Andrásnának mondott lenni. 

16. tanu. Szőke GyHrgyDi\ Szabó Sára 45. ad ll!! aid6n Bugyik Mihály 
Gyermekeoskéj6t meg rontották,a1 6de• lnnya rltte as fatena
hes, mint 6desa Annyához, rajta keaeregTén, Téle semai jót 
nem tuttak tenni, hanea ason módon Tiaaza Tttték, el aenTén 
Téle az fatenaig, ottania rajta asánakodTán, ·a. airánkosTán 
b6 ment a1 Ceikóa Iahány Leánya as öreg Bugjikú reé. támad
Tán mondotta: meny el inn6t te lelkemterhe, mert nákUnk bol
tig Taló gyáa1t haBJátok, aeg mondád, hogy el rontják az 
Gyermeket, a. ugyan ugy lőn: kire as Leány azóllott: Hagyon 
b6k6t ennétem ki~yelmetek egy kioaint, bizony meg mondom ki 
oaelekedte. Ad 2-ge nihil. 

17. tenu. HzT. Illéa IatTánné S1ataári Mária 60. l'!!I Caikóa IatTán Lá
nyátul hallotta, hogy a1 Bugyik Mihály Fiacakájára k6asUlnak 
as Boszorkányok, hogy el Tia1ik éa meg rontják, est llu8Jik 
Mihály m•DJétUli•a hallotta, minek előtte az Gyermeket meg 
nem rontották. 21!! nihil. 

180 tsnu. KoTáoa Andráand, Budai Anna"22. tii Bugyik Mihály fiacskájá
nak meg Rontását Caikó• letTán Lányátul hallotta, és ugy be
a16llik, aint a THbbi TannktHen•• as maga GyeÍ'aekecakéje hát 
Bastend6ben járd férfi Gyermek az asem6rem teat6re ugy kinba 
16Téa aeaaiféle Ort'oaok jót Tél• ne• tehettek: egy alkalma
to••688al a1 C•ikó• l•tTán Leánya oda ment, a mondotta Dákie 
as fatena: Te Lány, tu4Dál te talán effel61 ·a Gyermek fel61 
Talaait mondani, micsoda Baja Tagyon ellDflkt lire as Lány fe
lelt1 Bi1cny tudom 6n, de ne• mer•• meg mondani, m6rt Apéa 
Uraatulia f6lek, lláatulia: De addig k6rte a fatena a16p azó
Tal,. bogy aag mondotta ki" rontotta el, tudniillik Dobosy 
GyHrgyná, 6a a1on nyaTalyát as fatenanek HntHtte as földre, 
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de •• G1eraek há&ott bel6 6a ason eaett as DJaTal1a, as G16-
11i t4aaia fel Ttllalta as L4DJ k6t crajcsl.rirt,aegia 8Jd8Ji
totta, aell1 2 grajcsilrt as fate1111 .ADJ• aegia atta n6ki1 Ad 
2\UI nihil, OOC88iODe A11thenUcaUoD11, asoa na L8'n1 •' Dio 
hajban Ti~t a Tanuho1 ono114got, fekete Tolt4 aell1et •11 
Raháoakl.ra kente as Laán7, aiheleat re4 kötötte, ainlJilrt 
jobban lett, boSJ pedig 8'aod11or a TaDll b6 kötötte a10DDal 
as lrt61tat6 tin111 aeg11UDtek, 61 as G1e1'118k ••& 1701J1l}t, 
6a as id6ttll fogTa,aeaai baja Dinoaens Asonbea Cait6a lat6k 
fen.egeUe as,Tamt, boa as UD14ho1 ne jf.rjon a• Tam as 
hálhos, ••rl na ••e "'.•ri as TaDDt, T•SJ ••& 811, •• as Bi
rdnat· hinhel l6asen1 · as Le4n11.ra11 haragudott, bou as Ta
nufU.t -a• 'l'tsn6n1n6t eleik bosott Did hajban ln5 ono114g
gal •• , uogJitotta. 

19. taDU. BaSJik 11hályn6, S16ke Brsa6bet l'.injadllú 20. •Jsen Tarm 
hás6ho1 Caikoaa Iatók Le4D7kája lraok ednehán.J isben as jár
Td.D, as Tana fiac&k4jára borult as bölca6re aoDdT4Dr caak e-
1ea G1eraeket f6ltea 6n a• lelkeaet: a16rt f6lted aoDdotta 
as Tamit felelt az Lán.Ja a16rt, hog1 as 6 tat'116j1lkbaD öas
n IJUlnak 81 Boazorkán.Jok, 6a IJU16n6, llilrthenl el Tfgestlc, 
hou esen G1ereket al akarják rlnni, '9 aeg akarják rontani, 
de as Tanu ast bison101Dak ne• '1litotta, hanea tHrt6nt,hoBJ' 
aoat ault HueT6th S1oabatt1a el6tt •11 b6ttel aid6n 14tta, 
boa reggel as bölca6ben be k8t61TB nea Tolt, holott estTe 
aaga tHt8ste b6 6a HiTWli a10.on14gal tapaastalta, hog1 
a• 01eraelcDek ainden rotja el „aett, tadDiillit nJaka le· „.1.u, a1114 k6t esaaa qrtna1010U el UDyira, boSJ est 
T6lte, aiDCJ611 ti ugrik, •• teseji• le e~tet, as JA'bát el 
rontották, as derekát ••• birta, baD8ll •11 Wtre 8DhaUe •• 
kes6t a• fej6hesrasonban neued napra Caitda Ietdt L4D1• ai
d6n as TllJlll bádho1 aent, aondottai '&llJ'aD Hoaa8'4 JanoBJ 
ai6rl harag11it kiaelaetek ''- rú,hiaseÍl joll lllller H• tad
u esetnek ait teDDi, aondTU. IJU•dM el rttte a GJereket, 
le tette a f8ldre, ott aegD61t6k,o.11~ fel.,.t\e -'11 11j'8 
fogn ai DJ1t4t fogta, 16„t PüM aa Jobbik lAWt, aúk6nt 
pedig •:rv.1dn6 tekerterlset aeg leT6D aianap eatT6re harango
llla uUD 1,uzdn6 6e Oal1ún6 as fate1111 háúho• aatet '8 k6r-
4est6k nem beteg 11 • IJyenkT Feleltek neti: · Igen 111111 betag1 
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lyu1óú a1 Gyerek fal4he1 Ult 4• mondottasT1gy4t •• nrag Ka
baiho1,uld mag tugya mi bal• Tan? Gulyúú i• 81 Gyarat Be
taga4g4r111 tudato16dott, a• •int Xabaiho1 Iarda1agra el T1t
t4t 4a mondottat na ho114tot ln ho114a, mert a1an Gyaret&t 
a1 Gonoasot rontották meg. 

Productua Fiscala aub e. 
Autbanticatio praacedentium Taatium.Priaa Testi• Authantioatio 

fataturt Bugyit Mih4lynl moat el 1111lt t4len hitte 81 Tanut, hogy aon
dotta n4kia Csikós Ersot, hogy Tegyenek egy azitát, a11al aennyanat 
egy altora, 4a n411enet ba a1 h41ba1 ason ssitd.n által aeg 14tty4t,t1t 
legyenek benn a1 Boa1ortd.nyot töslll, de a1 Tanu Bugyik Kihál.yúnat t4-
riaáre nem ment. 

Tertia Testis additt Rogy llid6n a 11e16ban ralta kiaentat, a1 
lába bizonyos marha nyomba b4 esett Is a• ki ralt• Ult1a1t aag 11ólli
totta az el61 Járd forgos Ta14r aondTd.n: ainat ho1tad ide ast s1 14n
t4t? Vid vin.asa a• mintis TiHHs Tittet asonban ai 11bla s• haj4t,s. 
nyelT4t meg sebesitetta, ugy a t4t Tomporai• aeg t4tult, •s 1ot4igb 
fált, a1 farmotri:ngot pedig az farositájára Tattatt4t, a1 darat4t padig 
meg haTadere1t4t,4a a1 haTedar helye aag k4tlllt, vallya az Tanu a1tia, 
hogy az fajdal.áas tast4t másoknak mutogatta a• Tanu. 

Deoimus Teatis additt hallotta Csikó• Istók Leány4tul aondani 
a1 gyerek meg vauUse al6tt asan &1ókot:f4lt111 ln Bugyi~ llih4l7 fiae11-
k4lát1 mert a1 TörT4nt lyuzón4, Göblyöaú, Marth4n4 re4 tatt4t,hogy el 
ronty4t, de a~ Csikósa Örsa Apja nem a:ngadi. 

Undacima addit: Oulyáa Andr4sú mondotta asan a1ótoti te kutya 
ba meg naa bi1onyithatod a• ait a1otra a• sok böcaUl~ta1 Aa1s1onyotra 
fogtal, meg ölnek, 4s meg 4gatnet, mert ha a1 Boszorkányok 111gyunk, te 
nagyob ördög 111gy n4lunknál.1Hog7 Guly4a Andrású Tolna a1 Bos1ortd.n7ot 
kH1ött a• tis Biró, Caitóa Xrsot aktor aondotta. 

Decima terti1 addit: Hogy annak el6tta ailltagy e. e1ztand6val 
Iocsot Mihály .&Janatodott Borotú ellen, hogy bos1ortd.ny volna, 4a ast 
•• Kiaujs14114ai Tanács al6tti1 l•lantatta, ie lllval aag fiaa bi1on7it
hatta • Boazorkd.nya4g4t, Borotn6 tarastedatt Jtoc1ot Mihály ellen, 41 
6tat megia bUntatta a1 Tanát• ast Koczot Mihály 1irTa panas1olta a1 
Tanunat: 16t milltasy 11 !11tandela, holJ K6röar61 asilv4t ho1ott a1 
Tanu 41 6tet bi1onyo1 Török S1. Mitldai lmbarat 4rT4n, t4rdezta a• Ta
nut, hol lakik? mondái Kiaujas4114aon: Ki Tolna a1 S1011a14dja? Fala~t 
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a• Tanu.s Borokn61 lsm6t felelt náki:de roaz Szomsz6dotok Tan Szegények 
ha aagais Bába, az Annya •s lagy Annyais a• Tolt, 6a as Annyát meg a
karták •setni. Ason alka~toH'&gal Jlárt~tis k6rdezte de fel6le 
aemait sea ssdllott. 

Decima quinta Teatis aub Authentioatione addit: Hogy az k6sben 
l•T6 k6t oaontooakát as TaDUDak adta a• Mostoha Leánya, •s azt mondot
ta, hou·az Saüos Jánoan.6 dla korozába tette Tolna llalrtbánd •a azon 
kis Le4n1 onnan Titte Tolna a• Ta1D1DBk1 Az Ura fel61 azt Tallya, hogy 
sokszor mondotta a• Talllll18k, hogy akárhoTá aennyen as hástul: a1onban 
aztis aondotta nákis Ba Ersok Leányoa nem Tolna, eddig r•gen el temet
tek Tolnai ltea: Házasa'&b611 Iöteless•g6nek eleget t6a1en ugyan as U
:r:w,de 11411 eaztend6t&l fogTa, miolte T•le Tagyon nagyobb áloatul nyoa
tattatik. el, mint s• el6tt, aiglen Há1aa Társa nem Tolt. Kraok mostoha 
Leányátul gyakran hallotta hogy az Ura as Boasorkányok között Tolna , 
ugyaint llárthánd, •• Gulyúú kösött. 

-. -
- A Jás1-Iun kerületek bUnllgyi legy16könyTeib6l /l. k. 1744-56, 1749. 
247-64.. lapjairól/ -
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KOLOZS VÁRMEGYE Kenéz Győzli 
TŰZLOPÁS 
BEN 

XVII. SZÁZADI BOSZORKÁNYPER-

A tííz, n llízhrly, n pnrázs, a fnpar6zshól 
kl•K:1ÍIPlt szt'•u - istnerl)s tímyezt'Si, siit: esz· 
köZf'i mind a n1\pí gyúgyítÁsnnk, mind pedig n 
varó;1.slús11ak, rúolvusl1snak, hoMizorkányság„ 
nak a rí·gi 11Í!pl1iLhcn, 11í1lunk is, 1nás népck
ní·I is. 

A néprajztmlonuíny múvel<ii vizsgáló
dásaikhól nem hagyhallál< ki ezt u komplexu
mot sem, a rí·gick, újak egyaránt értéke~ ndn
tokal gy1ijtüttek s udtnk közre, foltúrva nz 
unyngi lrnh i'tra idevágó ndntni mellett n t1izzel 
ka1H'sol11tns misztifikíil'Íós elemeket is. 1 

,1 tiiz/11/HÍ" motívuma azonban - mint 
boswrki111yp1•r v;ídponlja - nz eddig felszínre 
hozott a<lalokhan nu"g ncru bukkant elő mcg
Mlapít:ís1111k szerint, l1•galiihbis olyan viliíg.>s 
nw~íog-aliuaziishau nmn, naint nzt ul1\hh kövct
kezfi 1ulatu11k lartalrnazza.t 

F„lli1r1 forril.i1111k: Ádí1m Lőrinc és .Terft!y 
llihlily kolozsvi11·i alhíriík által, n városi' 
magisztrúL11s meghízá•iíhbl, 1670. mlijus 2n-én, 
KoluzsvúroU lefolytalnll tanúkihullgaLá•ok 
jc~yzííkünyvt·.• · 

A v{1rosi magisztrátus llllnl tömlöcre 
vclrll Capil any .l 11.!it koldusasszony u mn
giszl riÍLns 1•líil l fnlyú hoszorkányrer vá1lbttjn.• 
A vúrosi offü·i;íl1ísok tiibh tanút hnllgntnok ki. 
Az í·1·1le1ni vnllumást - mint ez gynkron elö
furilul az egykorli Lanl1kilinllgntásuk alknlmó
vul - uz dsíi lu nl1: Bonczidai J ónos, !16 éves 

ncrnes, „jurntus servitor ctv1tnlis Colosvór'', 
11z11z n v1íros szolgálatúhon álló esküdt teszi 
meg. lgy vnll: . 

,„·ld pril/utm. ffolloltmn az Omai .fáno.• 
Vram. lris . ..ebbilc SZ1Jlg1íJától, ho;Jy az lui:lwz kol
d11l11i bé me11l, J.:ét {l'lé Prrte az lii::et s tiiU?I 
luputl; az lruu eszében "é1•é11, ki (11tull utá1111a, az 
lwpu keo:/1e11 elérte, az Czo111/oraj11 alul ki "etil', 
s az {üldlumz auilotta, az l1Íb11 alá az foas; ki 
me11t uszt1Ín az uczára, kél fl'il'ul 11z ajto melly~k~t 
me~/1 teurleutte, s az Sz.allyráb11n leolle, uwiét fo 
sz1ílván az mely lépoo i:rtÍl/ ic.• olt v11f!.yun a111u1l• 
az néw szegei.etil megh vakarta, a:;lis 11z .fz1uyr1í
b11n leutte. llz~" kiil az 111,,/y i:rátlics utl 1•ai1, 11' 

mef!.iil s 1•é!(ileol port veoll (el s a:;tis 11z Szatyrá
b1111 leolle." 

A Lovóbhi tnníik kiiziil 2-3 férfi sokkal 
röviilehh, n7. clhangzollnnk csak egy-egy 
rí!szl..tét tArLnlmazó vagy .nwgcrösít1i vallomása 
következik azután, míg - s ez is érdemes 
momentum - néhány 111ilnní1 arról vall, hogy 
tnlajdonki!ppcn különiischh baj sosem volt 
r.zzcl n koldnsusszonnynl, s nem tutinak sem n 
túzlortisról, sem egyi\11 varúzsl1ísáról. 

A per további folynmnln nem ismerete• 
ellltliink, dc n·t ítéletet nzonos kí•z feljegyc1.t"· 
az irut hétolilalára, s szövegSböl nem lehel 
kéts~ges uz sem, hogyan folyhatoll le n 
processzus. !gy hnng-tik n mngisztrátus ít.é
lete: 

„T\i il!azill11tol a: Varo.,bol, és többe BUha az 
Varosba11 l>e ji;,.,:_.e 11-.rn swbados, méf!.h csak az 
Város lwt11r11111ti.• ne talalta„sek llZ / n causarn 
attracta. " 6 

• A régiek kö1.lil elegendőnek véljíik. ha KOllA.· 
ROMI Andor gnzdag u1JalLJíráro utalunk. ( lla,:yaro„U:Í/lÍ 
"'1•:•1r/otÍ11f11wrf'I,· u/,·lr1•1'llúra, Up. tflto.) - A legújahhnk 
kö:tül ;Zl'.:NURK't Ák.011 munkójúra hivatkozunk;A magyar 
n;phil lm,'(:,orlnÍrl!J•I. ( Knndidritnsi dlsszerlúci~. Egvet. 
Kvt. l\d. ~17/1-11. - 11. 'lH:I. 1kk. p.) -, ahol pl. a 
rn11tfö1 gyilgyll1Í!'ii\hoz: 1:tiibl-i.rcs azcnesv(z készilé=6éröl ia 
újllhh udalokal olvuslmlunk. 

1 Adnlkiizl~sünk kapnán nem mulaszh.aljuk el azt, 
bottY frl ne hívjuk o rig~·rlmf'l 1:1 levélLÁri kutatéununka 
fontosto;igúru ll nl-prnjzllulo1nóny területén. Sem fol· 
1dutu11k. c1111ck hoHzuhh íejtt::,cetke, de utalu :'k itt 
SCHKAM Ferencnek 1H66. jan. 2li-á'l, a N~prajzi Társ11-

. úg ülé~én t~lmondott mai.rvu elt'\adád.ra: A levfl.lártUc 
jdtmllh;1.(t{I' a fLép.s::.nk1í&-k1datá•ban - címmel. A~ elt'iadli:1 
w.ivri;!;él tuJonuísunk szerint még az 1966. évi.Jen közre-

1 1Jja n l.t>vdtári S:.t.emle. 
j 1 MH~y;.ir Orsz. Levéltár, K. Papp'" Mlkl61 Irat
i baJtYHlékn. II. 147. II. A. 2. (Rlz. 8.) ~·ol. 231-2:!.>. 
t Ef'•Jcti, mngyor nyt•lvtl irAt. - A szokványoa lanúki
i b.allgnlótii jcgyzókiinyvektt'il abban tér el, hoff D 11 De eo 

Ethnographía LXXVU (1966), 451-452. 

utrum ?" pontjait - tehAt a tanúk11oz intézett kérdétl, 
illetve kérdések jegyzékét - nem turtulmaz7.D, de e.t: u. 
frh•lctekLN1l, vallomá.aokból rekonstruálható, illetve neDi 
befolyásolja a lorrús érthett'iai\gél. 

• Ktwit-1íny Judit nevét a kolozavlirl bolzorkányo_~ 
köz.ölt Ko1111ROllY is nyilvántartja idézett munkéjálNln! 
Sót; mllve 1:!1. lapjli.n olvashutó LX X XI 1. lil.. dokumcn
tum!M.ll (mcl~ rih„i.J, kivonatos Atvétclc JA'IA.D El~kl 
Kn'oz.•'1rir1•1ím•Wrlhaetrc. munkája II. kötetéhen ohas
hntó, Ui6~. évi, kolo7'..Svt\rl, vArosi mngiutrlitpsí törvé11y
kt~1.Hi jeJ(y:.t.1.ikönyvnek) megtudjuki 16ötS-bu.n ,, .•• 1. 
n~mhe111ü küszöbnek megváKulúaából származott va· 
rázsláaa, 2. bir.anyos azemélyeknek hitep:eté5e ..• " miau. 
a vármü magisztrátus egy (zlJen már kitiltoUa a vóroM 
terülelértil örökre. Figyelemre méltó, h.ogy a két é\J 
múlva, 1670-ben retvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv
ben erre az 1668-as perre nem tuliilunk utahht. Hrir az is 
igaz. ht>t;~ a jegy.etikünyv nem tart1:1.hnuz1.a az egélz 
proceanu•t, h.u•aem a'lnak r„uk el1ö, tnnúkihnllgHl1isi 
fáziiaál. De ez új11:hh ttéletc\ \artnlmuzó hútirull>an ~dne• 
utalás az elóz.O héletre. 

r 
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KOMÁROM VÁRMEGYE Rómer Flóris 
ADALeK A BOSZORKÁNYPEREKHEZ 

I. 

Ns. Komárom városa Jegyzélkönyvében, melynek cime: 
Protocola ab Ao 1587 usque inclusive 18 Januarii 1680. 7-ik 
lapján ezek olvashatók: 

Anno 1589 V gj mint 31. dje Augusti 
Hozanak Minekwnk ekelreöl egj Teörwint. az melj Teör

went Ottis Isten szerent megh lattanak, hogj az alpeörös hu
z ad Mag a u a l pm:gallja Magatt, azertt Mys ez Tanusagikatt 
megh erttwen az mj Teörwenwnk es az rnj lelki esmeretwnk 
szerent V gj talaltuk hogj huzon eöteöd magaual purgallja ma
gatt, ha peniglen megh nem menthetj magatt tehatt az fel 
peöreös eskügjek rea harmad magaual hogj az eő fja az 
m y a t t holt megh. es az miatt az teörwenj talalta egessék megh. 

8 lapon pedig: Anno 1589 23 die augusti *) 
Illjen 'reörwent Talaltunk az Ekli Balosh. Gjeörgj keö

zeött cs az mas fel keözeött hogj az alperes huzeon eöteöd 
magaual Mencgje magat ha penigh megh nem Menthetj ma
gatt tehatt az fel peres harmad magaual eskwggjek rea hogj 
az eö fija az M y a t t holt megh. es az miatt az Teöruen Ta
lalta hogj meg h Ege s s e k V gjan azon Teöruenye. 

II. 

Anno 1627. En Komarom Varmegjenek Vice Ispania 
Laki Jano. Leörincz Benedek és Chechi Gieörgj. ezen Var
megienek szolgabiraia és esküttie. Inquiraltunk 19 die Febr. 
Lakon és szakalloson. Illien modon. **) 

1) Szakallasi Tot Janos megh esküt, hiti utan azt ual-

*) Az években és hónapok napjaiban ezen jegyzllkllnyvben 1emrni rend 
nincsen. 

„) E jegyzllkönyv kOzlésé& azér& .i• &arijuk igen érdekeanek , mert &öbb 

helységnek majdnem ll11ze1 lakósival megismerkedhetünk. 

12 

Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1 (1861) 176-185, 219-236, 322--333; 2 (1862) 74-81., 
158-165,274-276;3(186~ 176-182 
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lia bogi eö semmit sem tud. Chepi Andras hogi. egjebet, ha
nem NB. eketsen azt hallotta hogi mikor az eketsi Takn.ts 
.Janofl matkaiaert. niaraclrae aungj mellekfnlura Chepi Andras 
tsapta uolnn. az Kochi ellll egiek louat az földhöz a ki min
gjar,aat szörniü halallal mcgh holt. Az apia felöl Chepi Deö
mcütUr felől. tugia hogi giogieitot. 

Vas Gergelne feliil hallotta hogj n i arasd o n kun k a
t a t mikor meg h eget e k eii reinin.is un.llot egjcbet semmit 
setn tud. 

2) Tn.no. Zaka.ni Lnkatene megh esktlt. hiti utan azt 
uallin. hogj egiczer mikor sznlmllnson szallasban i.\lt'enek uolna 
Bartusné az beszélte clötteök. hogi mikor el:lk szilnson lak
tanak. eg1 eeiycl. oda mentenek. kouats Mihnlne. Pazmani 
Peterne es Alts Bcnedekne. cs nagi tanczot kerekeitettenek 
ot az hazban kikre eö mind reiaiok nezet. es az tancz utan. 
mondotta az egik . hogj ier fogdossuk megh es az kettei azt 
mondotta; de ne fogjuk. mit adhatna ez ha igen szegenj. 
· osztan mas nap az siitX kemenczenel allottanak mind az ba
rom Aszonj es Bartuenc kiiszönt nekik azok nem fogattak. 
köszönetét. kiknek azt mondotta bartusne ; talam azert nem 
fogagiatok. hogj ez cijcl oda ielittetek un.la cs ot tanczolatok 
az faluban. Chepi Andras felöl semit seiu tud. Sigmond An
drasilé feH\l azt hallotta hainal letvanetol. hogi mikor fogna 
volt. Samarlaba ha.inal TRtvnné egj nad szalban eleuen mehe
ket' rekesztet. be . Sigmondnc . es azt uittek Sn.mariaban . Hai
nal Istvannak . es ugi szabadult ki az fogsagbol. az utan is 
hallotta hainalnetol . hogi azt mondotta 1 hogj piroska nenem 
altn.l szabadeitotta ki az V rat. 

Azt is hallotta az mostani szakallasi predikatortol. hogi 
az Boazorkanj megh niomta egi eijel. kinek sot igert. es hai
nalban oda ment. Sigmondne. titzert. 

· Vas Gergelne felöl azt hallotta: hogj. j. szent egj haz
hoz kelö Aszonial . mikor it szakallason. at: azent egj hazat 
megh kerültek uolna es nehol le is ·ultenek uolna a Cimterin
ben ~· az szakallasi . Scola mester · megh szoleitotta eöket 1 az 
utan. rutol mint ki fakadozot az niaka: k.iert az mondotta az 
.mester. bizoni Vas Gergelinera uetek. bogi eö tselekette hogj 
igj ki fakadoza á.z niakam egiebet nem tud. 

-390-
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3) Tano. Veöreös Benedek megh esküt. hiti utan azt 
uallia: hogj semit sem . tud. fclesege Fark Sofia semmit sem 
tud Sigmondne fel öl . hallotta hogj tudna. ualamit es leaniat 
el tudna adnj ha. 10. uolna is. · migh mas egjot el adhatna 
tsak egjet is. 

4) Tano. Baraniaj Gergei megh esküt. hiti utan azt 
uallia. semit sem tud. 

5) Tano. Füsi Janos megh esküt. hiti utan azt uallia 
hogj semmit sem tud. 

6) Tano. Cristcl Jakab megh esküt hiti utan azt unllia: 
hogj eél semmit nem tud. 

1) Tano. Poda Matias megh esküt. semmit sem tud. 
8) Tano. Vogh Janos megh esküt. semmit sei;n tud. 
9) Tan·o. Bnraniaj Mihali. meg esküt. semmit sem tud. 

10) Tano. J!'üsi Janosné hiti utan .azt uallia hogj eél sem
mit nem tud. 

11) Tano. Laki Mihaline . megh esküt. semmit sem tud. 
12) Tano. Vegh Lukatsne. hiti után. azt uallia hogj 

semmit sem tud egicbet. hanem· Chepi Miklos mikor betegh 
uolt: kertek hogj konkolinet ide hia. elis hitta. de ö nem 
tugia miert híttak .•. 

13) Tano. Füsi Tamasne megh esküt. hiti utan azt ual
lia hogj eél semmit sem tud . hanem Chepi Miklos hogj be
tegh uolt ide hiuatta konkolinet es megh köuetek egimast cs 
mas nap mogh holt. 

14) Tano. Baraniaj Gergelne megh esküt. semmit sem tud. 
15) Tano. Cristél Jakabne megh esküt. semmit sem tud. 
16) Tano. Fark Sebestien. megh esküt. hiti útan sem

mit sem tud.· 
17) Tano. Pazman Tamasne hiti utan. azt uallia hogj eél 

semmit nem tud. 
18) Tano. Pazman Panna, hiti utan semmit sem tud. 
19) Tano. Fark Sebestienne Rets Orsik hiti utan sem

mit sem tud. 
20) Tano. Fark Sebestien selliere Makaj Anna Aszonj 

hiti utan semmit sem tud. 
21) Tano. Végh Tamas hiti utan azt uallia: hogj eö sem

mit nem tud. 
12* 
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22) 'l'nno. Turi Ferencz me11es p11szlor11. Hnigo Pal. megh 
ct1kiit semit sem tud. 

2il) 'füuo Fark :-icbm1tic11 rizolgaia Mil1ok. hiti ntan Aent
mit sem tud. 

24) 'l'nno Laki Mihal t1:wlgaia: Ille:i Andrn8. hiti" utan 
semit nem tud egiebet, hanem azt hallotta az Turi 
Uram tizolgnjatol Oeczitlíl hogj konkolinet altal hí

vatta Chepi Miklos azt mondotta, hogj eií adigh megh nem 
halhat, migh ide nem ieön konkoline. ·egicbet sem sem tud. 

25. Tano Nagj Albertnc mC\gh eskiit, hiti ntan .azt ual
lin., hogj egiehet ·nem tud. hanem Botskai hada ntan ualami 
kii 1 t uolt az kezen az Urnak cs icle jöt Lakra, mcgh uagta 
Chcpi Deömeötiir eti it lakon. nolt hogj giogietotta uolna: egj 
cijel 11gj let dolga hogj mind nz kct laba föl sugorodot. cs 
momlotta neki, hogj Deiimeiitiir Uram nem tndom mi liilte 
az lahaimat nem alhatok rca. mind nz ket lnlmm feiil sugo
rodot, arra mondotta Chepi DeiimeiiWr halgas az bestia lele
k.e. nem )eszen 8em111j clolga. oAztau hogj megh uirrndot, 
megh kente es megh giogiult utanna. Az utan ismegh az 
terdenek is let nolt ualarnj nianaliaia. mTol is kezdette Chepi 
Andrai;t. Tt!tenert kcrucn lwgj mcgh mongia ha embertill ualo 
ninualiam nane. arra azt mondotta hogj fciemigh felelek hogj 
nints. emhertlll nalo niaun.liad. hanem tsak AOR mezei kenicd 
rncgh giogiul, kibl>I mcgh ÍR gioginlt. Azt lat.tn C7.Cn tano hogj 
az Vrat gjogitotta. (~Jiepi DeiimciiWr. hogj ezek nz fiaj. Chcpi 
András. es Miklos . Valnmj füvekkel iizne sírt fllztenek. de 
nem tugja mire unlo nolt. egiebet sr.mrnit nem tud. hnnem 
hallotta mnf!oktol. hogj sok uaint gjiiit Higmonrlne hiwnj IA
ten hircnel nem gjiiiti. nzt is tugia hogi ngjczer ellzne hortak 
Sigmondneual az teict, es cgiczer mikor ide köllöt uolna adni 
az ö teheninek teiet, kerte hogj ot I111gja az teiet en ot · hat
tam. es az utan · en nem tudom mit tsinalt. de azon az niaron 
semmi hasznat nem uehettem az en teheneimnek. 

Vas Gergelinq felöl hallotta sok embercktl)) hogj eör
döngeös uolna: egjebet sem tud. 

26) Tano. Saigo Palne megh esküt. hiti utan nzt uallia 
hogj azt tugia hogj az szilasi Szabó Janos eötsenek Tamas-
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nak az labat gjogitotta, Chcpi András cs tamas azt mondotta. 
hogj az emberek azt beszcllik minel hogj illicn hamar be 
gio!:dnl. az labamon az seb hogj kifakad. Arra azt mondotta 
Chepi An<lras. Azt mongiad nekik. hogj haznd benne eblíl. 
egjehct semmit sem tud. 

27) 'l'ano. Feölsö szakallasi Vas lstvan megh esküt azt 
uallia hogy egjczer az fianak Istoknak az kezet ualami Hitte 
uolt cs tsepi An<lras mondotta hogj bizonj talam io uolna az 
hctsi szapanial megh kcnnj. egiebct nem tud. 

28) Tano. Egyhazas szakallasi Menihart Istuan. mcgh 

1 

eskiit hiti utan . semmit sem. tnd cgjebct, lin-
Hzakalas nem azt hallota masoktol. hogj Vas Ocrgclinc. 

kcncii fencü Aszonj uolna dfl nem latotsemit hoza. 
~H) 'fano. Beke Miklos, hiti ntan. azt liallia, hogj koczo 

fstuantol hallotta azt. l1ogj az teheneknek tsett1it kente. nz 
Ekcb1i Chellc Bcndlck Kzolgniok nolt Higmomlnen, anal kr.
ncttc nalamj kcmi\nel az tehenek tsettiit. ki mint osztnn pcií
röltck cs koczo Íf!tnan volt prokatora Vas Gergelnc fclöl nzt 
hallotta mikor az eö hazahan akart uolna szallani it szakalla
son, azt mondottak nckj. hogj ahan ne sz11ljon, mert t nd n
k o fi Aszonj nz. egjchct sem t.n<l. 

RO) 'l'nno Moka .Jalrnh. hiti ntan. semmit nem tnd. 
31) 'l'ano Nemet Matias. hiti 11t.1n ·azt 1111llia hogj az 

Chepi Deömcötört tngia hogj tn<lot giogicit.'lni. · mert az di 

feleseget is giogicitotta: cgjchct 1mmmit sem tud. 
3~) 'I'.ano Nagj l11tuan, hiti ntan semmit sem tud. 
i33) 1'ano kalman Mihalj hiti ntA.n semmit sem tud. 
34) 'l'ano HzalA.j .lanos hiti ntan semmit sem tnd. 
3fi) 'l'ano i(ju Vas TRtvan semmit sem tnd. 
36) 'r1mo. Higmond AndraR. hiti ntan. azt nalli~. hogj 

Chepi Dei)meötcilrtlíl hallotta mikor szabo sehcstien tianak .az 
laban 11olt. nala~j P.R azt megh nitotta nalami n11sR11l azt hntta 
hogj iegenie bimbo1111l mossa . megh f'ózue. 

37) 'l'ano Halogh Gorgel. hiti ntan semmit sem tud. 
38) 'fano. Kalosz lstuan hiti ntan semmit sem tud. egie

bet, hanem az cö mostoha. leania Bartusne szolgalta Vas Ger
gelne Veit kalman lstnant es azt beszelte Bartusne. hogj 
egj<>zn Hzil11.srn l\lt11l mont nolt. -v M Oorgdn<> mi nz lcania.-
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nal ketten uoltanak tsak az szobaban. Az Vei othon nem uolt 
es az Bartusne az aitora allot az pituarbol es be halga.tot azt 
mondotta az leanianak. hogj ha. megh ielln az Vrad taiiat 
tsak az harniadfü tulokra üllieön föl, oztan ugjmond, tsak az 
niaka tsigaiate mit mondot hogj. megh kennie, kit .ioban 
megh tud Bartusnc mondanj. 

39) 'fa.no. Czokasi Pal. hiti utan semmit sem tud. 
40) Tano. Czonka Janos semmit sem tud. 
41) 'l'ano. Giarmati Tamas. hiti utan semmit sem tucl. 
42) Tano. Barl>el Peter semmit sem tud. 
43) Tano. Qhaszar Jakab. hiti utan. semmct sem tud. 

hanem azt latta hogj fed fcclclebcn halt. mente ualahoua ~agj 
nem eö nem tugia. 

44) Zakan Miklos. liiti utan semmit sem tud. 
45) Tano. Chazar Kalman. hiti szercnt. azt uallia. hogj 

az komaromj . kouats . Pnl it halt Szakallason nala, negied 
magnual 1 es hozta elö hogj egjczer igen ra hanta az Scmlee
kes mellett , Chcpi Andrasra az ( csnknnj szo kitörölve) balta 
fokot cs az ulta el ucszet az lnbnual, nem tugia ha tsepi An
dras tseleketteie de az ulta igj neszek . mond . de az lilta 
mind santal. 

46) 'l'ano. Nagj Jakab hiti utan semmit nem tud egie
bet, hanem inasoktol hallotta hogj Sigmond Andrasne tudna 
ualami efele mesterseget. 

47) Tano. Beres Gergelne. hiti utan. azt uallia. hogj 
hallotta másoktol. hogj az Apiok tudot Oruoslanj. 

48) Tan9. Bartus Takatsne. hiti utan azt uallia hogj nem 
mondotta azt a mit Zakanne V al. hanem egjkor szolgalta 
Kalman Istuannet, Vas Gergelinenek az leaniat, es egikor 
altal hiatta az Aniat eö uele. es mikor oda ment uolna Vas 
Gergeh\e ez tano uizet mit hordot es az Aitora allot. s . ugj 
halgatkozot oda be. hallotta azt hogj azt mondotta az leania
nak . hogj osztan az nösten tinora ülieön . azt is mondotta. 
hogj az Vrad megh ieön osztan az niaka tsigaiat megh fogd. 
am. de eö nem tugja mire ualok uoltak ezek. 

49) Tano. hiti utan semmit sem tud. 
50) Tano Nagj lstuanne. hiti utan semmit sem tud • 

egiebet hanem. egj tehene boriazot uolt megh Sigmondnenak 
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akinek az poklat megh mostak es oda . eöjtöttek az ö söue
niekre azt m.ondotta Sigmondne hogj ez az rosz Molnar lstok 
eöitötte uolna oda. 

51) Tano Molnar Benedekne. hiti utan semmit sem tud. 
Azt hallotta Vas Gergeline felöl Szemeti Jakabnetol. hogj 
egjkor karatson esten estue, egj uödör uizet uit be az haz
ban V a.s Gergeline az aito meiige allota Szemetinet es azt 
kerdette. Szemetineuel mit hosz, mit felelt Vas Gergelne nem 
tugja. hanem azt az ueödör uizet az Asztal ala tette. 

52) Tano. Nemet Matiasne. semmit sem tud. 
53) Tano. Henczi Istuanne hiti utan semmit sem tud . 

egjebet hanem. Vyhelben mikor laktanak. Jokanal és egj kis 
fia uolt ezen tanonak a ki az kutnal könetsel. pipitert iaczot 
uolna. Chepi Miklos. giermek lenen oda ment megh uerte ez 
tanonak fi.at es el uettc az köuetset, cs hogj sirt no Ina, ennek 
az fia ki ment l~enezi Istuan. ennek az Vra és mikor ualami 
Keuesc megh rugta. uolna Miklost. 8irva ment :Miklos asztán 
haza. Chepi Dömcötör ki ment es azt mondotta.. hogj no 
megh rugtad a gjermeket bestie lelek kuruafi.. de bizoni ha
mar ualo nap sirua nesz az fi.adnak az :o;egiben: azuta.n mas
f'cl hetire . az giormck fel kezcnel , cs fel labaual. nem birt. 
ma.s Oruos Aszoni megh mondotta. hogj mcgis annak köni~ö
reögjetek aki töl eset. hiszem tugiatok kiuel morgottatok. az 
uta.n osztan. 3. hetire megh holt az giermek. Molnar Bene
dckne Chepi Andraenenak az eöregh Ania az holt testnel al
uan. mondotta. hogj szegeni Josef megh esek teneked 'az 
Chepi dömeötör fenieg'ctese 1 mert ezt fülcmcl hallottam hogj 
megh feniegete. tsepi Dcmoötör. 

ó4) Tano. Balogh Gcrgolne. hiti utan semmit sem tud. 
55) Tano. Kaloz Istuanne. hHi utan azt uallia: hogj Be

dane. az katus Aszoni leania Turi Vram hazanal feküt gier
mek agiat, es komondor kepeben, mentenek roa Lengiel Ja
nosne és Sigmondne es katus aszonj • es megh uesztcttek ha
nem osztan • Lengielne firisztetto. kiböl ugjan soha nem gio
giulbata. io 1 ki, hanom. ugian ugj holt mogis. Vas Gergelne 
folöl hallotta. hogj tudna ualamit. 

56) Tot Istuanne hiti utan. azt uallia hogj L8rincz Be
nedek Vrnm szolgaiatol a71t hallotta hogj egy Kochis megior· 

- 395-



184 

fele ment uolna . es melleie adta uolna magat Chepi Andras 
és azutan hogj elmarat uolna Chepi Andrae tőle. hatra tcken
tet az kochis, es latta hogj tahat szarnian röpeöl. tscpi. An
drae. 

67.) Tano. Dcke Miklosne hiti utan azt uallia. mint Za
kanne uallia az Hainal Istuan el szabadulasa folöl. 

68) Tano. Kalman Mihaline. hiti utan azt uallia hogj 
latta hogj Sigmondne Molnar Benedcknenek az mellict giogi
totta. 

59) Tano. Giarmati Tamasne, semmit sem tud egicbct, 
hanem az mint Zakanne es Bekene uallia az Hainal Istuan 
ki szabadulaea felöl. Azt is hallotta masoktol hogj GilSrke Ja
noenétol, ee az Bogiaj Szabo Gieörginetöl hallotak uolna azt. 
hogj azt mondottak. hogy unlamigh Sigmondne el adigh nem 
fclnek Azt is hallotta Nemet Mntiasnak az clöbi fclesegetöl, 
hogj mikor egjiit laktak uolna Vas Gergclincttel. eőtct az 
aito möge allatta ez egj Vödör uizet hozot be Vasne. azt 
kezdette Nemetineucl, mit hosz arra mondotta Vasne tejet 
Vaiat. 

60) Tano. Molnar Vrbanne hiti utan semmit sem tud. 
61) 'l'ano. Chonka Janosne. azont uallia: mint tot Ist

uanne. 
62) Tano. kürti Benedek . hiti utan semmit sem tud. 
63) Tano. Chokasi Palne. hiti utan hallotta hogj az fiai

ra maradot uolna a Chepi Dömeötör tudomanja. 
64) Czeezö Mihalne ·hiti utan semmit sem tud. 
66) Barachi Gieörgj. hiti utan uallia. hogj köz hirrel 

hallotta Sigmondne ee Vas Gergeline felől • hogj lehetetlen 
hogj ualamit nem tudok. 

66) Tano. Menihart Istuanne. hiti utan semmit sem tud 
egiebet 1 hallotta azt. Chene Istuannak az elsö felesegetöl. 
hogy igriezet . tartot Vas Gergeline az haz hian. es ö uele . 
minden nap kaeat uitetet ennj. Azt is tugja hogj Simon Fe
renezne. ez tanonal lakot es mindenkor. sz. Lueza Aszoni 
nap elöt. harmad nnpal. el kesztek az suttogast, de nem 
tugia mit uegeztek. 

67) Tano. Nireei Peterne . hiti utan azt uallia.. hogj latta 
azt hogj Vas Gergelne. üres kannaual haitotta ki regel az te-
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heneit. fat mit szedcgetet az barom utan . de mire ualo uolt 
ez nem tugia. miniaian nehezteltek az falubeliek reaia erctte. 

G8) 'l'ano. Garamj Gcrgcline hiti utan semmit sem tud. 
G!l) 1'ano. Czaszar kalmanne. hiti utan semmit sem tud. 
70) Tano. Lengiel. Tamasne. hiti utan semmit sem tud. 
71) 'I'ano Tót Janosne. hiti utan semmit 11ern tud. 
72) 'J'ano. Vas Gergolinc. hiti utan nzt u11llia. semmit 

sem tud. 

III. 

E k e t s e n az nap szcttiink bizoni11agot. 

1) Tano. Szarka Gergei. hiti utan azt u8.Ilia hogj hal
lotta hogj iokan hittak gjogitani Chcpi Andrast azt tudgja 
hogj egiczer az felcsegenck. gicrmck agjaban el ueszet uolt 
tcie cs mondotta 1 ez tanonak . hogj im szakallasra megj talan 
tudna Sigmondnc koma aszoni erről valamit megh kerdette 
tőle cs azt monta hogj az eper leuelct gieökerostöl assa föl 
az iuo szerszamaba. tartsa es arrol igick. kiről iuot is es megh 
könicbedet. Heuesi Andrasne fclöl azt mongja hogj • egiszer 
az Matskasban ment uolpa kaszalas korban, lattot ket Aszont. 
kinek egik. Heuesi Andrame uolt. az masik. 8alla Balasne 
uolt. es hallotta hcuesinetöl hogj ez az fil fcrfinak ualo es ez 
Aszonnak ualo. 

2) 'l'ano. szarka Gergei. ifiabik. megh esküt azt uallia: 
semmit sem tud. 

3) Tano. Nicos Istuan: hiti utan azt uallia hogj miuel 
hogj ö nekys megh uesztettek az labat heuesinere gianako
dot hogj eő miata let uolna de bizoniossan nem tugja. 

4) Tano .. szarka J anos . hiti utan azt uallia: semmit 
sem tud. 

ó) Tano. Nikos Matiaene hiti utan azt uallia hogj azt 
hallotta Heuesi Andrasne felől. hogj Bainak Illesne az kezet 
hatra vetuen. uesztegh · fekveseben eijel oda ment. ra.gatta 
kezet. nagj hahotat tsapuan. 

6) 'fano. szarka Gergelne . megh esküt. hiti utan azt 
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uallia. Sigmond Andrasne felöl hallotta hogj tud biluös baio
sagot heuesi Andrasne es hogj eper leuelet mondotta hogj 
szegienek az mellie megh ueszerl:ll. 

7) Tano. Szarka Gergeli mostoha leania semmit sem tud. 
8) Szarka Gergeli leania panna. hiti utan azt uallia: 

hallotta Sigmond Andro.sne felöl hallotta hogj tud ualami bo.
bonasagot. semmit sem tud egjebet. 

9) Szarka Janosne. hiti utan. hallotta mastol .. hogy 
Heuesi Andrasne tud ualami mesterseget., de 1:1 nem tugia mit. 

10) · Tano szarka Gergeline. hiti utan azt uallio.: semmit 
sem tud. 

·11) Tano. Borarosne. hiti utan semmit sem tud. 
12) Tano. Nikos Pal. megh esküt. hiti utan azt uallia. 

hogj azt hallotta hogj Chepi Andrasra az Apiatol marat az 
tudomanj . egiebet semmit nem tud. 

13) Tano. kontor lstvan hiti utan azt uallia: semmit 
sem tud .. 

14) Tano. Heuesi Ferencz. hiti utan azt uallia. semmit 
sem tud~ 

ló) Tano.· Bari Pal hiti utan azt uallia. semmit sem tud. 
16) Tano. Szegies Lukats. hiti utan azt uallia: azt hal

lotta Bogar Jakabtol. hogj azt mondota heuesinenek. hogj 
teged az faluban 1em köllene tartanj. 

17) Tano. Beke Lazlo hiti utan azt uallia: hallotta azt 
hogj azt beszeltek heuesi Andrasne felöl, hogj tudna ualami 
hituan mesterseget. de 1:1 nem tugja mit. 

Szarka Gergeli leania panna. azt fa uo.llio. hogj egiczer 
heuesi Andrasnehoz ment volt es az kissebik leania margit 
azt mondotta. hogj Ania am otfön a.z ördög tsukliaia kiert 
igen szida. az Annja. 

18) Tano. Beke Mikloa. hiti utan azt uallia.. hogj hal
lotta heuesi .. Andrasne felöl. hogj tehenek hasznat el tunna 
uennj. egiebet .nem tud. 

, 19) Tano. Heuesi Ja.nos. hiti utan az uallia: semmit 
·nem tud. · 

20) Tano. Kelemen Mihalj ,. hiti .utan azt uallia, hogj 
Heuesi Andrasnetol magatol hallotta azt. hogj egj korban Ni
kQI\ M11tiaq mlll'hai 11esztettek uolt el Heuesi Andras buzaiat, 
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ki miat az falu előtt ie forgattanak. megh ·itelte az falu heue
einek az kart, kiben egj kereezteet mcgie adot, hatraie ma
rat benne ee egjkor monda nekem. Mihal Vro.m ezt en tsak 
magadnak mondom. hogj aban uoltlmk leanioetól. hogj megh 
giogiciteuk az Nikoe Ietuan labat. de hogj megh nein fize~k 
az kart izenj akartam az leaniommalie Szilo.era de immar mi 
nem giogieitiuk. hanem ezenuegie azt mit talalt. 

21) Te.no. Bodo Janoene hiti utan azt uallia, hogj az 
heueei Andraene mikor az helet peörlöttek tölök 3. hallottnak 
az temeteeeben ualo földet 3. marokkal uetetet az leaniaual. 
le megh midőn Viera ualo erletee buzanak az ezalmo.íabrm 
cl uitelet az leaniaual. katueal. ee azon leania az haiat len 
nieöueekor az meheknek ki iaro likokban niomta. mire ualo 
uolt azt maga tugja. 

22) Tano. Tapocz Mihalne • hiti utan azt uallia hogj egi
kor el ueezet az teheneinek haszna ee Bainak Illeene mon
dotta nekj hogi negiedik az haza hozatok az ki el ue~te az 
teheneid haeznat. negyedik haz pedigh heueei Andrae haza.oda. 

23) Tano. Bodo Janoe. hiti utan. azt uallia hogj az he
ueei leania az ö mehenek ie haiaual be dugta az küaro likat. 
azt ie hallotta, hogj az temcteeről . egiegi marok földet uite
tet. Azt ie hallotta hogJ az leania heueeinenek margit az Te
meteenel. az Bereczk Janoe teheneit. farkoknal fogua mind 
megh rangatta. az Anniaie ot uolt. 

24) Tano. Tapocz. Albert hiti utan. azt uallia bogi o.z 
battiatol Lazlo Andraetol azt hallotta bogi . ez. Gieörgj nap 
taiban, mezeitelen forgodtanak heueeine maeod magaual. az 
maga Vdvaran. az barom közeöt. de mire ualo uolt. maga 
tudgia. 

2ó) Tano. Tapocz. Mihalj , hiti utan. azt uallia. bogj ez ~ 

niaron. teheneinek el uettek uolt az ha.zna.t, ee Bainak IDeene 
azt mondotta. bogj beueeine feite megh. 

26) Ta.no. Bugar Janoe hiti utan. semmit sem tud. , 
27) Ta.no. Salla Bala.ene, hallotta bogi tudoma.nniot az 

Chepi Andrae heueeineie . bogi tud hatotta .. es azt is hallotta 
mikor füvet szakaztot •. azt monta. fii· e n 1 s tenne k 11 e u e
b e n kereslek es hten kedueiert eza.ka.ztla.k;· 

28) Marton Mihalne. hiti utan azt· uallia: semmit sem tud. 
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29) Tano. Marton Mihal semmit sem tud. 
30) Tano. Bari Palne semmit sem tud. 
31) Tano. Bainak Illesne hiti utan azt uallia. 

sem tud. 
semmit 

32) Tano. Fodor Margit biti utan azt uallia. semmit 
sem tud. 

33) Tano. Neömeös Pal leania Eörsike semmit sem tud. 
34) Tano. Nömös Pal semmit sem tud. 
35) Tano. Beke Simonne. heuesinere hallotta bogj gia

nakodtak heuesinere. a kinek ualami niaualiaia uolt. 
36) Tano semmit sem tud. 
37) Heuesi peter hiti utan azt uallia hogj eö semmit 

nem tud. 
38) Tano. Grof Miklos . hiti utan semmit sem tud. 
39) Tano. Czelle Benedek hiti utan semmit sem tud. 
40) Tano. hiti utan azt uallia, mikor az hazon peöröltek. 

akkor igen futottak Sigmond Andrasnehoz 1 egjebet semmit 
nem ~d. (Az egész vallomás ki van törölve.) 

41) Tano Sipos Mi halj . hiti utan. semmit sem tud. egie
bet. hanem egjkorban sz. Giörgj nap tajban . azt . latta hogj 
mikor ki haitottak uolna reguel az tsordat . tahat penetet (?) 
lapatot az kapuban altal nioito eö maga. j . · imegben uolt ha
iadon föuel Heuesine riuogata az Vrat monduan. mast haicsad 
mert senkit nem latok mast az V czaban. 

42) Tano. kis Andras, hiti utan. heuesi Andrasne felöl. 
azt tugia mo~dani. miuel hogj az haz miat peörlettonek he
uesi AndraHal az idö alat ket giermekiy lettenek az ö fele
segenek halua. es minthogy tsaplar uolt. ugian iol tartotta 
egjczer 1 kerte Istenert heuesinet. az Istenert. hogj ha uala
mit tud ne hagja az feleseget ugi el ueszni es giermekit halua 
szülni. Arra azt mondotta, hogj hoz megh Andras Vram sem
mit ne feli immar ezutan . mert semmi niaualaia nem leszen 
es ezutan epen szüli giermekit mint mas Aszoniok es szepen 
megh hiezik. eö 'maga ie tsak az mit enni küldeök azt megh 
egj •• ne felien eemmil~ 

43) Tano. Sipos Mihalne. hiti utan semmit sem tud. 
44) Tano. Grof Miklosne·. hiti utan semmit sem tud. 
45) Tano. Heuesi Ferenczne. hiti utan semmit sem tud. 
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46) Tano. Paior Janos semmit sem tud. 
47) Tano. Bugar Istvan semmit sem tud. egiebet hanem 

mint hogj az Apinnak igen fait az szeme kerdette töle mint 
uan eötsem o.z Apad mondam bizoni igen nehezen uan az 
szemeiuel, arra monda. hogj had gieötreögiek mert mindel
teg ualo. uolt az nagj iregisegh. 

48). 'l'o.no. "h'arkas Peterne hiti utan azt uallia: heuesine 
hallotta az V ro.tol )1ogj az lapo.ton pemeten hajtottak ki heue
sine nz teheneket. 

49) 'l'ano Farkas peter hiti utan o.zt uallia. heuesine fe
lől. hogj az mas szent giörgi napban, latta hogi heuesine az 
Asagon pemeten haitotta kj e.z tehenei.t. 

50) Tano kontor Giurko . semmit sem tud. Ezen tano 
azt is uallio. hogj hallotta hogj . sz. Oieörgi napian az tehenre 
föl . ugrot . es az utan az saitart az feiekhez uerte • es • far
koknal uisza rangatta. 

51) Tano. Mikos Peter. hiti utan semmit sem tud. 

52) Tano szabo lstuan. semmit nem tud hanem azt mit 
az eötuenedik tano uallia heuesine feWl 8 is ugj tugia. 

53) Tano Nagj Marton semmit sem tud. 
54) Tano Paior J~nosne hiti utan azt úallia: hogi Bari 

Palnet hitta heuesine buza irtimj es nem ment. tahat · ai: gier
meke megh betegelt es megis holt azon betegsegben . giana
kodot Heuesinere erette. azt is hallotta hogj egj Daniel szolga 
legeni peörölt Vegh pallal. azt mondottak. hogj valahan. he
uesine forogh nem uesztik ot el az peört. 

55) Tano Paior lstuanne hiti utan semmit sem tud. 

ó6) Tano Bereczk Janosne hiti utan egiebet nem tud 
hanem az Bereczk Miklosnak mostoha leaniaban hogj az go
nozok benne uoltak. az förd8be8l. azt mondotta heuesinenek. 
hogj te e'ördögh uagj mise palis az töbit nem mondhatok .. 
tessek ezen uilagon az en niomorusagom. 

Beke Simonne azt is hoza teszi az e6 uallaeahoz, hogj 
igen fait az feie. es ~iuel hogj az Takatil Benedek a ki hu
ban mast lakik. azt mondotta heuesine . hogj menj • ki)sak 
ahol az hazbol. nem fai az feied. hanem. tsak az köniued 
tsurogh. e1 . j . fazek Vad körtuelt adot. azt h1&tta ·bogi megh 
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egjem azt es tehen ganeban es tsuz borsoban mosd az feie
det es megh giogiul. 

57) Tano. Nikos letuanne semmit sem tud. 
ó8) Tano. Bereczk :Miklosne semmit sem tud. egiebet 

hanem Valamit Bereczk ,J o.nosne mond ennek az leania fel öl. 
eö is ugj hallotta. hogj eördögnek monta heuesinet. 

ó9) Tano katus Aszonj biti utan. semmit sem tud. 
60) Tano Bereczk Janos hiti utan azt uallia: heuesine 

Andrasne felöl, ualamint. mondot felesege. 
61) To.no. Nikos lstuan hiti utan egikorban Farkas Mi

halt szolgalta. cs. egj szolgnia Török Gergeli neuö, ment oda 
ez tano szallasara cs kert lentset töle, monduan hogj az 
Aszoniom heuesi Andrasne Almat hoz es almat adok erctte. 
megh szítta az legent monduan. hogj en egiebkor sem loptam 
az gazdat megh 1 im ugj tsaplak arczul. Azonban heuesi An
drasne az maga kerteből ieöt be es mondotta neki' te aszoni 
miert küldöd az szolgadat mashoz es lopni taneitacz mast uele. 
arra monda. hiszem te magad igerted . mondotta ez tano hogj 
hazucz. mert nem igertem az aiton hogj be ment monda osz
tan. no uesztegj teo.k te rosz. mind eltigh rea emlekezel te 
rnegh erre. azután osztan az Jabat nem tugia mi lölte csak 
ugian az utan ualo pünkösdben. de. 18. tsontot vetet az kire 
szamot tartot, ~ast is megh laczik az bele es az esztendőt 
sem tölthette ki minta: az földes Gergelne mikor kinlodot. es 
eördögnek mondotta heuesinet ez is ugj hallotta mint az 
több tanok. 

Paior Janosne megh ezt el felette uolt. hogj egikor 
betegh uolt uolna heuesine. Mikos Josane mondotta megh 
megh nem hal. azert betegeskedik hogj mikor kedue nincs 
az elmeneshez megh rangatiak az ert betegeskedek. 

62) '!'ano. Baior letuan. · semmit nem tud . hanem . az 
mint eördögnek mondotta az. hnga heueeinet e8uis ugj hal
lotta mint Bereczk Janosne. 

63) Tano. Farkas Istuan, hiti utan. azt uallia: semmit 
eem tud. 

· 64) Tano~ Kacz peter ! szolgaia: paior Andrae. semmit 
seni tud. 

65) Tano;• Mikoe Pal ifiabik biti utan azt uallia hogj hal-
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Jotta Heuesine felöl. hog.J Bogar .Jakabnak tehene megh hor
iazot es el futot. nagj riua heuesine V dnarara. az utan aztán 
mind boriastol megh holt el szaraduan az tehen. kiert heue
sinere uetet bugar Jakab. 

Aztis hallotta ezen tano hogj egj korban tsak egj imeg
ben ki haitotta az disznokat heuesino cs az buzak közöt iar
uo.n . megh uizesedet az inge allia es . ithon megh fatsarta. 
aban az uizben az tesztaha.n töltöt es igen megh szaporodot 
tsak nem ki futot az teknieöbölis 1 az lapaton ki haitot tehe
nek dolgat eöis ugj hallota. 

66) 1'ano. Heuesi Istuan . hiti utan azt uallia: semmit 
sem tud. 

67) Tano. kis . Andras szogaia: heuesine. 5. penzeuel 
uolt ados heuesine kerte töle es az leaniaual kerestette az 
ladabann . el döitöt. 2 . fazek teiet. az leaniais eötet szítta 
erette . az· utan az laba fait ki miat heuesinere gianakodott. 

GB) kis Andras . hiti utan azt uallia 1 gianakodot heue
sinere az giermeki el uesztesert. 

69) Tano Lazlo Andrasne. hiti utan. hallotta hogj he
uesine ertet uolna. gi er m eke k re olvasni. 

70) Tano. Beke .Tanosne. semmit sem tud. 
71) 1'ano. Heueai peterne. mikos ·matias fianak az laba 

mcgh ueszeseert. gianaltodot. heuesi Andrasnera~ 
72) 73) 'l'anok. Szalai Benedekne es Szabo Mihalne . 

azt ualliak. egj madi Aszontol hallotta mivel hogj az Vra. 
igen gonoszul uolt. azt mondotta hogj menj oda tsak heuesi
nehez, es kerjed bizoni megh tugia giogieitani. Kerte. de azt 
mondotta. hogj az töli fo leuelct föze es annak az leueben 
föreösze. 

74) Tano Kontor Balintne semmit sem tud. semmit 
sem tud. 

75) Tano Heuesi Istuanne. semmit nem tud. semmit. 

' 76) Tano Kelemen Mihalne. · földes Gergeline hogj eör
döghnek monta· heuesinet. Kelemen Janosne latta heuesinet 
hogj nagj lustoson iöt be es az ruhaiat megh fatsarta: 
Tot Giörginetöl hallotta. hogj Tapocz Benedek ablakian men
tek be az Aszoniok, kik közöt heuesine is ot liolt. es az 
giermek fördöieben mosakottak. 

15 
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77) Tano. Gaso bturume semmit sem tud. heuesine fe
löl azt hallotta. miuel hogj az Mikos Matias fianak gonoszul 
uagjon az la.ha azt mondotta hogj agigh megh nem giogjul 
ualamigh cl nem ueszi az cn leaniamat • azt is hallotta hogj 
ö nala uolna az eletnek diszletj. 

78) 1'ano. Lazlo lstuanne. hiti utan semmit 'Bem tud. 
hanem hallotta azt Tapocz Benedektl.H . hogy az mint az töb 
tanok megh uallak. heucsi Andrasne negied magokal be men
tenek. kik ezek uoltak. Heuesi Andras. es felesege es az. 
2 . leania. ot az fördöbcn megh föreödtek . es az utan az 
Aprokat ki rakta az Ablakon, utol. az Aszonj mertt ki. Giör
kene is azt uallotta hogj mikor egikor giermeke akart lennj. 
tahat eleiben ment de semmit nem arthatot nekj. 

79) 1'ano. Beke Andrasne. hiti utan. semmit sem tud. 
80) 1'ano. Chelle Benedekne. hallotta hogj Chepi Deö

mötör. az fianak Andrasnak hatta uolna az eö tudomanjat 
egiebet semmit sem tud. 

81) Tano. Farkas Balas, semmit nem tud. 
82) Tano. Beke Simon . semmit sem tud. 
83) 1'ano. Oaso Istuan. semmit sem tud. 
84) Tano. Kozma Ja.nos. semmit sem tud. hanem azt 

hallotta heuesi Andrasne felöl hogj tudna az tehenek haszna 
el uetelehcz. 

85) Tano. Kacz Peter felcsegestöl egjarant. semmit nem 
tudnak. hanem masoktol hallottak hogj bü baiolashoz tudna 
heuesi Andrasne. 

86) Tano . Kacz Janosne. semmit sem tud. 
87) Tano . Farkas Balasne semmit sem tud. 
88) (1'anu bizonsága hiányzik az eredetiben.) 
89) Tano. lukats Istuan hiti utan. semmit sem tud. 
90) Tano. Jarfas Giorgine semmit sem tud. 
91) Tano. Kozma Janosne. hiti utan semmit sem tud. 

hallotta azt. hogj mikor kouats Janosne giennek agiban fe
küt. heuesi Andrasne oda ment uolna es az niakara ugrot es 
ugj raszta megh. azt is mongia hogj . ma.gais igen betegh. 
uolt es oda ment heuesi Andrasne es azt mondotta hogj nem 
tsoda hogj betegh vagj mert az feied ueleiet lti uetek. az 

- 404-



---

227 

tsuda hogj tsak igis uagj osztan maga adot füvet es aban 
mosta az feiet. 

Azt is hallotta Gaso Istuanne hogj Farkas Gieörgine 
leania oda ment uolt. heuesinehez es az ket halankiarol el 
n i e r t e k a z h a i a t e s a z E s z t r e h b a n g i u g t a k . oda 
ment Farkas Giergine kerdette miert tsclekettek azt az 8 le
aniaual. osztan ki uerte heuesine az 8 V duararol. 

92) · 1•ano. Lukats Istuanne hallotta hogj Ch e pi A n-
d r a s ertene az giogieitashoz. egiebet semmit sem tud. 

93) 1'1Lno. 'rakats Janos. semmit sem tud. 
94). Tano. Farkas Balas szolgaia semmit sem tud. 
96) Tano. ~..,arkas Leörinczne semmit sem tud. 
96) Tano. Somogj Ferenczne semmit sem tud. 
97) Tano. Somogj Miklosne semmit sem tud. 
98) Tano. Somogj Miklos semmit sem tud. 
99) Tano. Somogj Jakab semmit sem tud. 

100) Tano. Bereczk Jakab semmit sem tud. 
101) Tano. paior Mihalj semmit sem tud. 
102) Tano. Bereczk Miklos semmit sem tud. az mostoha 

·leania felől azont uallia mint Bereczk Janosne. 
103) Tano. Farkas Lőrincz semmit nem tud. 
104) Tano. Mikos Josane, semmit sem tud. hallotta azt 

Albert p re dik a tor felól. hogj egiczer rea ment uolna eijel 
Sigmond ne es el akarta uinnj : mas nap kerdette tőle miert 
edes komam aszonj. hogj ez eijel el akarta} uinnj. el tagatta. 
hogj nem uolt ot. 

106) Tano. az birone kouats Janosne. azt uallia 
hogj megh fogtak uolt az Vrat Kovats Benedeket azt.: mon
dotta S i g m o n dn e hogj ne fellien adigh migh az 8 feieh fön 
Al. azt is mongia. hogj egj korban mikor giermek agjban 
feküt uolna: neminemö dologert reaia haragut uolt. H e u e s i 
A n dr a s ne és megh feniegette uolt . ezt is hoza teszi az bi
rone kouats Janosne. hogj Tapocz Benedektöl es felesegetöl 
magok szaiabol hallotta azt hogi egikor Heuesi Andras fele
segeuel. es. 2. leaniaual. e ij el i a r o m o dr a it Eketsen· be 
reöpöltek az Ablakon. es ot egj kad fördö uolt. kiben 
kemenien mosakottanak es az utan az leankait ki rakta az 
Ablakon. azok utan az 'maga Heuesi Andras utolszor. az fe-

15* 

-405-



228 

lesege re ö p e ölt e k k i u. z A b 1ako11. Annakuta.nna egj ell:I 
alomkor e ij el i i a r o a 11 apa tb a n ide iöt az hazokban es az 
Arczaiara tette h e u e sin e az kezet . ö is ugian azon maga 
Arczaian megh tapasztalta h e u e s i n e n e k ·az kezet. 
azt tutta hogj az Vra niult hoza. Kerdete mit akar. az Vra 
penigh hoza nem niult. Annak utanna. osztan . annira let 
dolga. hogj semmit nem birt magaual. hanem V t s k o r d i 
Anna kente osztan. es ugj könniebedet megh. az mondotta 
osztan hogj h e u e sin e V j a ni o ma az. A 1 b e r t p re di -
katortol eö is hallotta hogj be ment uolt Sigmondne az 
ö Abl~ian. uegre osztan igen fait az feie az predikatornak. 

106) Tano az biro kouats Janos, mindenben azont 
uallia mint az felesege. 

107) T!!-nO. Jarfas Gieorgj hallotta az Takats Benedek 
szolgaiatol,_hogj latta hogj az Asagal megh szurkalta heue
s in e az teheneit es farkoknal fogua megh rangatta. 

IV. 

Anno 1627 die 20 Febr. szetutnk · bizonságot Also geleren. 

l) 'l'ano: Czompó Matias hiti utan azt uallia. semmit 
sern tud. 

2) Tano. Horuat Istuan. hiti ntan azt uallia hogi az 
leanit mikor megh uesztettek uolt. Lakra ment uolt Ch e p i 
Mik 1 o s h o z e s A n dr a s h o z 7 kerte öket hogj ne hadnak 
ha mit tudnanak . lennenek segetsegel • az giermekinek. eh e p i 
A n dr a.'s mondotta hogj el:I nem tud semmit. ugj uagjon hogj 
az Apam eleget tudot. es halala oraian. nekem hagja uala 
felis ueszem vala. de azt ·monda 7 hogj nem uagj te elegh 
ahoz . La z 1 o pete r ne fel öl azt tugja hogj mikor Markhazi 
megh akarta uolna konkolinet fogni. ide iöt es azt mondotta, 
hogj edes Anna azonj totsabol tengert nem köllene tsinalni 7 

mert az Aszu fa mellet az niersis megh egh. 
3) Tano. Matias Jakab hiti utan azt ila.llia 7 hogj Vas 

Gergelinet eö nem latta hogj az buzaban iart uolna es 
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ha r m itt o t szedet uolna. hallotta azt hogj Ch e pi De ö
m e 1i te 1i r az fiainak hat t a' az t n d o m a n t. hallotta hogj 
Vyheli !Uufene is tudna tehenek hasznat. hallottahogj 
V cörcös Peterncuel laknek Lazlo Pal Simon Ferencznel latta 
hogj m e g h h e u o t e t p a t k o r n f e i t e az t e h e n e t. 

4) 'fano. Beiidök .Tanos. hiti utan azt uallia. hogi Si
pos Mihalitol hallotta hogj Lazlo Pal V cörös peterneuel gono
szul elne. Szabo Peternet latta hogj szent giörgi 
n a p o s t é n a z s U tlí l a p a t a l k e m e n i e n p a 11 o tt a a z t e
h e ne i t ki az Vdvarrol cs hat\ kiH11let uiselte tet az 
telrnnei szaruan. egiebct nem tud 

5) •rano. 8eregh Matias hiti ntan semmit nem tud egie
bet. hanem hallotta azt hogi Chepi Andras tud e f e 1 e m e s
t e r s eget. l,azlo pct ern eh ez hallotta hogj az is tudna ua
lamit cfclc mosterseget. Vas Benedektlíl hallotta hogi Sza
ho Peterne is ne z e él u e 1 e t. Matias .Jakab· felöl soha nem 
hallot sem latot semmit. 

fi) Tano, Szabo .Tanos hiti ntan semiuit sem tu~ egie
bct hanem azt hallotta hogj Lazlo pal uele lakik Veör.ös Pe
tcrneuel. 

7) Konkoli Mihali hiti 'utan semmit sem tud egiebet ha
nem l!„onis Andrasne küldöt nele ualami keneöt az fele
segenek az nema fiatol . Lazlo Peterne tugia hogi igen nehez
lette mikor az teie m elöl az tuzct mas ok el u i ttek. 

8) Tano. Szabo Peter hiti utA.n semmit sem tud. uas 
Gergeline felöl hallotta hogj tudakos uolna. Simon Fe
renczne felöl azt mongja hogj az maga felesege mn.s Aszo
niokkal it a Mark Luka.cs kuttian mostanak oda ment Matias 
Jakab hozzaiok cs azt mondotta hogj: eli ment uolna szent 
Gieörgj nap estin hainalhan. az hoszni szer földeken es 
latta hogj Simon Ferenczne az buzakon Vonkota az lepe
d/St es korsoban fatsarta, Lazlo palt hogj Veörös peterneuel 
laknek. hallotta: azt is latta. szemeuel. hogj Vyheli Mathene 
egjczer egj kanna 11 i z e t uit innet az Mark Lukats Kuttiarol. 
es az teheneinek az kerezt tetemere töltuen benne 
le mosta. az tsetseket is· megh uonogatta elsélben adigh 
lti nem botsatta az horinkat az kanna uizet osztA.n be uitte. 
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mit tsinRlt az utan uclc azt nem tugia. az utan feite osztan 
meg az teheneket. Azutan ismegh latta. hogi cgj Asaggal ki 
hajtotta a:i: teheneket es mindeniket, megh szurkalta. Azt is 
hallotta Halaszi Palne szolgaitol , hogj ez elmult eözel mikor 
kosa Gieörginek scgeitettck szantani az Mark Lukats V dua
ran halt az eökreökel es latta hogj ezen ·Vj heli ma te ne ha
romszor i.eöt az V dvara es mindenszer az Marha közibcn ment. 
azt nem tugia mit tsinalt ot. 

9) Tano. Vyheli Matene semmit ·sem tud. egiebet ha
nem azt latta. hogj Szabo pctemc egjkor e gj ege sz keni e r 
fö li b lí 1 ki k e r .e k f te t es egj fazekban tei uolt aban. 2. kes 
uolt. es fölliül be födte az kcnicr tanierral. 

10) Tano. Seregh Matiasnc hiti utan. azt uallia hogj 
Chcpi Dömötur tudom a ni o s uolt cs az fiaira marat Simon 
Fercncznetol halotta Sigmond An<lrasnct Vas Gergelnet hal
lotta hogj tudnak hogi Lazlo Pal V eörös Pcternenel laknak . 
Szabo Pcternetöl hallotta hogj arra taneitotta h o gj hangja 
ha tart hozon es hogj forro uizel eötse megh. s. azt 
agia az tehenenck inia: azt is mondotta hogi ugian azon uiz
ben tseöpentsen az tei köziben is. Niarasdon az Vyheli Ma
thene söllieretlll. hogi Vyheli matenc itt is el kezte uala b a
j o ln i f ü r ö ln i es ki tudatck , nem mere osztan it maradnj 
hanem el mene innel. . 

11) Tano Horvat Istuanne hiti utan. semmit sem tud 
tsepi Andras felöl egiebet, hanem az mint az Ura uallia tsak 
azt. hanem azt teszi hoza . hogj ugj monta akkor az V ra. 
hogj tsepiek azt mondottak. tudom sogor micrt ieöttel. 

Azt is uallia hogj az fclesegc Chepi Andrasne azt mon
dotta az Vranak no mint beszel. talan azt tudod hogj ma is 
pentek uagion : nam maid bele hozod temagad magadat. 

Az utan is megh hogj masodszor oda ment uolna Ilor
vat Istuan • nem talalta othon Chepicket, hanem kerdette hogj 
hol uannak. kire mondotta igen tudom en hol uadnak a ki
nek houa dolga uagion oda uannak', tudom miert ieöttel de 
aban bizoni kedved nem telik. az Simon l<,crenczne Sz et
te harmat felől eöis hallotta, hogj Matias Jakab beszelte uol
na masok elöt. 
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12) 1'ano. Czompo l\fat.inKno hiti ntart semmit 11cm tud. 
hnllotta hogj Vörös Pcterneuel laknek Lazlo Pal. 

13) 'l'nno. Molnar Ambru1me. hiti 11tan semmit sem tud. 
14) 'l'ano. Kouats Matiasno hiti utan azt uallia hogj hal

lotta hogj egiczer rea uallottanak uolna. Vas Hergelner( e) és 
Simon I~'creneznere. Szakallason laktokban. hogi. Lazlo Pal
neual Kap t u. 11 olt. Veifri)s Peternct. az a r ok ha n. koezo 
Istuantol hallotta. 

15) 'l'ano Sza.bo Ilona. hiti utan 11emmit sem tud. egie
bet hanem. l<~ketsen Farkas Peternetül hallotta hogi az b o
g i aj ercllín által riipült volna. Mntias Jakab beszelte 
Cziilleögh Matiasnak. hogf az huzat horonalt.a uona. Si
mon Ferencne egiebet sem tud. 

lö) 'l'ano Kulchar KRta hiti utan semmit sem tud . Lazlo 
Pnl V eiiriis Pctcrneuel bogi uele laknek hallota. masoktol. 

17) Tano. Szabo Peterne megh eskii.t semmif sem tud. 
egiehet hanem Simon l!'erenczne fellil nzt mongia. hogi az megh 
holt hogar .Janosne heszelte egiezer nekj. hogi 3. tehene
nek el ucszet uolt az tcíe, es arra taneitottnk hogi mikor 
siit feie meg estne <lB rf1guol az teheneit es aual 
pemetölie ki a.z kemcnezet es az ki el uette az tehene 
hasznat oda megjen Simon Ferenczne ment oda cs kotlo lu
dat kert tőle Vjhe\j Matiasnehoz, azt latta hogj f e i ere s g a
n e t szedet föl e s az fc iií kanna b a n t (l t te 08 arra feite 
az teheneit. latta ezen tnno hogi igen poros nolt az lrn.nnaban 
az tej fölliül. tsudalkozot raita mitiil ollian poros, azt mon
dotta hogj az tehenek kapalliuk nz port hele. Matiai,i Jakab 
igaz hog kouaszt kert töle . mit tsinA.lt bele azt nem tugia 
igaz hogj az . eö kcmenczeiebcn uetet.te, mit tsinalt osztan uele 
azt Mm tugia Matias Jakab hogi hcszelt.11 it az kuton. Nemet 
Ambrusnenak es 'l'ot .Jakahnenak. cs <lzcn t.anonak. hogj Si
mon Ferenezne h o r o n a l t R az h u z a t . Sz. Oicörgj nap 
estin. az beök alat. 

t'8) Tano Lazlo Janos hiti utan semmit sem tnd cgiebct 
hallotta h<_>gi az. eötset Le.zlo palt szoltak aul\l hogj V f'lörös 
Peterneuel laknek. de ö nem latta. 

i9) 1'ano. Bödök Janosne azt uallia hogi mindenkor hal
lott.A azt hogi Vas Gergclim1 t n <l a k o R uolt nolna, azt is 
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mongia hogi 8 i m o n F ere ne z ne ieiit ide ez tanonak haza
hoz, immar fogun. uolt k o n k o 1 i ne es mondotta hogj n.nna 
az Isten hogj fogina mcgh konkoline ot az hol uagion. mert 
tudom hogj rca nal az szegenj Aniamra igen feltem. Kerdettc 
hogj magad felsze . cs retteget magis. Simon Ferenczne. J_,azlo 
Pal hogj Veüriis Petcrncuel el. ninluan uagion az egesz ket 
Geler. Szabo Petcrnct hallotta hogj Konkolinc azt mondotta. 
hogj eleget s i h o 1 k o dik te i b ö 1 no.ihol.. Simon I!'crenczno azt 
is mondotta . hogj az en Aniam . semmit nem tud egicbct az 
t e h e n e k h a s z n a n a 1 . cs azert mongiak t u d o m a n i o s
n a k. Vyhelj Mathcne foliSI azt tugio.. hogi uilagtalan koldus 
ieiiue Niarasdrol ·hozza • . monda hogj az minalnnk az t e
h e ne k ha sz na felől igen tudakos uolt cgiebct semmit sem tud. 

I•' e ö 1 s e 11 G e 1 o r. 

20) Tano. Kocho htuan mcgh eskiit hiti utan az uallia 
hogj egikorhan uolt az fel lnban tnlam. 16. auagj teöb likis 
kit ugian mcgh uesztcttek uolt. cs cgikor ment Lakra Chcpi 
András az kuton mert akkor nizet, kérdette tőle mi lölte az 
ln.hadat Istuan Vram. cn mondam bizonj en nem tudom mi 
leölt . de im terdigh mind el likadozot az laham. cs monda 
hogj hozas tsak meszet cs hints azal megh giogjul. mondam. 
hogj ha nem tarthatom raita. monda aITa . hogj ha nem tart
hatod osztán . hiszem ucsd cl rola . mi kerdenk azt is az ta
notól . hogj ha tude C h o p i A n d r a s ualami t u d o m a n t 
mondn. eITe 1 hogj ·nem tudna Istenért hiszem ha n.z Attin.is 
Illicn uolt . a;i; az t u d o m a n j n e m z e t s e g r ö 1. n e m z e t
s ó g re marad. Sigmond Andrasne foltll azt mongja 
egjkor uolt Higmond Andras szolgn.ia Chello Benedek. hogj 
ot kin ln.ktanak az reten többen az marhaual . tahat adot az 
Aszonia az lcgenek .... sirat, k'iuel megh kent.e az 
teheneket, kit mikor az .... usiak megh !attak uolna. Az 
Vrnak panaszt tettenek folöle az Vr osztan az szolgat ~eöruen
hez tartatta, kire szomszedsaghol. fogot embereket hiuatot, es 
ez tanot allatta maga kepeben ; Tui:j Vram. megh kerdette 
mitsoda sir az . es hol uctte az legeni azt felelte, hogj eö neki 
az Aszonia atta es azt hatta hogj megh kennie az teheneket 
uele . de az legen\ nem tutta mire ualo. Annakutanna be szet-
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tck az hizonisagra cs megh !attak az tiirneni teuö emberek. 
be hittak ez tanot es azt mondottak hogj mi erre törucnt nem 
tm1ziink. lassa ugiinond 'l'urj Vrnm mit tsclckeszik. osztan 
ugian tsak eben : niomakodek cl . azt is monta 'l'm:i Vram . 
hog.J am veszcn mas mint az füttiu tcükctlcn . ugj crtettc hogj 
az Nikos Matiat1 fianak az lahat hogj megh uesztettek is. Sig
mondne atlot nalami s irt 011 m1al giogjnlt megh. Vas gergelne 
fclöl azt tugia hogj Kanisai [stna1111nl uolt tiirucnie es uetet 
uolt szemere ualamit , mcgis imlioseitotta nolt az töruenj . 
azt is mcgh ·engedc nekik az Vr, nem akara hogj az ö 
faluiabol tessek afclc hituansagh kj. monduan ucszenck mas 
miat . Azt is hallotta hogj az mint konkoline ualota hogj 
az Lazlo petcrne felől az mint az· Simon Fercncz leania 
kata. ki most Ferencz Janosnc Gntan azt beszcllette ittis 
az faluban hogj az uala alat egj V y fa z o k a t t a r t az 
mai;ik Annia . k i.h e n te 1 e n ni a r o n z ö 1 d kört u e 1 i t tar
t o t, az fazck alat egy Varas bckat tartot. kinek 
minden nap, teict adtak ennj. Azt is mongia hogj Si
monj :E'crcnczné migh Szakallason lakotis. adigh ki nem 
bocsatta az marhaiat ualamigh az tsordat ki nem h11:itottak . 
cs mikor ki haitotta az marhat, uisza ieötehen t s a k e g j 
Vyni fot talaltis az uczan feöl szette az ~Borda 
ni o m b o 1. mit tsinalt ucle- maga tugja. itt is azon szerent 
tsclekeszik mint szinten. szakallason. Azt is mongia hogy minden 
esztendőben azttselckeszi hogy pünkösd estin sz. Giörgj. 
estin sz. Philcp .Jakab es sz. Lucza Aszoni estin hogj 
pemetenek asagjaual ueri megh az teheneit. 
es az Asagal haitattia ki ha maga nem mei:i az szolga
ianal haitatia kj . ez ta . . • • dctte az Simon Fcrencz szol
gaiatol. hogj micrt .... eszi ,ezt az Aszoniocl. azt mondotta. 
hogj en szolga uagiok azt kel tselckednem az mit nekem mond: 
dc az semmj . hanem először is s i r a u a l k e ni meg h az t c
h e ne k e t e s az u tan p e~ e te 1 i m e g h eöket. Azt is mon
gia hogj egikorban a.Z leania ment Simon Ferencznehez tüzért 
hogy tüzet uet föl. tahatazonnal meg hintette egj kö
u i t kit a tüzhelen tartot • ualamiuel • es azt nem tugia miuel 
mert nem mert hatra nezni. Marton Janosneis tüzet uit ugian 
onnal. Azt ü szö gel k e s crte ky az külsö kapuig. L~-
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lo Pal felöl 1 ugj erti eöie, hogj uagion . 8 • esztendeie miulta 
Veöröe Peterneuel lakik Azt is mongia hogj egjczer az ezen
ben feküt ee . 3 tehene uolt megh • kötue • azonban nem alut, 
ee • 3. Aezonj el ieöt ee egik mingiaraet . egi kannat le tet, 
az agas mellet, ee mingiaraet megh uoniogattak az teeteit az 
teheneknek 1 eszekben uettek bogi nem aluszom és min
giaraet teak ki teattananak. az menniere eszemben uettem . 
ugi eemertem • hogj Lazlo Peterne , ee Simon ~'erenczne 

uolt 1 az harmadikat nem eemerhete meg. Vjhelj Mihalne 
fellH azt hallotta hogj Szarnaj letuannet hogj ·megh 
egettek Niaraedon. attol ualo felteben. kuta)lot nla. 

21) Tano. Horuat ~'erencz. hiti utan azt uallia. hogj azt 
tugia bizonial . hogj Lazlo Pal Veöröe Petemehez oda iar . 
mert egikor miko(r) az haz elöt ualo ton altat ieöt uolna Veö
röe Peterne Lazlo Pal ot uolt az kemenczee kertben ee ezen 
tano tatta 1 fön alua egjüt uetkezni ·. 

22) Tano Marton Janoe hiti utan azt uallia hogj Vas 
Gergefue az maga tehene ha11Znat megh tugia tartanj. 
Lazlo Palt is latta hogj mind eyel napa! Veöröe Peter haza
hoz jar • miert 1 azt nem tugia • azt is tugia ee latta hogj Si
pos Mihalnenak az Annia taneitotta Lazlo Peternet, de mire 
azt nem tugia az tilz hozokat tugia hogj Lazlo peterne 
ihzöggel keeerte kJ. Azt is tugia hogj ez el mnlt niaron 
Siµion Ferencznenel eöezi attak az teiet 1 az eö feleeege . ee 
mikor ide köllöt adni az teiet 1 ee az fülit le akarta ueni . 
mingiaraet uizel fordult föl . onnal hazol penigh :Simon ~'e

renczne noha ide atta az teiet de ö . turot niomot ee. köpült. 
mint le hetet . azt maga tugia de az magaeie oda marat, nem 
hogj az öveben uolt uolna . haszna. 

(következik egy igen roncsolt levél, melyből ceAk a kö
vetkezöket olvashattam) 
azt is tugia hogj oda ieöt ez ta • • • • • • • • Ferenczne . ee 
az kapu közeö fat g .•.....• fölszedte ee az hona 
ala tette es· • • uan az gaezt. semmit nem 
szolt • , • • • tta erette monduan komam Aezonj 

• fat gazt az kapu közeölie f'Q 
• ha.ragudot • es az falu uegh fel • • . ta 

osztan a.z gazt mert nem lat . . . nagj 
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taatimaill. uolt osztan . f . . . . . hogj bizoni 
meg tancit azcr . . ha megh tud taneitnnj 
V y . • . . hogj Niarasdon rca uallott . . . 

23) 'l'ano V eöreös Peter. hiti utan . . . . 
elne felől hallotta hogj tud . . . . • .ne u e 1 harmat 
sz e dni ni e n te m . . . . . Simon Ferenczne A s agg a 1 
es p. . . . . . ncit . azt is tugia hogj mind az fai 

eö penigh legh utol haitia kj. 

(24) Tano. Tot Janos. hiti utan azt uallia . 
(25) Tano. Horuat Ferencz szolgaia latta . 

V eörös Peterhez jar . de nem tugia . . . . . 
(26) Tano hiti utan . semmit nem tud , Si 

haitia ki az tehenet minden nap . . Lazlo Pal 
oda iar Veörös Peternehez. 

27) Tano. Aczel Gergei. hiti utan semmit sem tud • azt 
tugia hogj minap bogjan leteben Szabo Jakabne mondotta nekj 
hogj eötet, ualami Korpa miat megette Simon Fe
r e ne z ne . azt lattia hogj Lazlo · Pal Veörös Peter hazahoz 
sokat iar. 

28) 'l'apo. Tot Jakab. hiti utan eemit sem tud. Vas 
Gergelnet hallotta hogj e ö r döng e ö s egjebet semit nem tud. 

29) Tano. Sipos Mihalne semmit sem tud. 

30) 'l'ano. Veöreös. Peteme semmit sem tud. azt latta 
hogj as agai haitotta ki Simon Ferenczne az marhat. 

Tot Janosnak nem iutot uolt eszeben. hogj egjczer . 1. 
tehen sa . . uet uolt . Himon Ferencznetől . es mikor kettő szeg 

1. tikmoniat egcszen talalt bcne .. 
. . nagiob szitot ndot az tikm . 

eheti mert tsak azert tette . lstenert 
kerte tot Janosnet 1 h . 

.... • at Ferenczne . hiti utan • azt hallotta 
. n Ferenczne Vas Gergelneuel az , 

• rtanak Szakalloson : azt latta hogj . . . 
gh eölelte Veörös peternet • 

• line hiti utan semmit sem tud . egiebet 
t hallotta hogj Simon Ferencz megh . . . 
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. · oo .Takabnet, cs asagal haitia kJ a?. 
Lazlo Pal V cörös Peternehez. 

. . J anosnc hiti utan semmit sem tud 

. terne íiszögel keserj az tüzuiu<lkct . 
• h as z n a t . m i n t u e tt e e 1 ugj uallia 

a : Lazlo Pal . oda. iar Veöreös 
eösze eölelketek . azt is . . . . 

es egjczer 
. . Lazlo Pal az 

szekeren feküt es . 
ment. de ne . • • mit mieltek. 

Veörös Peterne el 

Simon Ferencz , szolgaia . hiti utan . . . 
sem tud . hanem Asagal haitotta . . 

• . • Simon Ferenczne. 

• . . . Tot Jakahne hiti utan semmit sem tud. 

36) Tano. Koczo Istuane hiti utan semmit sem tud. 
Asagal haitia kesen ki az marhait Simon Ferenczne. 

(Folytatjuk.) 

....... 
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ADALÉK A BOSZOHKÁNYPEREKHEZ. 
(Közli Ht\mer t'lórll'.t 

v. 
Anno 1627: 23 die Febr. szettUnk bizonsagot N11ogj Tan
i o n. mi Laki J anos es Leörincz Benedek. ezen V armegjenek 
Vice Ispania es Szolgabirnia. 

1) Tano az Nagi Tani biro Czirok Andrae hiti utan 
azt uallin. Simon F ere ne z u o es Lazlo Pétemá feUSI a.zont 
uallia mint az tei>b tanuk be hoztak. H orv a t Ja no s ne fe
löl azt hallotta. hogj Chcmi Andraene betegeskedet uolna. · ea 
eö adot uolna ualnmj Sirt neki kiuel kennie':ma
g a t. mint hogj az labnj dngadoztanak uolt el. azt nem tugia 
kenteie masat uele uagj nem. Deczi Gaepartol . azt ia hallotta 
hogj Czallóközben. uolt. Beöghclö taian ea ot beszeltek nekj. 
hogj Honmt Janos azt mondotta uolna. hogj miert uallot az 
ö felesegere, hanem az 1:1 luulnngjsaga alatt uolt. egiebet sem
mit sem tud. 

2) Tano. Szente Pnl . uwgh esküt hiti utan azt uallia. 
hogj egjcbct nem tucl. hanem nzt tugja. hogj tsepi Margit 
bizoniosan tud o t az Apiatol. Csepi Deömeötörtöl maradot 
o r u o s s ághoz mert egikor az fümak Szente Balasnak uagion 
egi . fia. Ietok. neueö. azt is megh uesztettek uolt, es kertek 
Czepi Margitot hogj ide Tanira altal ieönne ez· meg latna. az 
giermeket, mi niaualaia uolna. megh kent e az giermeket, e1 
re a o l u a s~ t, az giermek, megh giogjult. Azt is uallia hogj 
mikor ez elöt. mint egj negj esztend8uel az f e 1eseget1 
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megveaztettek uolt. ki miat igen nRgi kínban uolt, mast 
· sem giogiult ki belőle. oltsan lakot egj santa (kitörölve) vak 
· Aszonj. a ki Horuat Gasparnak napa uolt. Kerte azt oda ui
uen az feleseget 1 g i o g j e i tan i. ha mi iot lehet uele . hogj 
giogjejtsa. es miuel hogj minden nap oda ment latni. es enni 
uit 1 kerdette az Vak Aézontol ha megh giogjeithattiae. auagj 
nem. kire mondotta az Vak Aszonj . Oh. mit giogjethatom 
edes Pal Vram. ha nz mit gioginlt nolt is ez eyel mind Vion
nan el rontat t a k es en magamatis el kinzottanak nem hagjak 
megh giogieitani. Kerdette ki nem hagja. azt mondotta, hogj 
H o r u a t Ja no s ne nem hagja, Annak utanna. haza hozta es 
nagj kinniaban tsak nem lmra11tn nz földet feöl. Istenért kert 
hogj H o r u a t Ja no s ne hoz menniek es keriek sírt teöle, el 
mentem. es kertem tőle . mingjarast a<la: ismegh arra kertem 
hogj el iéöieön es. maga kennie megh, el ieöt es megh ;kente. 
es azon eyel szepen megh könniebedet osztan. masnap. oda 
ment H o r u a t Ja no s ne kerduen . mind nagj Aszoniom . 
mondot_ a.Z felesegem. monduan. hala az Vr Istennek edes 
Aszoniom. immar iobban uagjok ez eyel immar niughatam. 
ez tanois az hazban nz Asztalnal iilnen na gj r u t szemmel 
rea tekentet, azt monduan. hogy halgas az lstenert, azt ne 

· mongjatok, hÓgj az e n a tt a m s i r r a 1 giogiult uolna megh, 
ietteben. tsak nem le -eset az föt.lre. az sírnak az. maradekia 

: >az Kaliba szegi etin uolt, eyel cl ncszct onnal. az felesegem 
hallotta· hogj eyel az földhöz. tsaptnk az 'tserepet •), de eök 
nem ·halotAk; 

·Azert blzoniosan ' tudom hogj ö tselekette . uele. · azert 
tselekette penigh. hogj az ·migh fciös · marhaia. nem. uolt. Sai
tert · uaiert menten ment. 'ez . tanonak hazahoz.' e1 az mig el 
nem unta adigh mind attanak neki az mit kert. hanem osz
tan •el unu&a az sokat, nem adot egiczcr neki; es tsak azert 
nesztette megh. horvat Janostul. penigh ez t.ano hogj nagi 
baratsagossan eltenek egik az masiknal uendegeskeduen. ez 
tano. Kerte szep szoual monduan. edes ·Janos Vram ne ue
szekegiel az faluual. bizonj peörlcni akarnak ueled. arra azt 
mondotta. Oh had peöreölienek. mit felek ez attol..mikor en 

*) Tén • m•c•kl · vagy kutya.' 

21* 
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sopomin laktam. mind birakot esktitteket, ugi megh szit
t a m e n mint az bokrot, de semmit nem nierhettek raitam 
Azt is tugia bogi egjkorban. Uirciter mint egj tiz eeztendö 
taiban . mikor ezen tano biro uolt uolna tahat. uetet uolt. 
Chemj Lörincz. az :Markhnzj földön. huzat, es tudátlanol. 
talalta. ugian onnal . az llol'llat J anos földeröl eöue gjane,nt, 
3. aungj. 4. Kereztes buzaiat ugimint · arato rezt el hoznj. 
kit mikor Horunt Janos eszeben uet ment ezen Tanohoz. mint 
akkori birohoz. meg ielentuen . bogj el hozta buzaiat; Chemj 
Lörincz. · ment oda ez tano es mondotta. miert hoztad el az 
Honra.t Janos buzaiat. mentette, magat, hogj bizoni tudatlan
sagbol let hanem . 12. hol<l huzam uagion . ualahun akarja 
uegie ot föl. ez ualnzt uiszo. uiuen. Horuat Janosne azt mon
dotta hogj bizonj nem lesz(•n nz. hanem azon buzamat 1 hÓza 
megh. az Asztogbol kellet kiualogatnj es mikor, uisza uittek 
nekj azt mondotta hogj fosos. bestie kuruafi el uitte az en 
buzamat, de bizonj megh simttia. azon bamo.ragiaban megh 
eset az Vesztes. raita azt mondotta hogj tsak az szalmaiat 
uitte visza ki razta az szemet ezt is hallotta bogi it uolt Ta
nion egi Dizno paztor Dctsi Gaspar. Annak az felesege mon
dotta hogj egikor ment uolna. az Nemet Albert kuttiara uizert 
es mikor lattauolna hogj az kutban egj utalatoa Varas 
be k a labbana az Vizben. azonban erkezik ~da Üzemi Ger
gei szolgai& Leteniej Balas neuő. ea azis latuan. ki meretette 
az bekat. és niarsban vontak. Azonban horuatJanoeneia 
oda erkezuen latta hogj ki meretettek az kutbol az bekat, ea 
niarsbnn uontak. mondotta. hogj mi dolgotok uolt tinektek 
euel. hogj nem hattotnk b(•lrnt nekj megh fcniegette az legent 
es az uton ugj lct dolga . hogi Hz ö r n i il nagj Kinnal köllöt 
megh halni. 

Azt is hallotta hogi egikor osztau. azt tselekette Horuat 
Janosne. hogj Detsi Ga11pnr11enak. az homloka az IU'CZ&Ía 

ueres uolt, kerdettek az Aszoniok töle mi lőtte. azt mondotta. 
hogj eyel. Hol'uat Janosne oda ment ea az niar.aban 
uoniot bekaual arczul ucrte, ea az niaranak az uege
uel aertette. Na gj lat u a n ne feiöl azt tugia mondanj. hogj 
ez elöt mint egiket esztendővel ez előtt (e két szó kitörölve) 
ment uolt Komaromban Sokadalomban. es azonban.Nagj 
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letuannet, latta hogj az V arfele maga.n le ülue. sok sz e p 
sarga uaiat es sok szep turot aroI't.. kiből. ugj·rn 
ki geögedezet az Vaj eö nem tugia mitől lehetet ollian 
sok es szep. az eöuek penig mint;uaiok turaiok 
s irta la n. azért gianakozik hogj el t u g i a az tehenek 
hasznat uenni. 

3) Te.no. Szente Palne . azt nallia hogj . mikor az me~ 
nienek Szente Balasnenak gjermeke let uolna. es ez te.no ha
za.hol dolgaira ki ment uolna. azonban. az Kemencze meö
geöl. latot ualamit az menietske. h o gj re a ment e s meg h 
fogta az feiet ki miat ugj tetszct hogj Vgian tser
ge t az f e ie. es el remeiiluen. azonnal ki ütötte az ne
h e s s e g h. es miucl hogj azt akarta uolna el egy tnnonak fia. 
azert gianakoznak rca hogj azcrt tselckettc uolna az mcnie
uel ezt a dolgot , akkor is tscpi Margittol hoztanak na.la.mi 
uizet, kit Innia attannk az menietskenek. es ngj giogiult osz
tan megh. A~ migh az mcnictskcnck giermeke nem lct oda 
hittak Horuat Janosnct, cs ncuctkezncn nzt mondotta. de nem 
lesz semmi dolga. megh gioginl. 

Az micrt pcnig ez tanot mcgh nesztctte nz summaia tsak 
ez . hogj mikor az menienck gjcrmcke akart. lennj . cs her
telenseggel. oda nem hihattak. Hornat Janosnet, hanem tsak 
maga uolt ez te.no az mcnicnck sziilcsenck irleien uele. im
mar az clött is kezdett uolt az keze ~„ainj, azonban megh 
hallotta hogj gjermckc let az menicnek. oda ment Horuat 
Janosne. cs tsak megh tekcntcttc az meníetskct es 
nagj haragal ki ment. Az Aszonioknak. mondotta. hogj 
Baba.na. let szente Palnc. de mcgh ·na.lik, megh ha sokaigh 
Babakodhatik. az utan minrl inkab el u cs z et az ke z eu el 
uegre osztan az lapiczkaiat ellHim:lcitottak az mcliero. ezutan 
aztan uallia mint az Vram. hanem ezt hoza teszi hogj egjkor 
ieöt hoza. Megje1Töl. Nagj Gergolne. kerte azt is ez te.no hogj 
ha lehetne gjogjttana. mondotta hogj im egj fördöt tsinalok. ·de 
bizonj bekcuel. megh nem förödhetel benne hanem a ki megh 
uesztct, mingjarast ide kiil iconni es ,beném •tapasztal az för
döben. megh nem hagj gjogjettani. es. azKemenczes kertben 
ült az fördöben. azonban, mingjarast oda ieöt HoruatJanosne. 
mondotta. hogj egcssegel . mulaesa kegjelmed az fördcöt. 
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4) Tano. Szentti Bn..las. megh esküt hiti utan azt ual1 
lia. Nagj Istuanne felül. hallotta hogy ertenc az tehenek hasz
na elvetelehez: Aztis unll~n hogj mikor Szegi Istuannak az; 
elsH felesegeuel ualo meniekzcfüe uolt. Akkor az Tanj Ta
mas predikatoris ot volt. es mikor alkall!lassan ueghez ment 
uolna az lakodalom. mondotta lloruat Janos. ez. tanonak ~ 
meniel halas eötseru az en hnzamhoz fogd be az en lovaimat 
es uigiilk haza az preclikator kom,imat oda menuen • talalt& 
az Horuat Janos leaniat az pituarban.. elH atta az kochihoz. 
ualo szerszamot. latot. az szobaban, hogj gjertia egn', Ker
dette az leaniatol. monduan. görsik kik un.dnak <>tben, mon
dotta az leani . dc nintsen senki .. mondotta ez tano bizonj be 
megjek es mcgh latom. az lenni ellenzctte. de ugjan be ment.. 
es azonba az hazban szcllic nczncn. latta a Kaliha mellet, 
tsupa Aniaszült mezeitelcn~ Horuat Janosnet, es egj FeölsH 
geleren lako kis Geörbe Ven Aszonkat. az is mezeitelen uolt, 
hánem tsak az szemermee testeket fóttek be es ugj kentek 
mag~>kat. az kencstöl. penigh igen büdös nolt az melegh haz
ba mire ualo uolt az kencs a~t magok tugjak. megh kel ker
denj . Az Vak Aszonj oltsan ez tanonak, is az szerent megh 
mondotta. hogj Horuat Janosne nem hagja megh .gjogjeitanj 
Az Aniat. Szente Palnet. 

5) Tano. Szente Balasnc. azt uallia hogj. eötetis gjo
gietotta. Ch e pi Margit azt is u~lia hogj mikor eötet az 
nehességh bantotta. oli uizet küldöt, kiben megh hatta hogj 
cstue regel aban igjek es aban mosgjek, cs felel felőle•. hogj 
soha ki nem üti tcöbször az a .niauala rea. 

Azt is mongja, hogj sem nmga sem az giermeke ne.m 
alhatot. arrol ualo sirtis kiildiit. nzt izcnte hogj az giermeknek 
tsak az tenierei kenio uclc. magnnak is az halankiat es teneret, 
kennie es alhatnak. megh tselckcttc. cs. azutan alhattanak. Azt is 
tugia hogj egjczcr ide Tanira az ö hazakhoz be haitottak uolt. 
az Chepi Margit louait, cs egj nngj bottal ertek ieött, es kerte 
ki hogj mingjarast. ki nem nttak azt mondotta hogj nem eös
merik megh tscpi Margitot. de ha mcghesmerik tahat rea em~ 
lekeztetnek. azt is mongja. hogj Horuat Janosne giogieitotta 
cs sirt is a.dot. ki utan megis giogiult. mert az elöt. 4. kez 
lab maszkalt kj az hazbol. Az babnsagrol is giermekszülese-
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röl, egi Arant uallia az napaual Az fördöben hogj ült szente 
Palne, azont uallia mint az napa. Azt is mongia hogj az Olt
sai Vak aszontol , hallotta hogj azt mondotta ezen tanonak. 
hogj mint tegedet. s. mind az napadot. · egj. kes,: ue11ztette 
megh. eörtimest meg giogitanalak benneteket , . de nem hagja 
Horuat Janosne, mert eng(em)et is. ugj el kinzot mi attatok 
hogj ugjan rezketek bele. Azt is mongja hogj igen harangoz o t 
az füle. giermek agj fekteben. noha ismegh mintha pinte
r ezt e k uolna. es neha mintha rostaltak uolna. hanem az 
Ania adigh iart Horuat Janosne utan. Vaiat mezet, uit nekj, 
es adot ualamj füuet. kit megh föznj hagjot, abban hatta 
megh mosni az feiet. kit mcgh tsolokettenek. es ugj gio
giult megh. 

6) 'l'ano. Jakab Janos hiti utan azt uallia. semmit sem 
tud. V gian ennek az !1,elcsege semmit sem tud. 

7) Tano. Szegi Istnan. hiti utan azt uallia. l1ogj Vas 
Gergelne folöl hallotta hogj tudna Lazlo Peternehez Simon 
Ferencznehez hogj tudnak az tehenekhez. Szabo Peter
ne is, az tsetj Szolgaia megh ueszteset, Horuat Janosne felöl 
hallotta megis feniegette Horuat Janosne egiczer es azutan. 
eginehanj marhaia ueszet el. kiert Horuat Janosnera giana
kodik. 

8) Tano Szegi Istuanno semmit sem tud. 
9) Tano. Szegi Istuan napa semmit sem tud. 

10) Tano. Meszaros J anos semmit sem tud. 
11) Meszaros Janosne. hiti utan azt uallia. az Chepi 

dömeötör hogj e ö r d ön g e ö s uolt hallotta; DecsinetéSl hallotta 
hogj Horuat Janosne az niarsas Varashekat a.z Arczaia
hoz uerte. 

12) 'l~ano. Chemi Lélrincz megh esküt. hiti utan azt ual
lia. hogj az mint azente Pal megh uallotta ·ennek az tanonak 
megh ueszteset 6 is Az szerent uallia. hanem ho'za teszi azt 
is hogj mikor immar megh uolt uesztue, · oda ment Horuat 
Jano1me latnj es eleiben ült. az inget föl haitnan az oldalr.t 
ala uonta az kezeuel. moncluan cdos Lörincz Vram ha lehetne 
megh az Veremmel is iol tennek uoled. azt · tugfa hogj oda 
niult. de mikor uette el az kezet azt osztan nem tugia. an
nira el nehezedet, RZ nlta annRl is nehezebben. let dolga. Az 
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Oltsaj Vak Aszonj . kezte uolt giugieitani. megmondotta azis 
hogj nem engedik .megh giogittanj . de nem mondotta ki nem 
hagja. 

13) 'l'ano. Dauid Janos 1 hiti utan semmit sem tud. 
14) Taoo. Nagj Janos, hiti utan semmit sem tud. 
ló) Tano: Nagj Janosne. hiti után az beka dolgat 

hallotta DetsinetéSl. 
16) Tano. Dauid Janosne. sem. sem tud. egiebet, ha

nem Czemi Andrasne hogj betegh uolt, keiWt adot nekj • 
Horuat Janosne. 

17) Tano. Ohemi Lörinczne . Semmit sem tud. egiebet, 
ualamint az Vra uallia tsak hogj mind lepeödöt mind inget. 
Szagatta magarol esze neköl uolt. az be k a do 1 go t ugj ual
lia. inint az töbi uallotta. Dctsinctöl . megh kel kerdenj . 

18) (hiányzik) 
19) 'l'ano. No.gj Istuanj . mcgh esküt. hiti utan azt ual

lia 1 hogj Lazlo Peterne felül. hallotta .hogj t u d te h e n e k h ez 
Vyheli Matenetis. Horunt .Janosuet hallotta hogj 0 rv o s lanj 
tud. Azt is tugia hogj egjczer az maga leania es Tuba Ba 
lint leania. az Vetesröl be hajtottak az disznait Horuat Ja
nosnak. es be nem mentenek 11.z Olban. hanem Tuba Balint 
egjenkent mind be hanta az disznok siuasat hogj megh hal
lotta. Horuat Janosne 1 az leania oda ment es azt kezdette 
hogj ki haitotta be az diszuokat, mondotta Tuba balint, eregi 
tsak h0zd megh az iutalmat, nrm azt mondotta az Horuatne 
leania. No bizonj megh bnnniatok megli ezt. Az Aniais az 
hazok felöl feniegetet 1 de nem hallottak az szavat . az 
utan ugj megh bana Tuba Balintne. hogj az utan ugjan for
deitottak megh. 

Ez tanonak is az leania hogj ot uolt az dizno haitasban 
Annak is ugj let dolga. hogj az lnbai mint rothattanak. ha
nem osztan kis Tanion giogietotta l<, o g a s Ja no s, eötse megh 
ebölis Horuat Janosnera uelekednek. miuel hogj megh fenie
gettek eöket. leo.niastol . azt is mongja hogj magat is sokat 
feniegette, es immar annira uan hogj alegh ueszen lelekzetet. 
azert ~ abol is Horuatnera gjanakodik. 

20) Tano. Nagj Istuanne. semmit sem. tud. egjarant ual
lis. a.z feniegeteat az VJ"aual. 
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21) Tano. Chemi Andras hiti utan semmit. sem tud. 
Ve.s· Gergeline tehenek haznat hogj el ueheti hallotta. 

22) Chemi Andrasne semmit sem tud. adotis kis keuöt 
neki. de megh mast is megh uagion az sir. 

23) Tano. Nemet Albert hiti utan semmit sem tud. 
24) Tano. 1.'uba Balint. hiti utan semmit sem tud. egie

bet ualamint Nagj Istuan uallia. · hanem. Nagj Gergelinet 
mongja hogj megieröl hoztak alt11l az felesegehez giogitanj 
kerie ez tanonak felesege, hogj mcgh mongia kitől uolna az 
ö niaualaia. azt mondotta hogj bizonj cn nem mondom arra 
hiszede hogj )la tudnad. teneked köniebsegedre uolba. bizonj 
megh inkab artasodra uolna. ugjmond. ezt nem neked hanem 
az Vradnak tsolokcdtok . dc to találtal bele menni. 

25) '1'ano. Dotsi Gaspar *). rucgh esküt hiti utan azt 
uallia. hogj egj marhaia Horuat Janosnak. tsak ieöt. s. ment 
mindenfele. mind hcgire Veölgirc . cs mikor megh izento uolna 
az leaniatol. Horttat Janosncunk. hogj uisellie gondiat az mar
haianak. mert ő nem clcgh rca. hogj az falu marhaiat is mind 
eörize. s. emennek is mindenütt utanna Jarhasson, az utan 
kötöt uolt ua•ami tsomot az niakara •. es migh az 
raita uolt adigh szopen iart cgjiit az töb marhakal. az 
utan. mezőn le hullott az roln cs is meg az utannis köteötto 
az utanis. harmad nap mulua az is olcsot rola. az utan is
megh mikor behaitotta az marhat ismcgh hazokhoz ment 7 cs 
megh mondotta hogj lassatok. mit mieltck az tehenetekel, 
mert en immar semmikepen nem oltalmazhatom. az sokat az 
egiert el nem hagjhu.tom. erre azt mondott.a hogj eleget or
uoslottam. de nem hasznalhatok neki mert az eördögök hor
dozak mikor osztan elmarndot uolna cs Horuat Jnnos kcrdczte 
uolna hogj hol marat az ő niaualiodot marhaia ait mondot.a 
hogj bizon; nem latt.am. az utan. cgj Vasarnap talaltak rea, 
hogj. meg ettek az vadak • 

26) Te.no. Deéhi Gasparne. hiti utan azt uallia. hogj ö 
semmit nem tud egjebet, hanem azt hallota hogj Lazlo peterne 
tud Simon Ferenczne felől. azt hallotta hogj Matias Jakab azt 
beszeltc uolna. hogj az huzat boronálta. azt is mondgia 

~) Panlor uoh ez. 
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hogj ez clöt ualo Inquisiciokor mcgh akartn. mondanj . de Ne
met Albertnetol tanatsot kerduen azt monliotta hogj megh' ne 
mond . hiszem ha marhaia köl auagj . maga Valamire . nem 
uoneza mcgh magat tőletek. Horuat Janosne. Azt mongia hogj 
az kenderben ment uolt, ez tanunak telrnne boria. megh fe
niegette monduan. hogj ugj megh brmod. miert Isten megh 
hatta tudnod. Arra ez tano nzt mondotta. no . immar ha ua
lamj niaualiaia leezen Vagj Vramnak. uagi magamnak auagj 
marhamnak. de . en senkire nem uetek immar hanem kegedre 
io Aezoniom . e . azutan oeztan. az lennianak. ki teH;ertek az 
kezet. 

27) Detei Ietuan hiti utan semmit sem tud. Vas Gerge· 
lineh felöl hallotta hogi tud . Simon Fercnczne felől azt uallia 
hogj Matias Jakab latta hogj az ucteeeket boronalta. 
ez. Giörgi nap estin. ez azt fogatta neki teak ne mongia 
ualamiert hoza kUld megh leezen adna. 

28) Tano. Horuat Janoe megh esküt hiti utan azt uallia. 
hogj eö semmit sem tud. hanem. 

29) Tano Mihalifi Tamae hiti utan semmit nem tud egie
bet. hanem • hanem Simon ~,crcnczne azt mondotta hogj ez 
eeztendiíben igen iok uoltnk az ö buz~j. 

30) 'l'ano Nagj LukatB. hiti nlrm semmit sem tud -
egiebet hanem. ez iden mikor az lstrae91·a mentenek uolna. 
Nemet Albertal mondotta hogj Juan Mihal kerdezte az apiat. 
Nagj Ietuant. kire mondotta Nagj Albert. hogj bizon igen 
beteges. mondotta Juan Mihaly sok ezegeni ember tehene 
hasznat ette megh miulta ezt az Aezont el uette Nagj 
Ietuan. 

31) Tano. Nagj Janos. nz mint Hornnt Ietuanne nallia 
ez is ugj tugia. tugia azt hogj ninunlinia uolt. ee Horuat Ja
noene adot ualami Sirt nual megh kPntek ee haRznalt neki. 
A~.t ÍR hnlloilil. az Apianak nz Nngj Istunnnak ezolgaiatol . hogj 
Horuat J anoe ezolgaia azt mondotta. hogj a~ en Aezoniom. 
minden. Penteken mae mae tiukot uiszen be - mit 
tsinalt unlo nem tugiB megh kel kerdenj. 

32) Tano . Betsi Ietuanne hiti után azt uallia hogj eö 
semmit sem tud. V a e G e r g el ne t u cl • La z l o Pete r ne i e 
tlJ.cl, ~im,on.fforencznet hallotta hogj az buzakon vonkotta. 
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az lepeödüt Szabo Pctcruo felül azt mongia hogj az mo.s 
embernek tehenének hazna nem uolt, de öuenek föleöslek is 
io uolt. konkolinetol hallotta hogj 11.zt mondotta, hogj 11.z • sz 
Giörgi harmattiaban j. fertali liztben. 1. ka
lannal töltött es. 1. kemenczeuel let. Horuq.t Ja
nosne fclöl hallotta hogy tud. semmit sem tud egiebet. 

33) Tano. Sos Jano1me 1 34) Tano. Saigo Peterne. sem
mit sem tud. 

35) Tano. Nagj Gieörgj. hiti utan· semmit sem tud. 
36) 'l'ano. Fügi Jakab. hiti utan azt" uallia: semmit sem 

tud. az maga f~lesegetöl hallotta hogj Horuat Janosnet hal
lotta hogj megh uesztette uolna Chemj Lörinczet. 

37) Kovats Janos 1 Nagj Giörgine1 Dienes Istuanne, Os
uald Ferenczne, kouats Janosne 1 Füge Jakabne semmit 
sem tud. 

43) Tano Tenienj Mihaline. hallotta hogj t u dn a H o r
u a t Ja no s ne u a la m j b ü b a i o s s a go t de en nem tu
dom ha tude uagj nem. 

NR. Az buza elueszesot 1 megh kell kerdeni. Az 
Marhazi fiat Mihokn.t ki uesztette meg. Pal Janos Vram .. , 
Lörincz Benedek elött mit mondot H o r u a t J a n o s n e. 

Nagy 'fanion. Nagj Lukatsne semmit sem tud. Nagj 
Istuan szolgaia: Haczi Pal. az hallotta az H o r u a t Ja n o s
n e szolgaiatol . hogj m i n d e n P e n t e k e n V i a b t i k o t 
u i t be . mire ültette megh. azt nem tugia . 

Chemi Gergei, II o r u a t n e felöl . uallia hogj adott ke
neöt az fclesegenek • meh Aniarol. es hasznait. az szolgaia 
Leteniei Halas . az mint, az több tanok be hoztak. az V a
ra s be k a ki mer e i te s e t ugi uallia: azt tugia hogj az szol
gaia igen cl szarat. de mitől azt nem tugia. eö elötte az le
genis nem mondotta. 

Chemi Gergeline. azt uallia. hallotta Detsi Gaspar~etol 
azt hallotta 1 hogj igriczet tartot 1 kit latot egiezer Detsine 
hogj az haza elöt kemenien meg forgodozot egiczer , H o r u a t 
Janosnetol hallotta hogj Dctsinot szitta illien szoual hogj az 
bestie kurua leania Dctsine kökkeni szemö bekaia az. a kit 
emlegetnek. 

Nagy .Janosnc. 11iti utan . uit giermek 11zülesekor sirt ki-
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uel mcgh kente H o r u a t n e . hasznait e nekie ö bizoni nem 
tugia . az tik ültetest . hallotta. hogj m i n de n P e n t e k e n • 
V i ab tik o t u i sz e n b e . es ülteti ualamire de nem tugia 
inire. Leteniej · Balast kente H o r u a t ne. Az Var as be
k a t azt mongia. hogj e s tv e mereitet. dagaszta
n i· u a l o u i z e t az Nemet Albert kuttiarol azt eö nem latta. 
ha akkor mereitetteie ki az bck~t eö az Vas üstben töltötte 
es deszkaual be födte. regucl . tsnk lo.tta hogj ot uan az beka: 
Az annia vetette ki es az Letcniej . uonta. niarsban az utan 
le~ niaualhiia. az lcgennek . mitlH a.zt nem tugia. 

Mihalfi Tamasne Horuatne adot neki sirt kiuel kentek 
betegsegeben: semmit sem tud egiebet. 

Dienes Istuan azt is cl felette uolt. bogi mikor egiczer 
az kezet megh uesztettek uolt, az Vak Aszoni hogj giogitotta 
Ei Taion azt mondotta hogj kert alol mennicn . szallasara • 
mert maga is fel de kiWI ucm mondotta.. 

Kouats Benedekre . Dctsincföl hallotta . hogj azt mon
dotta hogj im f íi u e s s e tsinal uala. hallotta magatol Horuat
nctol . hogj eörcömest tsinalnak kenöt do nem merek áz sok 
niolnm1koiidöktl.ll. semmit sem tu1l r.gichet. az be k a dolga t 
hallotta. 

Chcmi Lörincznc cl felette nolt ezt hogj H o r(vátné).adott 
ualami sirt kiucl kente az urat. cs ualnmj fürdőben ualo füuet 
is. ki utan osztan könnicben let az Vra. 

Nemet Albertne hiti ntan azt nallia. hogj az Chemi Ger
gelj szolgaiatol Letcnicj Bnlnstol azt hallotta. hogj az Horuat 
,Jano1mo lcania siitöt 1 ualami p cts inio t. a ki sületlen 
szab a s u u olt . es az Hornatnc Veiuel ette mcgh es attol 
betegeölt megh. Azt is mongia hogj Hzentc Palnak egj tia holt 
uolt az nizbcn es annak az Tmuctcsero fözcöt Jlornat Janos
ne cs onnnl küldöt Hornntne nalami tehcn hnst Leteniej Ba
lasnak. kit mikor mcgh et. nzt mondotta. hogj immar An· 
nal is inkab fai az giomra kitől. azonnal cl nchezcdet. 

Az nagj Tanj Kouats .Janos. ez megh elfclette uolt, hogj 
ez clöt mint . ket esztendöucl . adot uolt Horuat Janos ualami 
rctet neki kaszalascrt 1 az puzta Oltsai földön híttak hogj 
mesmutassa horuat János ugj uolt az labaual. hogj semmiké-
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pen el nem mchetet, hanem osztan ö elBtte az tilznel. Hor
uatnc mcgh kente ualami sirral es azonnal el mehetct, uele. 

Chemi Lörincz, azt is mongia hogj mikor komaromból 
haza iöttcnck uolna Heuesi Andras nzt mondotta. hogj az mi
kor az hazat pcorlek töHink. akkor nem feltcm, de most bi
zon felek. 

Tuba Balintne hiti utan azt uallia. hogj ualamint az 
Vra uallotta az dieznok he haitasat. es .az Horuat Janos lea
nia meg feniegeteset, eöis ugj tugja ·a feniegetes utan penigh 
azon hamar megh ucsztettck kiben most is, benne fekiiue 
kinlodik. Mongj~i hogj az Vrat. meg erre kiilte Nagj Gerge
linehez. a ki cgj kis kenöt kiildöt neki. kiucl meg kente 
magat, es rcgcl az Asztuligh cl mehetet osztan harmadnap 
mulua altal ieut nagj Gergclne . es hogj föl nem kelhetet elötte 
mondotta hogj no nem köllcök en it. adigh szabadot nekj. 
hogj megh maradot osztan • es kert ez Tubanetol ualami tse
repet. es . fözcöt ualnmi szert az labanak. Kinek igen ne
hez szaga uolt, de senkinek nem hatta latnj . es azt ~ondotta 
hogj ualaki dolga ez de fogadom hogj ide köl ie8ni: migh 
en ezt megh fözcöm . Kerdctte ez tano hogj kitlH let niaualiaia 
azt mondotta. hogj . minden mnrhadert sem mondanam en azt 
meg mert ezt nem neked hanem az Vradnak akartak tsele
kednj de te hagtal bele. Leteniei Balashoz a ki Vak Aszont 
fogadot uolt Ohemj Gergei. annak szaiabol hallotta. hogj azt 
mondotta. hogj mikor az Szente Pal fia temetesere fözött 
uolna. Ha ualamj etelt auagj italt hoznak Horuat Janosnetol 
meghneegje. auagj megh ne igja.es mighodauoltazVakAszonj 
az Torban adigh uit az Horuat J anosne Leania ualami etelt ee italt. 
ki ta.lam az uolt. az tehenhus kit mihelen meg et es iuot azon
nal megh nemolt; ée azon hamaragjaban megh holt osztan . 
az legenj. Az Varas beka dolgat ugj uallia mint nagj Janos
ne • azt teszi hoza. hogj megh feniegette az legent H~ruat 
Janosne hogj a niarsban uonta az bekat. az beka az niars
ban. 3. nap igis mind eleucn uolt. ualamitsoda beka uolt. az. 
de az utan ki ueszet osztan az niarsból. 

.. „ .. 
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ADALÉK A BOSZüHKÁNYPERElKHEZ. 
4Közli Uómer t'lórls .• 

(Folytatás.) 

VT. 

Anno 1.6.27. 8. die Martij cn Lakj Janos. komarom Varmc
gjc Vice lspannia es Nagj A111lrns ezen Varmegicnek Ei;küt
tic lnquiraltunk Nagj l\fogier<'n. 

1. 'l'ano Kalmar .Jano:-. mPgh esküt, hiti utan azt uallin. 
semmit sem tud. 

2. 1'ano. 8upt',Y Pctcr nwgh e8ki.it lii.iti utan azt rnlljn 
Vizvari pclerncl lakot fouicgett.c az gicrmckit az Varro aH14zo11i 
ki !tanya az lwzbol, 1110111lotta 11«'111 te nagy az gazd1l al4HZon.Y liogi 
ki hannad, azon ki.izben kj ment nz uarro miszonj az hnzhol, c:

az leania mondotta es nz leanin. Viznarj Peteme azt mondotta 
liogj nem lmcz bekct neki kitudgia olUat cscleküs11:ck r:~jlnJ 

hugj megh bnnod es nz fcniegetcs ntan 11gj lct 11z fol lwze
nck dolga hogj most l'ICHll bir iol vele„ 

3. 'fano. Supry pcterne uwglt esküt hiit;j 11t.a11 az kezl' 
megh ve11teset cgiarant vallja az 11ra11al, pzJct hoza teszi hogj 
nem halgacz mert tud amaz anjnm. 

4. Tano Kosa l\fothc mcgh esküt hütJ ntan, nzt.ot linl · 
Jotta hogj Czcpy Diimi.itcür tml giogicttnnj 11em111H flcm t111l 
cgicbet. 

f>. 1'nno Kosa l\latcnc Vi7.nat·y pet.<'rnc1 Viznmy PPtc1·. 
Fmknfl Pctcrnc mcglt C'skutt ltiiti 11tan semmit 1;em tud. 

9. Tano Farkas 1'amas mcgh esküt hütj utan, ezt hn.1 · 
lot.lmn, magatol V nrro aflszontol. hogj hn ií m•kj 11nlnmi tiir
tcnt uolnn1 kcltünck ung·y haromnak g·ondgia liit nolna. 
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10. Tano. Szölös pal .... , Miklos pcterne .... ; Kolmnr 
.Janosne, Kosa lorincz, Kosa Lorincz szolgaia megh m1kiit 

hii~j utan semmit nem tud. 
15. Tano Konacz Mathin!'I megh eskiit hiitj utan a:t.t 

vallja hogy az az Zörlere ( zsclle1:jc '?) orszik asszonj totnak u;.1 
felcsege czcplíít azt mondotta liogy az 11arro assonnak barom 
cstendeigh uolt nolna lom~. kosa Matenc, mondnan hogj illl 
lattiatok. miképen el peökdöstcnek. Arczal es rut uaral'!Íll 
uolt, es nz szaiat is fclre uontak uolt. egiebet semmit sem tncl. 

113. Tano. Hegerlne Tam::lfi megh eskut, lm~j ntan sem
mit szemit tnrl. 

17. 'I'ano Kouacz Andras meglt esküt hntj utan nem t11d. 
18. 'l'ano Ko11acz Mn~jns szolgaia megh eskiit hntj utnn 

szemit nem tud. 
1 !l. Tano. Kouacz Ma~jfümnc az 8zörlcrc mcgh Karkoczi 

l\fatiasne. azt uallia hogj mikor az Varro Aszonj hazanal la
kot, neminemő dologbol eöz11c. szolalkoztanak. az Varro 
Aszo11ial. ki mint megh foniegette. es azutan ngj let az 
gicrmekenck az fel laba hogj föl imgoroclot, ez idcn szinten 
Apro ezeutek napiara uirrad<1lan. kiert az va.rro Aszonira 
gianakozik. mint hogj még is fcniegctte volt Kosa l\f aten c
hoz nitte uolna giogieitauj eti az nzt mondotta hogj <.I nem 
mer:i föl fogni. mert uem eng<,dik megh giogicitanj. 

20. 1'ano. Kye Giorgy , megh eskiit. hn~j utan szcmmit 
nem tnd. 

21. Tano Kis Oiiirgjnc megh esküt hütj utan azt nnllja 
hogj. harmadeka. mikor igen beteges uolt uolna. haza mc11t. 
Kosa Matene latnj. Kerdete mint nagion cs nianalaint clíl 
szamlalnan. mondotta, hogj holnap icily hozam. el:! fönlílt 
tsinalok üli bele. oda ment cs latta hogj tahat az Varro 
Aszoni immar az feördöben iily. cs hon ez latta az aito clcöt 
tsak le fekiit es azonhnu. clnnnj Ti!tnanne is ot lenen. mon
dotta Kosa Matenonak. te 11gjmornl ennek az híres Kmua
neőnck ne segelj. mert bizonj te hanod meg. ha az clli inas
nak ntta az rakot ngja maRt is az fő embereknek. cgjd1ct 
acmmit nem tud. 

22. Tano Andras J{ouacznc rncgh esküt hii~j ntan szcm
mit nem tud. 
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23. 1'ano, Monda andrasne megh esküt hutj utan a:d 
uallia, hogj ez clöt ket esztcndöuel karaczon Innepe, mint 
hogj az ura giakorta járt oda innia, egj kor utanua ment az 
uranak hita haza. horuat Giorgis ot uolt, neki atta az rnuaeut 
az 'l'anonak monduan erezi Anyia uigi bort ezen rauasamra 
az ti hazatokhoz mi minyiarast utannad megiünk mije, es 
mikor megh töltette uolna az korsot, ismegh be tert odn 
az Varlo aesoniekhoz ee az korsw bort cl rantuan tőle, rna

gat kitaszjgalta 11z hnzhol, mas nap ismcgh ezen Tnnonnk 
hazokhoz mentenek horuat Uiorgi es az maga Ura az Varro 
assonis oda ment et1 hogj hcrtclcn elő nem ntta az korso 
bort ez tano megh haragnt az narro Assonj eliöt onnet. 

Masodsor hogj bort uitcm uolna hat az Vizuarj pcter 
hnza elöt ment uolna az uarro Aesoni az maga haznbol, megh 
i,izidalmazuan mcgh feniegctte ngian azou jonendo ejel mcgh 
vcztettek az giermcket és 111inrfo11 ejel eztendeig tikszotol fogna 
fol szinalkodott az gierrnck n?. ota fogna rnindcnest11l fog11a 
cl szarat az giermek, mint hogi megh fonicgctte 11z Varro 
assoni tehat mind ö rea gia1111kozik. 

24. Tano. Sznbo peternC' megh esküt hiitj utan a?.t vallja 
cgikor lwgj igen beteges 11olt nolna hogj 87. kezet megh 
ucsztettck nolt tcl1at racz istnanne Assoniom mondotta az 
Varro Af<eonnak hizoni igen beteges 117. Kosa ~lntrme, arra 
azt mondotta nz kiil 11ckj, mert arUa ahhn11 mngnt nz kirP 
nem kerik, az mit kereset rnq~h találtn, 

25. 1'nno. Bnrat Martonnc mcgh c8kiit hiiti 11tun n:1.t 
vallja hogj ii 110111 tu<l sc111111í <'µ;ichct, ho~i mikor N11gí Tot 
l\l:u·tonncnnl ii81W uef-lcf nolt mr. V nrro 11.FlRonj Kzi<logatta, a:1. 
nngi Totuct 111ond11a11 nz ho1111a ala mutntua szcnki nem tnd
gia mi nagion ezen honom nini, 1wm felek bizoni szcnkjtol7 
cn ugi mond. 

26. Tano. Ekcc?.y Pnl mcgh Psknt hn~j ntan nz valljn, 
Hznnnnit szem lntot llZ<'lll linllott hanem az mi kcppcn cgi ma~ra 
limnlak az Varro nRsonval I unni Andras morgolodnFI kcppen, 

27. Tano Vizunri .fanof;11e, Ji~keczi palne, Bm:jnn Gcr
gclne, Kis Pétcrnc, Bai:aczkajnc, Vizuary .Tnnos mcgh cskiit 
lm~j ntan az vallja sze1umit nem tn<l. 

28. Tauo. Bm:jan Gcrgoli nwgh eskiit lrn~i utan nzt vallja 
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hogy Tanali mikor polgar uolt l\fo~jeri biro mellet, tahat Szka
liczkanak uolt nolan Aclos. Bnrian Tstvau f. 2. kit n?. ta.nonnk 
l\dot, hogj mcgh agia Hzkaliczkanak, Az is penigh uolt ados. 
Bnrnt BolloL11s11nk, f. 2. es megh tartatta ez tanonal. az penzt, 
nz utan kerte Szknliczkine az penzt . es mint liogj tartna uolt 
llllla nem attn megh foniegette 0Hzta11. mondnnn. hogj no 
hiiw11i .uwgh ln111otl. mt•gh ezt. nwrt im cu umst el uennem 
11z cötiwdtiíl :u1, ket. '1'11llcrt. harrnudfel forinte1·t. es az utan 
osztan tsak luunaragjnlmu. egj eycl Aito Le zaroluau. 
hement, e1:1 t1:1nk megh llllot az hnzba11 az agj elöt, es nem 
nlnt, kerclette tHle mondnan. mint nagj, kire mondot. miut 
im latod. azonban ruingjarast az fd kezeuel, az egiek Iabat 
mcgh fogta, az iob kezeuel. es az ma:;ik kezeuelis hogj ltozn 
akart 11iulnj; ez tuno ntiugiarast el fordult nrrol az ol<lnlnrol. 
et1 u:wnLan el neszet eliilc. az utan otiztun igen gonoszul uolt 
nz lulmvu). Két het mulua. Nngj .Jauoi;tol azt hallotta hogj 
mikor be uittek nolna Komarombn Hzknliezkinet. Az 8zent 
Pali egihaz taj a n mondotta. hogj cn ot maradok Komarom
linn. megh szaporodom en ot, megh harmat hozatok mellém. 

34. 'fano Lukncz Beneclekne, SzaLo Giörgyne, Giüvesy 
l\lihalj, Giiiveily Peter, Hzabo f:iiürgi megh esküt hii~j utan1 

szemit nem tud. 
H9. 'l'nno Vai·ga Pul megh (•skiit hi~j ulnu, nzt valljn, 

l•~gjkor mikor ar. folegm1e giermek Mznlcserwk idojrn1 uolt 
nolna. hc ment az hnimLan éli ho~i lntta hogi lllllil Ilnba 
At1twnj 11agio11 ott ki ment ismet az 1111zLol ugi liít a~ fele
riegenck dolga hogi. szcmmi testeuel nem bírt, eM az gierme
ket szem hozhatta eHll, miuel hogi az clőt egy knlan Vaj 
miat illjrn1 szo1ud me1:;·h fcniegette uult, monduan akarned 
megh ha az all füledet megh Vakarethad11at annak utanna 
ez tano kj ment es agik kerte az Vnrro Assont hogi mennien 
be es ha mit szeget az felesegenek ne hadgia be ment es 
czak rea tötte az fel kezet ismcg föl kelven kj ment 
hazbol es aleg akart ki meimj az hazbol mingiart elő hozta 
az giermeket. 

Azt is mongja hogj egik giermckagjaban az felesegenck 
ugj let dolga. hogj tsak iaigatni kezdet es eö almabol föl 
serkenuen kerdctte hogj mi dologh, kire mondot az felescgc , 
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bogi jay ne hagj edes Vram im megk furak az fUlemet 
es ki ueuek az feiem neleiet, Annak utannn miudentéil 
tudakoztunk uolna. hogj ki tudna megh giogicitanj . kerdez
tük ha az V arro Aszoni tudnae ahoz . azt monda Szabo Mar
tonne hogj. az bizoni nem tud ahoz. hanem Kosá Matene 
tudna. annak megh mutatank. es· az monda hogj az Kele
ueoien kiuöl ualo niaualiarol. tehetnek. de az 
Kel e u e n r öl nem. azt is megh monda akkor Kosa l\Iatene. 
hogj eö rea Delan Lőrinczne hatta azt az tudownnt. azt is 
mondotta Kosa Matene. hogj uettek el ha.rom Vijnfora 
az f e i e Vala sz ti a t egy mastol. Kosa ne hozot osztan sirt 
oda. de nem hatta magnt kenni uele az fclesege magat. 

Azt is mongja hogj egikor ment ki az kert ala es ot 
talaluan Kosa Matet beszelgetenek ot azonban ment oda az 
Ileteg aszonihoz Kosa Matene. es tudakozodot tőle monduan. 
hogj mond meg cdes .Margit aszonj ha eösmertC'de az ki ezt 
tselekette raitad, de nem mondotta megh az folesege arra az 
kerclezesre. hanem annak előtte is megh mondotta ezen. ta
nonak az felesege. hogy Kosa 1\Iatene tselekette es az utann
is megh mondotta. es mikor kinzottak. az Aszoat eyel. 
Kosa.ne akkoris azt mondotta. ez tano felescgenek hogj felsze 
hiszem mast tőlem. Azt is mondotta hogj Vizunri Aadmsne 
uolt egik de az hoza sem ninlt. 

40. Lukats Benedek, hiti utan azt ualiia hogj semmit 
sem tud. 

41. Delan Istuanne, hiti utan azt uallia. hogj egjkor 
a~ kntban eset nolt es az heuizben uitettc uolt magat 1 Azt 
mondotta az V arro Aszoni hogj bizoui ot megh nem giogiulsz, 
hanem az oruos Aszoniok tudnak megh giogitani, mert bi
zonj embertől ualo niavaliad uagion. Azt is tudgia 
hogi egikor. Mikor meg Hartline aroltatot bort it megieren, 
az Varos hazaual uoit ez tano es rulmiat föl foztuan mutatta 
az ott leuö Aszoaioknak, monduan hogj ihon rninemen . el 
roardaltanak kire mondotta . Gaspar Deakne akkorj tsaplarne, 
hogj bizonj e ördöngös un gj te kuruanak az leania, hazutt 
monda. 

42. Szőleös Palne, semmit sem tud. 
Lukats Janos, hiti ntan semmit sem tud. egiebet hanem, 
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Iuan Andrnstol hallotta, hogj az V urro ARzonj uesztette 

mcgh a"' niakat. 
43. F'arkas Giörgj, ugj uallia rniut az Vra Buri1111 Ger

geliWI hallotta cs magait1 meg unllotta [uan Andrastis hogj 
megh ncsztctte, ugj hallotta mint nz cliít valo tano mongin: 
luani Amlra1:1tol nzt is hnlotta hogj az Varró Aszoni azt mon-
1lottn liogj BerPC"zk Boldit~arnnk . 111i11 cl P n mar h ni a t 1 e 
11 e r e t i a z d /) g g e 1. 

-!-!. Kis 0 iiirgi 1 i;emmit sem t11tl. 
4fí. l\ ÍH l'ctcr, hiti 11tn11, semmit liClll tud. 
41i. Varga .fnlrnh hiti 11t.an tlink azt mo11~.1a az mint 

az Apja Vnrgn Pal 11allotta. 
47. Kouuts Oergeli hiti ntan u;.:t nwngia. hogj mikor 

t>gjczer az Vnrro Aszoninak fonalnt uetet uolna nz Vrn 
11gj let dolga hogj tliak n e h ezen IH~ g ez h ette e 1 n z f 0-

11a1 u e test. mingjarast az foiere e;; ;;zemere oli n:igi faiar> 
iöt ki rniat agjLan ei;et. es ma.id egj hol11apigh köllött fokiinnj. 

Annak utnnna hogy hamareb megh slr.iíhe101e az fonalat, 
most n az f e i e t, et-1 annira let oszta11 llolgn, hogj megh an
nal inkab el nehez1ílt, cs megh az agibnn is aligh talalta he
lct, azt is lntta hogj oda iiit az Varro Aszoni eii rea nezet 
az Vrara, cs az szemet megh dijrgnltc. Annira let azon
nal dolga: hogj nz tizöuest is el kölliitt hndni es nem mun
kalho<lhntot mikor pcnigh neki sziít akkor kiinnicben uolt 
dolga. 

48. Vill:tmri Ocrgdiuc ,·~:1 Burlwl ( l<'rg-cliuc 1w111111it 1w111 tnd. 
4!1. Vizuari Uergeli hiti' umn. uii:t nullia hogj azt tndia 

hogj lakot 11nla egi 'l'amas biro A kinek az fölesege . Asztntot 
uolt, az ll n ne.le rt .J an OM halas t un u bau ualumj kendert, 
es mivel lwgj az elött. az Varro Aszo11is asztatot uolt. azon 
toban kendert, es arrol uz hantokbnn uet el 'Parnas birone 
e.; rakta az el.í kemlerere. ezen özve vesztenek es megh 

feniegette az Varro Aszonj . Taml\s bironet. harom hetet ha 
el mulatot, mingiarast megh Vakolt az Aszonj es az utan 
Aratot ezen Varro Aszoni ez tanonak - es mondotta neki. 
hogj ha jambor Aszoni leania uagj - mind eltigh te read 
uet az en sellicrem az szeme miat. kire mondot, hogj biszoni 
tsak kitsini dologert, de maga mlala maganak. mondam Arra, 
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hogj hl\ ugj tselekettel vele giogieitsmtok megh 11zegent, erre 
azt monda, hogj nintse11 ez uilagon az az ember a ki azt 
megh giogithatna. hanem ha az Isten: ezt hallotta pasztor 
Mihalineis es az is azt mondotta hogj lstentelc11 aszoni miert 
vesztetted igj ez Aszont, mi nemö szep mnukus uo[t ez. az 
Vrat is ez tartotta. tud o ma n t te t azon posztor Mihalne is 
akkori V ra el öt annak az Aezonnak. 

50. Barbel Gergei hiti utan azt uallia hogj hallotta azt 
hogy. Uhepi Andraera az Apiatol maradot uolna az t u <l o
m a nj, hallotta eöis ho~j Simon Ferenczne. 1. k a 1 a n ez. 
g i e ö r gj harmat i a t. t i:i lt öt. egj fertali liszt köziben es 
anui let belőle hogj tsak neln ki folt nz tekuieöböl. Azt is 
mongja hogj. Takats Ferencznek. egj kis fiat megh ueez
tette uolt az Van·o Aszonj. hogj ugj föl pattagozot az gier
meknek az teste, mint egj eökölnj . es egy Ludmonj es egj 
tikmonj . osztan ö maga. mondotta az Varro Aszonj . hogj 
nagdaliak megh az fókelieket es uegiek megh az rutsagat aki 
ki foli belőle ö uagta uwgis megh uettek kcnöt teinalt belőle 
kentek nele et1 megh giogiult uolt. az ntan megh holt az 
giermek azt is mondottn hogj ha tntta uolnn: hogj megh 
fogiak ö cl mchetct 1whm clüttc. 

51. Bari peter megh esküt hutj 11tnn nzt vallja oh me
gierick nem tnh\ltoke en 1llllamnal nagiob iirdögiit akkor mon
dotta hogj Komaromba vittek volna. 

52. Barat l\Iartounc Pzt megh el folete nolt meg mon
<lannj hogj egj korb:m e:,:zten<lejg fajt az feje es az varro 
assoni az mondotta Köttes egj Reczet az leaujomnak es az 
kosaneual mcgh giogicttot. . 

53. Kouacz Andrasue, Barj Giö1·gi11e, Ba1:j Tnmas, Vida 
l\lathc, Barj Oiorgi megh esküt hütj utan azt vallja, szemit 
nem tud. · 

58. Kouacz Andras 111egh esküt hütj utau azt vallja, 
Gzepi Andras felől hallotta h o gj t n dn a. 

59. Vajda Peternc rncgh esküt hutj utan azt ,·allja. 
hogj luani Andrastol azt hallotta hogj Kiss Pal azt mondotta 
neki hogj en adigh megh nem giogieithatlak . unlamigh ot
hon megh nem bekcllesz. az Varro Aszonial. es az 
másik imegben uagyon: 

-433-



81 

Azt is hallotta az napatol Vajda Andrasnctol, hogj mi
kor Vaczi Tstuan az felc:;cgct haza :ilrnrta ninuj momlottak, 
hogj 11c111 Kzercti nz mai.lm ia . 1 ~ctH U crgcliné azt momfotta 
nckj hogj btnaui Vr:un Ali az Vcrlifcnibeu c1:1 e11 az 
Arni11ko1lot fii! kcrckcttcm cH olliat tselekci;zem 
11clc hogj sz11rr.t ez 11ta11. 

l.iO. 'l'ot l\larczinak az A unja rnegh cskut hu~j ut:m azt 
Vallja nem tml. 

Gl. Hacz Miclos sziirkre megh esknt hntj utan azt Vallja 
hogj l\fatjas Kouacznenak az :miatnl hallotta hogj az Varro 
Asszoni az. szemet megh vesztette ismet maga megh giogietta. 

G2. Hacz [stvanj megh c~kiit lm~j ntan azt Vallja, hogj 
hallotta nmstol Czepi Arnlras az affcle Urrlögseget tudna. 

G3. Hacz Istuanne, Hncz Miklos, Racz l\Iiklosne - megh 
esküt hutj utan azt vallja szemit nem tud. 

GH. Török .Jaknbne mcgh eskiit hutj utan azt vallja 
hogj Bm·nt mikor az feie fait 11olna oda mene Varro Assoni 
monduan kiít cgi reczct uz cn leaniomnnk megh giogiettatom 
az Kosaneual. 

G7. l<'cjcr 'L'amarme megh cskiit hiiti utan azt vallja hogj 
sznjalml lrnllotta Varro assomiak azt kcrdctte WI, Ismcwe eze
ket cn mr.t mondottam nem ismerem nem tudok cn affolcliiiz 
c;.r, cjelis annion iöttek uolt hozzam az mondotta az Vano 
Asszoni nz kaljhabnn volt az kapczam aztis az ajto ala hor
dottak. 

0111a1 t. Hzabad az uezalmn ulas föl, .Tarni. 
ü8. Hzalal Gergö1j, Hkaliczki Giji.irgi, Ujhclj l\Iatyns, 

'l'ot Marton, Abra.ham Lörincz1ie m. e. h. u. azt vallja szemit 
nem tud. 

73. Tano Hzlíleös Janos rnegh eskut hitj utan azt vallja, 
hogj cö semit nem tud egichct, hanem mikor az Varr o 
Aszont megh fogtak it megjeren. azt hallotta maga 
szaiabol az Varro Aszontol, hogj nzt mondotta, oh mcgierick. 
hogj nem tudatok na gj o b e ördög e öt en nalamnal mcgh 
fognj. · 

_.HJ-

o:vart tori. 6e rés. ru. U. l<Ot. 6 
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7 4. 'l'ano. h. n. a u. hogj azt tu~a hogj az Varro Atizouj 
teiet kert Wle egiczer mondotta hogj im enne) Wb cnnekcm 
nintscn ekkor s - ekkor feitem - monda arra hogj ne ad 
mert. lm.. erfüwl adnad is. en el nem uinnem 11wrt. nagiol1 
m e r e g h n e m l e h e t n e, mi n t az fo l e te i . a k i t a z o u 
nap f e i ne k, mint mikor ezt fejted. lntta hogj Rirlrnt ti<inalt, 
mire unlo uolt nem tugin. 

75. Tano Kertei<z Mihalj. h. u. a. v. hogj lnan A11<lras
tol hallotta hogj az Varro Aszonj ucsztcttc megh kire rea 
esküszik. 

76. Tano. Kertcsz Mihalnc, Bari Petrrne, Abrnhnm Lő
rincz, Varga Jnnos - h. u. semmit sem tud. 

80. Tot :Marton, h. u. a. u. hallotta 11.zt hogj tsepi An
drasra az Apja rca hatta az mestersegct, egicbct nem tnd. 

81. Tano. Girinczi, Mate, h. u. a. u. hogj tud az Varro 
A11zonj . de mit dí nem tugja. az felescgeis semmit nem tud. 

82. Sziíliís lstunn szolgaia. Hornnt Istuan cgiebet nem 
tud h1mem. miuel hogj migj kínban nolt·. hallotta hogj Koi:;a 
l\Iatene megh tudna giogittanj . Kent e CR megh giogiult. 

83. Szölös Jstmm, Deknn Jalrnbne, Barat Bolloba11, Ba
rat Bollobasne, Barnt Lőrincz, Barat Lörinczne, Szabados 
Andrasne h. u. semmit sem tud. 

90. Tano Racz Istvan szolgaja m. e. h. u. nz vallja 11zemit 
nem tud. 

91. Szemljc bcncclek szolgaja m. e. h. n. azt vallja, Az 
hallotta tud az Varro Aszon. 
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Estet elfelejtettek ez tanok ugj mint Kertes Mihalj hajat 
kertek (nz V nrro asson, oldalt irvn) tőle adot nekj szirt (tótul 
snjt) czinalt belőle a kincl kentek az feleseget. 

U2. Szernlje Benedekne m. e. h. u. a. v. ha fizetncl tehat 
megh giogiettannn nz foierlet, nz Vnrro Asson mondotta. 

mt Barbelj Jano1111c m. e. h. u. a. v. o. ezaplar umbrusne 
ablakaban szoret otton Vntek öttet, az Varrot Assont. 

94. Tano lvan Peternc, Barna Tamas m. e.11. u, a. v. 
nem tud. 

96. Tnno Barna 'l'amasne m. e. h. u. a u. Gaspar Tamas
tol hallotta hogy nz Varro Asson rostalta uoinn megh. 

97. Tnno Hzabo Benedek m. e. h. u. a. u. szemit nem tud. 
98. Tano 8zabo Benedekne m. e. h. u. a. u. maga 11zajabol 

hallotta az Varro Assontol ime nem hit az babasagra de megh 
köllöttem uolna ott. 

9Ö. Tano szemeljenenek az Annja m. e. h. u. a. v, magatol 
hallotta az Varro Assontol hogj mondotta uolna az leanianak 
Kurvn nö ha attal nolna valamit eddig meg gioginltal volna. 

1. (100.) Tano Barna Janossne m. e. h. u. a. v. hogj az 
Varro assouj rostalta volna megh az Gaspar Tamasnet. 

2. Tano Ivan palnc, Ilornat Peterne, Juan Pal, Meszaros 
Myklos, Sznbo Gaspar, Varga Janos, m. e. h. u. a v. szemmit 
nem tud. · 

8. Tano Mesaros Miklosne m. e. h. u. a. v. hogj eczer 
igen niaualinsol nolt .Iolga nzt hallotta maga eaiabol az Varro 
Assontol adigh megh nem giogiul az szemed valnmigli egik 
szemed ki nem ves mint Pataknenak, magan mutogatot keket 
mondotta. Te miatad szenvedem, 

9. Tano Czirok Andras, 'l'akacs Gergelne, Szölös Istvanne 
m. e. h. u. a. v. szemmit nem tud. 

12. Tano Takacz Gergöl m. e. h. u. a. v. ezt tudgia hogj 
mind az gíermeken mind felesegen a Verhas volt Horuat Ja
nosne adot Innya az felesegenek megh giogiult, ez az leania 
megh holt de nem tudgia ha attol holte meg auagi nem. 

13. Tano Szendi Andrasne, Czölle Görgne, Czirokne, 
Czölle Giiirgi, Horuat Peter, Varga Martonne, Varga l\farton, 
Nagj J...ukacz m. e. h. u. a. v. szemmit nem tud. 

22. Tano Dunaj Istuan m. e. h. u. a. v. minel bogj eczer 
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fels7mgorettottnk uolt nz lnbnt Kosa matene giogiettn az ln hat, 
hejnba akarhovn mcnieliR dc hejaba 11enki megh nem gio
giethat, de it vngio111 nzon doctorot Megieren hiszem tuclod 
ki dolga az kit Kzolgalt arra gianakodot minel hogi el liatta 
volt feniegette az Juhasne bogi nem ment tegcd Isten Koldus 
Keniertol de ha hazamhoz jönnel is, hazamtul is ki vernelek 
En Kossa Matene mikor egi heten giogietnak mas heten el 
rontnak Bestia hires kurua ti. 

23. Tano. Borsaj lstvanne m. e. h. u., szemmit nem tud. 
24. Tano Takacz Janns. m. e. h. u. a. v. hogj mikor az 

felesegenek igen nehezen uolt dolga tehat az Varro Asson Azt 
mondotta im megh nem fizettek de az utulso Nugiob lm1zen 
az elsönel Juhas Andrasne fiatol hallottak volna azt mondotta 
hogj mikor az en aniam tejet nem fejhet mingiarast az tc
benre ül elegh tejet add. 

Ugjan ezen Tano Dnnaj Istuan, <.>ztis el felejtette uolt 
megh mondani hogj azt rnonllotta Kosa Mathene im megh az 
bestie Kurva fi nz Dnnaj <'~i forentommnl uolna adoi; megh 
nem adgia de tiz annit rontok erte. 

25. Tano Barat Andras m. e. h. u. a. v. szemmit nem tud. 
Ugian azon Tano 'fakacz Janos el felejtette uolt Kosanenak 
unlami uiaualaia eset nolna mondotta, ezt en te miattad szen
uettem, Takacz Jnno1me. 

26. Tano. luanj Andrns m. e. h. u. a. v. hogi azt tugia. 
hogj egikor Vizuari peter kert uolna. 1. merő huzat tii le 
költsön nem adot, es miuel hogj ot az Varro Aszoni Arolt, 
bort. es ö nekj hogj nem uolt szabad aban az borban inia. 
elsőben azert haragut rea az Varro Aszonj, azutan osztan 
egikor az V ra ueszet eösze az meszaros Marton szolgaiaual. 
el taszigalta az Aszonnak az Vrat az legenireöl. egi hetei az
utan mingiarast megh uesztettek. olian forman. hogi estvc giertia 
giuitat kor uesztegh allot az agi feicnel. az agira haituan az feiet 
ketten ket felől tapasztaltak megh az niakat es az Vallatis 
ki miat azonal nem birthatta magat azonban be uittck az 
giertiat, es egicbet nem lntot. hanem k e t Vörös ma t s k a t 
latot, hogj ki ment az Ablnkon. hiuatta hoza Kosa l\latenet, 
hogj be kösse neki, azt mondotta bog,i eök nem merik . pre
dikator Vram miat giogitanj mert felnek ualamitöl. de az 
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nem rn e ni ii 1 e s hanem ngian cmhcrtiíl ualo UCf;ztcs, mert mj 
szinten mcgh giogithat11a11k Íi:; tegP!!et folneuk. hogi rnys 
sziutcn elibc11 i11tnank a kibP11 'te 11ugi. Annak ntanna. 13. 
het mnlva fol giog11it 11nlamcnnirc, cs nzntanis ismegh Kemc
nic11 meg Hzi!logatta cs i>-111C'gh a1111irn 11wg·h ueszt<!ttok hogj 
mmlliK ollia11 11iauulus11l 11agio11 1\zt is mongia hogi azntan 
~zab~ l\1ihuli eWt mcgh fo11icgelte az Varro Aszonj monduan 
hogj ha cgiebképen uem arthatokis ucki, dc az Nömös földön 
bizonj cgi dardaualis altal nerem. 

27. Tano Kouacz Gcrgdj m. e. h. 11. a. v. szcmmit nem tud. 
28. Viznarj Milmhw szolgaia rn. e. h. u. a. u.' hogi cgi 

kor Dienes Gusparral egiot 1wlt nol11a nz iikröket ki hajtot
tak uolna hajnalba az pastur cljhc, !attak azt hogi kis Böriicz 
J anosne egy k o r s o b a v a 1 a 111 i t h o z o t e s az s z e r h e r e 
földöntöttc ismegh alaja tartotta ismegh földön
töttc ismct alaja tartotta, es ottan hc ment. 

29. Tauo Bedi Benedek 111. e. h. 11. azt vallja szemit 
nem tud. 

Gyiircsy Mateuel felejtette uolt l\forazdon uolt egikor 
ottan azt hallotta uolt hogj 'l'akacz Ferencznck Varro Assou 
v est ette uolna mcgh az szeme. 

30. Tano Kouacz Mihalj, Kettes martonne, Dalos, m. e. 
h. u. a. v. nein tud. 

33. Tnno Iledje Ilcll!~deknc 111. e. h. u. a. v. 1\fosoktol hal
lottam mincl hógi az apnm:d; llH'p; fo11icgette nolt ezen Varro 
As1:1on melj utan megis veHtettek nolt. 

34. Tano Konacz 1\filinlne, Ynl'ga Andrafl, Kettes Mai·· 
tonj m. e. h. u. a. v. sem tud. 

37. Tano Takacz Janosne m. e. h. u. a. v. hogj mikor 
Oermeke akara lenni eczer es oda nem hitak az Varro Assont 
habanak Tehat masok cWt az heselötte im nem hiuat oda, 
de örömest hiuatna ha hiunthatna, annak utnnna mcgh ves
tettek cs oda hitak giogieitotta es eczer oda hajtota az fü
lehez a fejet azt mondotta teneked az feied veleyeis ninczen 
helen, kente de nem tugia ha hasznnlte auagi nem im meg 
nem fizete takacz Janos atldig megh nem giogiul valamigh 
megh nem fizetnek, Kosaneis kötőt.te kente azt mondotta 

G:rc5rl tort. 61 ró&'. f111. II.1tet. 11 
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nekj nagi kint latok miattad mert mi rad ualo harngokban 
az földhöz uerenek, szemit nem. 

38. Tano. Vizuarj Mihalne m. e. h. u. a. v. hogj ez elöt 
mint egi tiz csztemloucl, lct uolt egi kis fiatskaia kiuel gier
mekagi fekteben egiczer föl uette mclleie az gicrmcket, cs 
az balogh tsetsit szaiaban aduan. azonban harman tsak be·· 
mentenek az hazban az kik ezek uoltanak, ugimint Kouats 
Benedek, az. Ven ember, mellette Nagj Gergeline. az mellet, 
Matias Kouat1mak nz napn 'J':drnts Ch1·istofue, kik mondottak 
nekj micrt netted föl az giermeket. cs ismcgh mondottanak 
no io szcrentscd hogj föl ucttcd. de töbször föl ne ucgied 
mert megh banod. ugimond. Azt is mongia bogi az Vra 
halala utan· egiczer nagi sokan mentenek be es köröl uettek 
az agiat, kik közcöl . egyiket esmerte mcgh ugimint Kosa 
Matenet. köníürgcüt az !Rtcnnek, es nem banthattak külöm
ben, hanem. tsak az feie teteien az haiat egiczer ran
tottak megh, ez az utan nalo tclenis ismegh mcgh rantot-
tak . ki miat osztan igen fait az feie. · 

39. Szabo Györgjne m. e. h. u. ·a. v. hogj egikor mikor 
Vizuarj petcrne lakot uolna ki ment az nczara cs mikor be 
ment uolna CJS nz nra lllt>lle fok.ott uolna scnkjt nem latot, 
dc az fejet kcmenien meg rastak cs az Varro Assonnak az 
szauat megh Ismerte az ki az mondotta megin massor ki 
haiadon füvei, szabodot nekj monduan, .Jo.j ne bancz es min
giarast el hatta nom rasta ostan mas nap regel oda ment az 
Varro Asson mondotta ez 'fano, monduan J ay edes Assoniom 
miert razatok megh az ej el az fejemet mondotta Tanos massornem 
megi ki hajadon feucl, Azt is mongia bogi mikor az eötse. Horuat 
Pal el uettc ú.olt. Gaspar Tamasnet, mondotta ezen tanonak. 
1.'ot Janosne hogj ifjabat illetet uolna nz eötsed: megh mon
dotta az Aszonnak, mondunn, bogi ezt .s. ezt mongia felőled. 
Tot Janosne. masnap osztan talalta elöl ez tano eőtsenek az 
feles ege. ez tot J anosn ct es mondotta neki. hogi mi gondod en ream 
edes Aszoniom, hogj azt mondottad hogj en nalamnal Ifjabat 
is megh erdemlet uolna az en Vram. ha cn eörogh ember 
uagiokis. de jamhor 11agiok. az utnn tsak hamar. rea ment 
ez tanonak az eötse othon nem lenen . cs mint szint e n az 
buzat ugi megh rostalta az feleseget. kit megis eös-
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mert az Aszonj • Annak utanna hogj rca fogtak es mcgh 
monclottak. hogj az prcclikatornak. híre teszik. mcgh kön
nichcitct nckj. Osztan c1:1 mikor az tano Vizuari petcrnel 
lakot uolna menten ment rcnia c1:1 sok szitokal gialazuan szo
lcitotta az leania moeduan. hogi Olt Ania hogi nem haez 
bekct az Aszonnak. lam 1:1cnkinck nem uet, bizonj m i k o r 
fogna uoltal megh akkor megh crdemlotted uolna 
te az tüzet. 

Azt is folclte uolt TakacB .Tano1mo hogj mikor cliísziir 
be ]ditotte az Varro Aszonj cs el ment onnal. nem tarthatta 
rnita: hanem cl. uetette rola: mnsnak mondotta az Varro 
Aszonj hogyj megh tsak. haza sem mehetek adigh el nete 
rola rle bizoni megh az utolso nchezob !eszen az clslíncl. 

40. Tano Bolgar Ambrmme m. e. h. u. a. v. szemit nem tu1l. 
41. 'J'ano Nagy Janos nram h. u. a. v. Szcnrly Andrns 

mikor hat vagj het esztendő nolt ezclöt megh holt volna 
öszel, tahat cgikor mikor az kertei:;z Martonnal egiiit keres
kettenek uolna: es az Varas hazanal. penzt uettenck uolna 
föl. azonban. ment ocla nz Vano egi rostas lepent uit. 
es mikor italai kinaltak nolna: azt mondotta. hallom. to Nagj 
Janos bogi az Aszonioclat el akarod el uennj. de ha te azt 
el veszed. soha egh allat niomorultab ember nem leszen . 
mint te. Annak utanna meni haborual . egiüt cltenek legien 
nilnan uagion. Annak utanna cgi idiíucl. tnlalt. eliil lstnnn 
Deakal bcniinket ezen at1z.onj. e;i nz mondottn hogj mit tsi
naltok. Istuan Deak. ugj mond. hogi nem kerestek megh 
'engemet, mert e n azt t s e 1 eke dn em. h o gj ez u t n n sz e
retnek e gj ma s t. lstuan Deak azt mondotta arra. hogj . 
Vay ha· az lehetne. arra azt mondotta. hogj ma immar kesö, 
dc holnap inegh tselekeszi masnap mcgh kerdettek. tclíle. ha 
megh tseleketteié auagj nem : arra azt mondotta. hogj . régen. 
megh hainalban. ot uoltam es megh tselekedtem en azt, An
nak utanna. az köztök nalo haborn es Viszalkodas le tsen
desedet. hihetöb hogj bten altal hogj sem mint eö altala : 
Az kötöz e s korban. mondotta hogj hiszem nagi dologh 
megieriek. bogj ennalamnal nagiob oördögiit nem 
foghattatok megh. azt ÍR hallotta az Varro Aszontol . 

. hogj ha it köl maradnom. bizonj harmat hozatok megh mellem. 
11* 

-440-

l 



, 

-

164 

Kerdette tőle kitsodak lennenek azok. monda hogj az k o t 
Kosane. az eöregh bereczk Janosne. 

42. Tano Steföl Janosue, kertes Gergölne, Acz Janosne 
m. o. h. u. a. v. szemit 11em tud. · 

45. Tano Nagi Gergolne m. e. h. u. a. v. hogj az Vra az 
mint tugia az kik lloruat :Mihalnet kinozzak az Urra megh 
tugia mondani es az szolgaia. 

46. Tano Aez Andrasne m. e. h. u. a. v. 11 hogi az elöt 
harom vagj negi Nappal az elüt mentenek Bedi hnzahaz es 
mikor ot hoztak volna ez moRtani bü bajoRok allapott
j a t, mondotta IIorunt l\lihal hogj a fclesege rea mer esküdni 
ezekre ugi mint Szala j 0 örgn ere, J u has A ndras nera, 
K o s a Ma t h e n e r a, T o t Ja n o s n e r a a V arro Asszonis 
bogi ötet ez iga s s a k ugi mint az feleseget. 

Nagi Gergolne eztis el felejtöttc uolt bogi Szigmond 
Andrasnenak az öczetfíl. az hallottam, mikor kouacz palnak 
töruenic uolt uolna, mert nem megi az en Nencmhöz igen 
tud az töruenhoz G iörkcuetis az szabadettotta megh. 

47. Tano Balogli e: yiirgne m. d. h. u. e. v. ll oruat Mi
hnlno mondotta ho~j .. lnli:u~ Andrat111e mint lat Letng8eget. 

48. l\1iko ht11n1111c Ill. e. h. ll. a. v. hogi tmlgia ez e pi 
Vöruiötiir t11dot 111estersegct <le nem tu<lgia kire 
hat t a, Szimon Fercneznc felöl hallotta hogj tudna o l lj a n 
mester s eget, ... mr.td hallotta V nrro Aflszontol mikor 
'l'örok Jaknbnal .Juot 11ohm kosa .l\lathcne azt mondotta am 
ot Isik az kunm mert ez cjel mint egi ~ssangon jart 
i m mar m o s t b o r t i s z i k re a. 

49. Tano ·Nngi (forg<il m. e. h. u. a. v, Egik Szala j 
G ii r g n e T o t .J a n o R n e V a r r o A s z o 11 , K o s a M a t h e n e 
R u s a ne hatodik .J 11 h a H 11 e V i z u a r i ]\[ i h a ln e. 

50. Tano HzmncR -:'llarton m. e. h. u. a. v, az Rzerent 
vallja nz mint N11gj Gcrgiill, az Ura. 

51. Acz l'al rn. e. h. u. a. v. l\fotyas Kouacztéil hnllotta 
hogi az Ucrmeket ki szettek uolna beWle. 

52. Ta KcrteR G ergiilne m. e. h. u. a. Vallottn mikor 
meg h v e B t ct te k v o l u a Vizuari Gioq~iot cgik k e ez k e
me j e Tot .J anosne .JnliaR andrasne Kosa l\lathnnc. 

53. Tano Kertes F1wencz m. e. h. u. a. v. szcmmit 
nem tud. 
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[:>-!. Tano Mike ltitnm m. e. h. n. n. v. Vnrro Asson 
mondotta, az Kosancnak :Hldigh hagzot knrva az m;zagon 
niuksik. ntanna. 

5fl. 'l'a110 Nemet Tam:umc m. e. h. n. a. v. nem tiul. 
fii. '!1

11110 HzHcz Istvan m. e. h. 11. a. valin CzBh. \nihal
tol kert nolt egy hol<l hnzat es az Varro Aszon mcgh fonic
gettc az 'dmwget úgi annirn hogi az fel keze nem igen jol 
uolt, ez nzntm1 oda jot rnlig-h giogiettotta. 

57. Acz .Tanos, Bncz 1\lihal, rrot Jakab, Sulaj 'ramasne, 
m. e. h. u. a. v. nem tml szemmit. 

fi1. Tnno J~alogh Bencflckrc rn. e. h. u. vallja mikor nz 
Padon iiliik ualn jöuc oda a V arro Assoni momla min. szo
morko1lol 1 azon szomorkodom nem tudom az Uram clolgat 
mire velni monda nz Varro Asszoni Na g i eh dolga na g ion 
dc uagion nalmni szomorwisaga nzonban masnap meg iot, czak 
az011 hamarginban Kert cgi iezc bort rnondck ercgj nz lenni 
o<la vngion a<l, monda az Kot:1a11e lia nem ad az az Kurvano 
mondck em magam adgi . azon ejcl ugyi let clolga hogj majt 
ket hetig nem birt az kczcuel az ntan ismegh ő maga gioget
totta mcgh, 

G2. 'l'ano Konacz Gcrgölno, lhcz Mihalne, Kouncz Ist
vanne, Tot .Jakahne m. e. h. u. a. v. nem tud. 

6<i. 'l'ano Hornat 1\Tihalne m. e. h. u. a. v. hogj czel 
mnlt Szent gieörgi nap estin. cyel el vittek es az 
ertlií Agann.l ngi tctezct hogj cgi nagj magas 
hcgirc uittck 1folna: .Juhas Andra!:lne, Szalai 
G i e ii r g i n e . az V a r r o A s z o n j , cs K o s a 1\1 a t e n e , cs 
eriiltettck hogi az tehc11ire föl iilliiin, nem akart. dc 
eröuel föl ültettek eH alnttn rncgh feitck az tehenet, 
cs arczul e/Jitöttek az teicl az többit nem esmerhettc megh . 
hanem osztnn reguel talnlt rea. Istuan Deo.k. es Forian 
Giörgiöt Ki.iltek osztan erettc es az hozta haza. 

67. 'l.'ano Hornat 1\lihnlj. hiti azt nallia: ualamint az 
fclesege uallia eöis az szerent tugja. 

68. Tano Kouacz Istnan m. e. h. u. a. v. nem tud szemmit. 
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' ' AD.ALEK A HU~ZOJlKANYPEHLCKHJBZ. 

(l{ljzli llómer t'ló1·is.) 

lFolylnl;ís.) 

'l'akacz Janosnc cztis clfolcjte A ez ad i né arra 'l'anittota 
hogj az Tehc.11 mcgh szarat uolna monda aczadine 
szcgij Czollnut nrra fejed az tehenet megh jon 
az hnsnn. 

60. 'l'ano Rosa balasnc m. e. h. u. a. v. farkas szílr volt 
az giermekc szpmrn mcnl nz Varro Assonltoz, edcs ar1soniom 
gioyccz megh lcaniomat nrm hayom hcalin cs nem fogta fel. 

70. Tano 'l'ot U iiiq;inc m. e. h. u. a. vnlija bogi cczcr 
vcszct 11olt cl cgj kcssc kerclctte az mondotta ez uolt az az 
aszoni nem lat.füle, mntata n;,, maga Kessct mint niolcz penzcs 
kis czont uolt vcgcn bizoni 'l'ot Janosnc mondotta nem hi
szedo lJizoni fol sz11gorntto111 :í.rn az kezet azcrt, jo neucm vön
nem tölccl ha i<lc hozhatnacl az kezt bizoni jo ncnen vennem 
tiilc1l kcgielmed lassa ha tic!l, 

71. 'l'm10. Nemet T:1111n1-1 111. e. h. 11. a. v ..•... 
72. 'l'ano .Julms Amlra~ne m. e. h. n. a. v. hogi latta 

az Szalay Giörgne ltngi az 'l'ehcn fnrknt meg köttötte 
nialjas fonaual. 

73. 'l'ano l\l Fcrcnc·:i: pastorne m. e. szpnm1it nem tud. 
74. Rosa bal1u1 m. e. h. u. a. v. hogi mikor Ekcczcn 

barmot fo·zot uolna, megh foniegette Ilcne11j Fcrenczne, cs 
ruo11tiR nem jo 11ng-ion az \aha. 

75. 'l'ano Balog Bcn<~<lck, Balogh l\lathe, Vizum:j Palnc, 
Bcnicj Bcneclclme m. e. h. ll. nem tud. 

7~l. Ta110 Bcsnl'j Uc1w<lck m. e. h. n. n. v. .fuhas an-
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drasnet hallotta hogj az Tehenet meg h ni e r g el l i o s u gj 
fej megh. 

80. 1'ano Viznari Giörgj 111. e. h. u. a. v. hogi egikor 
az Ekctsi pal kertc alat halt az loualrnl. cs azonban. cgj 
Sercgh aszonj ment oda kik kiizciil ezeket eösmcrte megh. 
ugi mint Juhaz Andrasné, Szalai Giciirgine. harmadik Pinkcne, 
kik cgj v ö r ü s louat uittenek oda. cs e r ö 1 tett e k h o g i 
föl ül li e ön 1 dc nem akart rea ülnj . egicz"r ismegh az egi
haz allianal az azok mellet fekiit, azon közben latta hogi 
egj mezciteleu Aszonj nz kerezt utra uit ualamit cgi 
safban es ot cl eöjtötte es fntva 11aza futot. dc nem tugia ki 
uolt. El folctközöt uolt Vizuarj Oiiirgi azt mondgia mikor oda 
ki nittek uolna ötet Pazmarra, szallottak megh Fazakas Janos 
hazanal, es az Kosane oda ment eö hozzaja niult Kosa matene 
fius uolt nala azt mondotta Kai·oczonjg megh nem giogiuls, 
egy Ferfi embör uolt ottis Kosanenal es ez ont o n ii lt szar
u aj s uolt szőke szakalla nolt. 

81. Tano Kötelverö Ferencz m. e. h. u. a. v. nem tud. 
82. Tano Béiriicz bol<lizarne m. e. h. n. ezt vallja, azt 

mondotta az Varro Asson ha ennekcm fizetnek meg giogiet
tanalak. 

83. Tano Böröncz boldizar m. e. vallja Valamint az 
leania uallott ezis ugian ezt uallja. 

Ezt megh el felette uolt, .Tuan pctcrne. Azt mongia liogi 
az kik meg h rost alt a k 0 aspar Tamasnet, ezek uoltanak. 
egik az Varro Aszonj. s. az masik 'l'ot .Tanosnc. az . Varro 
Aszoni azt mondotta hogi hiszem tudod. a ki utol ment 
b e az u e t az r o s t a b a n e s az r o s t a l t k e ru e n i e n m e g L. 

89. (?) Tano. Szani Benedek h. u. semmit sem tud. 
90. Tano. Szani Benedeken. azt uallia. hogi azt hallotta 

az Varro Aszonitol. hogi Sz. Miklos napban akart valami giol
tsot az Labady eötsetöl FerenezWl es hogi ugi nem atta nekj az 
mint kcrte azt mondotta. hogi. no ide adnad megh ha adhatnad. 

91. Tano Banko Martonne azt uallia. hogi az V arro 
aszonitol hallotta hogi azt mondotta, mikor az Meszaros :Mik
losnenak az szemej faitanak. hogi ha ennekem. egi pintbor 
arat adna· en mcgh giogitanam az szemet. Azutan ismegh azt 
mondotta, hogj niaualias Mesznrosne Aszoniomnak megh sem 

18* 
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gioginln az. 8ZCme. motHlottnk ltoµ;i 1uegh sem. Arra mondotta. 
hogi nginn sem giogilll nz kiilii11bc11 mcgh. hanem cgik el 
tteRZ s. az mai>ik mrgh gioginl. es ugian ugi lot. 

fü?. Tano. Szabo :Mihalm'. h. u. a. v: hogi egiczer az 
V nrro Aszonj retek ml\got kert tiílc. azt mondotta hogi ugian 
hazahoz nigie. mert mrgh ban ia ha nem ad. maga az gier
mek agiu<lat is mcgh uirekd c11 miattam; az melieis ki fa
lrnt uolt. 

l13. Tano. Nagi Janosnc. h. u. a. v. hogí egiczcr uolt 
nalok l'oga11i Audras. it MegiPren. es bort ittnnak nalolok (?) 
azon közben be talalkozot az Varro ARzonj kinaltak italai. 
eR kerdette. min ngodik kC'giclrnetck. mondottak erre nekj. 
im Andras Vramna k nagion ualami pcöri 'l'nba Balintnak. 
mou<lak hogi Istnan Deak. mra monda hogi. am az Varns
lmzanal iRzik maid arra fordulok es ha meg h k e r ii 1 hetem 
e s az r u ha i a t m e g h e r h e t e m s e m mit s e f e ll i e n P o
g a ni Andras. ha penigh megh nem erhetnemis az 
r u h aj a t. ru e g h e z e íj e l m e g h k e r ü 11 ö m. e s t s a k e g i 
kis moslekat adhassak megh innia. bar ne feli 
t ö 1 e. 

!)4. 'l'ano. Nagi Ja11os hiti azont uallia mint az felesege 
az Varro felül. 

!15. 'l'nno. Hornat l'nlnc. 111. e. h. u. a. v: liugi nz Varro 
A,;zoni felől azt mon<lhattia. hogi mikor ezen tano leaniat 
httz!I. a<lta uolna. az Varro Aszuni leaniais ot födörgeöt az 
elllLerek közeöt. mondotta ez tano. hogi 1'isztcssegh adassek 
az io hiuatalos Ven<lC"gimnek dc az ki hiuatlan egi kcuese 
felre allion az emberek laba elül. ezt hogi megh ertette az 
Varro aszonj. megh haragut es azt tselekette ez tanoual. hogi 
el u ette az keze ne k erei e t, ugi Annira hogy Sok fize
tese es Aiandekiaual. ha ualamcnnire mcgh nem kellelhette 
uolna: edigh talau. tsak az szniahoz sem uihette uolna az 
kezet. hallotta Delan lstuanne hogi azt mondotta Az Varro 
Aszoni hogi no Vesztegíen tsak. Gaspar Tamasne akarna 
megh ha tsak az farat megh Vakarejthatnais az kezeuel. 
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ADALÉK A BOSZOR.KÁNYPRREKHEZ. 

(Vége.) 

Aztis mongja bogi az mint az Vranak az nenni Szabo 
Gieörgine megb uallotta eö felőle . mit beszelt legien. Tot 
Janosne. bogi ifiabat erdemlet uolna ez tanonak Vra. kiert 
megh szoleitotta ezen tano. Kiert rea haragut. e s re a ment. 
harmad magaual. es egi rostaban kemenien megh 
r o s t alt a: ki miat osztan Rem ülhetet sem alhatot sem fekbetet 
hanem oeztan hoznia ment cs feniegette hogi ha megh nem 
könniebeit raita· bizonj az predikatornak megh mongia. az 
Varro Aszonihozis ment fül kertc azt ezen tano hogi szollion. 
neki bogj könniebeitsen unlamit raita , mert szemeuel latta 
hogi harmad magaual az 'l'ot Janosno uolt ot és () r o e
t alt a kemenien megh. Kire azt mondotta az Varro Aszonj, 
hogi igazat mondasze mert ngi uolt , hogi ö ment be harmad 
magaual read az szobaban, az többi penigh az pituarban uol
tanak. de en Isten ugi eegdHen ot. nem uoltam. a.zutan kön
niebedet oszt.an ualameniro ioban megh: Aztis mongia hogi 
egikor mondotta az Varro Aszonj neki hogi no Aszoniom 
fogadom hogi nem faj immar ugi az kezed mint annak elötte, 
kire mondek azt teak az Isten tugia, e. en magam. monda 
ismegh. de bizoni enis tudom bogi nem faj immar ugi. 

96. Tano. luan Andrasne h. u. a. v. hogi eö semmit 
11em tud. 

97. Tano. Szabo Mihali h. u. a. v. bogi egiczer mikor 
az Varro Aszonial egi hazban lakot uolt egi leania az kit 
azutan az Meszarosnak adot uolt, aual kinalta monduan ved 
el az en leaniomat, e11 en meg tselekeszem. bogi. 8. eezten
deigh sem leszen giermeke. kire mondotam. hogi ne ad bar 
ennekem. Aztis mongia bogi Atsadi Janosne azt mondotta 

-446-



177 

neki egiczer Niulon hogi uegi egi tehenet es en ni e g h t s e· 
l e k e sz e m az t h o g i m i n d e n s z e r k e t t ö t b o r j a z i k. 

98. Tano. Darna Janos, 99. Atsadi Gaspame h. u. a. v. 
bogi eö semmit sem tud. 

95. (?) · Tano Juhas Peterne m. e. v. h. horvat" palnetol 
hallotta hogi Tot J anasne megh r o s t alt a. 

96. Matjas Kouacznak Az napa m. e. a. v. bogi egikor 
Matias Kouats meczetet uolt egi Ketsket le. es penzen ki 
adatta az husat1 hanem lS maganak· hagiot uolt megh. uatso
rara. ualamj ket funtnit, oda ment hozzaiok az Varro Aszo,;j. 
es kert hogi agianak eö nekijs az husban. mondottak h.igi 
bizonj nints töb . hanem a kit magoknak az tüzhöz tettek 
mondotta osztan hogi no attok megh. ez utan. mikor föl attak 
uolna az hust es ettenek. ki ment az leania az haz ·eleiben. 
es ot kin ugi let dolga. bogi olliat szikrazot az szeme. mint
ha az egesz uarason minden hazakot latot uolna: be menuen. 
azonnal megh mutatta Azonnal faini kezdetek az szemei· reg
uel oda ment" az Varro Aszonj es akkor osztan az ketske 
fagiaban kert 1 mondottak nekj bogi . bizoni nintsen. de ha 
mast meczenek le adnak osztan. megh nezte az leanianak az 
szemet, mondotta hogi nem eset ebben semmi. hanem mas 
niaualaia uagion : Kertek osztan hogi mcgh giogieitsa. Kire 
azt mondotta hogi ha megh nem talaltal uolna mast 
felöle. clöször az fol szeme azutan az masik ue
szet uolna el es szinten Vak let uolna: azt akar• 
tak neki tselekedni. egikor mondotta az Varro Aszon
nak • ez tano leania. Matias kouatsne. miert bogi igi uesztel 
engemet orsolia aszoni az szememmel. mert tudom bogi te 
dolgod. mondot arra. bogi tudom hogi egiczer megh köl hal• 
nom. de Isten engemet ugi segelien . bogi nem . enim hanem 
mase. de. ha hagiom uala nem· neked. hanem az Vradnak 
tselekeszik uala ezt, azt is kerdette bogi tudode miert fait az 
Vradnak az laba. mondot az M. kouatsne bizoni en nem tu• 
dom· Azert fait azt mondotta az Varro Aszonj. bogi az Vrad 
az Varas haza elöt az gadorban tilt. es Margit kosa Matene 
az pinczebeöl ieöt ki, es mondot neki, Matias kouats töltee 
egi icze bort, kire mondot. bizonj ahban nem iszol mert en· 
nekem nintsen mast arra ualo penzem. mondotta Kosane , , ne 

G;r&rl Min. 69 ri1. fb, m. lldl\. 12 
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tcöJtetnck mcgl..i. hngin11 tsnk. an11alis inlrnh fait Matias Ko
untsnak az labn. talaltn o!!zt1111 cgiczcr az uczan az kosanet. 
Matias kouats kerte hogi lciij ennokl'm cgi go l i a t. mert 
igen fain a k az 1 ah a i m. R. had keni e m a na l. mcgh 
mondotta M. kounts. Wnck ollint. a kiucl mind cltigh mcgh 
crncd mert harngRzom cu tP rPnd. kerdcltP' 111icrt, mondotta 
icrLe tim.k az lmzLnn CH i111 rnt•gh moudorn . hc ment uta.nnn. 
to gonosz aszonj. Te uoltal 111ind az cn lauamnak. s. mind 
nz felcsegem szcmenck dronloin. do ha mq~h 11cm giogicitaflz. 
Isten engemet ugi segcllicn bogi ualahnn lcl1et dc altal lülck, 
az utan osztan mcgh giogiult mind az kettH. 

l\Iatias Kouatsis es szcrcnt uallin mint az napa elö 
szamlalta. 

97. Tano Aczndy Gaspnr m. e. h. u. nem tud. 
98. Tano Ez tano Ezt is el Felejtette ngi mint Tot Ja

kabne, ugian azont vallotta az kit Varga pal valot az mnsik 
feleRege folöl, hanem aztis hozza teszi aznmint hogi az kin
b a n ige r t az szcgcni nsszuni Buza.t, flB rcgr.I oda ment nz 
Varro Asson cs kertc nz nr:il11l, cB az ura nzt mondotta adok 
eb e t 11 o m Ln z a t i11kah aclnek cgi szoker fot nz ltntn.dra 
kiud mPgh C'J.;Ctucuck mind Rt•n1111i edes J'al uram de czinalok 
fördöt mcgh giogicllju k, 11gi1111 azon n immljalian holt mcgl1. 

Balogh giorgnc Ezt el FelciWttc hogi ezt hallotta eczer 
hogi az szölös pal hnza clöt ösve talnlkoztannk Tot Janosne 
az kosnne mondotta hogi im hozzad akartam mennj mert az 
Varro Asszoni azt hanya az Rzcmemre hogi mi a:;i;t mondottuk 
uolna hogi az Varro Asszoni 111~sztctte nolna megh Juan An
drast mondotta. Tot Janosnc hogi mi föl mcgick. hiszem megh 
tala.l engemet, hiszen ö tugia ha. uesztctteie auagi nem 1 mint 
Keuer engem bele Aztis mongia hogt mikor az Apati LHrincz 
hazaban laktanak uolna, cs ket kertet fogt.anak föl. hogi el 
tseplik az buzaiokat, az urat ez tanonak el löttc az hideg. 
oda ment az Varro Aszonj. cs kerto az Vrat hogi maga belet 
botsassa oda az tseplökhöz nz ö Vrat minel bogi az hidegh 
löl. Kire mondotta. hogi nem bot.satom mert cnnekem attak nz 
kerteket, hiszem masokis bctogcölnek megh. de Isten megh 
giogittia: Arra mondot. Az V. Aszoni, hogi no bizoni nem 
tsepcölsz ez iden az utnn mingiarast cl dagadozot az Vram, 
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ugi hogi, nem bogi kereshetet uolna· hanem megh az hazat 
is el köllött adni miatta. 

99. Tano 'J'akacz Janos 111. e. s azt vallja hogij szemmit 
nem tud. 

0001 (300) Tano Kalj Gergölj· m. e. h. u. d.zt vallja 
hogi az mikor on kerettem valamit az kalamaris ladabol tehat 
mikor aual oda jlít uolna tehnt ö l<it dolga ostan hidnal hogi 
az derekja nem birta fejet taunlis megh betegegolt uolt od 
ban ft;jet az pntakno szobajahan oda ment kosa hozza ha 
mondotta had o l u a s s a k az f e i e dr e nem fai ennekem az 
fejem hanem mas niaualjam van ennekem e r ö u el re a o l· 
uasot az fejemre ugj let ostan dolga czak nem megh bo
londot az feie faiasaual. 

l. Tano Tuba Benedek megh esküt hüti utan azt vallja 
hogi mikor eö neki neminemö dologh miat peöri uolna it 
megieren. Miklos Peter Deakneual. tehat akkor igert uolna: 
Peter Deakne egi egi födelet Kosa Matenenak es az Varro 
Aszonnak. bogi ha mit tudnak tselekedjenek. az varro Aszonj 
erre nezve azt mondotta Tubanenak bogi iob uolna. ha uesz
tegh ült uolna: mert bizoni szegedre ültetünk. ezt penigh 
Takats Ambrusne is hallotta Kalnar Janosne is hallotta ez 
fedel dolgat. 

Aztis mongia. bogi mikor Peter Deak el akarta uolna 
az mostani feleseget uennj. egi kis kenier hiat adot Kosa 
Matene ez tanonak hatta bogi ad neki Peter deaknak es el 
nem Kerülheti hanem el keöl uennj ugi mond. Aztis mongia 
hogi az felesegenek es egi kis giermekenek igen gonoszul 
uolt niaualiaiok Kosa Matene giogieitotta eöket, es azt mondotta: 
hogi ezt bizoni Tot Janosne tselekette ezekkel. Aztis hallotta az 
maga felesegeteöl. hogi ha akaria Tot J anosne megh nemethattia az 
teöruenj teuöket. Aztis mongia bogi az feleseget81 hallotta azt is 
bogi mikor ö az hadban ment uolt. es az felesege innel hazol 
buslakodot uolna raita. mondotta Tot Janosne. mit buslakodol 
azon ha attol nem tartanek. bogi it honis tsak ueszekedik 
uelem en azt egi szem pillantasigh. haza hozhatnam. es ugi 
uetnem az aito eleiben bogi ugjan meg dobbannek. Gaspar 
Tamasnenak mikor az leania g i e ö r öt fogna nolt. azt mon
dotta Tot Janosne. hogiha ö innel segetsegel nem let uolna 

12• 
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feiere iartak uolna. Az felcscge is cnnol semmit többet 
nem tud. 

2. Tano Andics l'ctcrno m. e. h. u. a. v. hallotta Varro 
Assonnak az szainból hogi Csepi Dümiitiir meg nem tudgia 
giogictfani Takncz Ja1101me de cn mcgh tudtam giogicttanj 
aztis hallottam Kötcl vcrü Fcrencz urtol hogi inzt mondottam (?) 
ö neki az Varro Asson hogi ha Valakinek pöij uan megh 
keres engem tcbat cn azt czelekeszem az Kar a ez o ni k e s
k e ni öt az aztal labahoz lakatolom es az hazat 
v is s a s o pro m, nincsen töb hozza Takacz Mihalyt hallotta 
ezt az dolgot. 

Azt megh el felette volt Tuba llenedekne. · mcgh mon
dani bogi egiczcr Tot Jnnosne Alom közben. egi K a 1 a p o s 
s u e g be n. megh ullot eWtte cs az fcieben niomta azt az 
siiueget, es az utan osztan megh süketült bele közel fel esz
tendoigh tartot raita. mind tsak az foic zugot egikor ment 
hozn nz ncnj a l lJ e r t p 1· e dik a tor 11 e cs lwgj beszclte nckj 
mint lct dolga. 1111„~h linllotta Tot Ja11osnc. oda ment es igen 
fedelet. Kire mondott a ez tm10. hiszc111 nem nevcsztcm. en 
senkit (?) kire 11iondot. 'l'ot .rauosnc. lio~i 11 a k u z a ki az 
rosta nltal nem lat. 

3. '1'11110 Bolerazi Uiörgjuc; Matiati Kouats, Bokcrazi 
Giörgi, lhoz Benedek h. 11. nzt uallja semmit sem tud. 

7. 'l'ano .lorin11 (l icorgi h. u. a. v. l10gi egiczcr lstuan 
Deak el killte. hogi Ilornat 1\Uhalnct lntfa uolt. az crdii szc· 
len ment uolna föl az bntiomnal. hogi haza lwza. es mikor 
hitta uolna. haza mondotta. liogi en nem megiek. kerdem tőle 
miert, azt monda hogi 11gian azert iur liogi vnlahun el ue
szesse magat. mert nem maradhatott nz kuruak mint. mert 
engemet ez egelis mind nz 11ze11tegihnz kcreiil hordoztanak. mert 
engemet. Mind ,Juhaz Andrasne gíeötcör. az Vram miat. ezen 
tano aztis mongia hogi horuat Mihalnetol hallotta azt is. hogi. 
Juhaz Andrasne föl iil nz maga tehencre. s. ugi iargallia. 

Ezt megh el felette uolt Farkas Tmnasne megh mondanj, 
hogi egiczer mikor az Vizuarj Peter Kitsin hazaban lakot 
uolna. mentenek oda az Varro Aszonj cs. Kosa :Mathene. es 
kesztenek hauiakodni szoual. mondotta Kosane. az Varonak. 
te ette! engemet megh te miattad unllom en az kint. erre 
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mondot az Varro Aszonj, egien E:1. Vilagh eördöge megh en 
nem ettelek. amaz penigh. azntan is ngian tsak azt erösei
tette. nzt is mongia hogi egi kis tia igen riuo uolt. Ker<lette 
az lennitol hogiha nwgis rnioc ez nz gier111ek. mondotta bogi 
bizoni ruio. azt monilutta hogi rin bi:1.oni. s. mind n<ligh riu. 
ualamigh en nekem megh nem fi;-;d az babasngert, mind nz 
koporsoiaigh sírt osztan: 

8. 'I'ano Bnn Benedekne, l lelan Ferenez. h. u. semmit 
sem tud. 

10. Tnno Fnrkas Pal. hiti ntan azt unllia. hogi latta 
Kosa llatenct hogi ki ke le tb e n, min <len k o·r precli ka
c i o k o r b a n a z k e r t e k a l a t n z .J n h t s a p a s t j a r i a. 
hol cliil ·s· hatol cs cgi hitnan F'azokat hordoz 
keze be n. mit szed bele mnga tngia be tckeriiezik kemenien 
s nagj hoszu lcpeii<liit neszen reia: s. ngi iar. 

Horuat Palne mcgh ezt elfolctte volt, hogi mikor az 
leanianak G i e ö r öt teörvenie nolt, A dot uolt, Tot .Tanosne. 
az 11 lca11ianak. j. mcgh holt embernek az allat, cs 
othon ruha nolt rea kiitvo kinel az hallotnak az 
allat föl kötik. es mikor megh holt az leania oz 
tan o n a k. ha z a h o z t a az 1 a cl a i a t e s ab b a talált a 
ezt. kit az szentegihazhoz nit e~ nz Wh tf1ontok köze uetet, 
mind ruhastol. 

11. Tano Kis Istunn. m. e. h. 11. azt uallia bogi ma 
hallotta kis Dalintnetol. hogi Horuat Andras V dnara mente
nek. Kosa Mateno es az Vnrro J\ssoni cs Horuat Andras nz 
u<luaron földit. mogh rugtak az labat azt mondottak. 
hogi ez sem io helen fekszik az 11tan igen fait osztan az laba. 
taneitottak osztan hogi i l li e n fii vet szegi e s meg h 
giogiul. 

12. Tano Szemlje Benedek m. e. h. n. a. v. Hogy föl 
jöt az Varro Aszon az Gara<liezon be jönc az ginlcs hazhoz, 
monda az Varro Asson az Konkoljncnak miert ugymond te 
hitelen Aszonj hogi ream uallottal, ha szemmi közod hozzam 
az ö felekekrc uallott volna, mi rennk ne vallott volna, Minel 
hogy ö kegyelmek ki hoezntta nz hazbol azokat az Aszonio
kat, kczesscgen monda arra Koczo Tstvan miert hogi cl bo
czattjak őket ngymond az Ilostie Knrnakot 1 hanem ~zolgnl-
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tatnak nekjk, rnouda nrra Szimon Ferencz 'l' e som vagy 
i o b az D o a k n o v a s n a n a l var czak ha azoknak mi tör
tenik1 mcgh lntot tejs mingiart mint jarsz. 

Fejer Tamasnc ez is olfelejttötte mikor Vizuary peter 
megh verte volna nz feleseget, ez Tanonak hnzanal voll1 Kosa 
:Matcne mikor ki keszcrtc uolna az ajton, erközik bo az Varro 
Aszony az pituarban mouua az Varro Asson Isten el vestet 
uolna teged kosane, hogy ne szerezhetted uolna az leaniomat 
Vizvarij peternek, monda Kosa.ne hazucz benne hogi en ször
zöttem volna ugi mond, mert te magad rugattad megh 
az k o por s o t vele mou<la az Varro Asszony arra Hazucz 
Tűzre ualo Kurva mert e n r ugatta n kosane visontok 
vissa. monta Varro Asszonnak Teis olljan tűzre ualo vagi 
mint en. 

Tano Vizuarij :Miklosne megh e. h. u. a. v. Vizuari 
Miklosne szaiabol hallotta Kosancnak 1 hala Istennek nincsen 
szemmi hoja. az mi znslonknnk arra montn Vizuari Janosne 
eregi innen mert bokmdoskodz. 

Tano Salaj Giörgne 1 Tano Salaj Giörgij m. e. h. u. 
szemmit nem tud. 

Tano llnrnt Istunn m. e. h. u. a. vallja hogy mikor az 
Varro Assont mcgh mcgh kötöztek uolna monda az 
Varro Asszonij tagccza mcgh kcgielmet az kötest, kire monda. 
Böröncz boltizar hadgiam cdes meniem, no Böröcz Boldizar 
••. nj megh hi<lgicd Dögcl le verem az_ marha.dat. (A mint 
az sokszor vállozó helyes írásból is kitetszik, két külön kéz
töl származik a vallatás.) 

•••••• 
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KOMÁROM VÁRMEGYE Gregorics Gábor 

-

KUN ANNA BOSZORKÁNYPÖRE 

E S7.erencsétlen nő Szabó Pál perhetei lakos cizve
gye volt, hol is mint bába kereste napi kenyerét, s hogy 
sorsán javítson, kérte mag:h a korníiromi lakosok kl>zé 
felvétetni. I 669. ápril 29-én kérésének a tanúcs {1ltal hely 
adatott és pedig - mi majdnem páratlan a krónika lap· 
jain, clién·e az akkor di,·ó szokást{>) - minden kezes 
és jéitállók nélkül. ri.lely kidló kech·ezmény \'il:'1gos jele 
\'Olt· az ó kifo~ástaJan erkölcsi ch'íélet.::nck. 

Kezdetben mint keresett szülési'.nó Kom:'1romban kcd
\'eló jólétnek ön·enclett. l'és<'ibh azonban kenyérirígyei, 
majd nyílt cllenei tfunadtak, kiknek núttével fokr61-fokra 
sülyedt, nem ugyan erki>lcsili:g, hanem anyagi hely-
1.etélren. 

Kíirörömmel néi'ték ezt irígyei, ellenségei arnnhan 
ezzel még nem elégedtek me~, lelklnd: wsztérc is tiir
tek, s mint crkiikstelcn személyt mutal\'a tit be, lioszor· 
kánysággal \'ádolták és iircliingiisségét h íresztclték. 

A girnosz hír mihamar sd1rnyr:i kelt, s fccskc-se
hesség~d repi.ilte ké.iriil a v:'irost, mindenki c,;aJ.: Kun 
Anna lirdiigi mt'sterségénil beszélt. A hír \'égre Hattyu 
lst\'án drosi fiihín'> füleihez is útat tiirt, ki is a ~yanu
sítottat azonnal tiimliic1.bc \'ellette, s hogy förvény elé 
állíthassa, ln"manya~ot kc1.dctt ;.,!yiijteni ellene, ~ micl<in 
ilyeket szerzett, 1674. szeptember 26-ún kii,·etkez1~leg v{1· 
dolta 1it a tiin·ényszék el1itt: 

>MÍtlll'>clon a ké.izcléhh dmult 1673-ik és az. elött 
való t<lhh számos esztencl1ikben is Kun Panna. alpc)rös, 
nem tuclatik honnét inclíttatvún és micsoda eltl>kéllett go
nosz szánclékt61 viscltel\·én, clf clcclkez\'én terem tó Istené
ről, és nz \'il:íghi tiin·ényeknck is sulyos büntetésit<il 

Gyulai Rudolf szerk.: A Komárom vármegyei és Komárom városi történelmi és régészeti egylet 1887. 
évi jelentése. Komárom, 1888, 22· -35. 
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nem rettegvén, Komárom vármegyében edgyütt és má
sutt is, cle ki,•áltképpen ezen Komárom kir. város{lban 
ili·clfü1p-(is mesterséggel éh•én, hi:wnyos emberüket \'esz. 
tett, hüvillt és \'arf1solt, a mint ad latus prnesentis Ac
tionis a szokás s1.erint perngalt és beadott inquisitionak 
renclilüil kitetszik. Kivánja azért mint l\Iagistratus és fö). 
pörös, hogy n mcghnevezett rab és alpörös az fölyebb 
meghirt iircliigi mesterségéért, emberek rontásáért, vesz
téséért, hl'1\•i)léséért, b{1jolásáért és \'arúslúsMrt, mint nril
dn rnl1í. iircliingils, tiil)b czinkos . t{1rsainak maga és ~lÍl· 
sok gonosz cselekedeteinek kinyilatkoztatásúé1~t elsübben 
csigúrn, annak ut{mna pedig országunk élö ti.irvénye és 
szokfüm szcrént, érdeme szerint \'al(1 biintctéseiil elevenen 
való megégctésre, tüzrc itéltcss~k, mi1soknak rettent<i pél-
11r1j{m1. K itöl tiir\'ényt is \'t1r."' 

M iclcitt alperesi ügp•écl, nemes H olli'1sr ~fí1tyi1s véd
bcszéclérc térnénk, \'essiink rii\'icl pillanti1st a tiir\'ényszék 
asztal{1ra tett \'Ízsgfüati iratokra. 

Az elsö rendbeli tanurnllom{1s 1674. aug. 4-én ejte
tett meg Hattyi'1 Ist\•:'m városi fii-, Klucsay István had
bíró és Szelczer Gyiirgy, a magyar katonaság jcgyztijé
nek kiizhenjiittiikkel ezen kércli1 pontol~ mellett: 

Mondja nü:J.{ hite ut{m n tanu, mit tucl, lútott, avagy 
hallott másoktt'il is Kun Panna ne,·ü bába feliil, hogy 
minémü \'arúslí1sokat, iirdiingi>sségeket cselekedett a je
lenva16 \:agr ·elmult esztem)(1kben mngút u tanut, \'agy 
másokat mcJ.{rnrúsoh·{m és meg\'cszt\·én és eJ.{yebeket mit 
tud fel(1le, miképpen mrúsolt és miképpen vesztett mc'g? 

Az érdekes vallomások ki\'onata helyett í1lljon itt az 
egész szószerinti teijedelmében. 

Primus testis Franciscus Kall.l\' 1 conci\'is reg11 .or
pidi Comaromiensis Annor. circiter 4o. Juratus examma
tus fassus est : 

Hogy ezen fiilliil meghnevezett Kun Panna Bába 
Szent-Péteren lak\'ím fatens Hctényen, akkor mégh gyer
mekkorában hallotta, hogy a var:\sláshoz tudott \'olna 
Kun Panna, nyavalába esvén itt Komáromba a faten8, 
arra néive hivatta Kun Pann{1t magúhoz, mondvím neki: 
Még gyermekkoromban hallottam, hogy tuclcz a varás
U1shoz, azért ha megvesztettél, ~ycígyíts meg engemet. 
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Arra mondotta l{un Panna: hogyha a füvek kijiinnt:k, 
meggyógyulok ; azonban írt is adott a fatemmek, maga 
Kun Panna keverte, és mondotta : l{enjen a feleséged is 
ezen zsirrnl, !\Zintén annyit fog haszníllni, mintha én 

· kennélek; és he is kiitiitte ezen fatenst. Azonban midtin 
reá fogtam Kun Pannára az megvesztését, mondotta Kun 
Panna : Gonpsz legény, akármit az emberre fogs:t. ! ezt 
is mintegy mosolyogva mondotta. De mihelyt bekiiti.itte 
a fatenst, és megkente a zsírral, azonnal rnszabbul Hitt, 
arra mondotta Kun Panna : Azt akarom úgymond, hogy 
megnehezedgyél, ez fogh jobban használni, mert meg· 
k<>nnyebbülsz utánna; de még rosszabbul liitt ezen fatens. 

Secunda Testis Catharinn Cserekl\'e, consors attacti 
primi testis, annor. circiter 45. Jurata ct exnminata 
fassa est: 

Boros Ábrahúmné ezen fntens le{mya, pnczit{lba hi
vat\'Ún Kun Panna által, mentegette magát, hogy bizo
nyoi; dolgai miatt nem mehetne a paczit:íha, ezzel Kun 
Anna kimenvén h{lzáhól, fatcns kikísérte t:s bok:ihan mind 
n két líll>a · kificzamoclott, éi; most ji; nyavaltl8 úllapothan 
van. Ugyanakkor megfenyegette, három újj:'l\'al integet
\'én, monda Kun Panna: Most akartam a pénzed · ára 
borábul inni, de most sem \'olt Ni'.ercncsém, haclgy{m 
csak ! ;\lásnnpra ,·irradóra kch-én, a fatcns mind derékig 
fü;sze zsugorodott a teste, hogy kínltícldn {lg)'{lhan ; 
urn lornstól hazaindul\·án, nyomultan találta fatenscl, i'.1gy 
\'ette le az ágyníl. Azonban a ház.at;'ljilt1 jfü·v;Ín Kun 
Panna, (1l•~.t hi,·atá be, panaszkodván neki, kérte, hogy 
gy6gyítna meg ; arra megtapogatván Kun Panna, mincl
gyárást jobban lett a fatens, és mondotta Kun Panna, 
roszat jth•al kiisd be. Minekeltitte pedig Kun Panna fe
léje sem ment volna a fatensnek, egy assz.ony - ki már 
megholt - tanácsul adta (salvo honore) az maga és 
di~znó ganéjával megborsolván kiisse be, és reá megy, 
aki megvesztette ; i'.110' is cselekedvén, kez.clett a házfelé 
járogatni Kun Panna, napj:'lban h{m1mszor nég\'szer is. 
Hi\'án egynehány iz.ben házába, dt: soha se akart be
menni, R{lcz János ház{lig ballagott, ott lapogatta mt:g 
Kun Panna cgés:~ lfün'tt, zsirt is ach·{m, úgy gytígyította 
meg magát. Zsirt flizni is megtanította fntenset. Az.011ban 
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awn asszony, ki a föllyül megírt on·ossiigrn tanította, 
meghagyta, hogy Kun Panna on•nssÍlgÍlvnl csak egyszer 
kenje meg magílt, tiihbsziir nem; azt cselekedvén, mintha 
késsel faragtúk \'olnn le ai'. egész testéröl a nyavalyát, 
úgy· megkiinnyehbeclett. Ismét egy bicskei asswny .orvos
ságot f1izvén fatensnek, délben egy óra tíljban úgy suj
tották a boswrkányok fatens házában azon asszonyt a 
fiildh<iz, hogy csaknem meg nem halt bele. »lm, mint 
jártam -· úgymond - miattad !e 

3-lia Testis Catharina Uallia, Conci,·issa Regii Op
pidi Comar. Com;mrs Pruclentis Gemgii l'ncsis Annorurn 
circ. 65 Jurata· et examinata fossa est: Hogy valami 
bábas{tgról metl\'én hazafelé a piarcwn fütal, ott reÍl ta
lálv{m Kun Panna, s versengett a Bábasúg miatt vele, 
n1eg is fenyegette, úgy meg\'eszt,•én ezen fatenst. Éjsz;· · 
kán hílzába bemenvén Kun Panna - testi szemeivel 
Ultta - és a fejét megfogv{m megrázta, most is süket. 

· belé; a lflbÍlt is akkor \'esztette meg, még most is 
nya,·alyíls. 

4-tP Testis Honcsta mulier Catharina ·sassiny, Con
sors Joannis Szab6, Ci\'is Attacti Oppidi Annor. circ. 55 
J ur. et Exam. fassa est: 

Hogy az elmult id<">kben penteles iingilt kétTén Kun 
Panna ti1le, nem adott neki, azért kutyaképébcn egykor 
reú ment a \'arásl<'1 és megh\'cs1.t\•én, mai napig is m·o
morult. l~s nem másra, imnem Kun Pannúr:~ gyan;1k
szik a fatcns nyavalyája miatt. Idei mulva hivatta magú
hoz nchímy i1.hcn, de soha se akart bemenni és mon
dotta: hogy 1i bizony nem gy<'1gyítja meg, mert azt 
inond&mák az emberek, hogy 1i \'esztette meg, - más 
az, hogy most olyan gp'1gyszere nincs. 

5-ta Testis Anna Kis, Consors Prudentis Joannis Alis, 
aliter Pécsy, Concivis jam nominati Oppicli Annor. circ. 
28 Jurata et Examinata fussa est: 

Magha ezen tanu semmiben meg nem clugván, sem 
másként meg nem sértvén az szemét az elmult eszten
d<iben, minek már egy esztendeje vagy tiibh, Kun Pan
nának pmrnszkodván Hzeme nyavalyás i'lllapotáníl, azonnal 
ajánlotta 1nag{lt Kun Panna, hogy rneg~y<'1gyítja, s ne
hány izhei1 on•oss{lgrn pém.t is \'ett fel fatenst<il, de csak 
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biztató szóval tartván csalogatta, és jobban elhatalmaso
dott szemein a nyavalya. Hoc addito, hogy egyszer reá 
találván ezen faterisre Kun Panna, belefuván a szemébe, 
mindjárt jobban látott \•ele ·, f ejél is megszorongatta 
ugyanakkor. · 

6-tus Testis Petrus Sátor, Concivis praetitulati Op
pidi, Annor. circ. 50 Jur. et Exam. fassus est: 

Az elmult időkben fatensnek a felesége gyermeket 
akarván s1.ülni, Kun Pannáért küldött, hogy mint Bába 
menne ho?.7.ája, mint ollyntén beteghe7.. Arra azt mon
dotta, hogy ő nem megyen, mert e) tudja, ki légyen Sá
tor Péter. Azonban arra a7. iclóre kelve, kérdezte a fa. 
tens: a Mit tuds7. én r61am - ugymond - hogy igy 
üzentél ho7.zám? meghidd, hogy megfogatlakc - ijes1.t· 
vén ótct a fatens. Azután egynéhány i1.hen a fatem~ fe
leségét megnyomván, ö reá gyanakodtak, arra \)aló né7.ve 
viszont megfenyegette e?.en fatens Kun Pannllt, hogy a 
feleségét nyomkodta volna. A fenyegetés ut{m úgy sziint 
meg, azután egyszernél többet nem nyomta fatens f cle
ségét; de fatens szemtM sze1nbe is reÍl fogta, arra csak 
tagatta, hogy <> nem olyan volna, azt is mondyán Kun 
Panna, hogy el nem szenvedi, de ugyancsak ellmllgatta. 

7-ma Testis Juditha Kis, Consors immediate prae· 
cedentis 'festis, Annor. circ. 34. Jurnta et Examinata 
fassa est: 

Hogy maga nem tudja ugyan· a fatcns, <> ves.1.tette·e 
meg, de rajta esvén a cselekedet és gyakorta való bo
szorkány nyomás, Kun Pannára gyanakodott ezen fatens, 
mert neheztelt reá, - hoc addi~o - hogy gyermekét 
is megnyomta a boswrkány ugyan akkortájban, de re· 
liquo nihil. 

8-us Testis Joannes Hersch alias; Csizmazia, Conci
vis praelibati Oppidi Annor. circ. 30. Juratus,. et · Exa
minatus fassus est: 

Hogy midőn ennek előtte három. esztendővel fele
sége gyermekágyon feküdt volna, feküvén már körülbe
lül három hétig, Kun Panna megkérde?.vén Szüts Mi
h~ly feleségétől, hogy kicsoda lett légyen a Judith, ugy· 
mmt a fatens feleségének Bábítja? arra felelvén Szüts 
Mih{dyné, hogy az nranyosi bfüm volt vele; mire felelt 
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Kun Panna, mondván: No megbánja még az aranyosi 
bábát! Mely fenyegető mondása után harmadik éjére -
már az előtt is beteg lévén fatens - mint egy éjfél előtt 
látott a házban némú zendülés után, sok számos asszo
nyokat, ki azt kiáltotta köz ülök: >fogd a kezét, e ·ki azt 
kiáltotta: >fogd a lábát!c A fatens elfordulván tőlük, köpö· 
nyegbe betak~rta a fejét; felesége pedig elaluván, mintegy 
éjfél után, felijedvén a gyermek, és az asszony felserken
vén, meg akarta a gyermeket szoptatrti, de a gyermek már 
nem tudta a csöcsöt tőle elvenni, mivel már be volt csukva 
a S7.ája , keze lába megvolt ves7.tve úgyannyira, hogy 
egy egész hónapig nem szoptathatták a gyermeket kü
llinben, ha nem csak S7.almaszálon által töltöttek tejet a 
gyermek szájába. Mely fenyegetésre látván a gyermek 
kfnlódását, Kun Pannára gyanakodv-án; rrdr!my i7.ben 1-ii
vatták a gyermekhez, de soha oda nem ment külünben, 
ha nem azzal fenyegették, hogyha oda nem jön, ók ~ a 

· Paterhez meirnek panaszkodni, és meg is fogatják; úgy 
ment végtére a gycrmekhei. Kun Panna, mintegy két
szer vagy háromszor megvon(tván kezétlábfü, és a szá
ját feszegetvén, mondván : Nem les7.en semrni gondja, 
megszopik abból. És (gy éppen arra a napra, a me-lly 
napon egy egész holnapja lett volna, meggytSgyult a gyer
mek sok kfnja és szenvedése után. 

9-ik tanu Tarnúc:t.y S<Slla, Számbokréti János házas 
társa, 30 esztendős. hite ut{m vallja : hogy egyebet nem 
tud felőle, hanem csak m~t hallotta tőle, kérdezvén ·ezen 
tanu mint volna? arra felelte: meg kell halni. A t<>bbire 
semmit. .„ 

• • 
Minek utánna ezen bizonylatokat vádló a törvény

szék as7.talára helyezte volna, felsz6Htotta alpöri>st, mi
szerint az ellene felhozott vádat ismerje be, vagy tagadja. 

Ekkor alperesi i.igyvéd a v{ld értelmében kÖ\'etkező
leg válaszolt: 

>Mivel a Magistratus és fölpfül>s vfüljfünm illyetén 
három dolgot vt>tt fel: I. hogy az alp. itt Komlu·om vá
rosában s Komárom vármegyében l>rcföhgös mesterség
gel élt volna; 2. hogy bi1.0nyos embereket vesztett v~lna; 
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3. hogy büjölt bájolt volna, melyeket a7. alpörös tagad, 
és mivel a Magistratus és fólperes mellékelve beadott 
inquisitio által azokat az alpörösre akarná bizony{tani, 
ezen bizonyságok vallási ellen fgy replikálok. 

A mi az elsó tanu vallását illeti, annak vallástéte· 
leivel a .mostani. Actio meg nem világosodik, sót a7.ért, 
mert, ~alÍja, hogy még Hetényen )aktában alp. felül hallotta 
volna, hogy midőn Sz.-Péteren lakott, a varásláshoz 
tudott volna. 

Ez csak hallomás, hallomásnak pedig a ·tör;foyben 
nem szokott hely adatni. 

2. Azért, mert azt vallja, hogy azon hallomásra fogta 
volna az alpörösre a yaráslást, de azt nem mondja, hogy 

. tudná, miszerint nyih·án úgy volna. 
3. Azért, mert maga vallja, hogy miclön ráfogta volna 

az alp. nem v.allott, sőt inkáb tagadta. 
4. Azért, mert láttatik mintegy vádlónak lenni, holott 

nem az Actióban feltett punctumokra, hanem maga nya
valyájára s abból oriáltatott gyanurn llltsz.atik vallani. 

Második tanunak is vall{lstétele a meghirt nyavalyá
járn mit sem militál, mert ma~a teszen vallomfü;t arról, 
hogy alpiirfo; az ó leányát paczitába hívta, s miclón aj· 
taján kimenvén, ól kikisérte, l!tl>a killczamodott yolna, de 
azt nem mondja, hogy ördiigi mesterséggel mcgvesztette, 
büjmte és bájolta volna. 

J; Hogy az alpl>röst kérte, s az zsugorodott testét 
bek<>tfüte, abból még nem sül ki, hogy örcHingös volna. 

4. Ahol emlékezik, hogy egy asszony S1.avára nem 
az alpörfis, hanem saj{lt maga a tanu k<itözte be magát, 
ott is más ember szavaibcíl, mintegy gyanuképpen akarja 
a bübájolást alp<ir<isre hádtani. 

5. A bicskei asszony szavára épftett vallomása ezen 
tanunak, semmi erővel nem bir. 

Harmadik tanu is a fcilpC>rös Actiójára és az alp. 
részéról permutált nyavalyájára nem felel, hanem saját 
nyavalyájának elóhozásával látszik az alpöröst vádolni, sót 
amit láttak is, bizony(tani nem elegendő a vád erós{té· 
sére, mivel csak egy tanu, egy tanunak pedig vallástétele 
akármely dolognak megerósitésére semmit sem milital. 

Negyedik mivel azt vallja, hogy nz nlpfirös tóle 
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n~minemü penteles üngöt kért volna, és minthogy neki 
nem adott, a varásl6 kutya képében megvesztette ~ ö 
alpörösre gyanakodott volna. Itt nem gyanakodás kiván
tatik, hanem nyilván· való tudás, látás, hogy alpiirös ör
dögi mester8éggel él, sokakat ront, büvm é8 bájol. 

Ötödik tanu vallástétele is nyavalyájára semmit sem 
bizonylt, mivel saját szemeinek nyavalyáját fo1·gatvin vallja, 
hogy alpörös igérte volna magát arra, hogy meggy6-
gyltju; ha ez szintén ·úgy lett volna is, azzal ördöngös, 
büjös, bájos nem lett volna. 

Hatodik tanu vallástétele is a vádra semmit sem 
tendál, mivel maga vallja, hogy midón felesége megnyo
matott volna, az alpiirfisre gyanakodott. Itt nem gyanuság 
- mint föllebb - hanem bizonyos dolog kivántatik. 
Láttatik· ezen tanu maga szavaiból és vallásiból rr ::rö 
vádol6nak lenni. 

Hetedik tanu vallisa is, mivel csak gyanun alapszik, 
a törvényben annak is. helye nem szokott adatni. 

1674. aug. 16-án ·e tárgyban a katonai törvényszék 
előtt ujabb vizsgálat ~szközöltetett. 

Kihallgattattak G~:őri Ilona, Berki György hitese 25 
éves és I<ántQr Susanna Pinke Jánosné 32 éves. Letett 
eskü mellett az elsó fgy sz6lt: Terhes állapottal lévén, jó 
lclkfo;meretére vallja, t)Jdja azt, hogy midőn egykor ezen 
tanu terhes lett volna,, az ·említett bába sok izben aján
lotta maga magát, hogy hfvná bábaságra, mert ö neki 
ötven, vagy hatvan pénze vagyo·n a tanunál, el se hagyja, 
kire ezen tanu ajánlott.a is magát, hogy el nem hagyja; 
de· midőn az. ideje eljijtt volna, egy másik b{lbát, Nagy 
Andrásnét hivták, s hogy azért az említett bábát kihagy· 
ták, neheztelt az, minthogy néhai Nagy Mátyásnénak is 
panaszkodván azt mondotta: No, ugye Berki Györgyné 
nem hivatott, de lássa, nyerjen vele! És az.tán mindjárt 
harmadnappal hogy föUörösztötték, a jobb keze zsugoro- . 
dott meg; gyanakodván azért, hozzája sok izben hívatta 
a tanu mind urastul, de nem akart szép szerrel jönni, 
hanem a:r. ura mcgszidalmazván és fenyegetvén, l'1gy jl>tt 
le annak utánna hozzája, és háromszor a karjára p{ik· 
dösvén, és csuk egy ruhával. bekötötte azt parancsolta 
volt, hogy harmadnapig ne oldja föl, de a nagy kín miatt 
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nem tarthatta rajta a kötést, hanem annak utánna (salvo 
honore) lóganéval ~s valami zsirral bekötözvén, meggyó
gyult ismét kötése után, annak előtte pedig semmit sem 
használt neki. A gyermeke ves7.tése felől is ugyanezen 
bábára gyanakodik ez okból, mivel egy pénteken nála 
lévén, hogy semmit sem adott neki, s1.0mbaton mingyá
rást gyermeke nagy k(nokat látott, ugyan pénteken meg 
is világtalanodott, jóllehet hogy annak utánna ugyan az 
ó varáslása által gyógyult meg valamennyire, de még 
most is nem a szintén úgy lát, mint annak előtte. 

A második fgy vall: ötödik gyermekével Kun Panna 
lévén bába, mivel szegénysége miatt a pénzzel adós ma
radott, idő telvén az maga lellnykájút kiildte érette, de 

. a7. ura itthon nem lévén és magának is pénze nem volt 
keze között, .a bába leánykájának meg nem adhatta, ha
nem mondotta neki, hogy most ne busítsa, mcl't nincsen 
most pénze, a lt~ányka pe~ig beadván, hogy pirongatással 
bocsájtotta volna el, másnap azél't 1·eá találván n bába, 
szólt a tanunak: •No te Pinkéné, mél't pil'ongattacl el a 
leányomat ?e arl'a felelt a tanu: "Bizony nem pirongattam, 
hanem csak kértem, hogy víujon, mert az uram nincs 
itthon, magamnak is nincsen pénzem ;e erre felelt a bilba: 
•No hiszen várj csak, el nem mégy vele !e Elválvún a tanu 
tőle, mindgyárást rázkódni kezdett, ~s a kezei f{ljrii, ehmy
nyira jutott, hogy másnap az ágybul is fel nem kclhctclt, 
mind kezei, mind lábai össl.ezsugorod\'Ún. Hh·ntta cgync
hányszor és az Istenért is kérette, hogy j<jjjfin el hozzí~a, 
dc mindenkor nagy haraggal felelt: •hogy nem megyen 
bizony őc. A tübbiröl semmit. 

Ezen bizonyságok vallásaira alp. ü~yvéd válaszolja, 
hogy az elsőnek vallomása a 111ostani motivára semmit 
sem használna, mert maga mondja, hogy a jobb keze 
megzsugorodott, s ~lpürösre gyanakodott, hogy ez tóle 
volna, miqthogy bábaságra nem hívta, 1:1 talán gyerme· 
kének is azért lett volna vesztése, mivel alp. kérésére 
semmit sem adott. 

Második tanu vallástétele is egy pontban sem bizo
nyítja az actiót, sem pedig ai alpörös negativáját, hogy 
nyilván ördöngös volna, ördögi mesterséggel másokat 
megvesztene, büjölne, bájolna. 

1 
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Igy lévén a dolog, hogy felperes által szedetett ta
nuzások által sem az meg nem bizonyosodik, hogy itt 
Komárom városában s Komárom vármegyében ördögi 
mesterséggel . élne, sem az, hogy'- bizonyos embereket 

. megvesz.tene, sem az, hpgy búvölne, bájolna; mindezen 
oknál fogva, mind pedig arra nézve, hogy az illyen ügyek
ben ad simplicem inquisitionem senkit nem condemnál
hatni, hanem kivántatik, hogy személyek szerint jelen 
volnának azon tanuk, és Bírák uraim által ultro citro 
megexnmináltatnimak. Ezért kívánja az alpiiröst felmentetni. 

A fölpfüös magistratus ünnepélyes óvást tesz ezen 
védekezés ellén, kiváltkép pedig azért, mert a vádat ab
solute nem meri tagadni, hanem köriilirt tagadásokra 
megyen, hosszasan vitatkuzván a bizonyságok vallomási
b<Sl mennyire tünik ki az, hogy az alpörös itt Komárom 
városában és vármegyében varáslott-e ? S mivel csal a 
helyre vonatkozik, megengedni láttatik és mit nem is 
meri tagadni, hogy ezt>n városon és v{1rmegyén klvül 
nem varásolt volna ; mert precise azt kívánja a bizony
ságok valU1sibúl legyözetni, hogy ai alp. itt Komárom 
várm;ában és vármegyében varáslott-e? ~livel pedig. a 
criminalis iigyekhen nem a hely forog kérdésben, hol 
cselekszi valaki a tilalmas dolgot, mint m{1s egyéb \igyék· 
ben szokott lenni, hanem maga a dolog szokott kérdésbe 
vettetni, amit a gonosztevő cselekedett; el oknál fogva 
az alpörös is akfü·hol cselt:kedte a varáslást - melyet 
absolute nem is mer tagadni - elég, ha tilalmas dolgot 
cselekedett; ugyanis az ef éle személyek éjjel jár6 baglyok 
lévén, cselekedeteiknek idejét és helyét meghatározni 
nem lehet. 

Ami pedig a beadott vizsgálatot illeti, awk oly vilá
gosak, amilyenek törvényben szoktak kivántatni, s noha 
látszik ellenek sokat felelni az ;1lp., az n~indazonáltal 
mind hiábavaló, mert az ilyen dologban vel ipsa suspi
tio gravis és pédig nem gyanuból val6, hanem nyilván 
történt, tapasitalt dolog. Ugyanis a legelsó tanu vallo
mása nemcsak hallomásból való, hanem szemtől-szembe 
mondott beszéd, ahol ezeket mondja: Ha megvesztettél, 
gyógyíts meg, mely szavára· hozzá is fogott a tanu gyó
gyításához; azért ha a megvesztésben nem volt része, ily 
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nehéz szavak után nem kellett volna a gy6gy(tásba ár
tani magát. Egyébiránt ritka orvos szokott lenni az, ki 
az oly nyavalya gyógyltásáhoi értene, hanem ha tudós 
hatalma vagyon, másnak megrontásában is. 

A második tanu vallomása is eróslti a fp. ·vádját és 
nehez(ti ai alp. dolgát; mert ennek a vádlott fenyege
tése után csakhamar nyavalyája lett, aminthogy az ö la· 
pogatása ,1tán tágulhatott azon nyavalya, sőt megmon· 
dotta a bizony&ág, micsoda mesterséget vöttek a házhoz, 
és ki azon nyavalyának oka, megtetszik abból is, mei-t ő 
gyógy(totta meg a tanul. 

A harmadik bizonyságnak ellene nem mondhat, mert 
az nyilván vallja, hogy Ölet Kun Panna vesztette meg. 
A többi, és pedig egytól-egyig oly világos jelenségeket 
vallanak, amelyek elégségesek a fel peres vádjának bebi· 
ionyltására. Hogy pedig közönségesen a bizonyságokat 
vádolóknak mondja, azért ünnepélyes óvást tesz ; kilel· 
szik az inquisitiónak praeambulumaiból: ha bizónysá- · 
gok-e vagy vádolók? hisz törvényes úton vették létüket, 
s vallomásaikat nem maguk ajánlották, hanem bírói erő· 
vel kényszerlttettek arra, s annyival erösen, hogy nem 
máson történt dolog, hanem saját nyavalyájukat bi· 
zonyitják. 

Ami a tanuk előálHtását illeti : az nem szükséges, 
mert ezen birák elölt szedettek, és már másodszor is telt 
vallomásukra újból megkérdettek. Kívánja azért mint a 
vádban, hogy alpörös elsőben csigára, azután halálra 
ítéltessék. 

Alperesi ügyvéd, hivatkozva a vád tartalmára, mely 
Komáro.m vármegye és városára szorltkozik, hivatkozva 
arra, hogy a varáslást tagadta, mind . pedig a bizonysá· 
gok ellen tett szavaira ; kívánja a b(rák által azoknak 
leendő megolvasását, s ezek után védenczének teljes fel· 
mentését. 

Ekkor következö határozat hozatott : Mivel Blrák 
uraim az Bizonysághokat ultro citroque ruminalván, az 
mellyekbül világhossan meghbizonyosodhatnék,. hogy az 
alpörös ördöngösségben és bújölésben, bájolásban, sőt 
embervesitésben voltaképpen vétkesnek lenni compcrial· 
tathatnék, mivel majori in parte az cullateralis bizonsá· 
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gok magokon esett nyavalák miatt supplicalni láttatnak. 
Ez okért a7. magistrntus ad futuram sedem Judriarum 
ezen collateralis hizonys!lgokat statuúlni és tovább is in
quiraltatni tartozik, s ekkor ítélet mundatik. 

Ennek folytán 1674. S1.eptember 25-26-án kihall-
gattattak : ' 

Hetényi Kis Mihály, nemes személy, 40 éves, ki kö
vetkezóleg vall : Egykorban a maga házát tapasztotta 
\'olna és Kun Panna oda men\'én, igen kezdette szeren
cséz.ni a fatenst, és to\'ább is szóba elegyedvén egymás
sal, több sza\'ai közt mondotta tanu emHtett Kun Pan
nának >No s1.égyen mások Annya ! ugyanis még nem 
ittál az én pénzemben,c mivel a fatens felesége terhes 
állapotban lévén, azt remélte Kun Panna, hogy tanu fele
sége őtet hívatja bábának, azonban eljiivén az idő, más 
bábát hivatott, s midón gyermeke lett volna, aiután mi;it
egy . harmad nappal rútul kifakadozott a lába majd egész 
czombjáig feleségének; tanu mindjárt gyanakodott Kun 
Punnára nzért, mert nem ól hívatták hAbimuk; azonban 
fatem; alattomban m{lsok últal odahívatta a· mag-a ház{1hoz 
Kun PunnÍll, ki me~nézlc ft:lc:ségének lábát, rc:illchclt há
roms1.or, morilh·im: •Ne félj édes le{myom, nem te1jed 
tovább ;e e1.t adta okul: :i.l\láskor ne feküdjél a1. ajtó mt:I· 
lett ;e amint hogy nem is te1jedctt tovább, amint Kun 
Panna meggy,)gyítá is feleségét a maga tudományával. 

Thaly Ilona, nemes személy, Kis Mihály hitestársa, 
30 esztt:ndö.s: :l\Iindeneket azok s:terint tud ts vall, mint 
az ura, hoc addito, hogy fiacskája is szintén azon sierint 
járt a lábaival, mint a tanu asszony, mivel Kun Panna 
valami csizmát keresett nála, mit látván a tanu, meg
mondta urának, ki fgy szólt: egyátallán vége Kun Panna 
dolga, mert csizmát keresett, azt mondotta neki, hogy 
vagyon, nem tudta, hogy eladták a legénynek; és ugyan
azért is Kun Pannára gyanakodtak, hogy nem egyéb, ha
nem ö cselekedte. 

1674. deczember 26-án ismét a türvényszék elé ke
rült Kun Anna ügye, midőn is a fentebbi két t1.nu val· 
lomására alp. ügyvéd válaszolt. 

Mivel - úgymond - eien tanuk is csak gyanún 
és gyógyításon épftik vallomásaikat, az actióra semmit 
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sem militalna, ·mert az. actio azt kivánja, hogy ördöngös 
volna, ördögi mesterséggel élne, sokakat megvesztene és 
varáslana, amelyek az egész tanuk vallásib61 ki nem 
telne; kívánja a7.ért az alpörös felmentését. 

Miután a tanuk személyesen elő,ál!rttattak; s hitük 
alatt vallomásaikat újb61 megerős(tették, ehhez. képest: 

Deliberatum est: Mivel az Dnus Magistratus el A. 
beadott és coram Tribunali authenticaltatott biz.ondgok
bul az Incatta Parsnak varáslása és füdögi Practicával 
Embereket val6 meghvesztése világossan és sufficienter 
comprobáltatott, melly bizonsághoknak Judicialiter lött 
fassi6jokat az Incatta Parsnak coram Tribunali . elolvas
tatván elótte, azon Incassa Pars totaliter tagatta. Ez. okra 
nézve, mivel tagadást tölt az bizonsághok ·ellen, az kik 
igen világhossak, másképpen is pedig több cff éle varásl6 
és ördögi Practicával Embert vesztó Társainak kinyilat
koztatás.ára elsőben csigára ítéltetett, annak utánna, hogy 
elevenen érdeme szerint elégettessék judicialiter condcm-
náltatott. · 

Városi levéltár 7. k., 60- J • 
• • • 

1676. decz. 18. Kun Anna boszorkánynak a kínpad 
után tett vallomásai gr. Hoffkirchen, a komáromi vár 
fókapitányának kivánságára, i:i1élt. és fút. Kollonits Lipót 
r6m. sz. birodalmi gróf és a pozsonyi magyar kamara 
elnökének közbejöttével, Hattyú István fóblró, nemes Zá
·porszky János, s a tortura alatt tett viisgála~ idejében 
jelenvolt összes esküdtek, úgy a fcntemlítctt kincstári el
nök s a mellé rendelt Eysfortth János német mester, to
vábbá Dras6czy András vár alkapitánya és Zaluszki Imre, 
a sajkások fövajdájának jelenlétükben, Hattyú István ál
tal hiteles alakban - azon 6vás mellett, hogy ebből a 
város elöjogaira semmi sérelem ne következtcssék - át
adattak. 
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KOMÁROM VÁRMEGYE Alapi Gyula 
BŰBÁJOSOK ÉS BOSZORKÁNYOK KOMÁROM 
VÁRMEGYÉBEN 

' 1. A mocsai boszorkányok. 

Az 1714. esztendő elején Fiilöp Mihály, Császár község
hir<lia több hites férfiakkal együtt ezt a levelet irla vagy irnlla: 1) 

Kedves Thott István· Uram. 

Történik illyen állapot Mostanságh Nálunk, Mellyet 
is akarunk Kegyelmed eleihe adni, hogy lévén riarnngozó 
Mihály házánál egy öregh Asszony, ki is midőn megh 
betegült fogadván maga mellé egy leánt az melly öregh 
Asszony azon leánt arrn kérte, hogy legyen Boszor
kánnyá, az midőn azon leány halván ollyan hirt, hogy 
Győrött foktak megh az féle Boszorkányos Embert vala
mely szó beszéd közben elő hozván, hogy úgy mondgyák 
hogy azon Győröt megh fogol ember ide Császáron 
tízre vallott volna, arrn mindgyárt feleli azon leány jaj 
bizony talán én reám is rám vallott, mivel immár engem 
kért az a vén asszony, a midőn azon vén Asszony az 
Leánnak mutatta Mesterségét ki hivla nappal azt mondgya 
a leánynak: te pila ~) néz ezen az Töki kertjében ho~y 
mii l.ítsz, egy kis idéí mulv.ín c1zon Asszony vissz<1 jiin 
kérdezi dZ le<lnlul: no pild mii lcit<ll, arra az le<lny azt 
feleli egy nagy nyives kutyát lállam, azon Asszony arra 
azt mondgya teneked olyanná köl lenned elsőbt!n. 

2. Az után mongya vén asszony az leánnak, te 
pila ha az Asszonnak gyermeke !eszen, tudom hogy 
férfi gyermek !eszen, az két első ujoddal huzd meg az 
lábait háromszor annak minden csontya a kezedben 
marad azt osztán ad nekem én teneked száz forintott 
adok érette. 

3. Hogy ha penigh valakit meg akarsz veszteni 
legh elsőb valami Atyád fiat köl megh veszteni, mert 
én is legh elsőb az öcsémen tanultam ...... hogy 
az térde kalácsát vettem ki ; megh te neked is pila ugy 
köl megh tanulnod, ha valamely Atyád fiát megh vesz-

1
) Komárom vármegye levéltára. BUnlető perek. XII. fasc. 115 .. 

') Ügyetlrn, féleszU nőszemély; ronda, kócos, vaksi nőszemély. 
Magyar tájszótár. II. 142. 

Komárom, 1914 
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ted; de pila annyi sokan vagyunk meg hogy az ideji 
buzából csináltunk egy mérő csikmákott az szent Gellet 
hegyen de abból csak egy egy szál jutott egyre, de az 
bor sem lesz bőv mert azt is elittuk. 

4. Vallya ezen pila leány, hogy azon öregh Asszony 
hogy már ő 17-et vesztett meg az Mocsai gazdálkodónál 
azért vesztötte meg hogy egy alkalmatosságga! egy 
pénzt kért tőle nem adott és az után valamely ctekel 
hogy nem adott nekie, arra való haragjában vesztülle 
megh. ltem azon Leány vallya hogy egy alkalmatosság
gal annyin mentenek az házhoz hogy aligh fértenek az 
házba az Asszony közben ült és 2b szál gyertya volt 
az kezében, az vén Asszony Soós Örzsébet evet a Bo-

. szorkányokkal. 
5. Vallja azon leány, hogy egy alkalmatossággal 

azon Asszony el akarván vinnyi őtet egy csigás kantilrral 
neki ment sok küzködési után hogy semmit sem ..... . 
a vén Asszony nekie az Mécses cserepet verte az l.;ejé
hez arra az házbul kiszalat és az vén Asszony szilla és 
azon vén Asszony ugy r.;enyegeti megh hogy M ... a hil 
kimondod hidd el hogy el köl lc1111ed az fd litpio.küd 
nélkül ez után az vén Asszony kantárostul az Leányzó 
szeme elől ell tönt. 

Actum Császár die 10 Mar. A. 14. 

Fülöp Mihály Biró töb hites férfiakki!I 
együtt. 

Az öregh Asszony Mocsára ment. 

Eddig szól a feljelentés, amelynek alapján a megvádolt 
Tói Mártonné Soós Örzsébet pár nap mulva a vármegye tömlö
cében ült. 72 esztendős kálvinista volt az öreg asszony, akit 
már március 24-én vallatóra fognak s aki a jegyzőköny sze
rint „szabad akarattyából, minden kemfoy kényszeretés nélkül 
az aláb való dolgokat az mind Punktatim következnek, vallotta." 

Nevezetesen 1. Soós Erzsébet is a bajba keriilt emberek 
szokása szerint azzal a vallomással kezdi, hogy nem {i n ho
szork..íny, mert al>hm1 a hiszc111hc11 votl, hogy llltíimk hü1,í11 
könnyebben gázol ki a hinilrl>ól. Azt vallja, hogy a. tisztelendő 
mocsai plebános ur, Szomba/17 Miklós uram édes anyja, Tengöl 
Falu Zsuska, Tankáné és Haj-Szücsné az igazi boszorkányok, 
mert a vallatás előtt való napon, 9 órakor éjjel, „az árestom 
háznak vas Rostélyos Ablakán hozzája bújtak leg ottan az 
Pap Annyja és Tengöl falu Zsuzska keményen dömöszkölték 
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fejét szorongatták csak azért reájuk ne valljon." A boszorkányok 
k\!rnényen megfenyegetik .Soós Örzsét és Tengöl Falu Zsuskát, 
n pap anyját és Haj-Szücsné!, boszorka kollegáit arra is 
kényszeritették, hogy tekerjék ki egyik lábát, mert nem akar 
veliik járni, Haj-Szücsné penigh arra azt mondotta: 

- „Ördögh neki, ha nem akar velünk járni, csal< ne 
éirullyon ell bennünket és elleniink ne valljon."· 

2. Vinculumban levő asszony azután azt vallja, hogy a 
mocsai Haj-Szücsné egy Balog·h nevü embernek a kezét meg
vesztelte, mert ez szemére vetette Haj-.Szücsnéi:iek, hogy a 
nála dajkaságban levő Török János kis gyermekét tisztátalanul 
tartotta. Arra Haj-Szücsné megfenyegette Baloghot: 

- „No vá,·j megbánod azt, amit mondottál," - és erre 
hatod napra. megvesztette Balogh kezét, de Haj-.Sziicsné fü
veket szedvén és abból füves vizet csinálván kétszer azzal 
megmosván, egy hétre meg is gyógyította tizenhét pénzért a 
kezét. Erre tanuul vallja a Mocsán lakozó .S.zele Juhásznét. 

3. Reá vall Tengöl Falu Zsuskára, hogy az Nagy Már
tonnál laktáhan egy 10 esztendős győri leánykát tartott ma
gánál; ez a leányka mutatta neki Tengöl Falu Zsuska három 
fazék ördöngös zsírját (circiter egy-egy pintesek) és azt mon
dotta a leány, hogy ha valakinek rosszul van a lába, ezekbül 
a zsirokbul keni Tengöl Zsuska. 

4. Azt pedig, hogy Tengöl-Falu Zsuska és Haj-.Sziicsné 
csdlrng·ydn boszorkányok, onnét vallja, mert kezét-lábát meg
vesztették és rövid idő alatt meggyógyították. 

ó. Nevezetes vallomás. 
Vinculumban levő asszony „közmondásb1íl" hallotta és 

vallja, hogy „az igmándi tavalyi Bírónál az Boszorkányok 
zászlója lett volna kezénél az ládája fenekén." 

.Soós Erzse azután leírja a boszorkány mulatságot. 
6. Ez az igmándi tavalyi bíró 1711. esztendó karácsonya 

előtt valami két héttel a mocsai falu pincéjébe jött, ott voltak 
.Szombath Miklós plebános úr édes anyja, Tengöl Falu Zsuska, 
Haj-Szücsné és több más boszorkány ; „ottan táncoltanak, 
ettenek, és ittanak, földre teritettenek Asztalt valamely Darab 
Ruhábul, az étek állott egy sült Báránybul és Disznópecse
nyébül, kenyerek helyet penigh 12 darab követ tettek, melyet 
az igmándi Biró vitt az vendégségbe és tizenkét fakések is 
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voltanak az asztalon, s ettenek, melly köveket az igmámli 
tavalyi Biró zakitta szétt, az utóbbiak fa késekkel ettenek, az 
Pinczében való hordókbul mindenikéből vettenek Bort, de az 
Nyirfa abroncsos hordóbul nem vehettek italt, mind hogy az 
ollyatin abroncsú hordókbul nem vehetnek és nem is árthat
nak; egy hegedősek is volt ezen alkalmatossággal és táncol
tanak, az Táncz mester penigh az említett lgmándi tavalyi 
Biró volt, midőn penigh két óráigh egy véghben ezen mulat
ságokban lellenek volna és az Pinczébül ell akartak volna 
menni azon Hordókat az mellyekbül Bort vellenek, teli okád
ták s ily formán töltöttél< helyre az Borokat; ezek vég"ht>e 
menvén ell tünlenek, az vinculált fatens penigh lslent emlél
vén lábbal ment szálására, midőn penigh az Pincébe mente
nek az Tengöl Zsuska vitte két kezénél fogva az mondotl 
Pincébe, ugy hogy a lilba sem érte mindenütt a földet." 

Ez a társaság 1711-ik esztendő karácsonya után két 
hétre _megint eggyé gyült Mocsa falu pincéjében és élkkor is 
hasonló táncolásokat, evéseket ivásokat-kövellenek el „ezen 
alkalommal az Pecsenyéjök öt sült Tyúkból állolt, mellyeket 
ugyan az lgmándi tavalyi Biró hozott magával, az tizenkét 
keő penigh kenyér helyet és az 12 fa kés ezen másik allrnl
matossággal is az Asztalokra az földen voltanak; az Pinczébe 
penigh mind az két ízben az ajtón mentenek be, m~iynek 
lakattyát Tengöl Falu Zsuska nyitotta ki és bé is tsukta." 

Soós Erzse, hogy mentse magát, azt vallolla, hogy nem 
evett velük, hanem egy tőkén ülve, nézte őket. 

7. Következő vallomása is érdekes Soós Erzsébetnek, 
amelyben elmondja, hogy ennek előlte mintegy 6 eszlendőkkel 
(tehát 1708 körül) nemes Fejérvármegyében _bizonyos falunnk 
határján az Boszorkányok eggyé gyültenek, ahol ellel<, iltak 
és táncoltak, a boruk vörös volt. Neki egy pénz ára égett 
bort (pálinka) adtanak innyia. „Legollan, mondja Soós Erzse, 
egymással azon esszegyült Boszorkányok paráználkodlmiak 
és mezitelenen láncollanak." Ő természetesen nem láncolt, 
nem is paráznállwdolt, noha az Paráznaságra eleg-el kénysze
rileltél< és az emlilelt kevés égeti bornál töhbet nem is ivoll. 
Erre a helyre a boszorkányok repülve menlek és hog-y őt -
nem akarván vetek menni repülve - repülve két karjánál fog
vást vitték. Ezen az összejövetelen az emlitelt plebános ur 
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anyjt1 nem volt jelen, hanem az l\,!mándi tavalyi biró, Tengöl 
h1l11 Zsuslrn, 1-!aj-Szücsné volttJk az ismerős boszorkányok, 
ezeken kiviil látta és ösmerte a Györei! lakozó Gyógyétó l<atát, 
Hajdu feleségét, azt is tudja, hogy az mondott Gyógyétó Kata 
mej.! levén vesztve egy Kisshmáti István l<ovácsné (mely most 
<iy(irel l<1ldk) me\n,ryúgyitollc1 e1, C'kill drciter 10 esztend<'>kkel". 

1 '..ddig ttarl .Soó~ Orzs..!hct cbú Vélllom.ísa, mely egy hisz
terilrns elmének kaland0s mesije, vagy egy körömfont go
nosztev6 kitanult védekezése lehet, mert belekeverte a mocsai 
IMP dnyj.ít, és több mocsai javasc1sszonyt, nyilv~n abban a 
hbzemben, hog-y akkor kisebb biinletéssel menekül, ha többen 
lesznek. De ig-en érdekes az igmándi „tavalyi biró"-ról mon
dott vallomása. Ezzel az igm:índi bíróval bizonyosan meg-
1-:"Yiílt a baja, és nem lehetetlen, hogy boszuból keverte bo
szorkányság hírébe. 

Március hó 26-án folytatta vármegye a tanuvallatást; ez 
é!lkalommal azt a kisleányt hallgatják ki, akit a feljelentés 
emlit: Móron lakozó Kovács János leányát, a 16 éves kálvi
nista Ilonát. A kis leány ugyanazt vallja, amint Császáron 
a bircik uramiék előtt, március 16-án. Megtoldja még azzal, 
„hogy az Soós Ürzsébet vén asszony arra is tanitotta ölet, 
mondvcin: te pilc1, ha azt akarod, hogy férjhez ne mehessen, 
t1 kire haragszol, Leányzó csak háromszor keriíld meg őtet 
és mcss el az hajátul, azt vesd valamely folyó vízbe és ha ezt 
megcselekszed, mind acldigh az ollyan Leányzó férjhez nem 
mehet, valameddigh te magad nem akarod, hogy férjhez me
hessen, csak gólya fészekből csinálj lughot és moss meg a 
fejét az ollyan Leánynak, aztán férjhez mehet." 

A leány még azt is vallotta Soós Őrzsére, hogy Csá
száron lakozó Szabó Mihály házánál a boszorkányok éjjel 
összejöttek és Soós Őrzsébet is jelen volt köztük, mind a tiz 
ujján egy-egy égő gyertya volt, ezt szemeivel látta, Soós 
Örzsét megismerte, a többit egyet sem. Mást nem vett észre, 
mivel nagy, nehéz álom ereszkedett szemeire. 

A gonoszlelkü „igmándi tavalyi bíró" Esterházy József 
f erenc gróf jobbágya, Szalay Ferenc volt, akit a vármegye 
másnap behozatott „úgy mint a följebb irt Asszonynak f assió
jábul praesens Boszorkány"-!. 

Nemes és nemzetes Lábody Ádám, a kegyelmes érsek 
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ő eminenciája, a fölséges saxionai herceg kardinális tiszt
tartója, nem különben Kazay András, Bokor László, a tekin
tetes nemes vármegye esküdtjei és Fre'1/ik Ferenc (fröhlich) 
a vármegye perceptora (számvevője) előtt történt a szembesités. 

Szalay Ferenc harmadmagával ment(abirósággal: Takácsy 
Ferenc igmándi nótáriussal és Pográni János eskütt emberrel) 
a tömlöcházba és Soós Örzse rögtön reámutatott Szalay f e
rencre, mint az igmándi tavalyi biróra, hogy ő volt az., akivel 
a mocsai pincében együtt voltak és szemébe mondta neki: 
kegyelmed az, aki fa késsel metszette a követ, és az öt siilt 
tyukot, meg a bárányt hozzá és ezen öt sült tyukot legelsőbh 
is Tengöl Fatu Zsuzskának tette elibe. 

Szalay Ferenc azt felelte erre Soós Őrzsének „IH.'111 iKd·· 
zat mondasz, mert nem voltam én teveled, soha nem lcíll<1luk, 
nem is ismerlek. Bárcsak egy gyermek tudna ellenem leg ki
sebbet is mondani I" 

Soós Erzse azt vágta vissw: én is könnyen 111011dh11t-

11tím azt, hogy nem ösmerem kegyelmedet, hét ház11tíl lakt<1111 
Mocsán, én ellenem is senki semmit sem tud mondani, dc él 

miatt láncos vasat kell hordoznom. 
Szalay f erenc azt dobja Soós Erzse szemébe: meg ér

dem lelted. Soós Erzse pedig visszafakad : amit én meg ér
demlettem, bizony szinte úgy megérdemlctled te. 

Itten végződnek a periratok. 
Nem ismerjük további sorsát Soós Örzs~nek és S;1.<il<1y 

Perencnek, sem Tengöl Falu Zsuskának, Haj-Szücsné usszony
nak és tisztelendő Szombath Miklos plebiinos ur édes anyj<]
nak. Akkori idők szokása szerint aligha szabadultak sztírnzon 
a vádhól, amelyre csász<íri hirák 11ramiék feladtíst1 folytcín ke
rültek. Soós Erzsére rátették cl vármegye bilincseit és .:1z nem 
egy könnyen került le róla. Hogy mosta ki magát az ördön
gős igmándi tavalyi biró, érdekes volna tudni ; itélet uincsen 
a biinpörben, az is meg lehet, hogy a 72 éves vüdlott nem 
várta be a földi igazságszolgáltatás végét, hanem a fels6hh 
biró elé állott bűnös lelkével, aki egyedül látja tiszttín az ig<Jz 
és bűnös emberek lelkét. 
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1721. esztendő augusztus 21-én töpörödött öreg anyóka 
került a tekintetes vármegye ítélő bírái elé, boszorkánysággal 
v(ídolva. Gyenge 'tagjainc1k alig volt jártányi ereje, csörgö lán
cok csüg-g-lek kezén lábcín, nyilván, hogy meg ne szökjön 
a vén boszorkány. 

Madar Komárommegye udvardi járásban fekszik, Esz
terg-ommegye határán. Kis református község, mely a XVIII. 
évszázad elején Oyullly Ferencnek, Esztergomvármegye 
els<'> alispánjának birtoka~ volt, később a Pcilffy hercegek 
kezére keriilt. Ebben a kis faluban történt Barla Katának, 
!Jcncze István özvegyének tragikus esete, akinek feje 115 
éves korában, az 1721. évben hullott le hóhér pallosa .alatt. 

Kereskényi László és 5urányi Imre vármegye esküdtje. 
1721. j11nius 11-én megjelentek Madar községben az alispán 
11ta.si1ására é~ tanuhallgatást végeztek, ez volt az alapja a 
vád11ak. 

/\ kérdő pontokbéln arra nézve hallgatták ki a tanukül, 
hogy 1. Barta Kata, Bencze István özvegye mind nevezett 
férje életében, mind pedig annak halála után milyen gonosz 
cselekedetei miatt vetődött gyanuságba és miért tartatott bo
szorkámrnk? 2. Madari embereknek, gyermekeknek és bar
moknak ördöngös csinálmányaival ártott-e és azokat meg
vesztegette-e vagy mt>g rontotta-e, avagy ezek közül meg
gyógyított-e valakit? 3. Barta I<ata kényszerített, avagy hizel
kedé> szókkal bocsátott e m<:ísokat is ilyen Istentelenségre és 
boszorkány Eördöggel leendő Zimhorára? 4. Nem dicseke
dett-e vagy fenyegetőzött, hogy ennek, vagy annak ártana, 
vagy árthatna és minemü szókkal? 5, Eskü alatt vallja meg 
a tanu, mit tud még és kit tud jó bizonyságnak lenni? 

Molnár Erzsébet, Vörös Mátyás özvegye, 65 éves asz-
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szony volt az első lanu. Ez azt vallja, hogy f:;-ehér blván 
lányának beteg lábát gyógyilotla Barta Kata egy Hajduné 
nevü társával ; a leányt bizonyos füvekből készült fürdöben 
meg is fürösztötték; a leány látta, hogy Barla Kata és Haj
duné két bika képében bőgve mennek raila, hogv 111egöklel
jék1 de amidőn tehát agyonöklellék volna, Széki János 1m:1dari 
lakos megvédelmezte ellenük a leányt. A leány azl is lütta, 
hogy minek előtte szállásukra bementek volna, ismét asszonnyá 
változtak .. A leány többé nem is ment hozzájuk fürdeni. Nagy 
bőbeszédüséggel mondja el azután az a tanu azt, hogy fü1rla 
Katának édes leánya, a madari ökör-pásztor felesége, ü~sze
lörte az anyja egy fazekát, amelyben neki ételt adoll. 1 :zen 
Barla Kata leányával jóformán „összewjdult·" : az napo11 este 
a tanuhoz mentek Barla Kata és leánya vacsoráért, ill szemére 
v~li a tört cserépedényt. Alig ment el Barla Kala, a lecínyn 
azonnal rosszul lelt a többiek látárn, ugy, hogy jó iJeig nem 
gyógyult ki, Barla Kata mondta, hogy ő gyógyitolla ki kél
szer is. Ezen kivül dicsekedett elé51te, hogy lslcnl<'íl olyc111 
tudománya vagyon, mellyel az ördögöt kiiizi az emhcrbiil. 

A második lanu Szőcs Mária, Szöcs Miklós11é 110 éves 
asszony; - emlili, hogy ure .Szücs Miklös, hal eszle11deie 
Barla Kata unoküjünak a nadrágját megirházla · és nem 
akarta kiadni hitelbe Barla Katának, ez megfenyegette az 
urát ilyenképpen : 

- „No várj csak, ha valami nyavalája érkezik Lecínyod
nak, reám ne szorulj, amint is ezután circa eölüd napra ret
tenetes nagy fej fájás gyölt Leánykájéra ugy annyira, hogy 
minden Ruhácskáját tépte-szaggala ~ nagy kinnycíba, ~>zcmé 
nek csudakér>pen való kiforJulásával, szájának, szemének, 
úgy ~gész képeinek kiilönb-kiilönb féle irtóztató figur<íkk<ll 
félrevonyásával, melynek moslanságh fére vagyon a szája, 
a bal szeme pedig·h kifordulv.:1. És mniJéín nevezelt le,í11yk<1 
<lZon nyavalába eseti volna, drc<1 kilencedik llilpon cl· ~:yiilt 
L~arla Kata a Fatens asszony szállására és a 1i1int IJilvdrban 
földön feküll volna azon Leánka, senkinek semmit sem szúl
csak hozzá borult és valmnil fülébe sugol s avt1l elment ~;z.:íl

lására, erre peJigh rosszabbul lölt, hogy sem ez eléítl. Mégh 
ezen kivül circa három esztendővel Barla Kal<íval összve 

') Foltol vetell a nadrágra. 
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alrn<.lvcín és kért Fatens Asszonytól egy csirkét, hogy nem 
ígért nckije, intvén Barta !{alél kezével fatens Asszonyra fe. 
nyegeh'il<épen és mondván; eregy csak eregyl A fatens 
Asszony c1li1~ lépett hé szcíllcíscÍrcl már a csöcsöm6 férfi gyer
mekét él 11y<1vé1lya kiíiliilte." 

l l<1n11c1dik tanu volt 5ziic8 Mildös, dki felesége vallo
m áscít meger6sitette. 

Negyedik tanu Tó!h Erzséhet, Bencze Andrásné 50 esz
tend{)s élsszonynak ezelőtt kilenc eszteh<.lövel nítul kisehese
dcll és feld<lgmll a jobbik 11.lha. (iymmí<l 11zonnal [3arta l{aléíra 
esett, <1ki egy tyulwt kért t61e, de nem adott neki; harmad
napra ldsebesült a johb lába. Az ura elment Barta Katához, 
hogy felesége megvesztett Iá hát gyógyítsa meg. És azon 
úrcihan elment hozzájuk és mind a két kezével megtapogatv.:ín 
f<íjdc11r11as lábcít egy kevéssé reá is kötözött, akkor rögtön 
megszíintek a fájdalmai, rá is IHíghatott a lábára, holott az
eliíll le sem tehelle a földre. 

fcíml>or Mihályné, Vadassy Dorottya az ötödik tanu, ez 
nem tud semmit sem mondani. 

j,111k11s Gergelyné, Papp Zsuzsánna 25 esztendős me
nyecske nHír többet fecseg. Barta J{ata a tavaszon elment a 
t<11rn napához „egy pinz ára tyukmonyat kérni, hogy nem 
adoll nckije, onnand való elmenetele után, a fatens Asszony 
napé1 licicskájcínak azonnal fére ment a johbik orcája és az 
01Tc1 is 111e1miirl>ült, ugy, hogy negyednélpig az egész képe 
irtúztc1tó figurcílrnt mutatott; azon nap este elkiildöttek Bari cl 

Killciért, hogy gyógyittaná meg a gyermeket, ez el is menvén 
kérést>kre és minek előtte hozzá kezdet volna orvoslásához, 
héírorn izhen keresztiil kocsulta a kezeit, néki vonta magát, 
ez utcín szemeibe köpött a gyermeknek és egész képét megh 
szorongéltta két kezével az eő módgya szerint reá is olvasott." 

llis finitis szállására ment Barta K<lta, azonban mintegy 
fél fertéil óra mulván kiát a Gyermek az Annyára ily szók
kal: Anyám Asszony, Istennek legyen hála már semmi gon-
dom sincs 1 · 

A gyerek meg~yógyult és más nap dicsel<ekedik, a 
szolgillegény előtt, mily hirtelen meggyógyította Barta Kata. 
Ezt megtudta Barta Kata, másnap reggel recidivába esett és 
olyan lett az ábrázata mint az előtt. Hítták megint Barta Katát 
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de biz' a nem jött, a gyerek megorvoslására azt válaszolván, 
hogy az éjjel igen meggyötörték az ördögök. Ámbár elment 
de nem tudta többé megorvosolni é-s mostanságig romlott 
ábrázattal vagyon. 

Hetedik tanu Bózsa Mihályné, Bocska Zsuzsánna 40 
éves asszony, ki a mult őszön egy darab kenyeret adoU 
Barta Katának, mikor kéregetett nála, de ezzel nem volt meg
elégedve és még szállására se ért még, mikor a tanuságtevő 
asszony szája félre vonyódott és fél szeme kifordult. Elmegy 
Barta Katához és kéri, gyógyitaná meg romlott állapottyában, 
mert ha nem, ő más uttal fogja az iránt megkeresni, mivel 
senki őtet más meg nem rontotta. Barta Kata sem veszi tré
fára intelmét, füvekből fürdőt csinál, kétszer megfüröszti és 

· egyszer valami füves lugban a fejét megmossa, igy állott 
helyre egészsége .. 

Barta Katát, Bencze István özvegyét maga a vármegye 
másodalispánja fogta perbe boszorkánysága mialt, akinek 
vád levele 1 a következőképen hangzik: 

„Mi módon az personaliter adstans 1 (ncatla)~) nem tuda
tik, honnénd indittatván és minémü Istentelen rosszra ingerlő 
természettül viseltetvén, mini Isten eö Sz. F'ölsége mint penigh 
e világ az iránt való Törvényét és Sulyos büntetését félre 
tévén s azokkal nem gondolván, sőt maga Teremtőjének 
ingyen való kegyelmét el tapodván, ellene pártolni és az 
ördöggel szövetségei vetni s magát boszorkánysc1gra ad11yi 
és az által bizonyos az Tekintetes Törvény Szék előlf 
bővebb declarálando személyeknek killö11b-kiilö11b féle kép
pe11 árlani és őket ugyanis ördögi csinálmánnyal megh szorí
tani, némelyeket penigh az után. ujabban hasonlö ördöngös
séggel és Irtóztató gonoszságokkal ellkövet11yi merész/el/. 
Kivánnya azért, hogy az többször irtt in vinculis personaliter 
adstans 1. illyesmi szemtelenségeért (hivatkozás a törvényekre)'' 
maga megérdemlett hlinlelésére, másoknak penigh rellentii 
példájé.Íra tüzre s kövelkeze11dűképp2n halálra iléltes~ék." 1 loz-

') Ko111<íromvármci:ye lcvéllcirn. BUntető perek. XII. fdsc. 135. 
~) Személyében jelcnlev<'i vtldlollnő. 

') TriparJ. Partis tmae Tii. Hí. - S. Stephani Libr. 2di. Caput. 31. 
32. - Sancti Ladislai Lib. 1 mi Cap. M. Directionis ilem. l<itt. Cap. 9. 
Quart. 30. ef Praxis Criminalis usu recepta rar. 2dae Art. 60. 
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záteszi a vádirat még, hogy _többi vétkeinek kipuhatolása 
céljából a vádlott a hazai törvénykezési szabályok 'értelmében 
a szoká~os torturának vettessék alá. 

A vádat Skaricza György Komáromvármegye helyettes 
viceispár:ija 1721. julius 5-én nyujtotta be a vármegye törvény
székéhez. 

Barta Kata ekkor keriil a vármegye tömlöcébe a hoszor
ktínyság vádJa alatt. 

Aug. 21-én vette a törvényszék tárgyalás alá iigyét, mely 
Skaricza György helyettes viceispán elnöklete alatt lÍjlc1ki 
Ferenc, Röth András és Baranyay Imre szolgabirák, Bokor 
László, Taixelperger Ádám, Hajnal Ádám, Frelich Ferenc, 
Kereskényi László, Surányi Imre, 1 Schendli András és Keller 
Ádám eskUdtekből állott. 

Alig kétszáz évvel ezelőtt a törvényszék ilyen kérdéseket 
intézett a vádlotthoz: 1. Vagyon-e az ördöggel szövetséghe? 
Titkos vagy nyilvánvaló? 2. Minémü móddal és formán légyen 
azon ördöggel való szövetséghe? 3. Mikor történt és ment 
véghben azon szövetségh? 4. Mennyi időre? 5. lrással avagy 
is szóval? 6. Holl és minemii helen? 7. Micsoda szándékkal 
és alkalmatossággal? 8. Volt-e valaki más egyéb jelen annyi
szor irt szövettséghnek véghben vitele alkalmatosságával? 9. 
Minémii részén Testjének légyen az ördögh szövettség·hi
nek jele? · 10. Minémii okhul indittatott ezen fstenteienségh 
és ördögi dmborára? 11. Minémü uttal és móddal, practicával, 
susogással, ördöngósséggel üzte maga ördöghi boszorkány 
mesterséghét? 12. Hányszor, minémii heleken és mely időben? 
13. Minemii személyeket rontott s minémii marhciknak ártott, 
kiket gyógyitott hasonló ördöngösséggel? 14. l<itiil icln11lta 
ezen ördöghi és boszorkányi mesterséget? 15. Kik lettek 
légyen társai ezen mesterséghéhen és holl és hányszor voltak 
edgyiitt Társaival? 16. Volt-e olyatén Tudománynya, hogy 
tetszése szerint ugyanis ördögi mesterséggel az hová kivánt 
vagyis igyekezett-mennyi, oda akár Bakon~ akár köpenyegen, 
Paláston, söprün és vellán és egyéb aféléken és hasonlóképpen 
más egyébb személlyeket ezen el hozattathatott? 17. Minémü 

1) A vizsgálatot, mint fentebb mondottuk, e két utóbbi esküdt 
vezette. 

") Favágó bakon. 
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móddal, csillagokhul, ilvegbül, tükörbül és egyéb efélékhiil 
jövendillt és Titkos állapotokat meghtudva és kijelentet? 
18. Nincsen-e ezen ördöghi mesterséghének Uzésére való 
szerszáma? füve? kUve? zsirja? kenyője? és egyéb eféle Porté
kája, s eszköze? Hol? Kinél? és minémil helséghekben és helen? 

Aug. 21-én hallgatta ki a törvényszék Barta Katát. Elmonuja 
nacionáléját, hogy kálvinista és száztizenöt esztendős circiter. 
Azért van fogságban, hogy Madaron lakó Jankus Gergely 
öccse, Jankus György „általa lett szájának felre huzzattatását 
és megvesztését" neki tulajdonitja. Tagadja, hogy az ördöggel 
állana szövetségben. Arra a kérdésre, hogy az ördögn~k Véln-c 
valami billege rajta, azt feleli, hogy „azelőtt az ördögöktül 
kinzása leveit és azok miatt teste megkékillt." Azután el6adja 

· hogy a tömlöcben Jankus Gergelyné, fiával Gergellyel egyUll, 
Vörös Mátyásné. és Jámbor Miskáné 1 délben és egy éj
szakán megkinozták, férfiak is megrohanták, Vörös Mátyásné 
pedig egy vörös tehénnel rajta ment és meg akarta ölni. f:kis
meri, hogy ördögöktül megrontott személyeket gyúgyitott 
nyilvánságosan, fürösztötte őket különféle füvekkel, némelyeket 
ugyan olvasással, a hályogos szemeket meggyógyitotta. Ta
gadja, hogy valakit megrontott volna. Ellenben az ördög mes
tersége által megrontottakat, kik szivekben megrontottak, 11é111i
nemU füvekkel gyógyitotta, vagy hájogban lévő személyeket sok 
rendbélieket. Meggyógyitotta a nemzetes Gyulai uram lovát is 
„kinek far zábája leveit, hamuból parazsat és három eleven 
szenet öszve timporálván egy kanna vízben, megh mosta láhllil 
és fejét és innya adott abbul, azonnal fölugrott és semmire 
gongya sem !éveit az után." 

A további kérdések így szólnak: 
Akit az ördögh megh kísért minérnü füvekkel kel gyógyi

tanyi? Ostormén fával, fagyal fával, nap után járó kóróvéll, vad 
megy fával, zsellér monyu kóróval, eczetet üszve köl Wznyi 
az nap följövetele előt hordot vizben circa harmad napigh 
förödnyi köl benne. - Kinek hitták azon Asszonyt, az kitül 
tanulta az mesterséghet, most él-e? Nem tudgya kinek hitt<ík 
egyébnek, ha nem Pannának, ki is özvegy leveit és Bagotán halt 
meg. - Nem járt-e az l(ncatla) egyéb aféle istentelen gonosz ör
döngös boszorkány személyekkel vagy egy vagy más helyekre? 

') Az ellene valló tanuk. 
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és ha ugy? hova? Nem járt, hanem ez előtt s ugy ez rab
ságában, szívében, lelkében elragadtatva mint egy két nap és 
éjjel, lévén, az Teste. mint egy darab fa, de kiragatta ell és 
hova vitetet, nem vallotta azt megh. 

A hiróság megesketteti a tanukat is: Szőcs Miklósné 
vallomását oda módosítja, hogy mikor Barta Kata kis leánya 
fülébe fújt, azzal félre vo11yódott a szája. Egyszer pedig Bart<l 
K<lttinak megengedte, hogy a fejében keressen, akkor Bartél 
K<lt<l megfenyegetvén öt, kilelte a hideg. - Bózsa Mihályné 
is megtoldja vallomását azzal, hogy télvaly nem adván cseres
nyét Barta Katának, megronlotta a lábát, hogy egy hétig rá 
nem hóghatott. Egy hét mulva hozzá menvén Bcirta Kata, 
csak megtapogéllta lábát és meggyógyult. 15 esztendővel ez
előtt leányának hályogos szemére ráolvasva az meggyó
gyult, de mikor egys:ier megbánta, amit Barta Katának adott, 
ez éjszaka rosszabbul l.m leánya szeme és meg se is 
gyógyult. 

A vádat a vármegye magisztrátusa nevében terjesztették 
elő, melyet Zichy Ádám ligyvéd képviselt, aki tortúrát kivánt 
alkalmazni a tagadó vádlott ellen, míg Bohus László Ugyvéd 
a vádlott védője nem látva igazoltnak a vádat, szabadon bo
csátást kért. A vád és védelem tornája után - tekintettel a 
főbenjáró esetre, - hallgatta meg a vádlottat, a törvényszék 
a fentebbi kérdésekre nézve ·és él tárgyalást eln<lpolta. 

Szeptember 16-án volt a folyt<ltólagos tárgyalás B<lrta 
Katalin Ugyében. A vád a tanuk vallomása alapján kiván íté
letet mondani, sőt az Isteni törvényre (Exodus) is hivatkozik. 
A védő az elfogult tanukat kifogásolja, akiknek vallomása 
a gylllöleten alapszik és nem látja bizonyítva az ördöggel való 
cimhornságot, ·ha a vádlott gyógyltó füveket használt. A vád 
a tanuk vallomása mellett ismételten lándzsát tör és az ördöggel 
való szövetséget a ráolvasással bizonyítva látja. 

A törvényszék a vád és védelem több izben való mér
kőzése után meghozta itéletét és a vádat beigazolva látta a 
tanuvi:lllomásokkal. Mivel a vádlott sok esetben bUbájosságg<ll 
és ördögi mesterséggel (magica et diabolica arte) több sze
mélyt megrontott, ezzel Isteni és emberi törvényeket sértett s 
a tanuvallomásokból és a vizsgálatból mindez világosan ki
derUlne, mások elrettentő példájául : elsőben torturára, azután 
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pedig a törvényszék különös kegyelméből fővételre, azután 
pedig testének máglyán való elégetésére itéltetett. 
. 1718.+ szeptember 18-án tortúra alá vonták a madari 
boszorkányt, aki azt vallotta a kínzás folytán, hqgy midőn 
ezen büneért az rabságban behozták volna „a következendö 
éccakán egy nagy fekete seregh hozzája ment zászlókkal, az 
kik között zászló tartó lévén Madaron lakozó Jankus Gergely 
ugy· annak édes Annya is, Vörösné és Jámbor Mihályné ki
nozván ezen Asszon! és elragadván lelkében. Amint is azon 
fekete seregh közöl volt egy kalapos, mellet is ugyanakkor 
meg nem ismert s nevét sem tudja, ki légyen." 

Kiszáradt agyának ezt a lázas fantazmagóriáját vette 
jegyzőkönyvbe a bíróság. 

Két nappal az ítélet után alkalmazták a torturát a szeren
csétlen Barta Katán, a következő napon pedig lecsapta fejét 
sovány kiaszott testéről a hóhér bárdja, mint ezt a pörcsomón pár 
szóval feljegyezte a törvénylátó bizottság. 

•Helyesen: 1721. V.ö. 503. lapon közölt dátummal 
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3.0láh Mihályné,Baronyai Kaf<t,a kamocsai boszorkány. 

Komárommegye udvardi jtirásában széltében gyógyítottak 
a tudós asszonyok és a kuruzslás virágzott a XVIII. század 
első felében. Majd minden községnek meg volt a magil 
javnsélsszonya, aki kent, fürösztött, ráolvasott : már ez utóbbit 
csak tudománya és tekintélye érdekében is. A vármegye pedig 
tűzzel, vassal pusztitotta ezt a népet, de a babonát nehéz 
kiirtani, ha egyszer a népben gyökeret vert. 

Oláh Mihályné, Baranyai Kata esete 1) tanulságos ·példája 
a mindenáron való boszorkány fogásnak és jellemző világot 
vet a XVIII. évszázad gondolkodására. 

Oláh Mihályné úgy került a vármegye tömlöcébe, hogy 
Varga Judit, Hegedűs István özvegye, kit boszorkánysággal 
vádoltak, reá vallott a tortúra alatt. Bizonyos Mihálkáné 
szentpéteri, a kamocsai cssordthmé (ez Ol<lh Mih<llyné) és 
Júh11 Mihályné martosi asszonyok ellen tett V<lllom<lst; ezen t1z 
aldpon Ol<lh Mihályné ellen is megindult a bűnvádi eljár<ls. 
Kalandos, hányatott életét megtudjuk vallomásából, melyet 
1727. október ·29-én vettak jegyzőkönyvbe a vármegye urai. 

Baranyai Kata lllaváu, fönt Trencsén vármegyében látta 
meg a napvilágot, hol 12 éves koráig nevelkedett a pápista 
hiten; innát Bazinba szakadott, aholott is 4 esztendeig lakozott; 
Bazinból Modorba, onnét Duszta-Födémesre, onnét pedig 
Galántára ment szolgálni, holott is nemes Lipthay Ferenc 
uramnál volt szolgálatban. Itt egy szakácshoz ment férjhez 
és 4 évig lakott véle, amikor az ura a franciára ment és oda
veszett. Özvegységében Farkasdon, Nyitra vármegyében 
húzta meg magát, mely két esztendeig tartott. Itt ismerte meg 
Oláh, máskép Kis Mihály, kamocsai pásztorember és feleségül 
vette. Kamocsán 15 esztendőkig lakoztak békességben, onnét 

') Komárom vármegye levéltára BUntetö perek Fasc. XII. Nr 414. 
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16 Bilb6Josok és boszork6nyok Kom6rom v6rmegyében 

Martosra mentek szolgálatba és pásztorkodásból éltek, majd 
Madarra költöztek, Madarról jöttek vissza Kamocsára. 

Úgy 50 esztendő körül járt Baranyai Kata, mikor a 
törvény kezébe került. Sejthette, hogy mi sors vár ~eá, hiszen 
gyakran füstölögtek a máglyák a boszorkányok alatt az ő 

idejében. fgy ertjük meg a vallatásnak azt a pontját, hogy: 
- Miért, hol és ki által ragadtatott megh s ezen N. 

Vármegyénk fogságába hozattatott? 
- Azért ragattatott meg, hogy Boszorkánnak lenni tartatik, 

szólt a felelet. 
- Miért ment el, midőn hallotta, hogy fogni akarják 'l 
- Nem féltében, sem szökve ment el, mivelhogy nem is 

hallotta, hogy fogni akarják, hanem a szükségtől kénszerfttetvén 
koldulni ment vala. 

- Tudta-e az ura elmenétabéli indulattyát ? 
- Igenis tudta; seőt mégh a Gazda Asszonya is, hogy 

koldulni készült. 
- Vissza jövén tehát miért lappangott? 
A vádlott tagadólag válaszol. 
Most következnek a boszorkány mesterségre vonatkozó 

kérdések. 
- Kent-e, vagy orvosolt-e valaha valakit s mi formán? 
- Némely Asszonyokat a Méh Anya javulásábul tiszta 

Hájjal kent és orvoslott. 
- Tud-e valamely olvasást és ismeri-e a füveket? 
- Egyéb olvasást és üdvösséget lmádságoknál nem 

tud s a füveket nem ismeri. 
- Ismerte-e Martoson Hegedüs Jutkát,1) mely Újvárban 

megh égettetett? 
- Annyibul ismérte, hogy eő is Martoson lakott. 
- Volt-é azon Asszony boszorkányságárul gyanuságban 

nyilván vagy magha előtt is? 
- Köz hirrül hallott másoktul gyanosáy·ot felőle, de 

magha nem gyanakodott felüle. 
- Tudja-e a Tehenek hasznát megh tartanyi és elvenni 

való orvosságát? 
Vádlott tagad. 
Kitől tanulta a Méh Anya kenést? 
') Ez volt az, aki rávallolt, mint rentebb láttuk. 
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- Néhai Petes Katalin nevű kamocsai Bába Asszontul. 
1727. ~ecember havában nemzetes Horváth Gergely helyet

tes szolgahiró és Frankner Antal esküdt uraimék Kamocsán 
törvényt látnak és tanuvallatásokat tartanak a következően 
kicirkalmazott két kemény vádpontokra nézvést : 

Primo. lsmérte é a Tmrn Oláh Mihályká néveő lrnmocsai 
csordcbnc1k Fcleséghét, l(t1lhál, melly most a Nemes Vár
meg·yének Tömlöczében vagyon s tudgya-é, látta-é va!-!Y 
hallolta-é, hogy boszorkánsághbéli gonosz Életben élő 
Asszonyi álat lött légyen az? vagy hogyha tellességgel azt 
nem tudgya is, hallott-é valaha abbéli gyanosághot felőle ? 
l(iliil ? mikor? és hol? s micsoda okra nézve ? 

Secundo. Tudgya-é, látta-é, vagy hallotta-é nyilvánságos
san, hogy az nevezett csordásnak jelentett Feleséghe valahá 
valakit f enyegetett-é? kit? mikor? holl ? és mi formán ? és 
Fenyegetés~ének utána történt-e az ollyatin személlyen valamely 
veszély és nyavalya? Ellenben azon nyavalyábul kigyógyította-é 
azt? S minémeő orvossághoknak alkalmaztatásával ? Éjeli 
nehéz álom bocsájtásokkal kínzott-é valakit, vagy maghat a 
él Fatenst' s hányszor·~ Varáslássokat, jövendöléseket, beő 
bájos téteményeket, olvasásokat keövetett-é el? mi formán? 
holl és hányszor? egyszóval valaminemeő babonás és 
l>oszorkánságh béli Életének Foltaltíssárul való feslett dol
~iolrnl lud ellene? Mindeneket tehát rend szerint számlállyon cl'~ 

Az első tanu Lehotay György 55 esztendős kamocsai 
ember, néhai Sándor István özvegyének, Nadányi Borbála 
asszonynak jobbágya nem tud semmit, csak hallotta, hogy 
a boszorkánysággal vádolt asszonynak 9-10 éves leánykája. 
mesélgette azt a csodálatos históriát, hogy az anyjával 
sokszor elment a világ végére és ott nagy vendégségben 
voltak; az után a ·viz fenekére szálltak, holott is nagy 
vendégségben volt részük. Egyebet nem tud. 

A második tanu Takács András, Hunyady István jobbágya, 
a puszta gyanun kivül semmit se tud mondani. 

A harmadik, a 60 esztendős Illés István, nemzetes Rőth 
Ádám uram jobbágya, a gyanuját igazolni is tudja. Tizennégy 
évvel ezelőtt (1713.), mikor helség polgárja~ volt, bizonyos 

') Tanuvallom6st tevő (tanul. 
"> Kisl>iró. 
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alkalommal Hadi Embereknek számára a falu sorjában kenyeret 
szedett; a csordásnak szállásából nagy jajkiáltást hallott, 
mire bement és látta, hogy a vádlott az urát, Oláh Mihályt, 
a kályha padkán hanyatt döntötte, és a torkát fog<losván 
kinzotta. Ezt a tanu nem szenvedhette, lehúzta uz urárúl és 
mindaddig fogta, míg· az ura a pásztor bottal kedve szerint 
meg nem verte. Meghallotta azután, hogy a csor<lásné meg
fenyegette „valamihent az Polgársághot le teszi, mingyárt 
úgy megh fogná tanítani, eőtet, hogy megbánnya." 

lgy is történt. Mihelyt letette polgári hivatalát leg ottan 
köröszt tetemébe, 1 lábaiba és inaiba oly nagy lankadás szállott, 
hogy jártányi ereje is megszünt és ~két mankón járni kéntelenéte
tett." Ekkor eszébe jutolt a csor<lásné fenyegetése és elvil11swr
gott hozzá és kényszerítette, houy gyógyítsa 1iieg, meri minden 
gyanuja reá esett, bár a csordásné taga<lta, hogy ő rontotta 
volna meg. Azonban. mégis hozzáfogotl, megsímogatlu ldgjail 
és in~it ruháján által kezeivel és a teste szinte mq~ 1'1jult és 
oly könnyen ment a szállására, mint csaknem eg·észs~ues 

korában. Másnapra kelve, semmi gondja nem lett, harmadnap 
pedig Gyöngyösre ment gyalogszerrel. 

Lukács Benedek, nemes Fekete György jobbágya a kö
vetkező tanu, ki szomszédságában lakott a vádlottnak eg·y 
kis ideig és halotta mások gyanuságát, „hogy gonosz életben 
éleő s tudományos Asszonyi álat lett légyen" és nwga is 
gyanakodott rá, mert valamiként szomszédságában lakni sza
kadott~ legottan Tehenei előbbi jó Erkölcsekbűl ki vetkl5zvén 
olly szilajok lettek, hogy csaknem a magok borjai! is megh 
ették." Később ugyan a nagy ostorozástúl, szelidehhek lc;llek, 
de hasznukat maig se igen veheti. 

Mészáros János, nemes Konkoly János jobbágya előtt 

is gyanus volt Oláh Mihályné, mert gyakrnn elküdte kis leá
nyát hozzájuk kenyérért; egyszer a felesége üresen hocsillotld 
el a leánykát, hát úgy megvesztek" a tehenei, hogy semmi 
hasznukat nem vette. Mikor aztán ismét eljött leánylrn és ke
nyeret adtak neki, megjavultak a tehenek. Ezt a val101míst i.I 

felesége, Lukács Ilona is megerősíti. 

') Derekában. 
") Szomszédsrigilbn ment lnkni n v;ldloll csord<Ísné. 
8) Megbetegedtek. 
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Halász János, a következő tanu, akitől egyszer kender 
alá való földet kért a csordásné, de mivel nem adott neki, 
harmadnapra felesége lába rt'1tul eldagadott és ki is fakadott; 
ezt a nyavalyát Oláh Mihcílyné gyógyította meg zsirokbúl 
csin.ílt · kiilésekkel. ll.il1ísz ).i11os11é, Súky l(alali11 kicgészili 
<1z 111·<.1 vt11lo111ilsilt egy 111.ísik lörténellel. Egy bizonyos takács 
legénynek, aki idegen helyről származott Kamocsára, daga
dozni kezdett a lába, Oláh Mihálynét kérte, hogy gyógyítsa, 
de ez nem vállalta és ezt mondta : 

- Én meg nem g·yógyéthatom, mert az h~nnend jött, 
ott rontották meg és aki kit megrontt, azt azonkívül más meg 
nem gyógyílhattya. 

Sulyos vallomás ez, de még meg is toldja Halászné 
ifiasszony azzal, hogy Oláh Mihályné szájábúl hallotta : egy 
Negyeden 1 megrontott leányka gyógyításáért 10 forintot kért, 
de csak hatot igértek érte,· ezért nem vállalta föl és visszajött 
Kamocsára s a tanunak így szólt: 

- Nem járok én hat forintért Negyedre, mert a minémeő 
füveket az ollyatin Nyavalyát orvosolni szednem köll, tehát azt 
Mag-ham nem szedhetem, hanem Farkasdo11 vagyon egy Tár
smn Dzzal · köll szednem, mivel egy nem szedheti. 

Nem sok jót mond a vádlottról Mátyus Erzse ·asszony 
se, aki bábának hívta Oláh Mihálynét. Egy szekér szalmát, 
hozatott a bábaasszony bérének törlesztésére a saját eszkö
zén és ezért három garast lefogott a bábától. Ezért aztán 
faluhosszat szüntelen fenyegette a tanut. Mikor újra viselős 

lett, egy hétig tartott a vajudása és hiába htvalta, mindaddig 
nem ment, míg kemény ijesztésekkel nem kényszerítették. Mi
kor pedig oda ment volna, a gyerek-ágyban levő tanut nya
valyája és szorongattatása közben nevette és csufolta, mondván: 

- Szenvedj, szenvedj, ha hamisan fizettél a bábádnak. 
Most jött eszedbe, úgy vedd reá mást, másszor fog tanulni 1 

A beteg és a „környöle léveő Asszonyi állatok könyör
götlek nékie, hogy a Fatensre tenné kezeit és munkálkodnék 
hivatallya szerént kerüle", de a bába, a gonosz vádlott nem 
nyult hozzá és azt állította, hogy a gyermeket nem lehet el
venni, hanem ha meglesz, elmetzi a köldökét. A gyerek halva 
sziiletett. 

1) Szomszédos község, m.ir Nyitramegyében. 

-484-

l 



20 Dr. Alapi Óyula 

A tizedik tanú jó tanú : mert nem tud semmit, pedig 
Oláh Mihályné a házánál is lakott Halas Andrásnak és az 
ő segltségével is fogták el. Nem tud róla semmi rossza 
mondani, bár elfogatása előtt keservesen ·siránkozott. Ő vál
tig vigasztalta : 

- Ne félj Kata semmit, mert ha tiszta .asszony vDgy, 
semmi bántásod nem lészen. 

Mire feleli Óláh Mihályné: 
- Lelkem, sógor úr, nem bánom, ha meg fognak is, 

de hiszen nagyobb rosszak is vannak nálamnál a faluban, 
hogy nem méltók tartani eőket. 

· Tovább a tanú nem beszélt vele, hanem Jutka leányát 
fartatta az anyja felől való gyanuságból, a kis leány ezeket 
mondta a vallatásra: 

- Bizony sógor úr, elmentünk ám mink az Ég végére 
és ott vendégeskedtünk Bak Gyurka leányával, Illés Istvánné 
leánY.ostúl, Kósa Pálnéval. 

Nemes Kósa Márton hit alatt vallja, hogy az általános 
gyanún kívül külön oka is volt gyanakodni a vádlottra. Ugyanis 
a mult 1726. esztendőnek húsvétja előtt a hitvestársa Komá
romban gyermeket szült. Mikor Kamocsára hazament az 
asszony, nem hívta Oláhnét a gyerek filrösztésére, holott a 
többi kicsinyeit ő fürösztötte. Egy hét mulva egy hajnalon 
elsivalkodik a gyermek, „a szája annyira lekúcsolódott, hogy 
nem is falhatta be az annya csöcsét." Gyanujok Oláh Mihály
néra esett, el is hívatták legottan ; csak a szájához ért a 
gyermeknek, az azonnal fölnyílt és könnyen szophatott, mint 
azelőtt. Másnap megint lekúcsolódott a gyermek szája, hívat
ták megorvosolni, de a vádlott semmiképen, el nem ment és 
így rövid nap mulván meg Is halt a gyermek. 

Nem mondott jót felőle a tizenkettedik tanu, Szendy János 
sem, ki 1703-ban falu korcsmárosa volt. Hallotta müsok 
gyanuságát és ő is meggyőződött gonoszságáról. Az említell 
esztendőben történt, hogy a vádlott Oláh Mihályné bement a 
korcsmába hozzájuk és egy pint sert kért a feleségétűl. Mi
vel az nem adott néki, megfenyegette : 

- Várj csak, megbánod aztl 
Másnapra kelvén be is váltotta fenyegetését, mert a 

tanu egy hat esztendős kis leánykájának elsőbben a jobbik 
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_______ _!'>ü~~josok és boszorkányok Komárom vármegyében 21 

ltfüa, „harmad napjára pedigh az ball lába is hátra föll hor
gallak és sugorottak ;" felesége rögtön kifejezte gyanuját 
Olálm<E ellen és beszólította házához, de semmit el nem 
követelt, hanem „gömbőlő" 1 választ adással elment. Másod
szor maga tanú ment el érte és erős szóval hajtotta maga 
clé>ll é~ kemény fenyegetésekkel kényszerítette, hogy ha a 
leánykát elrontotta, gyógyítsa is meg, egyébiránt ha nem, 
tehát maga rabságra viszi be őtet érdeme jutalmának elvételére· 
Ezcktiil a fenyegetésektUI megrettenve el is ment a csordásné ; 
hozzámenve a leánykához, „és noha semminémeő orvossággal 
nem illette a Leánkát, hanem csak sz ... s kezével meg 
simogadta, smind azon által a Leánka Estvére kelvén szem 
látomást meg könnyebbedett," másnapra pedig semmi nya
valyája sem volt. 

lgy vall Szendi Jánosné, Kelemen Örzse is. 
Czompó György, Rőtth Ádám bérese is ismerte a 

vádlott csordásnét babonás feslettl:!égéről, de maga is gyanut 
fogott ellene, mert a felesége gyereket szülvén nem hívta 
meg hábaságra, ezért Oláh Mihályné megfenyegette. Utána 
csakhamar kifakadoztak a mellei, de azután maguktól meg
gyógyultak. 

Sóky István, gróf Berényi György jobbágya, nem mond 
semmi rosszat róla, bár az elmult 1726. év telén nála lakott 
<1 rab asszony. Mások gyanujáról van tudomása. Neki nin
csen, de egy esetet mégis elmond. Egy este nem Jött haza 
.1 csordc:íról egy tulka, mikor ezen búslakodott, fgy vigasz
t<1ltt1 Oláh Mihályné: 

- Ne húsuliyon kegyelmed édes Gazda . Uram, meg 
tcirtytt az Isten. 

Másodnapra kelvén keresni ment a tanu, meg is találta 
a tulkot. Hazamenvén, tudakozta tőle a csordásné: 

- Ha megtalálkozott légyen az elveszett Tulka? 
Az igenlő válaszra pedig szólott: 
- Nem meg mondám, ne féltse kegyelmed mert meg 

tartya az Isten. 
Annak utána ismét kérdezte az asszony: 
- Ha az fejszét ki hozta be a vállyóbul ? 
- Én, felelt a \?azda, 
') l<ilérö, 
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Viszont a csordásné : 
- No jó Gazda ür. 
Takács János volt a tizenhatodik bizonyság. A küz

gyanuban álló csordásnéra nel<i is oka volt gyélnuskodni. 
Egy alkalommal, úgymond, tehene annyira megbabomízlalott, 
hogy megkeseredvén a teje, a borja is eldöglött alulil. Mások
tól is kérdezősködött és azt a tanácsot kapta „hogy lw 
tudnya illik a Tehénnek egy verdung Tejét a malomra vinné 
és azt a garadba töltené, addigh tehát nem nyuglrntrw az az 
személy, a ki meg rontotta, valamégh az Fatenshez nem 
menne és mégh a vitel alkalmatosságával is eleibe <ill<llld 
és elvinni nem engedné." 

lgy is tett a tanu és néhai édes anyjával elviszik a 
tejet a malomba, hát a nevezett Oláh Mihályné eléhiik <illoll 
és fenyegeti őket : 

- Mit visztek? s hova mentek? 
- Semmit sem, feleli az édes anyja. 
- Tudom, mi vagyon nálatok, de ne próhtílly.ílok <1zl, 

mert ighen megh bánnyátok. Ollyak vagytok tik, ·hogy lw 
valami nyavalya történjék Marhátokkal, r.l;ngyárt azt mongycí
tok, hogy az Eördögh ártott nékie ; hanem gyertek vissw, 
semmi nyavalyája nem lészen a Tehénnek. 

Visszafordulnak mind a hárman és Qtthon a csordtísné 
megvizsgálja a tejet és szól vala: 

- Bizony nem jó Téj ez, de Suska asszony meg lc:ílly<1 
kigyelmed, ha holnap jó nem lészen 1 

Másnapra Jó lett a Tej. 
Egy alkalommal pedig édes anyjátul kenyeret kért <1 

csordaságbéJi. konvenclóiára és mivel nem kapoll megfenye
gette édes anyját, kinek másnapra bal keze és l<ibil össze
zsugorodott. 

Gyanuságbul meghfvatták a csordásnét, az megtc1pogallu 
és fgy szólt: 

- Csak mosogató ruhával borogasssa kq!yclr11clck, 
meggyógyul. 

Amiért is másnap semmi gondja se lett. 
Kecskés András a tizenhetedik tanu, l luny.idi h.;tvé.in 

jobbágya. Ez is elmond egy esetet, ami különösen is gymw~sd 
tette előtte a csordásnét. Egy akalommal ugyanis kendert kért 
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<1 feleségétől Oláh Mihályné és az kérését megtagadta. Aznap 
l!iswlrn él nyavalya feltörte kisded gyermekét. Felesége kar
jcíra veszi a kis gyereket később és a faluban hordozta 
pi111w-;zkodván, hogy minden gyanusága csak a csordásnéra 
esik az említett okból. Találkozik többek közt a vádlott 
csordcísné gazda asszonyával, 1 néhai Kósa Mihálynéval, vele 
is értekezett a gyermek nyavalyárul és ez a következőt 

111011dt11 neki: 
·-- t:l6hoztmn a zselléremnek (Oláh Mihályné) az gyer-

111cl~ 11ycwé1lyáitít, de csak azt felelte: ·semmi az, becsülettel 
szúlv1í11 eb sz ... gondja néki, meggyógyul. 

l':::; azután csakugyan semmi gondja se lett a gyermeknek. 
l\ecskés Andrásné Halász Zsuzsánna meg lódítja az 

11rn Villlomcísát és e boszorkányságra nézve olyan bizonyílé
lwk<1t hoz fel, melyek nagy súllyal estek az igazságszolgál
lt1lc.ís serpenyőjébe. A bőbeszédű menyecske előadja, hogy 
Ol<íh Mihályné panaszkodott neki, hogy Kamocsán nem akar
j,ík éilet szenvedni azon okbúl, mert boszorkánynak tartják. 
Erre i\,!yen felelt Kecskésné asszonyom : 

- Mit félsz szegény Asszony, ha igaz vagy? Mert ha 
en1~em valaki boszorkánnak mondana s az nem volnék, 
bizonyára meg keresném a becsületemet. 

- Jaj, hiszen voltam Martosra, kértem az Birótul Igaz
ságot, de csak aszt mondotta: micsoda igazságot adgyunk? 
mikor itt is ollyan híred van, mint Kamocsán. Ha nem 
l1iszed, menny a Nótliriushoz, majd elődbe rakja, mit mondott 
l lq.~·cdíísné Újv~rba 1 hiszen az is reád vallott. 

De él vádlott kis leánya - ma eszelős hisztérikának 
lélrtamínk - szájából is hallotta ezt a terhelő vallomást: 

- En~em Anyám Asszony, hogy most jöttünk a búj
doscíshul,"') a partrul a Dunába akart taszítani, a kését is 
kir,íntotta s meg akarta torkomat vele metszeni mondván: 

- Te micínnod szenvedem én ezt, hogy az faluba nem 
111<1rcJdlta1ok, mert ha te nem szóltál volna, nem volna nékem 
ezen állapotom. 

Más alkalommal, folytatja Kecskésné vallomástételét, 
') 111 hdzi asszonyt kell érteni, akinél lakott. 
") A vizsgálat jegyzőkönyve hozzáteszi: (mellyel minek előtte meg 

fog-t1t!lnlot volna, tehát félrél>en követel el). Ezt a szökést sulyosító körtil
ménynek tnrrj;ík a vizsgálat és a per folyamán, 
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látta, hogy a vádlott csordásné hasábfával verte a kis leányát. 
Kérdi tőle, miért verné oly kegyetlenül lcánykéiitH '! 

· - Ha eő nem szán engem, felelte az anyja, é11 sem 
szánom eötet, miért beszélli a faluba azt én reám, hogy az 
világh véghére járok, azt is mongya, hogy én egyik Tehénre 
Ulök eő meg a másikra, úgy repülünk el és mégh kérdezték tőle : 

- Te, hova kötitek a teheneket? 
- Azt ·mondja, hogy a fa tetejébe és maghunk any<ím-

mal úgy repülünk el. 
Kecskésné a bűnpör tárgyalására nem jött el. 
.Szabó Péterné Takács• Ilona nem mond lénycgcsel. 

Mielőtt elfogták, féltében elugrott volna Oláh Mih<:ílyné, dc 
ennek előtte egyszer együtt jöttek a Vágrul és beszélgettek, 
ez alkalommal is panaszkodik neki Oláhné: 

- Ugyan sok irigyem vagyon nékem ; talán már faluban 
se maradhatok, csak el köll mennem, de ha engem meg fog
nak, több is van Kamocsán ollyan. 

Lukács Márton a huszadik tanu, Fekete György johhdgy<:1, 
ki szintén ismerte Oláh Mihálynét „mindenkor boszorkc:í11sághrul 
való szóbeli Asszonnak lenni." De neki is van egy csele, 
mely gyanuját megerősítette vele szemben. Tíz eszlen<Wvcl 
ezelőtt Gútára indult arra a végre, hogy ott kanrn.1 dong.ít 
állíttasson össze magának. Ezt meg szentvén Olc:íh Mihtíly1Íé, 
kérte, hogy némely dézsa dongáit is vinné cl m<lg<íval, dc 
a tanu ezt nem teljesítette. Másnap déltájban lrns fo11yc.í1-lfü"1I 
munkálkodott, hát hirtelen mind a két térde kalácSé1 ki fordult 
a helyébül. Ennek csodájára össze sereglettek az asszonyok 
és tudakozták: mi lehet az oka ? A tanu felelte: 

- Én bizony csak a csordásnéra gyanakszom l!zérl, 
hogy dongáit el nem akartam vinni Gútára. 

Jelen volt a csordásné is és ezt mondotta: 
- Úgy van az mingyárt, hogy csak az Eörd.iig"hl·c 

gyanakosznak, ha valami esik rajtatok, pcdigh t1z btc11 
szabad az Emberrel a Bűnyért reá ereszti. · 

Mindazáltal a csordásné „megpökdözvén Markt.ít" le
simogatta a lábait és könnyebben érezte magát. Meg nem gyó
gyult mindjárt, hanem egy hónap mulva kitanította D feleségét, 1 

hogy tudniillik „néminemeő - salvis auribus - Disznó 
1
) T. i. a csordásn~. 
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ganéiból fördőt főzne és abbul következnék a Fatens meg 
gyógyulása." Meg is gyógyult tőle. 

Felesége Dura Erzsébet ugyanezt vallja, csak arra nem emlé
kezik, hogy meg pöködött kezeivel sfmogatta volna az urának lábát. 

Nemes Kósa Pálné Mészáros Judit asszony is hallotta 
hoszorkéÍny híré~ Oláh Mihálynénak, de nem gyanakodott 
r.í. Dc vt1lrnnit mégis tud 111onclm1i és az felette jellemző. 

/\z cl11mlt nyáron, szól tl vallomás, egy déli óhncíb.:in, 
111i11t q.ry hideg" szél (így rémlell neki ·álmában) valaki Ol~1h 
Mihályné Álmíwttyiíban reá ment és az· a hideg szél fekvé
séh<'íl fülemelte. Erre nagy rettegés közt fölébredt. 

Ezt a vallomást is jegyzőkönyvbe foglalják 1 
Takócs Tamásné Károly Judit vallomása nagyon érdekes, 

mert elmondja a lrnruzsléísn.1k egyik módját, amivel meg
rontnft g·yerekét gyógyította. 

Esztendővel ez előtt, szól a tanu, gyerekágyban fekiidt, 
01,·i1111é hozzája ment és pálinkát kért. Nem adott neki. 
Három, négy hétre reá a leánykája ballába összezsugorodofl. 
l<öWzgette eggyel-mással, de nem használt. Egyszer aztc1n 
Oléíh Mihályné elmegy a házához, megnézegeti a leártyka 
lcílnít és ezt mondja : 

-- Komám asszony, bizony ez ártás, ezt hiába kötözte, 
hc1 Cfütk meg nem gyógyíttya, é1ki meg ette 1, azért cseleked 
c1zf, hoi.ff f()z féird6t nékie hcírom renclhéli, ugymint Ember, 
.Siirfés és Tyt'1k ganéjokhul s tégy belé hét orsót! a hegyével 
c1l.í és egy mosóf át ·s abba ültesd egészen, ha meg főzöd, 

dc mikor főzöd az ajtót jól be csináld, hogy .senki hé ne 
1111.:hcsscn, meri ha bé mehefnek lisszve rontanak magadat is. 

1:z1 a fíirtllít nem merte megcsinálni. Oláhné meglátogafja 
és kérdi, megkészftette-e a flirdőt vagy sem? 

Nem, mert nem mertem meg cselekedni. 
- No tehát ha azt meg nem merted cselekedni, Csele

kedd azt: hogy Jó Tüzet rakván üsd kétfelé s az parsájábani 
hentergesd meg a mosogható ruhát s avval kösd s a magha 
g«méjával, mely· meggyógyul. 

lgy is cselekedett s kis leánya lába meggyógyult. De 
hozzáteszi azt, hogy mielőtt ezekre tanította volna Oláh 

') Megrontotta, megvesztette, 
~) Parázsban, 
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Mihályné „tehát valarnihent elsőben meg látta Letínya L<ih<ínak 
nyavalyáját té túl 1 meg pökdösvén szappanyos ruhc.íval hé 
kötötte." Takács Tamás is megerősíti felesége vallomását. 

Petes Márton uz utolsó előtti kamocsui tanu arra emlé
kezik, hogy jó pár évvel ezelőtt, mikor Kamocsán nugy árviz 
volt, Oláh Mihályné kiszorult szállásáról és Petesék lu:ízii11c:íl 
kért szállást. Itt egy társa látogatta meg Oláhnét és a tanu, 
mint kis fiú a kályha mögött kihallgatta a beszédüket és 
látta, hogy a társa különféle gömbölyű köveket adofl, el6-
sorolván kit tótul, !dt magyarul, hogy mirül valók. Tótul nem 
értette, de magyarul azt hallc;>ttu, hogy tehén lrnsz11á1wk 
elvételéről való kő is volt köztük.» 

Utolsó tanu Puruttya Éva, nemzetes Nadéinyi l3orhálu 
· asszony szolgálója. 1727. dec. 9-én Kamocsán járt és ahhan a 

lliízbun szállt meg, ahol most Oláh Mihály tartózkodik lecinyos
lul. A tunu ekkor már hallotta uz Oláhnéról keringő hirekcl, 
beszédbe eredt a kis leányával és kérdezte,' hol volt az anyja? 

- Az Ég végén volt, szólt a kis leány és az 1 lcg-ye~ 
Tehénen ment odu, hololt llilgy vásür és StÍlorok volt<111<1lc 

Egyszavriban u kis leányuzt mondta,ő is vele voll,de mikor 
<1z élpja ezt hallotta szidni kezdte és veréssel fenyegette, 111ris szn
vribun tehát tugadta, hogy ő is oda lett volna az a11yjávul. Azon
közben olyasmit is mondott a leányka, hogy az 6 anyju c::rnk 
a tenyerét és a hóna alját keni meg mugának és elrepül. 

Eddig tartott a lrnmocsai vizsgálat, 1727. dec. 13. és 14-én. 
A nyomozás szálai Martosig nyúlnuk, hol uzelőlt tnrtó;dwdolt 
Oláh Mihályné. A következő napon, dec. 15-é~ tehát Martosrn 
megy a kommissió. 

Kis István házánál lukolt zsellérül mintegy félévig- Mar
toson Oláh Mihályné urával együtt „csordásághbéli hivatt1l
ban" 1724-ben. Látott olyan bubonaságot lőle, egyszer mikor 
a marhák közül valamelyik eltévedt, a varrótűt a kemence 
„iistökébe" szúrta mondván: 

- MJr ne féllyenek éllrnr hol muradot a Mmhc1 111eg
jü11, semmi vadtül nem szükséghes félteni. 

1
) Innen is, lúl is. 

"1 l<nni.írornmegyéhcn lllil is éllí népszokcis, hogy tl rosswl tcjd<i 
tch.511 lligyét .m.:nküvcl" megdlirzslilik Ez a ménkű nem mciR 111i11t 
lúikori l1ólrnlt11, melyet ha megtalálnak, gondosan őriznek. E sorok íníj11 
tud ilyel Marcelházán. 
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Amint is a marhában semmi kár sem lett. 
Balla f erencné, Takács Erzsébet második tanú. Tudit1, 

hogy a martosi nép gonosz élete miatt gyanakodott Oltíh 
Mihálynéra. Neki is volt erre oka. Gyermeket szülvén, nem 
szólítolta bábaságra; mikor fölkelt a gyerekágyból és kiment 
hdzáhól, legöregebb leányának jobbik lába összezsugorodoll. 
Nagyon ous1ílt rajta és mások tanácsára <1 mosófát vas fd
zékha tevén, keményen betakarva, erős tűzön forralta és főzle. 
I::rrc annak a személynek, aki leányát megvesztette, meg 
kellett jelennie. Meg is jelent a csordásné az utca ajtóhan, 
mikor vizért ment a Nyitrára; visszafordulván pedig a.vizzcl, 
mikor a pitvarába érkezett, a csordásné jött ki a tanu szoháic1-
hól és azt kérdi tőle, mit főz oly szorgalmasan a vasfazékhtm, 
lc11(111 kukoricát? A tam1 felelt: 

- Igenis azt. 
- Hoccze tehát az én Leánkámnak is kukoricát. 
Erre a tam1 felvett a t(ízhelyről egy nyers lrnkoric.íl és 

oclc:wdla a lánykának ; ezzel elment. 
Harmadnapra néhai Hegedűs Istvánné, (kit Újvcirhan 

boszorkányságért megégettek) kéztördelve állít be hozzlÍ : 
- No Sóghor Asszony azt bizony Csordásné ette meg 

Leányodat azért, hogy hábának nem hívád eőtet. 

l':zeket a szavait „meg is kettőzvén" hitével erősítette : 
- Isten meg öllyön engemet, ha a nem ette meg. 
Ugyanaznap könyörgés tájban 1 a csordásné meg·jelenl 

l'\<1lliléknál és megállván a pitvarban, leült a tűzhelyre és nzl 
kérdi a heteg leánytul : 

- No te Leánka mégh sem gyógyultál meg? 
- Nem gyógyult bizony az megh, mert a t-legedíí:mé 

nékem azt mondotta, hogy kigyelmed ette meg az gyermekem. 
- No mondok én eő reá nagyobbat a vén boszor

ktínyra, felel a csordásné .. 
Ez alkalommal megtanította egy orvosságra, tudniillik 

ki menvén a tyúkok ólába ott szedjen tyúk- és sertés ganéio
lrnl, azt tegye föl vízzel vasfazékba és főzze meg fiirdönel-:, 
ebben fürössze meg leányát és meggyógyul. 

Midőn ezt a tanu megcsinálta, olyan lett, mintha leforrcizták 
volna, megbetegedett és úgy feküdt, mint E>gy halott. 

') Reformátusoknál a délesti isteni tisztelet. 
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E mellett arra is tanította a csordásné, hogy ezen 
fürdő ulán kerek nálra füvei kötözze leánya lábát. Nem
sokára meggyógyult a lába, de ettől-e vagy sem 'l nem 
tudja. 

Vincze István is tudja, hogy „boszorkánsághárul való 
feslett élete miatt minde.n gonosz hírben s névben élt úgy ő 
előtte, mint mások előtt közönséghes volt a gyanustígh." 

Mikor Balla Ferencné és Harsányi Györgyné leányaik 
a vesztésben sínylődtek, egy este a templom felé ment a 
Harsányi György közén, hallotta, hogy Oláh Mihályné és 
néhai Hegedűs Istvánné szörnyen csatáztak, veszekedésük 
okát nem tudta ugyan, de hallotta, amint Heged(ísné mondla 
Oláh Mihálynénak: 

- Ha, úgymond, én azl megrontottam, te megént meg 
rontoltad Harsányiné Leányát. 

Viszont repetálta llegedűsné Oláhnénak, hogy megron
tolta Balláné leányát. 

- Hiszen ha én azt megrontotlmn, szólt Oltílmé, de le 
ugyan csak nagyob boszorkány vagy, mint én. 

Ezzel a tanu útjára ment és a továbbiakat nem lmlja. 
Vincze István vallomását megerősíti hite alatt Vt1jdo 

Ferenc is. 
Nagy János az ötödik tanu. Terhelő tanu, ki u nyilván· 

való gyanuságon kíviil, azért is gyanut fogott Oláh Mihályné 
ellen, mert pár évvel ezelőtt _egy Tót Kata nevű leányzó 
lakott nála zsellérséghen, aki most Tót Gyurka felesége, ez 
egyszer Oláhnéval összeszólalkozott és az éjszaka jobb lélba 
„úgy megromlott és eldagadott, hogy nem is járhatolt sem 
csizmáját föl nem vonhatta három egész hetekigh." 

A negyedik héten hozzá ment Oláh Mihályné és kény
szerítette Tót Katát, hogy keljen föl és vonja föl csizmáját és 
menjen ki vele a csorda után. 

Tót Kata mentegette magtít, hogy lehelellen él csizmái 
relvonnia, hát még a csorda után járnia nagy fájdalnwi 111it1t1. 
De Oláhné nem szünt meg kényszeríteni: 

- Gyere csak, ne gondolj te avval, vond föl a csiz-
1mídot és ha föl nem vonhadd, hozd el a kezedbe. 

- Kihez képest, folytatja a tanu, denotáll Tót Kala, nem 
mervén Oláh Mihálynénak szavait félre tenni, kezébe vette 
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csizmáit és a mint lehetett elvánszorgott a csorda után, 
visszajöVén pedig estve felé már látta a Fatens, ·hogy csiz
májába öltözve volt és felénére sem sajnálta a Lábát ahoz 
képest, mint mikor kiment, harmadnapra kelvén pedig semmi 
gongya sem lett lábának. 

Ezen az eseten kfvlll Nagy János is hallotta a rüt pör
lel<edést a két asszony, Oláhné és Hegedűsné között, mikor 
szilváskertjébe Indult Harsányi közén. Csúnya nagy csatározás 
volt és elsőhen Hegedűs Istvánné mondta Oláhnénak : 

- Te k ... a, mit k .... zol engemet, hiszen te 
etted meg a Balláné Leányát, Oláh Mihályné viszont Hegedíís
nénak: 

- Hát te k ;' .. a te meg a Harsányi Leányát etted meg. 
Hegedűsné reá replikázott: 
- Nem csak az te k ... a, nem, hanem a Prnedicator

néjét is te etted meg. 
Tovább mivel íödöztél< be a pörlésekct, nem akarván 

halgatni, dolgára ment, fejezi be vallomását a tanu. 
Gróf Sára, Nagy Jánosnak felesége, ura vallomását 

megerősíti, de ezenkívül fantasztikus eseményt beszél el. 
Első gyermekével feküdt gyermek ágyat és Oláh Mihályné 

volt él bábasszonya. Kilenced napra szülése után éjszakának 
idején, első kakasszólás után Oláh Mihályné és néhai Hcg·cdíís 
lstv<1nnné rendes öltözetiikben és testükben az ajtókat ~:ieg

megnyitogatván bementek abban él szobában, hol ií fekiidt. 
l<íviile napa, Varga Istvánné volt a szobában, de ez aludt. 
6 él>ren volt és a szemükbe nézett. 

A két asszony megállt előtte és Hegedíísné htilul meg--
rilgmlta a haját, megráncigálta: 

- Te majd meg öllek, miért nem hítál az köréisztölőhe. 
Mire felelt Oláh Mihályné: 
- Ne bápcs Szegént, hiszen máskor is megtalálod. 
Gróf Sára könyörgésre fogta a dolgot és szabodni kezdett: 
- Ne bánc~atok Lelkeim 1 
Ekkor felébredt Varga Istvánné, az anyósa és így szólt. 
- Mi lölt menyem, mi lölt? 
Arra kitakarodtak a házbul azon az uton, amelyen jöttek. 
Tót Kati is megjelent a törvény emberei előtt, akinek 

lábát rontotta meg és csodálatos gyógyulásáról ezeket mondja : 
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„ Valamihent kezébe vette a csizmáit s elindult Olrih 
Mihálynénak hivatallyára a csorda után, leg ottan szem láto
mást tetczet nékie, hogy tért a Lába fájássa, ugy annyira, 
hogy mikor az Marhákkal az E9rmös dombnál lév'=ő berekig 
(melly csak egy puska Lövésnére vagyon a falutul) érkezet, 
csizmáját könnyen föl vonhatta, noha egész nap Oláh Mihálné 
sem véle nem volt, sem semmi képpen nem orvosolta eötet." 

Tót Kata másról is tesz tanuságot. Azt is látta, hogy 
Olilh Mihályné az urát - részeg lévén - „eótet kétszer 
pol"on sujtotta," mire Oláh Mihályban is eldült a borjú és 
kil'akadt: 

- Várj te Boszorkány, Újvárba elviszlek tégedet, magam 
ves=?ek egy kocsi fát és avval megégettlek. 

Ezekre a szavakra az asszony sírva fakadt. 
Jóba MihéÍlyné Keszi Katalin is tudja, hogy Oláh Miluílyné 

boszorkúnysága szóbeszéd tárgya volt. Ezen felül elmondja 
uz ő külön esetét. Egyszer egy hétig köpülte az egy hú11<1p 
aliltt gyűjtött tejfölt és sehogy se tudta megkölteni és oly 
büdös lett, hogy alfg tűrhették a szagát. Erősen boszankodott 
ezen és szidta a boszorkányokat. 

Oláh Mihályné a szomszédjában lakott és meghallolla, 
nem is állta meg szó nélkül : 

- No mit szitkozódik kegyelmed, szomszéd Asszony? 
- Hogy ne szitkozódnám, mikor nem költhetem meg 

tejfölömet 1 
- No ne szitkozódgyék kegyelmed 1 
Azzal eltakarodott. Másnap reggel Jóbáné kis leánykája 

nem tudott felkelni, négy kézláb mászott le az ágyrul. Az 
anya sírt és jajgatott gyereke miatt. „Megh szUnvén az sirás
tul, tehát mint egy fél délkor annak utánna, m1gy dölfössen, 
pallogással maghátul ment Oláh Mihálné házához s leg ottéln 
nagy haraggal meg szólétván az Fatenst mondotta: 

- Adgyon kigyelmed egy széket alám és hozza hé 
kigyelmed a Leánykát s tegye kigyelmed az Ulembe I" 

Jóbáné igyen cselekedett, „Oláh Mihályné megpökdözvén 
a magha Markát s azzal le símogatta Leánykának Inait s le 
tette és az Leánka mingyárt Lábra álván ki szalad az utczárn 
semmi gongya sem lett, kin nagyon csodálkozott a Fatens 
és arra mondotta nekik Oláh Mihályné: 
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- Látod-é ha valami nyavalyája vagyon Marhátoknak, 
mingyárt a boszorkánra vettek, és azt szidgyátok, azért 
máskor a Boszorkánt ne szidd. 

liarsányi Györgyné Vince Kata a következő tanu. Az 
6 esete a következő: Egyszer „- hecsületlel sz<'>lvéin -
.sürtéseit Oláh Mihálynénak a Fatens a Tökös kertjében meg
kergette s azon Éjjel a Láha szára fejétül fogva eldagadott." 
Bgy hét mulva . hozzáment Oláh Mihályné és valami levél 
laput hozván magával, egyszer minden kényszerítés nélkiil 
bekötötte vele a lábát s minden nyavalyája elmult harmadnapra. 

Megtoldja a vallomást a zsellérje esetével, akit felszólított 
Oláhné, hogy varrjon neki, de az nem cselekedte és az liiia 
feldagadt még azon estén és Oláh Mihályné kötésével wyó
gyult meg. 

Tizedik és utolsó martosi tanu Kiss Istvánné, kinek a 
zsellérje volt Oláh Mihályné, másl nem tud, csdk egy babo
naságot. Ha ugyanis néha Véllakinek marhája elmaradt a 
csordábul és panaszkodni mentek hozzájuk, az ura azt felelte 
mindfg, ·hogy ne féltsék akármennyi vad közt maradtak is, 
mert azokban legkisebb kár se eshetik. Olyankor azután 
amilyen fazékban vacsorát vittek nekik, azt a fazekat leborít
ván Oláh Mihályné az ura süvegével, a kemence széíjába he
födözte „és az kályhás kemence üstekében szúrta a varró 
líítt." De ezeket nem látta, hanem magátul Oláh Mihillynétul 
hallotta. 

Még egy komáromi Jakos Pinke János tesz eskü alatt 
vallomást Oláhné ellen. Pinke azelőtt Martoson lakolt házas
si:íghan és feleségének kinálta magát Oláhné bábaságra, 
mivel nekik nem volt reája kedvük, nem hívatták el. Oláhné 
fenyegette őket, de semmi nyavalya nem érte őket. Hanem a 
szülés után ötödnapra vendégségbe ment Pinke a faluban 
György Mihály házához és midőn éjjel 10 óra tájban szállá
silra akart menni és a sövény kapun kívül egy lépést tett 
volna, látja, hogy a sövény alatt jobb keze felől két „ighaz" 
tehén fekiidl. Azt is látta, hogy Oláh Mihályné a szállásáról 
„német ruhában" a kvártélyos káplárnak vasderes lován a 
tanu elé nyargalt sebesen, csak úgy „szikrázott a sár" és 
rögtön kiszorította a kapuból, a tehenek pedig „ijedten mint 
ha vas vedla végére vétettek volna" fölugrottak és elszaladtak. 
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ő visszél igyekezett az udvarra, de Oláh Mihályné paripdséln 
előtte állott s a ló szügyével téregetfe, semmi képpen se tér
hetett vissza. Mindjárt tudta a tanu, hogy a gonosz lélek 
kisérti. Jobban és jobban igyekezett kerülni mindenfelé, hogy 
megszabaduljon, de nem tudott, mert azután három lovéls 
érkezett parasztruhában s négyen körülfogván léregették, 
hogy Hegedüs Istvánnak az udvarára értek a kút mellé és 
mindegyik mondogatta: 

- Fogh megh, fogh megh. 
Mikor a tanu meglátta kútnak fejérlő ágasát, akkor 

ijedt meg jobban, hogy őt a kútba vesztik, Istent kezdettem
líte11i, mire a három lovas ellünt, de Oláh Mihályné ott ma'
rndl. „Megbízván magát a Féltens magát" Oláh Mihályné 
fejéhez kapott és a kezében olyan maradt mint a bikanyál, 
melyet hozzá héljtván Oláh Mihályné nagy kacagva ellünt. 

Ezzel a vizsgálélt kimerült. 
1727. dec. 17-én Gyulay Ferenc királyi télnácsos és él 

vilrmegye első éllispánjél elölUlése mellett lállélk törvényi Oldh • 
Mihályné Bilronyily Kilta felett. Rőll/J Sándor volt él vármegye 
ügyésze, 1 ki a vádat képviselte és élZ illábbiakban formulázta: 

„Mi módon az most nevezet Personaliter adstans 1. 2 

nem tudiltik, honnénd indítatlván és minémű lntelen:s gonosz
sághra ingherleő természettül viseltettvén s mivel Istennek eő 
szent Feölséghe, mind pedigh e világh élZ aránt való Teör
vénnyét és sulos Büntetését férre tévén s azokkaly nem gon
dolván séőtt magha Terempteőjének ingyen való kegyelmét 
eltélpodván, ellene párolny és élZ eördöggel seövetséghet 
vetny s maghát boszorkánysághrn éldny és annak erejével 
az . . . . . általis kinyilatkoztatandó mind szerént Emberek
nek s feöldi veteményekk ártanni, úgy más edgyéb természet 
szerint maghávill vonzó Eördöghi Mesterségheket véghben 
vinni merészlett . . . " 

A vádélt Oláh Mihályné, teljes hivélléllos cimén „in 
vinculis personaliter éldstaus J.'1 egyszerűen télgadjél. E 
tilgéldással szemben, miután az tényekre vonatkozik, élZ ügyész 

') Utóbb Fejérmegye alispánja. 
~) lncattus, fogoly, rab 
') Istentelen rövidítése. 
') Bilincsekben személyesen megjelenő fogoly. 
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indítványozza, a vádlottnak tortúra útján vallomásra kény
szerítését, ezenfelül becsatolja Hegedíís Istvánné torturális és 
halálával hitelesített vallomását Oláh Mihályné ellenében és 
az ismertetett tanuvallomásokat. 

A törvényszék aznap nem határozott a főbenjáró iigy
hen, mert a tanuk .kihallgatása foglalta el a' nap nagy részét, 
akikkel szembesítette a vádlottat. A tanuk mindegyike fen
tartotta vallomását a sedria 1) előtt is. (Nem Jelent meg a 
t 8-ik kamocsai tanu: Kecskés Andrásné, Halasi Judit.) 

December 18-án, másnap hozta meg ítéletét, a követ
kező bizonyítékok alapján : 

mert Hegedűsné Varga Judit kfnvallatása alkalmával 
ellene vallott és e vallomását halálával megpecsételte, 

mert a törvényes eljárás rendjén meghallgatott tanuk 
vallomásai ellene szóltak. 

Ai említett tortúrális vallomásból, nem különben a tanuk 
előadásából kiderül az, hogy a vádlott embereknek és állatok
nak ártott, bűbájos és ördögi mesterséggel betegségeket és 
bajokat szerzett és azokkal érintissel gyógyította és kezelte, 
némely asszonyt fürdök készítésére oktatott, végül a Hegedűs
nével való pörlekedése alkalmávaP annak azt vetette szemére, 
hogy az nagyobb boszorkány. (Ezt teljes beismerésnek 
vette a törvényszék.) 

Ehhe·z képest érdemlett büntetése elvételére és mások 
elrettentő példájára úgy ítélkezik a törvényszék, hogy a vád
lott elsőben killönféle tortúráknak vettessék alá, azután 
pedig feje vétessék, teste pedig máglyán égettessék meg. Ha 
pedig a kínvallatás rendjén bevallaná az ördöggel kötött 
gonosz szövetségét, élve égetendő meg. 

1728. január 14-én vonták tortúra alá Oláh Mihálynét. 
Az első kérdés, mit a törvényszék hozzá intézett, ez volt: 
„ Volt-e szövetsége az ördöggel és ha volt, mikor, mi 

móddal s kinek jelenlétében? s hol? s mennyi időre? Szóval-e 
vagy frásképpen történhetett s azáltal mit cselekedett, kiknek 
ártott? Kiket gyógyított s hol járt és kikkel, mind azon ördög
nek segítsége által és mibül állott mind az olyaténokban való 

1
) Törvényszék (sedes fudiciaria.) 

') A. lanuvallomdsok közi ismerletlllk. 
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segítsége az ördögnek és hogy az ördöggel szövelséget 
vessen, kitül kényszeríttetett? 

A jegyzőkönyvben nincsen nyoma annak, hogy Oláh 
Mihálynét hogyan csigázta meg a hóhér, de a vallomásból 
ltélve kipróbálhatta rajta mesterségének minden tudományát: 

Vallja Oláh Mihályné: 
Igenis volt az ördöggel szövetsége, mellyel Martoson 

lakozása alkalmával kötött ezelőtt mintegy hat esztendővel 
néhai Hegedűs Istvánné kényszerítése folytán. Kötötte pedig 
ezt a szövetséget a mezőn „az köröszt uton megh állván 
dél tájban, úgy hogy minek utánna azon köröszt úton megh 
állottak volna említett Hegedűs fstvánnéval tehát az Ördögh 
emberi ábrázatban németh ruházatban nékiek meyh jelent, 
kinekis hogy kezét adná s következendőképen előlle az Attya, 
fiu, Szent Lélek Istent, Boldoghságos Szűz Méll'itH és az 
Szent Körösztséget megh tagadná és mindazoknak ellene 
mond,ana, megh est Heg·edíís Istvánné állal kény:->zeriletett, 
kihez képest eő azol<al elkövetvén meghtagmltcJ ilZ J\lly<1, 
fiu, Szent Lélek Istent, Bol<loyságos Szűz M<í1·iJt és Szent 
Körösztséget." Ezután fantasztikus elbeszélés következik, a 
gonosz lélekről és boszorkánnyá avatásáról. Az emberi ábrá
zatot öltött „gonosz Lélek", aki magát Jánosnak nevezte és 
azt ígérte, hogy férje lészen a vádlottnak, iegottan „néminémü 
vékony tüzes vasacskával pöcsétet ütött az nyaka lápáián 
fölül bal felül az haja között" és egyuttal az előbbeni köröszt
nevét Zsuskára változtatta. 

A gonosz Lélek arra tanította, hogy attul fogva, mi<l6n 
„Bábasághbéli hivatallyát követendené, tehát a kezein szüle
tendő Gyermeket első f ördeiekhen köröszt vetés nélkiil tenné", 
aminthogy ezután igy is cselekedett. 

Erről a János nevű ördögről furcsa dolgokat mond val
lomása során Oláhné. „Jelentett János névü ördögh ura min
denkor hol eczer hol kétezer egy héthben hozztíia járulván 
véle edgyütt közösködött és f aitalankodott s amellett kiilömh 
külömb féle helekre azon ördögnek segítsége által elment, holot 
egyebekis hasonló ördögi szövetségben levők Jelen lévén 
vigan mulatoztanak és üstös• aranyas poharakbul iddogáltak, 
nevezet szerént pedigh midőn ielentett Hegedűs Istvánné az 

') Ezllstös. 
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Nyitra vizin a rostában haiokázván mulatozott, tehát eő is 
akkoron véle edgyüt a rostában iilt; azon kívül midőn Pinke 
Jánost 1 Martoson Hegedíís Istvánné éczakának _idein Paripán 
iilve lcésértette avégre hogy a Nyitra viziben ölné, t~hát akko
ron is az quartélyos káplár lován ülvén ielen volt és Hegedűs 
Istvánnénak akarattyát követte. „ 

Vallomása következő szakaszán - nem nehéz kitalálni 
miért és hogyan - az összes tanuk vallomásait magára veszi 
s amit a szembesített „bizonyságok gonosz cselekedete felül 
elő hozván ellene bizonyitottanak., mind azok a sze~ént vadnak 
és igazak, mert eő az időtül fogva, miulta az ördöggel szö
vetséget vetett, tehát valahol valakire megneheztelt, mind azo
kat mondott ördögh Társának ingerlése és munkálkodása 
által testében nyavalákkal meghrontotta, ellemben pedig ugyan 
azon ördögnek ereie és segedelme által minden orvosságh 
nélkiil meghgyógyidtotta nevezett szerént pedigh Kamocsán 
l<is Andrást, Lukács Mártont, Kósa Mártont és Illés Istvánt. „ 

A tovább csikart vallomásban azután bűntársait nevezi 
meg, akik „véle edgyütt ollyatén gonosz Társasságban lette
nek légyen Tizenegy zászló alatt" ezek: néhai Hegedűs Istvánné, 
saját maga, Kamocsai Szendi János, annak felesége és leánya, 
Szendi Jakab felesége, öreg Bak Benedekné, az elöl emlitett 
Hegedűsnének Kata és Örzse leányai, a tizedik Barsi Pálné 
„ mely most véle edgyütt a fogságban hever. „ 

Ezt a Barsiné! azután el Is áztatja alaposan. Vallja 
„hogy ez sokkal régit> boszorkán !éveit magánál, zászló tar:
tójuk pediglen a Hetényi sánta csordás volt, ki most Úivárhan 
raboskodik. „ Ezeken kívül még szolgál boszorkány címekkel. 
lgy annak vallja „Szimőn Ludasnét, lzsán a Bábasszont. „ 

Majd visszatérve Barsinéra annak ördögurát is megne
vezi, ez Miklós nevet viselt. Barsinén is hagyott billeget az 
ördög, amit ugyanazon a helyen viselt, mint a vádlott s amit 
meg is találtak rajta. 

A tortúrán tett utolsó vallomása talán a legszenzációsabb, 
mint ma mondanák. Oláh Mihályné bevallja, hogy mióta Bar
sinéval együtt raboskodnak, tehát egy hónapja „mind az ket
tőjök ördögie edgyütt ugy mint János és Miklós szűrben 

') Az utolsó tanu, fentebb ismertettük vallomásál. 
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öltözve éjszakának idein nálak voltak biztatván őket, hogy ne 
félljenek és senkire ne valljanak. 

Eddig tart a kínvallatás jegyzőkönyve. 
Még egyszer összeült a törvényszék Oláh Mihályné 

ügyében másnap, 1728 január 15-én, mely Nedeczky Ferenc 
szolgabirót és Horváth Gergely esküdtet küldi ki a vádlolt 
kihallgatására, 1 jelentik, hogy a gonosztevő vallomását meg
erősítette, de Szendi János, felesége és leánya, Szendi Jakab 
felesége és Hegedűs Juditnak Erzsébet leányára vonatkozólag 
visszavonta. Ezek tehát szabadultak a boszorkányság szürnyíí 
gyanuja alól. · 

. Nem sokáig tartottak Oláh· Mihályné földi szenvedései. 
A törvényszék itélete úgy szólván, hogy ha az ördöggel való 
szövetségét beismeri a kínvallatás alatt, úgy elevenen égetendd 
meg. Oláh Mihályné alatt csakhamar meggyújtellák a bursú
szalmás máglyát. Az ítélet végrehajtásának az aktán nincsen 
nyom~. de az bizonyára megtörtént, ha elevenen nem, hril 
holtan égették meg, ha tudniillik a tortúra már nem hagyoll 
benne annyi élete_rőt, hogy megérje a máglyahalál borrnlmtíl. 

Oláh Mihályné Baronyai Kata halálos itélete igy szól:" 

„Minekutánna személlje szerént jelen álló Baronyai Kélta 
gonosz tévő Asszonyi Álat a Boszorkánságnak vélkiért meg 
ragadtatván a Tekéntetes Törvényszéknek szine eliben álli
tatolt volna, következendő képpen az eő Bűbáios Babonás 
és varásló ördögi szövetségben lévő életinek viselése noha 
nem csak az maga már az lgasságnak sorsábul mcgh égete
telt gonosz Társának szavaibul ki teczett sőtt azon Törvény 
széknek szine előtt szemtül szemben authentcallatútt és fejére 
esküdött harmincz hat. tanunak hiteles bizonyságh tételekből 

nyivánságosan megh világosodott volna hogy tudniillik eg·y 
fencgetése utánis megh ártván testekben ördöghtül vett mes
tersége által megh rontodta és vesztedte, ellemben pedigh élZ 
ollyatén meghrontoll embereket és barmokat csak egy illc
tésscl megh gyógyitolla és elübbeny egészségekre vissu1 
hozta, továbbá pedigh egyebeketis irtóztató és természet el
len valú PünWnel< és egyél> tilalmas rnesterségelmel< clké
szilelésére és követésére tm1itolt ugy nem kiilü11he11 ccwk,"1-

1) Bizonyára nem tudott megjelenni a törvényszék elí.ítt a torlúrn utlin. 
2) Kormíromvármegye ltára. Büntető perek 1728 XII. 162. 
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nak idein némelyeket férfiu ábrázatban és öltözetben Paripán 
iilve több gonosz társaival edgyetemben késértett el akarván 
veszteny, a mi több midőn bizonyos alkalmatossággal már 
megh égedtetett gonosz társával ugy mint Néhai Martoson 
lakozó Heged(ís Istvánnéval Pörben szállott, edgyik a másik
nak nyilván való boszorkánságát szemire hánta volna, Jól 
lehet udgyan mind az olyatén rend szerént eleiben számlált 
gonosz· cselekedeteket, de kiváltképpen az ördöggel tett szö
vetségit · vakmerőképpen tagadta, mind azon által az Teken
tetes Törvény széknek Isten világh és ország~ Törvénye 
szerént tett igaz itéletibül csigára huzatatván mindeneket maga 
ellen nem csak az kínok közölt, hanem annak utánna is és 
11His nápra kelvén az Tekéntetes Törvény széktül hozzáia ki 
hocsájtatott Bírák előtt maga vallott és vallását megh erősí

tette s hellben hadta: hogy tudniillik igenis az Pokolhéli ör
döggel szövetséget vetett és fére tévén s megh vetvén az 
világh Teremtőét és megh váltoiát az Hatalmas Ur Istent 
Teljes Szent Háromságot Boldogságos Szüz Máriát és a 
szent körÖsztséget az ördögh kedviért megh tagadta és el
lenek mondott követl(ezendö képpen pedigh az ördöggel ma
gát meg billegeztette és annak magát Feleségiil ajánlotta a 
Szent Körösztségben vett igaz nevét elváltoztatta, számtalan 
az ördöggel faitalankodolt és fürtözött azokon kiviil az ör
di\gök társosságában kUlömh kUlömbféje helekre és Tmto
mt.ínyokra az ördögh ereivel eiczakáknak idein Madár mód
gyára el röplllt és el ragadtatdtt az Folyó vizeken fa ros
ltíban ülve haiókázott és mulatozott számtalan embereket 
Gyermekeket Leányokat és barmokat testekben megh rontott, 
vesztett és nehéz álmokkal gyötrött, ellenben az nyavaláso
kat csak kéz llletésekkel megh gyógyitodta s egésségre 
hozta, más edgyUgyieket karhozott mesterségekre és termé
szet ellen való dolgokra tanitott miliez képest az Maga megh 
érdemlett büntetésére Másoknak pedigh rettentő Példaiara nézve 
Országunk éllc5 Törvénye szerént elevenyen az Tüzre téletnyi 
és hamuvá porrá az által égetetnyi Törvényesen kárhoztatott." 
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4. Barsi Pálné-Jászberényi Judit, a bagotai boszorkány. 

Ezek a boszorkányperek úgy kapcsolódnak egymásba, 
mint a láncszemek. A kicsikart vallomások közölt mimlig 
akadunk újabb nevekre, melyel<et az áldozat csak azért 
nyögött ki, hogy a hóhér keze alól mielőhh szahciduljon. 
He.gedűs Jutka, kit Ersekujvárban égettek meg, rávallotl Uci
ranyai Katára, ki szintén máglyán végezte életét, Oláh 
Mihályné Baranyai Kata is rávallott Barsi Pálné Jászberényi 
Juditra kínvallatása folyamán : így indúl meg az cljilrils ellene 
is s a végén alatta is kigyullad! a 1J1áglya. 

1727. augusztus 5-én a véÍrmegye tömlöcéből felhozzák 
nemzetes Hajnal Ádám szolgabíró és Hor\'.:í!h Gergely esküdt 
elé, akik a következendőképpen veszik vallatórn Jászberényi 
Judit asszonyt: 

Nacionáléja: Jászberényi Juditnak hívják, Barsi Pál 
felesége, Szereden, nemes Pozsony vármegy~ben sziiletelt, 
körülbelUI 60 esztendős, a pápista .hiten van és körülbelül 
nyolc esztendeje él Komárommegyében, Bagota helységben. 

- Hogy miért került a vármegye rabságába '? 
- Magh~ sem tudgya bizonyosan, hanem mtitwktul 

hallotta, hogy boszorkányságának gyanoságábul ragattatott 
légyen megh, noha eö legit kisebb aféle dologban sem érzi 
bűnösnek lennyi magát; hanem, hogy Istenes imádscígival 
sok nyavalyás Embereket, e~ffszer is másszor is, de kivtílt
képpen az nehezen szliW Asszonyokat orvosolta lég-ycn s 
netalántán azoktul okosztatotl volna az boszorlu"u1yscí~p1<1k 

gyanosága felüle. 
- lsmérte-e - szól tovóbb u kérdés - Újvtírh<111 l<1lwzó 

néhai Hegedüs Jutkcít, mely nemrégiben Újvárban boszorkány
ságáért ége!etett vala megh? 
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~ Igen is ismérte, halván felíile, hogy rossz életíí lett 
légyen, de abban semminénríí ösmeretsége annyival is inkább 
társasága véle nem volt. 

- Nem vesztett-e meg·h v1:ilaha valakit vagy valamely 
nehéz nyavalyákat és álmok<1I re.1;.1 nem eresztett-e? han~zik 
n kérdés; melyre tagadó válélszt nyernek a vallató bírák. 

-- Tud-e valamely olvasási a menyiilésről? 1 

Egyebeket a kövelkezenclőnél nern tud, úgymint : „Me
nyiilés, t-támlás menny az llr )esus Christushoz; mond~ya 
tlZ tJr )esus Christus meny el Máricil1oz, mondgya Mária : 
Menyiilés, Hámlás menny az llr Jesus Christushoz, a 
mellyen az. Úr Jesus Christus akarjd azon órában helyre 
mennyen." 

- Ezen olvasást kitiil tanulta'! 
- Deákin Nemes Pozsony vármegyében lakozó néhai 

Csákilnynétul a midőn a maga lábtira a fátensnek :i olvasta, 
tehát akkoron tanúlttl megh. 

Maga élt-e ezen olvasással? s kiket gyógyitott 
<illala '! 

Élt és Méltóságos Báró .Szluha f erenc:: uram eő 
Nagysága Gulyása Feleséginek lábát is az állal meg·h 
gyógyította; 1így nem· kiilönhen Bagothán Kecskés nevű 
lt1kosnak leányát is segílete véle. 

- Tud-e mégh más orvosságokat és mire valókat '! 
- Tud lábtörés ellen való orvosságot úgymint : 1-ta 

fel<ele nadárrűvet 1 fekete rákot, forrasztó követ, és .S. A.~ 

sörtés hájat, tikmonyat'; az teörésre rakta és azt égett horral7 
megh öntöszte össze forrot a löröt csont. 

Ezt kitUI tanulta'! 
- Komáromban lakozó néhai Pénzesnétűl. 

1
) Ficumodb. [Kiftcnmodik = kimcnyül a keze, hiba a n6p nyeh·én] 

~) Vallomást tevőnek. 
8) Ikladi Szluha Ferenc Komárom vármegye hirnevcs alispánja és ország

gyúlési követo, az alsó táblán a pragmalica sanctio vezérszónoka, kit a király ez 
érdemeiért bárósitolt. 

') Nndálylú. 
6

) S. A. = snlvis auribus, magyarul: követem a!ásan, tisztesség nem esik, 
mondván. 

"> Tojáe. 
'>Pálinka. 
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40 Bűbájosok és boszorkányok Komáromvármegyében 

- Kiket és hányat gyógyított megh ekképpen a törésbül? 

- Hármot gyógyított úgymint elsöben néhai Mészáros 
Már.ton Juhászát, melly most lmőn 1 Pavlik névü embernél 
lakik, Óó Gyallán Pásztor lstványt, Tardoson Juhász Pál fiát. 

Eddig tart a vallomás. 

A vizsgálatot augusztus 26-án tartja ugyancsak Hajnal 
Ádám szolgabíró Frankner Antal esküdttel Bagota községben. 
A tal1ukhoz ezt a hat kérdést intézik: 

1. Tudgya-é, látta-é vagyis hallottá-é az Tanu? minémő 
boszorkányságokban gyakorlotta maghát Bagotha neveő s ezen 
a Tektes Nemes Komárom vármegyében léveő helséghben 
Lakozó s mostanában pediglen ugyan ezen Tektes N. Vár
megének rabsághában léveő Jászberényi judith, Barsi Pc.Íl11<1k 
feleséghe? . 

2. Nem tudgya-é és ha tudgya? miképpen tudgya ? 
Látta-é, vagyis halotta-é, hogy jelentett gonosz személy va
lakit valaha átkozott Eördögi Mesterséghe mellett Vdlm11i 
fűvel vagy zirral vagy más állapottal megvesztell volna és 
ismét hasonló Eördöghi mesterséghével meg gyógyitotta 
volna? 

3. Olvasásokkal vagy más másként ajtatosnak s lste
nesnek tedcző lmadsaghokkal valameles nyavalában nem szol
gált-é, hányszor, kinek? s micsoda olvasások vagyis imád
sághok léveltenek~ azok? 

4. Valaha valakit kedve szerént nem· esett dolog után 
nem fenyegetett-e megh és az után valamelly nehéz nyavalya 
azon megh fenyegedtelett nem érte-é? 

5. Mind ezekben kit gondolná az Fatens jó Bizonyságh
nak lenni, hiti után valla megh? 

6. Nemdenem az midőn Ersek Újvárban nem réghentem 
meghégedtetett Boszorkányoknak Examenjek 3 az Téktes Ér
seki Uraságh Székén lévelt 1 magha fiát hogy kikre vcJllanuk 
el küldötte volna alatomban halgatni s tudakozód1_1i? 

') lmely. 

') Voltak. 
8) Vizsgálatuk. 

') \'olt. 
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Dr. Alapi Gyula 4t 

Az első tanµ özvegy Kecskés Jánosné, Poór Katalin 
asszony 60 esztendős, bagotai lakos egy álló esztendeig la
kot! Jászherényi Judittal, de soha felőle semminémű ördögi 
boszorkányságot nem látott és nem hallott. lgy vall a máso
dik tanu is Hajtmann Mihályné Kiss Sára is, aki 25 ·éve is
meri Jászberényi Jutkát, de felőle semmi rosszat nem hallott. 

A harmadik tanu Kecskés Perencné Ráczkey Zsuzsánna, 
2.1 éves, hagotai lakos, Bottlik Jánosnétól tudja feWle, hogy 
menyének, ifjú l~otllik Jánosnénak azt ·cselekedte volna, hogy 
soha gyermeke ne légyen. 

Polyák János és Gálik György tanuk semmit sem 
tudnak. 

Annál sulyosabb vallomást tesz idősb Bottlik Jánosné
Somody Judit 50 éves bagotai lakos. őt esztendeje annak, 
hogy a most Ógyallán lakó menyénE'k gyermeke lett. Menye 
Barsi Pálnét hivta bábá)ának, ki a követl<ező babonaságot 
cselekedte véle: megfogta a tanunak egy kakasát és menyé
nek kezébe adta azt mondván néki: "Panna - ugymond -
én ki megyek az ablak alá, ezen kakast ad ki nékem há
romszor az ablakon é1; viszont tenéked háromszor hé adom." 
Meg is cselekedték. Hallotta azt is menyétől, ifjabb Bottlik 
Jilnosnétól, hogy "akkori gyermekének küdökét nevezett Barsi 
Pálné azon kakasnak megadta volna ennyi." Mi végre cse
lekedte azt Barsiné, azt a tanu nem tudja, de az a gyanuja, 
hogy azért történt mindez, hogy gyereke ne legyen többé ; 
azóta nem is lett több gyermeke a menyének. De hallott még 
egy igen terhelő adatot is magától a vádlottnak az urától, 
Barsi Páltól, aki panaszkodott neki, hogy a feleségét éjnek 
éjszakáján el akarták volna vinni és megfogván feleségét, 
viaskodott is véle. De hogy látott e gonoszokat a felesége 
köriil Barsi Pál, azt nem tudja. 

A következő tanuk: Juhász Simonné, Kruy Anna, lló 
Oyörgyné, f abó Mihályné, Poór András, Kováts Pál, J-lajtmann 
Mihály, llon Ferenc, Papp János, Balla András, farkas Kata, 
Gyalok Kata, Holics Mártonné, Takács Simonné Zab Dorottya, 
f\lahú Jánosné, Almási Jánosné, Chmeliskovjech Mártonné nem 
tudnak róla semmit se mondani. Tehát 20 tanu közül csak 
egy tesz terhelő vallomást. 

Bátyó Mihályné, ifjabb Ordódy György zsellérje tesz 
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lényegtelen vallomást. A harminc éves fiatal asszony elhe
szeli, hogy tiz évvel azelőtt, mikor kisleánya születell é~ 
gyermekágyból felkelt, a kisleánya köldökét elkérte tőle és 
egy kakasnak adta megenni, hogy a legközelebbi gyermeke 
fiu legyen ; aminthogy négy évre rá fiú gyermeke is született. 
· Juhász Mártonné, özv. Takács Györgyné, Mészáros 

Andrásné, Király Andr:ásné, Simon Andrásné, Kadlecz Simon, 
Vrábel Györgyné, Kraiczer Miklósné, Szabó Györgyné, Poór 
Ferencné, Botlik János, Mácsik András nem tesznek tanu
vallomást. 

A harminchetedik tanu Botlik Jánosné Fodor Anna, ki 
Jászberényi Jutkát bábának hivta, azt vallja,· hogy fiacskáju 
születvén kifekildte szokott gyermekágyát, mikor fell<ell, hcí
bája a pitvarban egy kakasát megfogta a tanunak, . azzlll ilz 

ablak alá ment és a kakast az ablakon keresztül háromszor 
beadta és magának háromszor kiadatta; azután bement a 
szobába és kis fia köldUkét elkérte és odaadta fi kulwl'l11c1k, 
amely azt megette. Mikor kiindultak a házból, a klllrnst il 

tanuval elbocsáttatta. Hogy ezt Barsi Pálné mivégre cselekedte, 
neril tudja. 

· · Szolga Pálné, Kutrovics Györgyné, Poór Andrásné, Ta
kács Andrásné, Poór Gergelyné, Kovács Mihályné, Bede Já
nos, Poór Gergely nemleges vallomásai után egy tekintélyes 
tanµ Jelenik meg a. biróság küldöttei előtt,· nemzetes idősebb 
Konkoly László táblablró és ezeket vallja: 1726. február 6-án 
Barsi Pálné bizonyos ürügy alatt a tanu gyallai házához jött. 
Mikor a házból elment volna, a ur szolgálója látta, hogy a 
Barsiné a hóba rejt valamint az udvarház kapubálványa tö
vébe. Ezt rögtön Jelentelle urának, aki azonnal kiment és 
megnézte, mi az. A hó tetején bizonyos lágy, szurok-szerü 
fekete anyagot talált, ezt fölszedte, és egy részét a tüzbe 
vetette, más részit pedig egy cserépedényben eltétette, de az 
egerek megették. Konkoly László az esetet másod- vagy har
madnap mulva előadta az Ógyallára kiszállott Rőllh András 
szolgablró és Hajnal Ádám' uraknak és be Is. mutatta a lele
tet. Harmad és negyednapra „azon téteménnek föll szedetle
tése után" mindkét cselédje sulyos nyavalyába esett és majd-

1 A vls1gálalvesel6 bíró. 
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nem egy hétig benne voltak. Betegségük alatt Barsi Pálnét 
láttál< ágyuk körül. 

Csepy Jánosné Tóth Erzsébet is terhelő vdllomást tesz 
Barsi Pálné ellen, akivel összeszólalkozván, az megfenyegette 
6t e szavakkal: 

- Várj, megbánod te ezt a járást (értvén rajta Konkoly 
Lászlóné asszonyomhoz való járását)! 

Három hétre rá hat esztendős kis fia rosszul lett és 
nay-y szivbéli szorongatást érzett. Azonnal Barsiné után kül
dött, hogy Isten után segitene a gyermek nyavalyáján: Bar
siné meg is kenegette á gyermeket, aki sokkal rosszabbul 
lett és nyakacsigája, valamint keze kifordult. Könyörgött .Bar
~inénak, hogy Jöjjön el a gyermekét orvosolni, de nem jött 
el. Erre Szentpéteren lakó apjához Tóth aliter Boga István
hoz 1 fordult, aki szintén foglalkozott gyógyitással, ez megke
negetvén a gyermeket ezt a jellemző kijelentést tette: 

- Ezt édes fiam az anyád nyelvének köszönd 1 
Ugyancsak előadja Csepy Jánosné a kakas históriát is 

melyet első gyermeke születése után tapasztalt. A gyerek 
köldökét az ablakon háromszor be és kiadott kakas torkába 
tömve a. tanuval elbocsáttatta és ugy indult el az egyházhoz.~ 
Megkérdezvén tőle miért cselekedné azt, igy felelt: 

- Azért cselekedtem, hogy ennek utána fiad légyen. 
Csepy János is, a tanu ura, megerősiti a vallomást, sőt 

meg is toldja azzal, hogy éjjel sokszor gyötörte gyermek
ágyat fekvő feleségét Barsiné és felesége elizent ura után, 
hogy „haza sietséggel jönne." Tüstént magához hivatta Bar
~inét és tömlöccel ijesztette. Erre azt tanácsolta a vádlott 
bábasszony, hogy mosófát, öcetet és fésüt tegyen a feje 
alá. Felesége meg is fogadta a tanácsot és semmi haia 
se lett. · 

Az utolsó (51-ik) tanu Karsay Mária, Hollósy Ádám 
szolgálója, ugyanaz, akire Konkoly László hivatkozott, azt 
vallja, hogy Barsi Pálnéval összeszólalkozott és igen rosz
szul lett l.\onkoly László házánál. Beteg ágyában Barsiné 
gyötrötte és nyomorgatta. „Kire fölkiáltván és nemietes Kon
koly László ur oda menvén el hatta eötett." Később egy 

· 1) A t1mu apj11. 

"l A gyermokágyból folkol6 asszony elsó utja a templomba visz. 
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úllára rosszul lett és oda izent Barsi Pálnénak, gyógyitaná 
meg, ha megette.• Barsiné azt izente vissza, hogy gyógyitsa 
meg ezer ördög, nem ént Az Uzenet és ráijesztés után meg
gyógyult az ujja. 

Eddig tart a vizsgálat Barsi Pálné-Jászberényi Judit ellen. 
Vajmi csekély alapja van ebben a szörnyű vádnak, melyet 
Rótth Sándor vármegyei tiszti ügyész emelt a következő 
btinvádi keresetben': 

„Mi módon az most nevezet Personaliter adstans J. Sze
mélyében jelenlevő vádlott, nem tudatik honnend indittatván 
és minéemú Istentelen Gonoszsághra ingherleó természettiil 
viseltettvén s mind Istennek és Szent Feölséghe, mind pedigh 
e Világh az eránt való Teörvénnyét és sulyos büntetését fére 
tévén s azokkaly nem gondolván seött magha Teremtőjének 
ingyen való kegyelmét el tapodván ellene pártolni és az 
eör döggel seövetséghet vetni s maghát boszorkánysághra 
adni s annak ereievel az csigázás általis kinyilatkoztatandó 
mód szerent Embereknek s feüldi veteméuyekk árta11yi, li~y 
más edgyéb természet szerint maghával vonszó Eürdüghy 
Mesterségheket véghben vinnyi merészlett ; poenam in Grali 
Regni Decreto eatenus sancitam incurere haud formidando. a 

~Kévánnya annak okáért az pmemorált Teken. Nemes 
Vrgyek Fiscalissa, hogy az Teöbször irt in vinculis perso
naliter adstans J. illyetin lstentenséghiért és gonosi cseleke
detiért, Országhunk éleő Teörvénye szerént magha megérde
melt büntetésére, másokk pedig rettentő példáiára, Tűzre s 
keövetkezendó képpen Halálra itéltessék és sententiastassék." 

A fiscalis hivatkozik az ország éleó törvényeire és a 
kifejlett joggyakorlatra is keresetében, ezen felül a bün teljes 
felderitése céljából a hazai törvények szerint szokásos kin
vallatást is követeli a vádlottal szemben. 

1727. szept. 17-én ült össze a törvényszék inarcelházai 
Gyulay Ferenc elsö alispán és királyi tanácsos őnagystíga 
elnöklete alatt, mely halasztó határozatot hozott az Ugy meg
viisgálása, tárgyalása és végleges befejezése céljáb~I. Htirom 

1) Megrontotta. 
'l Mint latjuk, megegyezik az elózó perek vudirati.val. 
1) Az ország köztörvényében ez iránt megszabott büotet6st nem kedvez. 

vén (t. i. a vádlottnak.) 
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hónap mulva dec. 17-én áll ismét birái elé Jászberényi Judit, 
és tagadja bünösségét. Ez alkalommal a tanukkal is szembe
sitik, kik vallomásaikat fentartják; tagadásával szemben az 
iigyész hivatkozik Hegedűsilénak kinvallatása alkalmával Barsi 
Pálné Já::izberényi Judit ellen tett terhelő vallomására, melyet 
halálával is megerősitett. 1 A törvényszék a tárgyalást ismét 
elhalasztotta. 

1728. jan. 15-én kerül a bünügy ismét tárgyalás alá. 
(Mikor Baranyai Katán végrehajtották a kínvallatást s aki en
nek folyamán terhelő vallomást tett Jászberényi Judit ellen.) 
A törvényszék elrendeli a kínvallatást a vádlott ·ellen azzal 
az indokolással, hogy az ördöggel szövetsége volt és a bo
szorkányok társaságában részt vett, Miklós nevezetű ördögöt 
urának vallotta, aki őt a börtönben is meglátogatta és a bűne 
tagadására buzditotta. 

M~g az nap végre akarták hajtani a kinvallatéist a vár
megyei tiszti ügyész, a járási szolgabiró és esküdt jelenlétében, 
amelyről a következő Jegyzőkönyv tanuskodik: 

- Volt-e szövetséghe az ördögghel és ha volt mikor? 
s ml móddal, kinek ingerlésébUI, kiknek Jelenlétében, holl? 
mennyi Ideje, szóval vagy irás képen történtetett s az által 
mit cselekedett, kiknek ártott, kiket gyógyitott s mi formán, 
hol Járt és kikkel, mind azon Eördöghnek segltséghe által s 
miből állott az llletin segitségh s fajtalankodott-e az Eör
dUghel? 

...:.... Igenis volt szövetséghe, mellyel ez előtt másfél Esz
tendővel vetet, midőn tudni illik bizonyos alkalmatossághal 
Nap elmenetele után Gyallárul Bagothára ment volna, akko
ron tehát az utban megjelent néki az gonosz Lélek Emberi 
ábrázotban s fekete ruhában de ló lába volt egygyik és 
nagy orra nagy szája és legottan kénszeritette eőtett, hogy 
véle el menne, a mint elindulván és az sarad mellé érvén 
ottan az Eördögh az Földhez őtette eótett s az után kén
szerltette eötet hogy kezet adván szövetséghet vetve véle és 
megtagadná az Istent, mellyet el követvén a Fatens kezet 
adott az Eördöghnek s megtagadta az Istent s legottan az 
Eördögh megh blllegezte eőtett s a nevét egy papirosra föll 

•) A joaJÜorlat uerint 11 ld6llö1ben meghalt tanu [lllflrt llegedúsn6t lllv6· 
111t6k] vallom'8át teljes hltellinelr teklntett61r, 
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irta. Azon . Eördögh pedil!! Miklósnak nevezte maghát eőtell 
pedig Illonának, következendőképen pedigh fajtalankodott is 
ennyihanszor az Eördöggel, hol hanyatt, hol fél oldalt de ilZ 
Természette az Eördögh virgajanak hidegh volt. Továbbá 
vallja hogy gyakorta az Eördöghivel elment. holl hatt lovon, 
holl négy lovon sézán Szengellér hegyére, holott egyebek is 
jelen lévén vigadoztak, eöstös Aranyos poharakbul, mellyek 
az vendégség végeztén szár csontokká váltak, az Ételek 
pedigh S. A. 1 Ló sz ... okkal löttek. Nevezett szerént pe
digh elsőben vallya, hogy a zászlótartójok Martosi Tehén Pász
tornak János néveő fia lett légyen mellynek fekete zászlója 
vagyon rajta Emberi kép vagyon vörös festékkel irva és ez 
ugyan ilzon személlynek házánál lévő kamaráb.an egy szeg-

. letben tartatik és a több társai Bagotai Lencsésné és Tehén 
Pásztorné ugy n~m különben Martoson néh<;1i Hegedüs Ist
vánné és Annak Katha néveő Leánya hasonló képpen Oláh 
Mihálné Kamocsán úgymint Baranyay Kata, melly véle e~ylitt 
raboskodik, ismét lmőn Bellandné, Szent Péteren Varr<'> Kt1lht1, 
Tübheket nem ismértt és azt vallyil, hogy soha senkit meg 
nem rontott, hanem macska képpiben elsőben az Urát nyomta 
meg, másodszor a Komája Asszonyát, Imádsághoz pedig 
formalib. mondotta; Miatyánk Isten, nem Isten. Jóllehet ugyan 
az Eördögttil kinszeritetelt arra, hogy az Áldozatnak alkal
matossághával a Szent osliát ki venni szájábul és vinné né
kie, de azt soha el nem követte, kihez képpel}· az Eördögh 
keményen meg korbácsolta eőt; az minémeő zsirral peniglen 
kenekedni szokott mikor röpölni akart, nem magha csinálta, 
hanem az emlétett Lencsésné máskép Sosovicáné adta neki; 
Konkoly László Urnak f eleséghét pedigh vallya, hogy nem 
eő hanem akkori szolghalója, melly most Hollósi Ádány 
Uramnál szolghál rontotta megh 2 és az minémeő Tétemény 
találtatottt a házánál azt is az tette el. Továbbá villlya 
hogy az ErdöghtUI egyébb fizetése nem volt, hanem holl egy 
garast, holl egy polturát adott az Ördögh néki, de az is csak 
S. A. Disznó sz ... ral váltt." 

Ezeket a rémmeséket vallotta a vádlott, mid6n a húhfr 

'J Sulvis Auribus. 
9) 1::s hasonló Boszork>iny valamint eó - ezek a szavnk kercsztiil \·nnnnk 

húnu 11 jegyzókönyvbtm. 
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bemutatta mesterségének félelmes eszközeit; hogy oda még egy
szer vissza ne kerüljön, a törvényszék előtt is megerősítette és 
helyben hagyta. Ez azután megpecsételte sorsát, mert a törvény
szék meghozta ítéletét; Barsi Pálné szentenciája igy hangzik: 

„Minek i.Jtánna a személye szerént Jelen álló Jászberény 
Judith névű Gonosz tévő Asszony által a Boszorkányságnak 
vétkeri- megh ragadtatván a Tekintetes Törvény széknek szine 
eleiben· állittatott volna, következendő képpen az Eő Bűbájos 
Babonás és varázsló ördögi szövetségen lévő életinek vise
lése nem csak az Jelentett Törvény szine előtt authenticalt 
s véle szemben álitatott és fejére eküdött Tanu:mak igaz Bi
zonyság tételekbül sött már az Törvénynek igazságn által 
meg sulyosbittatott két rendbéli gonosz Társainak, kiknek 
edgyike már megh 1 égettetett másika pedigh·' véle edgyütt 
most megyen a tüzre, szabad nyelvvel és kész akarattal tett 
vallásaikból nyilván ki teczet volna; Jól lehet nagyon ha
szontalan mentségekkel élvén az ördöggel tett szövetséget 
mindaddigh vakmerőképpen tagadta légyen valamégh tudni
illik a nevezett Törvényszéknek Isten Világh és Országh Tör
vényén épitetett igazságos végzésibül az kinzásnak hetére 
nem vezettetett: holott megh látván az eő Testénel< kinnyaira 
rendöltetett és elő készittetett eszközöket s észre véven ma
gában hogy ha különben nem tehát iszonyli kinok fáidalmi
nak viselhetlensége miatt is ~i költenék világosodnia az benne 
léveő és általa vakmerő ta~adéísokkal lilkolratolt Gonoszséig
nak, kivánván azért inkább ép és egészséges, hogy sem 
mint megh bomlott elmével és megh töretetett testei érdemlett 
hiintetéséhez képest elérkezett végső óráiát látnyi, legho llan 
szépszerivel maga kényén kedvén megh vallotta, hogy eő 
nékie az. Pokolbéli ördöggel igenis szövetsége volt, mely 
szövetségh tételinel< alkalmatosságával az Mindenható Föl
séges Ur Istent az eő Teremtésit és az Tellyes .Szent Há
romságot az ördögnek kedviért megh tagadta és annak el
lene mondott, azial sem elégedvén megh, az ördögöt Férié
választotta és az által magát megh Pöcsétöltette a szent kö
rösztségben vott igaz nevit elváltoztatta, következendóképpen 
számtalan az ördöggel testi gyönyörilséget végezvén fdita-

1) Hegedűs Istvánné. 
1 ) Oláh Mihályné. 
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lankodott és fertőzött azon kivül sok kUlönb külömbféle em
b~reket az ördögtül vett kárhozott mesterségekkel Macska 
képiben megh nyomott és az ördögnek mestersége által hol 
hat hol négy lovon Hintón Szent Gellérd Hegyre ragadtatott 
az holott több hasonló ördögi szövetségben lévő Társaival 
vendégeskedvén tobzódott és az ördögnek örvendezett : Mely 
illetén vallását nem csak az kínzásra rendeltetett helen; ha
nem annak utánna a Törvény széknek színe eleiben álitatván 
szórul szóra megh erősített és helben hagyott. Mivel pedigh 
kinek kinek az dz Törvény széknek szine előtt tett saiát 
nyelve vallása Országunk elő Törvénye szerént vissza vony
hatatlan és ezen Bizonyságoknak vallás tételit és Tanuságait 
fölülhaladó volna: Annak okáért a Jelen álló Jászberényi Ju-

. dith Gonosz tévő Asszony álat, mint tudniilik az Isten és 
Világh Törvényének és Igazságának által hágni az maga 
érdemlett büntetésére, másoknak pedigh röttentő Példájára 
nézve elsőben hogy feie vétessék következendő képen pedigh 
az holt Teste tüzre vettetvén hamuvá és porrá tétessék sen
tentiáztatott, azon okbul l<önyebitetvén megh illendő bünte
tése mivel hogy se magha se bizonyságok által ki nem jött 
hogy valaha valakit megh rontott volna, azonban ördögi 
szövetségébül ki vetkőzni és a tiszta életre vissza térnyi 
szándékia mindenkor volt és által látatott." 

Ekképen Jászberényi Judit fejére lecsapott a hóhér pal
losa és teste porrá és hamuvá lett annak ellenére „hogy va
laha valakit megh rontott volna." 

- 513-



5. Görbe Ilona bílbájossága. 

Görbe Ilona korcsmárosné volt Ógyallán nemzetes 
Konkoly István uram szolgálatában .. Az ura, Konkoly István 
gazdaságában ispáni tisztséget viselt, halála után ·az özvegy 
asszony megkapta a földesúr korcsmáját, - mint látni fogjuk, 
kikapós korcsmárosné lett - és nagy bűnre vetemedett: mert 
hálóját kivetette nemzetes Konkoly István uram fiára, György 
deákra és alaposan elcsavarta a fejét. Tulajdonképpen ezért 
is kerUlt ·a törvény kezére. 

Bűnpöréb61 csak a vizsgálati jegyzőkönyv maradt meg, 1 

melyet 1733. jan. 20-án vettek fel Ógyallán Akács Márk szol
gabiró és Baranyay István esküdt. Ez a jegyzőkönyv igen 
érdekes adatokat őrzött meg számunkra és egy falusi idillt 
tár szemeink elé. 

Görbe Ilona asszony bizonyára csinos nőszemély lehe
tett és eldobván az özvegyi fátyolt, szívesen állott szóba a 
férfiakkal. Bizonyára hízelgett neki az is, hogy a földesúr fia, 
Konkoly György teszi neki a szépet. Tetszett neki a fiatal 
legény és érthető is, hogy a Balzac korán túl levő hé.ilgyek 
szívós ragaszkodásával akarta magához láncolni, sőt mikor 
a legény csapodár módon más menyecskét is kitüntetett 
rokonszenvével, ezt megakadályozni igyekezett és bizonyára 
valamelyik javasasszony tanácsára, kora divatja szerint báj
italt főzött kedvese számára. Érthető az elcsábított fiú szülői
nek felháborodása, akik erővel is ki akarták szakítani fiukat 
a söntésbeli Circe karjai köziil, mert ez a viszony nem volt 
tekintélyilkre nézve előnyös. A földesúrnak módjában állott 
eljárást indlttatni a kikapós menyecske ellen és így indult 
meg bűbájosság cimén a vizsgálat Görbe Ilona ellen, akit 
ezen á címen tartóztattak le. 

1) Komáromvármegye lldra. BUnlető perek. XII. 187. 

4 
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A vizsgálatot vezető szolgabiró az alábbi három kérdési 
intézte a tanukhoz : 

- Vajjon ösmérle a Tanu ezen Ógyallai Helségben la
kozó Besse f erenc uram házánál tartózkodott Görbe Ilona 
nevű személ!, s Tudgya-e honnand származott és mennyi 
időtül fogvást lakjék itten, az előtt hol lévölt maradása s mi 
formán gyötl el, nem de nem GyőrrUI, avagy más honnand 
ki csapattatot? 

- Látta-e avagy hallotta-e a Tanu az itt való lakásával 
micsoda életet viselt s igaz-e, hogy fajtalan Testi szeretetére 
valakit ördöngös Praclikájával babonázott és varázsolt volna 'l 
ha ugy számlállya elő ·abbeli gonosz Practikáját, sőtt azt is 
nevezze megh. kit babonázott olly formán magához és faj
talan szövetsége lévölt-e valakivel s hol és ki Házánál, tud
va-e vagy titkon ? 

- ~Ilyetén Isten káromkodó szavait tudnyi illik: Már 
most mind csak Dicsértessék Jesus Kristussal való kü1izü11-
téssel Isteni dicsérik, hát ugymo11c.J : A szegény ördögöt mikor ' 
fogják dicsérnyi? hallotta-e a Tanu a megnevezett Asszon
nak szájából, kik előtt ejtett ollyattén Istentelen s.zókat, azokatis 
ki nyilatkoztatván? 

Az első tanu Annus lsvánné Balogh Erzsébet, Konkoly 
István béresének a felesége. Tudja, hogy Görbe Ilona asszony 
ispánné volt Konkoly István uramnál, esztendeig ő adott neki 
szállást, azután Szőnybe ment, onnan már ura halála után 
félesztendő mulva visszatért és két esztendeig lehelett Gyallán; 
úgy tudja, hogy Somorjára való. Mint özvegy is nála lakolt, 
bizonyos ideig, de riem tapasztalt egyebet, hogy mint Konkoly 
István korcsmárosnéja ösmeretséget vetv.én György liával, 
ezzel gyakran ölelkeztek, csokolóztak és éjjel nappal szeret
keztek, mint ezt a tanu igen közvetlenül fejezi ki. De azt, 
hogy babona által vonszolta volna György urat szeretetére 
„nem tud igenesset vallani." Egy időben azonbat! hallolla a 
vádlc;>tt szájából: 

- Én úgy hallottam ám Asszonyom, hogy ha Villakit 
Hüvelben töltött itallal, azon! más edénybe töltvén, ilatnám 
azzal el gyülöltetném egymást. 1 

1) Ezt nevezték később szerelmi bájitalnak a XIX. sz. elejének ne
gédes nyelvén 
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A második tanu özv. Szabó Simonné Blahó Zsuzsánna 
asszony, Görbe Ilona származásáról nem tud semmit mon
dani. Annál fontosabb a vallomása a bűbájosság dolgában, 
amit így ad elő. Egyszer elment a tanuhoz a vádlott korcs
márosné és elhozta magával a mészáros hármas késhtivelyét 
iiresen, ezzel Konkoly István uram udvarán' levő félhaj 1 c'.llatt 
álló szekér alá bujt és lelrnporodván abból a htivelyből göh
réhe~ és ismét vissza töltögetett bizonyos italt, utoljára pedig 
mintegy két pénzes 3 pálinkás üvegbe töltötte ezekkel a sza
vakkal: 

- Suska asszony, én ezt az italt György Deáknak azért 
adom meg innya, hogy az Botliknétul el gyülöltessem, mivel 
igen utánna adta magát. 

. Azt teszi hozzá a tanu, hogy talán „egymásnak konczát 
féltették." Visszaemlékezik arra is, hogy tőle ragáncsos nevű 
füvecskét kére gyomorfájás ellen, ennek ugyan nem tudja a 
tulajdon~ágát de kérésére mégis megvitte és odaadta neki. 
Ekkor Görbe Ilonka ezt mondotta neki egy szavával: 

- Suska asszony, én a Ragáncsos Füvet nem gyomor 
f ájjás ellen kértem, hanem minthogy korcsmárosné vagyok, 
edinkéimet mosogatnyi, hogy az ital szaporábbat kelljen az 
csaprul. 

Más szavával pedig azt mondta: 
- Hogy az nyelvét meg veri véle és annak az vérét 

(t. i .. a nyelvéét) emlétett Konkoly Györgynek innya adgya. 
·Azt is hallotta Görbe Ilona szájábul, hogy egy Mészáros 

Mihály nevű ógyélllai zsellér ember András nevű kis fiától tu
dakolta, nem tudna-e valahol egy döglött kutyát, „hogy an
nakis a szőrit Botliknéra hánnya és ugy meg útáltattya 
Konkoly Györggyel." 

A harmadik tanu Botlik János, nemzetes· Ordódy Simon 
bérese bagotai lakos, attyafia volt Görbe Ilona meghalt urá
nak. A vádlottat két évig, mialatt Gyallán lakott, jól ismerte; 
azt is tudja, hogy györmegyei, péri származásu: Bübájossá
gáról semmit se tud. Közönséges szóbeszédből hallott Kon
koly Györggyel való viszonyáról, akivel „szerelmeskedett s 

1) Kocsiszin. 
') Népiesen a bögrét göbrének ejtik Komárom vidékén. 
1

) Kisebb alakll Uveg. 
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hálállt volna és hogy ~agához babonázta volna." Egyszer 
hallotta Görbe Ilona szájából ezeket a szavakat: 

- De hiszen csak közelebb eshessem Konkoly György
hez, én kívülem mást nem fogh szeretnyi. 

A negyedik tanu Juhász Andrásné Dömsödy Sára öz
vegy Szluha Ferenc báróné újgyallai juhászának felesége 
közelebbi adatokat nem tud Görbe Ilonának előéletéről, mert 
távolabb élt tőle. De kétszer járt nála Újgyallán Konkoly 
Györggyel, egyszer az elmult 1732 év őszén, másodszor pe
dig elfogatása alkalmával és első alkalommal „nyilvánságos
san látta hogy egymás közt bőven nyájaskodtak." Utolsó 
alkalmatossággal pedig tánc után a szerelmes pár szellőz

ködni ment a kamarába, itt látta a tanu, hogy az asszony 
„a firfinak öliben ülvén csókolkosztak és szerelmeskedtek." 
Blahó Zsuzsátul, akit máskép öreg Simonnénak is neveztek, 1 

hallotta „az Mészáros hármas késse üres Hüveibül és az 
Ragáncsos Füvei nyelve meg verésbül gyövő Vérnek megh • 
itatása dolgát, hogy tudnyia illik Konkoly Györgyet avval 
babonázta volna." Sőt nem tudja, emlékszik-e öreg Simonné 
vagy sem, de azt is tőle hallotta, hogy Görbe Ilona „mézzel 
kente volna Ágyikát és kilenced napigh magán ugy hordozta, 
annak után na pedigh le mosván magárul aztis itatta vele." 

Az ötödik tanu Kis Pál, Konkoly István ·jobbágya vallja, 
hogy Somorjából szakadtak ide Gyallára Görbe Ilona és az 
ura, ki is Konkoly László uram ispánja volt. A vádlottról 
annyit tud, hogy Konkoly Györggyel Besse Ferenc uram 
házánál „gyakran nyájaskodott és csókolkodott." Azt is említi, 
hogy Görbe Ilonát öreg Simonnéval (Blahó Zsuzsa) látta 
kertjében valamit szorgosan keresni, kérdésére azt felelték, 
hogy salátát szednek, más szóval pedig azt válaszolták, hogy 
csak az Isten és ők tudják, mit keresnének. 

. A hatodik tanu !<is Pálné Sós Erzsébet, ·az előbbi tanu 
felesége. Csak szóbeszédből tudja, hogy Görl.rc Ilonka Konkoly 
Györgygyel „akkor fekszik össze mikor magoknak kívántatik." 
Emlékszik arra is, hogy öreg Simonné hozzájött tudakozódni 
van-e ragáncsos fű kertjében ? Kiváncsi ·volt, mire kell ez a 
fű, faggatta az asszonyt, aki később nevetve ·vallotta meg: 

1
) A második tanu. 
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- Bizony Eörsik, Ilonkának kivántatik, mert Vért ereszt 
a Nyelvén véle, és György Deáknak innya adgyuk. 

Magában azt gondolta a tanu, hogy bizonyosan magá
hoz akarja "hajtanyi," és hozzáteszi, hogy Görbe Ilonkával 
mindig összetartott Besse Ferencné' és Konkoly György. 

Az ügyet 1733 február 4-én tárgyalta' a vármegye tör
vényszéke, további folytatása nincs meg az érdekes és pikáns 
történetnek, de bizonyos, hogy Görbe Ilonára balul végződött 
és a bájitalért keservesen megbünhődött. 

') Szdllcisadó hciziasszonya. 

-518-

1 

L 



6. Fábián Erzsébet bűbájos személy. 

Tiz évvel utóbb, 1742-ben a vórmegyeházán fóbián Er
zgébet, Csikós Györgyné ellen indult meg a vizsgálat, mely
ről a kihallgatási jegyzőkönyv maradt meg. 1 Szintén az ud
vardi járásban, Fúr ·községben született, mely amint láljuk 
szép számmal nevelt javasasszonyokat és a babonának ki
tünő talaja volt a vegyesajkú, szláv E>lemmel szaturált lakosság 
körében. 

f ábián Örzse nem lagadla, hogy fürdőket készilett és 
füvekkel gyógyitott. Haragosa természetesen neki is akad! és 
bizonyára ő is csak úgy került a vármegye kezére, mint többi 
társai, valamely rosszakarója feladta. 

Az általános kérdésekre nézve elmondje, hogy 58 éves 
és a pápista hiten van, Komáromban nevelkedett, ott volt 
szolgálatban és onnan is ment férjhez. Az ura Csikós György, 
néhai gróf Gyulay uram csikósa. Madaron lakik tizennyolc 
év óta, ott is fogták el; azelőtt Komáromban, majd Szent
péteren lakott, egy évig Csákvárott,onnan hazatért Fürre, sziilő
falujába, majd megint Komáromba szakadt, ahonnan az akkori 
szűk időkbeni Marcelházára ment lakni; hat esztendőt töltött 
itten:~gróf Gyulay földesuraságnál, aki azután Madarra he
lyezte· ottani birtokára. 

· Ezután vallia a következőket: 
- Miért fogattatott meg? 
- A hamis tanuk millll. J-logy Madaron Öllvüs M,irton-

nak félre ~,vonyatván a szája, telljes gyanakodássill kliile 
valának, azért is fogadtalott meg, állitván, hogy az fogol 
kenyeret kért .:volna~· lüle, Öttvös Mártonnétul é~ hogy nekie 
nem adott, azért félre vonyatott a szája. 

1) Komáromvárm. ltára. Bilnletöperek. 1742. XII. 254. 
1) Az 171&. évi pestis után. 
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- Nem de nem boszorkányságrul vádoltatott-e ? 
- Igenis arrul, azérlis leghjobban hozatott bé az fog-

ságban, sőtt gyakorta azon gonoszak ·hozája jövén meg 
akarták rontanyi és az olvasót is a nyakábul az elmult 
északa ki akarták vennyi és javasolták nekie, hogy vesse ki 
nyakábul, mért tartja az nyakában ? Órok szuszogásával 
élgyarkodtak reá s azután imádsághoz fogván úgy távosztak 
el tőle. 

- Nem követett-e el valamely boszorkányságot? 
- Semmit egyebet el nem követett, hanet)l Madaron 

létl<Otó Szuri Istvánné bizonyos nyavaláhan esvén őtet meg 
orvoslására kérték, de a szótul félvén, nem akart eimenni, 
hanem az után egy véka buzát igért nékie, elment és paran
csolattyábúl az Erdőhül földön folyó borostyánt, ustormén fát 
hoztanak, az kibülis fördőt főzetett és hozzája elvetett pemetöt, 
elveteft söprüt, mosóf át maga az annya Szuri Istvánnénak 
Kovács Eörzsének, Vörös Zsuska szörzött, úgy az fördőt el 
készitvén Szuri Istvánnét beléje iiltette, mely fördő után azon
ILtl johban lett. 

- Mikor? hányszor? és mely helet kövelte el? 
- Madaron Pap Ferkó fiának nyavaláskodásában ez 

eli>lt hét esztendővel Hangya sombikbul és másféle füvekbül 
fürdőt csinyált de utoljárnis megholl. Ismét ugyan Madaron 
!{un Andrásnénak, Susi:l nevű személynek a láhdi lukakra 
fcilrndván és szőrféregnek kivesztésiriil őtet gyógyitanyi híván, 
fülha fésö nevíí füvet és Dohánt borban ásztalván s azl 
megtörvén, désában löllvén lábait véle párálta, megis gyó
gyult orvoslása ulán a lába. Azon orvosságot Komáromban 
doctoroktul tanulta, de újabban ki fakadván lába Kun András
nénak rajta mert az házára Kun András és illyenképen szól
lott nekie: „Csikós Gyurkáné boszorkánnak tellyességgel nem 
foglak, mind az által Feleségemet meg gyógyitsd, mert az 
~·yanusság te reád van, ha meg nem gyógyitod, tud meg ez 
lesz az utolsó rontásod." Kire felelt Csikós Gyurkáné: „Én 
nem gyógyithatom jobban meg, hanem bizonyos Pásztorné 
gyógyította meg s az útátul fogvást semmi gongya nincs." 
Ismét ugyan Madaron lpót Gergelyné lsó Panna félelmes 
ijedségben levén ugy annyira, hogy hol Erdőre hol mezőre 
akart szaladni, sött Ló módon is röhögött, mint egy elméjé-
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ben meg tibolodott levén. Emlílett lpót Gergő férje nem1-
nemő füveket tarisznyával hozván házához azokbul az fog
ságban levő személ fördőt csinálván nekie förösztötte ölet. 

- Van-e szövedsége az ördöggel? 
- Nincsen. 
- Mi formán, mikor esett és mennyi üdőre? 
A _vádlott tagadja. 
- Ki tanította őtet Bűbájosságra vagy boszorkányságra 

hol és mikor? 
- Czut Istvánné, Sallai Panna most Kőrösön lakozó 

személy tanította ötet, hogy az kit a Gonoszak meg vesz
tenek, csak földön folyó Borostyánbul és ustor ménfábul 
fördöt fözenek és föröszék benne, meg gyógyul, mert eő is, 
Sallai Panna a maga leányának (a kit is hasonlól<épen a 
gonm~zak megrontoltak) azon fürdött csinálta és lwszncíll. 
Ismét a fogainak saját Leánya lába gyermek ágyban meg 
romolván sőt most fogságban levő 1 Hegedüs Jakahnéra lei{h
jobban gyanakodván, mintha az vesztette volna meg s meg
akarván orvosolni a lábát javasolla Bese Jánosné Madaron 
lakozó személy, hogy bizonyos síros mosogató ruhát kérjen 
valakitül, melyet simító agyakban~ mártson meg s avat a 
sebet burogassák, meggyógyul, azért is a fogoly maga Ötlvös 
Mártorinétul Szentendrei Évátul a mosogató ruháját elkérvén 
el vilte és ugy orvosolván véle az leánya lábát, ha~znált. 

- Nem ártott-é valamely Embereknek, nevezet szerint 
kiknek és mi formán? 

- Soha sem ártott. 
- Az kiknek ártott, meggyógyitotla-e azokat és mi-

képpen? 
- Nem ártolt-e valamely Marháknak, hol ? mi formán 

és hányszor ? 
- Nem tart-e magánál valami füveket? gyükerekel, 

csontokat, üveget, aprólékos vasakat, vagy egyéb ez f éle 
eszközöket ? 

- Nem ásott-e el azokbul, hol és mi végre? 
- Nem tett-e valamely jövendöléseket mi formán? l<i-

nek? hol és hányszor? 

') Ezen bUnpörnek nincs nyoma a levéllárban. 
2

) Csapóföld. 
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- Nem tud-e valamely olvasásokat az Emberekre vagy 
Marhákra, azok minémiiek? 

- Nem tud-e vagy mondott-e valamely szokatlan imád
ságokat vagyis áldásokat? 

- Az elveszett marhát vagy jószágo1 nem tudgya-e 
vissza téritenyi és mi formán? 

Mind a nyolc kérdésre nemmel válaszol Fábián Örzse. 
- Az illyesmi varáslásban Bűbájosságban és boszor

kánságban kik a társai? 
- Egyebet nem tud HegedUs Jakabnénál 1 kirli is legh

nayyobb gyanakodás tartatott azért is, hogy Ciut Katának 
a száját fére vonta volna, kitis mások · és maga annya is 
mondotta, hogy eő gyógyitotta volna meg ; ismét Szabó 
Istvány Leányának a képit meg vesztette, hogy tejet nekie 
nem adott, melyért az apja rajta mem én Leánya keze rontá
sáért azontúl jobban lett. 

Utolsó kérdés a bűbájostársakra vonatkozik : 
- Hol laknak és nevezet szerént kicsodák ? 
A felelet erre előző válaszában foglaltatik 
Itt megszakad a jegyzőkönyv .. Lehetséges, hogy az el

lene szóló bizonyitékok hiánya, vagy vagy hézagosság
folvtán megszabadult a hóhér kezétől Fábián Erzsébet. 

1
) Vele egyUll kerUlt fogságb11. 
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7. Tanuvallomások Jámbor Kata .boszorkányságáról. 

Csak töredékben maradt meg egy tanuvallomás, mely 
Jámborné, madari boszorkány ellen folytatott bűnper nyomait 
őrzi. 1 Ez a Jámborné úgy került a vármegye kezére, mini 
löhbi társai és nevét Barla Kala bűnperében~ hallolluk emlí
leni, tehát az 1721 év körül folyhalott ellene a bűnvddi ke
reset. 

· A tanuk - mind madari lakosok - ezekel vallják Jüm
horné ellen. 

Veres Zsuzsa 50 éves asszony előadja, hogy vejét Csi
kós Jancsit megrontotta. Ez a Csikós Jancsi ugyanis rosszul 
voll és Jámbornét hivlák „kenésére". Jámborné azonban meg
tagad la a segilséget és nem ment el megkennl·, .Í!::Y szólván 
Csikós Jancsi feleségének: 

- .Sem gerebent, sem rostát nem adtál, azérl nem 
megyek. 

- „Étszakára kelvén, folytatja a lanu; Jámborné ablak
jok alá (Csikos Jancsiékhoz) ment, meg ugrálta magát három
szor s úgy meg ijet tőle a veje Csikós Jancsi, hogy egy 
egész hétig meg nem alutf gyertyájok, mindenkor kellelf 
islrázsálni olly félelemben voll." 

lsó Panna azt valja: Csikós Gyurkánélól hallolla, hogy 
az ő leányának lábát Jámborné veszlefle meg. . 

Czut Kata 25 éves asszony vallomása eddig nem hal
loH bi:lbonát őrzött meg az ulókor számára. Jámborné erköl
cseiről rosswt beszéltek a faluban és a pletylrn ludomcíScirn 
juloll, mert hirül vitték neki. Erre Czut Klltél szája fére lm-

') l<o111ciro111vármcgye ltár.i. l~ünteW perek (Jelzet nélkül.) 
') Lásd 7-14. 1. 
") Egy hétig virrasztottak felette. 
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zódott. Több féle orvoslást komendáltak a szájára, ezek kö
zötl azt is „hogy akitül meg rontatott volna szájja, annak 
vizelletitűl meg gyógyulna; azt cselekedték, hogy bizonyos 
Asszonyra rája bizták, hogy lesné meg mikor vizellene, ugy 
cselekedet Jámhorné ulán a hugyos fődet fül vette ·és é1Z

zc1l száiíll béküléilték, mikor sz1.íián \i<1lt azon hu~ryo~ fiild, 
mikor fekül az cígycin egy ndgy V<lréJS béka hasára mászol!, 
a szója helyére ment, a hékát hirtelenséyel kiáltván Annyát, 
kereste cle sehol meg nem találta." Ciut Kara vallja még a 
kiivetkezőt: Jámbornénak egy mérő buzát - tisztát - adott 
interest; 1 mivel Jtimborné zúgolódott és azt mondotta, hogy 
csak gaz buzát adolt néki, azért „valamelly szókat szólloW 
Jcírnborné ellen, ezért keze „öszve feketedett és kékiilt". Más
fél hétig volt a kezén ez a nyavalya, melyet nem szenved
heteit tovább és így szólt Jámbornéhoz: 

- Én a Törvény Biróhoz megyek és panaszt fészek 
kezemnek rontása felől. 

Azon étszakára kelvén kezinek dagadása-kékülése meg
gyógyult. 

f eró Jánosné Lovász l<ala 25 éves asszony a kövel
l\ez6 hizonyság. Hile alatt valja, hogy Jámborné ehnenl hozzá 
tejet kérni, nem adott néki, „azon eslve betegen ment haza 
s negyed napig mindenkor vért h .... zott, negyed nap mulva 
pedig Teheneinek fejt tejét mind elvitte Jámbornénak igy 
p.int1szl<0dván előtte: 

- Tiihbet vitt ·volna, ui.ryrnond, cle nem fejhelell liihhel 
lehenil61, mert elromlolt tehene. 

jcímhorné comendált orvosságára Tisztes füvet, „hogy 
Wzne neki és abban meg mosná, a mellyet meg nem csele
kedel, mind az álltal Tehene estvére meggyógyult, mint an
nap előtte volt, olyanná lölt." 

Csikós Jánosné 25 éves asszony megismétli anyjának 
Veres Zsuzsának, az első tarrnnak vallomását. Beteg ura ke
nésére hivta Jámbornét, aki nem ment, mert ugymond „ vékát 
rostát nem attál." Azon élszalrn ablakjok alat embernyiv.ílás 
lwllallot, úgy megijel az ura, hoi.ry egy egész hétig csak 
f111ó félben volt~ ijetiben a nagy félelemnek miatta, annak 

') Kam11lol 
2

) Rémképeket láloll. 
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utána, hogy a gyanóság Jámbornéra volt, és akarták keresni, 
mingyár az ura hamarjában meg gyógyult." 

S'Zuri Mihály 42 éves madari gazda vallja, hogy J<.Ím
borné tőlük tejet kért, de nem· adhaloll neki, meri tehenei 
el vesztek és nem mentek haza. Más napra virradvéin tejet 
külde néki, mire Jámborné: 

- Mért nem attatok, tudom, hogy azt a kis f őlyil saj
nál ti átok tennap. 

· Következendő reggel felesége, · minek utána teheneit 
megfejte „akkori tejet még el sem szűrhette, mikor már a 
kannába négy tehénnek a teje fél óra alatt össze alul." 

Varga Jánosné Pocsik Örzse 35 éves asszony előadja, 
hogy Jámborné mézet kért tőle és nem adott neki. Csé1k
ha111ar Jámborné házuk elöl! elmégyen és azt kérdi : 

- Mit főzlé 'l 
Azt feleli: levest főzöl!. 
- Nem adál mézet, kérék t61ed. 
- Akkor écwka történt, hogy mikor le akartuk fckiinni 

mcír nagy éjjel kemencéjekc11 valamely lüzct pi8Zlúílú lyuk 
voll, a mellycn minden liszlu tűz, a mely a kemc11cél>cn voll, 
mind a ház közepire és széllyel azon lyukon szórodoll ugy 
annyira, hogy az egész házak el lepve alig maradhallak meg 
magok is kicsinbe mull, hogy minnyájan meg nem égiek. 
Kemenczélyek szája be vót rakva a pilvarban fával és lév{j
vcl 1 a fának semmi gondgya nem vól. 

Szabó lslván 47 éves ember eskü alall vallja, hogy 
Jámborné elment hozzájuk kenyeret kérni, nem adtak néki és 
azon éjjel lörlént, hogy leányának keze annyira öszve dag-éli 
és romlott, hogy maga erejivel reggel még csak öllözelil is 
magára nem vehelte. Leányát küldölle, hogy valami orvos
ságot mondana kezinek, Jéimborné illyen orvosságol comen
dcill : kilenc legyel, kilenc pókot, kulya sz .. t hájat parnn
csolta üsszetürni s ilZzal békülni d mellyel harmadm1prn ~zépcn 
meg gyúgyult. 

Varga János az utolsó lmm, akik megégtek a kemen
céjiikWI. Elmondjél ugyanazt, amit a felesége valloll: Jiim-

') Tévő, sc.irrnl helap.1:.ztoll l.élkiir illakú vesszőfon<Ís, melycl a ke
mence száji! elé tesznek faluhelyen, mikor sUtnek, hogy a melegei hcnt 
li!rlsa. 
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borné mézet kért, nem kapott, azon éjszaka a kemrncéiiik 
piszkáló lyukán keresztül a tiszta tűz beszóródott a szobába, 
ügy hogy majd mind benn égtek. Másnapra virrndván jó 
reggel Jámborné hozzájuk ment, a pitvarban megállott és 
azt kérdé: 

- : Mint vattok, T)li !ölt benneteket? 
Jámborné pedig sem azelőtt sem azóta nem volt a há

zuknál. Hangsulyozza a tanu, hogy kemencéjük szája meg 
sem rerzsel6cltitt kiviilréil, llgy mmaclt, ·ami ni hcraklcík. 

111 véget érnek ilZ érdekes lanuvallomJsok és nem tu
dunk meg semmit Jámhorné sorsáról, aki pedig ig·azi javas
asszony volt a javából. 
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MAROS-TORDA 
VÁRMEGYE 

Friedrich Müller 
BEITRA.GE ZUR GESCIDCHTE DES HEXENGLAU
BENS UND DES HEXENPROZESSES IN SIEBEN
BÜRGEN 

<fin f d)rccflid)rG ~etjpiel licfertc ber 
~l.llaglftrat~bimtor 'Oon · filforoG ~~11far~cl\}, a((!. el' ·Int 3a~rc l 7u2 
eine atte B'rnu, bie ,Pcbmmne nad11G, Dl'\' ,Permi anflaete un'o \.lC\'1 
langte, bafl fie naci) ~nl)öruno bl'l' 'Oon i~n~ gegen. fie 'óol'aufü~l'cn't>cn 
3cugen aucrft aur ~ngabe il)m ~lJlitidJulbigen auf bie B'ofür geípannt, 
bmm gefd)ltirmmt unb· mblid) „in terrorem et exemplum aliorum 
et aliarü.m io simili c1fo1ine degentium hominem" uerbrnnnt 
nm'oe. l>le Unterfucl)ung baucrte nm neun !rage; am ae~ntm 1uur'oc 
bae (fobUl't~ell gefaUt; roeld)eo 11.nil'tlid) 1llfo lautet: 

· „ln i·ei merito dcliberatum." 
ln praesenti · causa finb per longum et latom satis super

que ruminlrt, confiberirt unb affmnirt roorbcn/aUc 'OO\'~er etl)lbirtcn 
Inquisito1ia Relatoriae f Ol'Olll)l 6r. filM)lgcliomt be(! Actoris a((l aud) 
ber gegenroílrtigen Captiva, nid)t l!Jcnigcr aucl) f)ierauf ble. p1·0- ju
dicum dilucidatione et majori clarilicatione gcfd)e~crten unb pe, 
ragirten aud) ic~t 'Ocrlef mm in communi inquisitione crµrimirtcu 
~affionrn ber natentcn, unb k-il' ncbm biejcn 'OOll bciben !t{)cilcn 'OOU< 
fi"ifJrtm l'Oeitf d)1ucifi9en Allegatioues unb Conclusa , mté · roeld)m 

10\l) !Hlot! alti (fotlofum ma11 11irr angtfii~d nm't>en, baj 1834 ln !Hnlfrfd) 
me~tttt Bi!ltllntt unb .Slor1111nh111rn mit 200 <Stod' o'oct tnut~enOnid)en 
brfltaft l\•Ot'otn fln'o, l\1fil fit 'o1m() IJ(U\\1tn'oll11Q füt ARllfJttf)llfl Qd)Rfülln 
illlttd efu J?fn'o i1111geh-111'fJt. 

Braunschweig, 1854 
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\Nilf1~m,ei~9cn ~aftfonm in serie ~erl.loroef)t, l. ba~ bit, ber Sfunjt 
brr .31mbmi 1lCCl!fÍttl' bermaligc praeseus Cnptivn, narhnra Farkas, 
mit i~rcn cionm ®ortcn anbcrn 13ebn1f)t f)11t, unb nad) bcr ~rol)uno 
l.licf rn 6cf)obcu ~ugcf1igt unb lf)111·n fon1w bm ~ob l.lcrnrf1td)t l)obr, 
benn cinioe f)ot !le anr 9lad)t~rlt erbrticft, elnigen bic .ffinbcr 'Oct: 
friq.iµclt, 'oen .R'inbcm ben 9Jlnnb gcfpmt, cl nigen Í)1lt and) blejclbe 
C11pt.iva nad) l~m ~ro~11n9 J~1\1tbe uub Witjic 'Oerfrit)>).lclt. 2. <Yiu 
ífotcut jublnfcrlrt burd) f eine auf ~rcue unb ~Ho11{1en ab11elegtc íjaflion, 
baji er bci gcfunbcm ttnb rid)tigrm 2kr~m1bc gcfe~m f)abc, u1ie bie 
acm!irte Cnptiva burd) eiu nur kllcr9n1jicG ~od) lm ~cn~cr, in il)rer 
ciocncn :förµedlcf)en @e~11lt unb fücibung ín baG ~auG geid)litpft jci, 
um tim ~cutcn 6d)abe11 anaut~un. 3. (fötigen l)at fit. bie .Rinber 
burd) ben 6d)omflt'in ~eralif11~rcnb, au~gc1wd)jclt. 4. 9lad) i~m 
cigcucn %1Gf a11e ~'Olrb fublnf erirt, fie ~11l1c ocfagt 1. fic \\'Ürbe fie fo 
bcaa~len, tia9 ln einem ~Tngcn(llicf i~r gmt~eG mlut auGfllepe unb fit 
flcrl1en mi1{jten, unb ba fie bcG aubmt ~11gc0 \Ntfite,' \\>CIG man l.lon 
ir)t gmbet l)alte, l)abc fie bcn B'atcntcn crmabnt, ben ~Wlfl nid)t lm 
3immcr au laffcn, benn bie .~crcn f c~ten lld) uuter bl'.tifclbcn tmb er$ 
f1il)tcn io 1uaG mon l.lon l~nen fµric~t. l). 61e f elb~ fagtc and), \\icnn 
man fie nlcl)t au ben @ebílbrcrlnnen riefc; fo \\1tirbe man bleG bmuen. 
6. 6ie µrop~eAeitc bcn B'rauen, \Uie l.lid ~'inbe1· fie. befommen rotirbrn. 
7. 6ic j11f) ble $l'lnber mit {1öfen ~Tugcn an, \u11rauf biejdbcn erfranftrn 
unb fhwt1rn. 8 •. élc fdJnltt chtr .R'11~mtlc cnta\uel unb l)eilte b111nlt 
bk 1m ber illlunbfpcm leibcnbm .fl'ranfcn. 9. <Sic ~\10Ute Attr 23cj~1cr$ 
Atlt tien int .n'inbbett llegenbcn 2Ilcibern bie .Q'inbcr ftcf)len; 11(~ aber 
blc Jhanfe blcG brmerfte unb aufid)ric, \lcrf d)\\1anb fie. 10. ~htdJ 
bicG iagtc ne au . ehter \jatcntin, fie folle nur dne 9l11~el mit bem 
Orf)t untcr bie; ~ntft legen, unb ba~ .ff'inb ~uürbe auf felne mMie 
i11ugen, fonbcm . ber. rolunb \\'Ürbe bemfefbcn \lerfd)loffcn \\\cl·ben tmb 
e~ 1ui1rbe .\)unoerG flerben , \\'le benn aud~ baG .R'lnti ber ijatmtin 
nod) neun Xaoen ge~orl1cn fei. 11. ~ei 1'crjd)loffener ~~tire fel fie 
burd) bcn 6d)orn~eln . ~trcingefl'l)hiµft, ~11be bie ~lerfonrn erbritcft unb 
iei b11nn \ltrid)1t11mben •. 12. @G ~ulrb fmter nod) jubinjedrt, bap bie 
Captiva in <~Jl'ftalt elner @and erjd)icnen fci. ~a nun bief en unb 
mtbm benftlben . g(eld)fórmlgen fd)li'olld)en unti . boG~aften ~~aten 
contra leges patrias et praecepta divina burd) bie gfou{1~uütblgen 
ijatenten fublnfcrlrt. \Ulrb (~ier id)cine"n cinige !IDorte au fe~lfll) t fo 
~at nad) bmn ~Cffumtlon unb genaucr (fouágung, eG ·ticm @eje~t 
gefallen, bo~ ble gegen\Uí\ttlge Captiva, Barbara Fark.as primum 
et onte omnia btr ~afferµtobe mttertuorfcn, jobmm acl ext.radan· 
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dos socios complices auf tile ffolter gcfµannt, eublid) in terrorem 
et cxemplum aliorum in simile criminc clcgcntium hominum 
'Oerbr11mtt . unb AUlll ~1>bc gebrad)t l\mben i1>Ue, fiatque exccutio 
mox et de factö." 110) 

~er 6µrnd) be~ mat~l'.I gins alfo g11113 elit Íll bi.e \Jorbemng 
be~ .Rtltger~ unb bie C§:rccution crfolgte uebcn bcm rollcrefd) an bn 
6teUe, wo i~ét bie .R'aµeUc bcl'.I {)clligcu 9lcµomuf fld)t. <il'.I liegt 
n~~l'r, btl SWigcr uub · 9\icl)tem µcríöulid)c 5Se1ueggrünbe au f1>ld)et 
-1.)antilungl'.l1ueifc anaune~men; al~ ble ltel1cracuoung 'Oon ber !Rccl)t' 
mQöigfeit bcr .\,)mmmfolgung .. 

110) !lladj btm Mult 1.-s Jel1111 ln t-n Xr11n~l~1111lll, brm ~rlbfotl 111111 1Sirbr11• 
bi1r9rr !fütrn. is•:.1. \7~-6. 
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Heinrich Müller NAGY-KÜKÜLLŐ 
VÁRMEGYE ZUR GESCHICHTE DES REPSER STUHLE 

Vll18 merfroilrbigei:l, fcf1eittbar freiroinigel8 @eftlinbuii3 folgt bier bal8 
Sd)l118uerbör itt einem am 4. Oftober 170 l begonnenett uttb am 1. 3ttli 
1702 beenbigten ~e~enproAeffe gegen .3011al8 ~C11geritt 01118 2eblang, rooriu 
33 8eugett tmnommen roorbett 1uam1 11tti:> ber ?lngeflagten 7 .Bettgen 
011f6 ~onpt jd)roore11. @;ie erfüirten llor bem @;d)rour am 12. 3uni: 

I. 3dJ 1uill a11f bie ~rut jd)iuöre11: IDlei11e einAige S?ttb lief 8 ~a!}e 
oíleroeil bei ibr ~aus, bafi fie beu 9ln~e11 geuommen. 

2. '.tonc6ett @erg: bofJ id) meint, jie bötte mei11 Weib unb Stinb getöbtet. 
3. ~a1118 @reger, 37 3abre alt. 9lod) itt mei11em Rned1tfta11b 

!}e\d)ab es A" {Yelmern, bafi id) mid) mit ber 3onal8 ~ngerin ibm 
6d)roefter 6obtt @e.rge11 Aerrte (Aa11fte), jo fom bie .3011afi11 bel8 9lad)t18 
mit ber Wlerten ~öµferin uub biejem ibrem ji111gften .6obtte Wlarti11 
:töµfcr nn!)eföt1r 8 ~age barnad} 1111b ftanbe11 uor . mei11e111 !Bett, jo 
muodJte icf} nnb \ab bieje 3onofitt, boú id} gleid) bicfe Vlngen 'batte, jo 
ronrbe id) erfebrt ( erf d)rocftn) 1111b jd)rie 3e\nl8 ! 3ttbem. ftiefl mid) ei11e 
11ttler il)nen (1ueifl 11idJt roelcf1e) 1uiber bie fi=iljj, bafl mir ber fi=nfl 1uiber 
bie IDlo11er ffon 1111b fam al18 iuem1 111a11 ei11e11 6d)lögel baroiber roerfe. 
troie id) jd)rie jo errood)te mein 6d)tuoger u11b meine 6dJ1uefter 1111b 
fragte mid), mai3 .mir roöre, lo fagte id) el8 ibnen. i)iefe aber floben 
Alim ffia11d)lod) binaui:i, al18 1uenn mau einen !8efen baburd)Aöge. 'I:le6 
IDlol'geni:l tag ber ffinfJ anf bem ~erb, roie roenu man ben Ofen gefebrt 
bőtte. IDlit brm {YnfJ aber gi11g id) 3 3abre la119 bi11fig, er tat. mir in be11 
2enben web, oíleitt er ift mir, @ottlob, !lebeilt. mm mobl aud) id)roönn, 
bafl fie eine ~rnt ift. 6ie roar in ibren töglid)ett natilrlid)en Rleibern. 

4. @er!} ~nger bicit: 9lad) bem Sd)1uemme11 roiíl id) tuobl auf 
fie fd)1uöre11, 1uo fie jd)roimmt. @;ie bat ea meinem Rned)t getbon. @;o 
jogt er. 

18trttnl•91rdltu, ~lr11r iJ•lar, 1lla11b XXXVII. ~tfl 1. 10 
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5. 3cf1 fann auf i{Jr 'Ilro{Jen ídJtuören, baú fie eine i:rutg ift. 
6. @o~en ~onefin. ~uf meinea IDlannea m3ort, ba[J er iqret()alben 

loagcgangen (geftorben), 1uiU icij íd}tuören. 
7. m3eber ~onuefin alias !8oticijin: Vlnf bua 8eugnij3, mai:! id} 

abgelegt, tuiU icij ícf1tuören, baú fie eine i:rut() ift. · 
'.Ilarauf tuurbe am 23. 3uni 1702 bie 5llngeflagte uor !Betfilnbung 

bes Urteiles aui:lgefragt, tuobei fie Wntiuorten gibt : 
B=rage: @Sei~ 3{Jr eine ~e~e? 
\Untiuort: 3a golbiger m3. ~m !13ater. 
m3er finb uocf} ~e~en? 
'Ilie @rieger ~eprigen, \!lnbreaa @Scf}uUerin, !Bojerii! @ergin, i:CJomaa 

@Scf}uUerin. 
ID3er [Jat boa .ffinb getöDtet? !lliai:l tl)at i{Jr i{Jm? 1 

3cf} grif ee mit ber ~anb an. 
m3er ~at ea bti:l ~· ~rebiger feinem IDliibcfjen getlJllll unb 1ua6 

i{Jm get{Jau ? 9 

3d} grif i{Jni att baii! .Rnie. 
stonnt 3L)r i()m ()elfen, marnm ()nlft 3{Jr i()m nidJl? 
3cf} tuoUte ilJm {Jel fen, weun icij nur bd ilJm föuute íeiu uub 1uilrbe frei. 
m3ie fönnt 31}r i{Jm {Jel fen? Wai:i brancfjt 31}r Dllhll? 
.3dJ 1u0Ute Straut fodJcn unb ilJm (Jelien. 
m!ie macf}tet 3CJrii!? ID3o 1uaret 3{Jr? 
m3ir 1uaren iu Wnbreaii! @5d)11Uerii! ffeinem 6tilbcfjeu. 'Ila geigten, 

tauaten fie. 3cf} 1uar franf, id} íagte, id} 1uiU oufftelJen, ad) ~m 3e\n 
audJ 111111, 1uen11 mir @ott nur lJilft. 

m!o{Jer l)attet 3lJr bie 5.Bntter, 1ueld}e im i:oµf fod}t? ~lönut 3lJr 
~utter aauberu ?• 

1 ,8eugin: !Bor 3 3a~ren, alll idj im .Rinbbett laR. fa~ idj um IJJ!itternad)t 
birf e %rau bei meinem !Bett au ~dupten fle~rn. !Bill AU111 @urt roar fie blo& unb 
~atte einen 61auen !IJlantel um. 3dl fragte: 5djroefter roa!I fudjt i~r ~ier, fte fa11te: 
lec! midj . . • • . 3nbeflen frd~te ber .\)a~n unb idj fa~ fie nidjt me~r. !IDo fie 
~erein, roo fie ~inauiram ruei& idj nidjt. 'fün !IJlorgen roar ba!I .Rinb tob. 

1 ,8eugin: 1'al !IJldbdjen be!! alten \Jlrebiger non 2rblang roar rranr. Sie 
fpradj f e~t bie 3onefin, bie hnne idj unb fi~t audj rin f djroadjer mann ~inttr· i~r, ben 
hnn idj nidjt. 5ie roollrn midj roflrgen. 91adj einer anbern .Seugenaullf alle fn~ bail 
rranh Rinb bit 3onefin unb ein !IJldbdjen, bie i~m bie .Re~te aubrüc!en ruollten . 

• .8eugin: 'Ili mrin eo~n bie l:odjter ber jlngdlagten ~eiratete, flanb eine 
.Rifle im ~aufe. !lllit ~ordjten, ba& el! fo raufdjte in ber .Riftr. 9lll 3onefin ~inaue• 
ging f a~rn roir nad) in brr S?iftr, roo ein gro&er i:opf uoa 18utter flanb nnb fodjte 
roie brim ~rurr, obroo~l am uorigrn l:ng, 1uie man aur .podj~eit 11ebatfrn ~attr, 

hine 18uttrr geblirbrn mar. ~e roar alll f d}liige man alle roiber ben .Ropf. 
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9lein. 'I>er IDlann gab mir felbige uom !Boier oben om ~farm. 
<!r foHte: @iie(j fyier ift !Bntter 1 Xoµf 1.1011. 

mmn 3(Jr irgenb ioget, tvie mad)t 3(Jr el\!, auf tva!\! famt 3(Jr 
fort? ffiebet 3(Jr mit bem Xeufel ober mit f onft jemanbem? 

mir (Joben nid)t mit bem Xeufel gerebet, allein el\! rom ein ifarn 
(@itier) l)erfilr, mit bem rebetm unb auf bem ritten wir. 

mer (jat be!\! .t>onne!\! .\)ehuig f einen 3ungeu auf bem @itall ~in 
uub ~fr geworfen? 1 

3d) unb bie !Bel)er!\! @ergiu, fie fagte: Rommt fe(Jt (jer ben 3uugen 
fie warfen i(jn uon einer 2o~ (2atte) iur anbern unb ~itter m:nger feine 
'llieuftmagb grif an i(Jn. 

mer (jat bal\! Unglilcf $itter!\! m:nger!\! ffnecf}t AUgebracf)t? mart 
i(Jr babri? mie gejd)a(j e!3?. 

'llie !Bel}er!\! @ergin ~at bie IDlogb ge(e(jrt. ~13 ift ~itter!\! m:ngerer feine 
~reunbin, jf~t Anm· @id)alf 'llienft·IDlagb. 3dJ, bie !Bfl}er!\! @ergin unb bie 
Wlogb 1uare11 ouf bem @itall bfim Rned)t, ha fagte ber !rnecf}t aur Wlagb: 
'lln (Jeifige ((jöfJlid)e). 3d) lagte: 'lln @io~n 'lln. 5l3on bem tuarb er franf. 

mart ,3(jr jema{!\!, 11110 mit tufm in iie(mern aU @reger~ _\)ouefiu '( 
mol\! tt)ot 3(Jr bort? 

mir tuaren unjer 3 Ali ~clmern AU @reger!\! .\)onefin, hie Rroner 
IDled)eliu unb !Bel}er!\! @ergin. 'llie erfte fagte gegen mid): Rom 2ai 
(baü id) mitging) id) fiel ab, woHte uid)t mit, id) liefJ ab 111111 3 3a~re. 

mer fil(jrte <!ud), rebet 3~r mit jemaub aubmm? 
l)er iiarren fil(jrte 11111\!, er rebete aud) mit un!\!. 
mai\! t(jat 3(Jr b1l? mie mocf)t 3(Jr!\!? 
C!0 griff i~m eiue!\! an brn ~nfi, jo boa er anfing Ali fd)rtien, ío 

ronuten 11.lir A11111 ffinnd)lod) ein unb 0111\! onf ben ifarn. 

s .Smge: !llor einem 3a~r fd)füfrn meine beibm Sö~ne auf bem Stoll. 3dJ 
~llrte cin @etümmd auf bem Stoll, ging ~in. ~a f agte l>rr gr6f!te So~n: id) roeif! 
nid)t, ber tiruber fllnt ~in unb ~er, roie roenn er trunftn mclre. ~a f agte er am 
anbern '.ta11, bit 3onel'I \ltngerin ~lltte i~n freff en unb ~in unb ~er geroorfen. 9lm 
britten '.tag roaren .bír · ~üf!e unb @litber roie aer&rod)m. <is f agten bie 2eute, rr 
rollre ncltrifd), man folle i~n fd)lagen unb binbm, ba fagte er: !llater id) bin nid)t 
unfinnig, nur bie 3onefin frif!t mid) f o. ~ie !Rad)barín ging aur 3onefin unb 
fagte i~r. 1110 fie ti nm @ott ~at, fon fie i~m nid)t f 0 peiniglid) autid)len, ober gana 
loi mad)en (umbringm). ~et 3nnge fptid)t nod) alleroeil f o. 

1 .Seuge: !mein So~n roar 4 !IJlal unfinnig. ~ai erfle !mai fagte er, romn 
man i~n fragte: 1lie 3onefin ~at e' mir get~an. 3dJ ging au i~r unb f agte: 15e~t 
mein Sa~n fagte, baf! i~t i~m elJ get~an ~llttet, fommt bod) ~in unb fe~t. Sie 
fagte barauf: Sir nid)t. @ott ber el i~m get~an ~at, roirb i~m aud) ~elfm. 3m 
!llerbad)t ift fit alleroeil geroefeu, roie aud) fii~ je,t. 
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tlieien .\)an~ ~a~enbörfer fennt 3(Jr i~n? 3ft er ein Baubmr? 
3d) ~abe i(jn gffannt. <itr ift 311 ber IDlagb in S!eblang, bie 1111• 

finnig mar, genng gefommen. 
!iller mad)te ben S!eblangfr ~rebiger franf? !ír ift uerborbeu. 
tlie .\)onnel'! ISd)uUerin uon !Seibu rg. 
tla 3(Jr bU füblang auf bem ~farrlJof ben !illein tranft, iuie 

famt 3~r ~in? 
tler ~amn lagte: er iuoíle 11111'! iuo(jl leiten. 3d) iuar franr, el'! 

1uare11 uun fünf 3agr, id) fiel baun ab. () 3elu aud} nun iuiU id) 
mid} befegren. 

!iller (jat @03en .\)onnel'! franf gemad)t, bafj er ift geflorben? 1 

tlie !Bet}eri @ergin unb ~lnbrefin. 

@eftegt 31Jr allei bal, iuai3 3CJr uor gabt gmbft aucl) uod)? 
3a id) gefte(je aUei. tler Sl'a~enborfer .\)onnel'! ift anf ber Sl'orn• 

·baubmi. 3d) war nur 5 3agre. IBor 3 3a(Jm1 fiel id) ab unb (jabe 
nicf}t mel)r 111itge1uollt. !Bin and) alleiueil franf geiue\en. 

Urteil. 
~uf uollfömlige wie andj ber ~lugeflagten uer(jarrlid}ei @eftönbni!\! 

(Jat ein löbl. IDlagiftrat biejetbige gar billig burd) bal'! ~mer abjd}affm 
unb bU ftrafen einmiltig uerurteilt, iuie benn aud} ex tempore gejd}flJen 
unb bal'!jelbe tiollhogen iuorben. 

Offenbar gaben wir lJier eine @eifte!\!franfe uor 11111, bie an !Siune~· 
töuicf1tingen litt, bie man all'! ~allucinatiouen beheid)net. tlcrartioe !Sinnes· 
töu\d}nngen 1uirfe11 oft f ür jo(d}e füanfe nid}t 1ue11iger überAftl!}enb, al!S 
in ber !illirflidjfeit ftattoefnnbene !illa~rnflJ1111111ge11 nnb toerben bal1cr 
anf bal'! entjd}i(benfte ali anf ber Wirflid)feit bern(jenb bel)auptet. tlie 
Stranfen fönnen oft burd) ~ragen inr ~eftötigung ber !illal1rl)ril bel'! uon 
i(jnen @ejprod)enen gebrad)t iuerben, humal umm el\! bem i}=ragenben 
- 1Uie in biejem i}=aUe bem 9licf)ter - baran gelegcn ift, eine ge· 
1uil11\d)te ~ntwort AU erlangen. !illie berii(Jmte ~it)d}iater · 11ad}ge1uieje11, 
(jaben bie .\)aUucinationen einen groflen Cfo1fluá ouf bie uttl)eiluollen 
IBerirrnnqen ber ~f~enproAeiie ausgeilbt. 

1 ,Stugin @o-en .t>ontfin git&t an: !Vltin !Vlann fdigtr ifl in 'otm @ebanfen 
gtftor&en, al6 ~ditt fit i~n freff rn. fültmal roenn tr fit nur einmal fal), f o ~atte 
ti tinrn @rrud für i~n, 'oa~ rr nuf6 1ttut ftanf rour'ot. 
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NÓGRÁD VÁRMEGYE Török Gábor 
A BÖRZSÖNY-VIO:~K NYELVJÁRÁSTÖRT:~NET:~
NETeNEK TELEPULeSI HÁTTERE 

Egy nagyorm1zi nyelYemlék 1697 -bí.íl 

1. N.wl v ji'ir1ÍHiiirt.l-1wt i viz,..wilcí<líu!nim Kor:in tiibh, mint J 400 pali'1c 
tcrület1•11, lf>50-l 8f>O kiizt kelctkezcLi 11yl'lvemlékei máHoltam le, vag,v c1'd11-
llí.ztam ki. Ezek kiiziil a legeriísebhcn n.velvj:írásoK1iitk a küvetlrnzíít találtam 
(lelőhelyre: Nógriíd m. lvt. flHcalin., Hl. fasc. N°. I.):~5 

Anno lli!l7 <lio !J .Juny 
Nagy Ornszilmn tíírUn [i-ről javít.vn. l dolog, meg fogvan Duhouszk.i ,fa11os 
folm1égit., Kitcskcdvf-11 ji-rfü j;~vílrn] hogy azelíít 1ís volt Wrviln li-rfü] nikic 
Tanukot CH meg cskőt<otví-11 ele1111c n.z ki mit tud mon<l11ni fcWle 
1 '1'11 n u Hza.110 .Janos Annormn 28 valh·a hite ntan az miném (í Kakást fokták 
a h.i.zá1rnl hogy azon lrnkást rnind1Jr;lwr ormn látrik jar11i az szaho .Janm; 
11dv1irárn rá ÖH fokta volna Hznho .JiínoH hog tal:'tn az ővik, mint l10g~' az cliít 
az {í kn.k{t1mk ei vcszet volL, dcaz utím ely karéílt ma.-i onan az ő lrnkltHok, 
11gy mint Hzaho Janos kak1í1m l>ubrn;zki .Janoi-; frk·sige Pedig hitvd éi; meg 
11101ulot1i, az az{ívj kirn kiLPHk1·dPt volnn. Hzalm ,JanoH, ymrir. ntoHt {ag:ulgya. 
hog lll'lll íívi l111J.!.V ru.ita kaptak l111.l10111ti-:11got 
2. 'J'111111 H:w ho .J11110H frl1·Hig1• A 1111or11111 18 azon 1-1znri11L va 1.va valamint. az ura, 
a„~ztat(B)is jaz r. 1í,thi'1zva·1 cl.Y a{ak l11•J.!.I' l'J.!.Y Imi· alj:um 1·g.v 111i111'111íí fazf'lrnL 
oda hmw.t.a az 1-1zaho ,J anw< ud vara.ra, ot fíídl11•z ('Haht.a, nwg cg,Y kor 11101-<ogato 
yizd, (;H otla l'g',\' tf'IWÍÍfi{íl 1ÍÍtc•tc \'o)na ai-;zlat. lll'llJ t11gyak llli Vrgl'c legyen 
az('rt 1'1-1 kiteHlwdnc•k riit\'a 
.:!. Ta.nu LP11gy1d ,JanoH, ·A111101~ !!8 Yalyii hite 11ta11 (A1mor 28) l:íthúzvaJ hogy 
azon kakru-;t tííkfi kornt11I t•i;mcri, hogy ILZ övi, l-'.Zi11te ug_v minta 111agait,n.z 1di'ít 
Pediglen egy kor hoy 'l'lírvinkl•zet. vohrn lrnid11 nrafri vl>fo, Türvin.v :dat az 
hazanal rMinrle cd{onit ln lmrongatvan lakatot {i< al:tja Vl'tl't., ln l:orulvan 
a locn.m kc;st. alaia íítvin nrongya hog,v az. yo mikor tíírviny al a1<ztat nwk 
1mrn1H·Holl:i a hazanal hogy a.:-;zt1Lt f'<'llkj ne banl'~a lll(;g ií haza nl'm gyéín, 
a tt'írvinliííl. az aHzon.v po'gik Vl'tl- Yolna rnng:i m1•li ta11111rnk 11'gya11az1111 J<:ng,\"l 
.Janot dc L1•11g~·1d .JanoH t.ucl\'an Lata. jaz L 1-rííl nu1 átjavítYaj valnmi11irníí 
Hzcr·szarnot ('HZ kéízét J\laga.lwHz \'!'fo hngy íí n.vul megyc11 l1irak <•lcihc <;H 
bemutatja azíí esz kőzit, do az nHzon.v Y1da111j forman <;Hzrc vnt<' hog,v kPzinil 
leg,ven 1tz, CHttk mcli al 1•:-; le ííll<'tn az szap nfa ,;s mongya ni'·ky legy<'11 v1·:-;ztek 
soha ni~m tugj·a mi kipl'll ki vt•to t{ílP azon cHz kéízit„ toah nsztat ,;,.. Lata le11gy1·I 
.Janos hog.v l<nrac·son.v li•l/11 1,...., í ?'] valaminfmíí lr~ í ?'] vaka1·1·i-:ot Híítcto 
volna, ahííl p<',c;iklP11 1·ala111i dam.pkat. tíírto t:H L1·11gye.l .J:tllf'~i d" al11L 111i11dP11 
filc volt mig az lJy 1? J t.avai-;z 1\1< \'olt b1·11e j :\lai virntik 2 nirfat. mag:t haza 

tr. A \111i~.,·1u·orHdtf.(i hoszork(111_1· p«rnk oldt•\'t'.•lt (ll'tt (Nz<'l'k. 1\ OMÁltoMY 1\ N l>Olt 

Bp. 1910.) ci111ü kiadvú11,vb1111 11n111 s1.1·n·1ot·I ! 
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cl<·ilie hc a.-;ti~ ,::-; vajat tdala \'iratik meg kíípfílct1~, meg 1•g_v kor ugya11 azon 
Lenge! .JanoH fclcHége 1 i-rííJi ment kil'lli Hzorn1-1zid a1-1zonyho:-;z gy1~rekjnek teyet 
1ii11zc11 1 :~ J> valami foli1micrhctctlcn hctíírííl ídjavítva] az aHzmong,va 1-;zomi;zid 
11,-;zon.v pinzen nem athatok do <•Hak 111-(,V a.dok Pg,V kil'1-;i11t, hogy az 1~zon.v 
IA"lll-(,VCI ,Ja.ny frlcHÍl-(n rn;zta kii; lel-(d l 't.ojd'; Íl-(.Y !] nwg vi~o, azon n.szony 
mi úgynrt l lohct, hogy d-rííl van 1itjav ít va. az 11 J hely td\it1ty, az 1~laf. rn ingy1~rt 
t'l vci;zet :~tehcni11ck atcgc l'tcjc'; íg,v !] HC lioryat 1-;c 11111.gnt alaju. nem erei;z
tete, hanc anit jart i~mnz utana sirva hogy ugy jart 11fohe11ivel 1u,iztat nem 
t.ugya U.dPlf f f ? ) vah1111it neki avagy hogyan Jet, maga l~H Jongy1•) JanOH kitC8-
kcgik riaya hogy a hazat fel/e 1/etc-lic'íl 1í.tjavítv1~] volna, valami giinu.y Hzalmat 
Ja.lait.a vona az íí udvarnrnl fol vot.ni, mita gyiít. <'•:; rningyn.rt J;WI-( foneget1~ 
hog,v c'í a:-;ztat nwg hanja, azota 1:1"mk ug,V vé8;:; 1 z-l'Ííl l ulabairn. hol fakad hol 
g,vogyul, meg cg,v kor hordot vona huzat Y,:dwkkal l.'i-ríí, javítva] 11.Hzmo11gy11. 
ndcj aza i\i;zony ug,van crÍÍH vagy te .Ja.11.\1 dc ü• engorn 11cm hir1:1z dli hirlak de 
nem hin1z (1Hltt:d kczip hazrn hog,v em1!1,v<~ Holm nem lwlhííl ne mozdithut 
locarniilt olya let mini tolu) !ez a n\Hz uU>lag hetoldv1~·1 
4 Tnnu ug_yan azon Lengyel .fano:-; foh•:-;ige Annor 20 hite utn.11 vnl.va hog,v 
ezeket. mindeneket tugyn. lat.a az kiket az ura lut1:1. avagy v1dotu. az knku.i;i 
íívilwk vnlya azon téírviny alat l'Hdekcl-(yetiriil azö Hzerint hogy az urntfíl hogy 
kapta !rí ? J kéHt a t„vfíihe Hz11rkalt1~ (maga. nyelvit éi;) ! 11ti'>h1g betoldva] ngy 
azutil Locara fokfü lom ala gy11kta azon kc\st rnindrn11.•lwt. azon i;zorint valya 
v11larnint az ura 
5. Tn.1111 1:1mgyt'1 Andms A1111or 411 \'nlya hite 1 i-rfíl] 11ta.n hog,\· ugyan nz lí 
lmkmm [eddig tart az első, primitívebb j<•llegü kéz ír1\1-11~; a köwt.lrnz{í kiírtnlih, 
<le szintén eléggé nyelvjáráHoH] 
O Tanu Un11tini Cu.ta l~iizvögy n.'lzony 28. EHztc11dw1 valya hite Utan, hogy 
az11 znszony Tejet Gyíít. hozn kind, akm· ndtll, J\1u.i;foczor fi] gyíh Nem nrlot 
Mihcnt kiment azn. za.Hzony mi11dgyart aláhn kezdett fa.jni a' z11.Hzonul< hu.rmad 
[?]napik fojt niki a' lmzahól éi; ki nemehett.et, MaH meginten l 'I] hog_v a'z1L 
uJizony Unn.tini Kata Kííte- maga(t. Zelycrit) lMl11ízvn] Ly1t11k11.jn.t, a' Zelyé· 
rihez (filért,) [betoldva] Udgyan n.zo11 a"zony arrn cu;zt mor11lota, hodgy minek 
nild az rt fíí iHzcrn Horni gondgya ninezniki nwi;t ot. Volt.nm, nz 11tan 11'1rnk a' 
meg fogot n.szor111k n.zoll-1·e l 'a z1-1ellére' .1 ment volrrn Tejet kirni Unatini K11tri
hoz, Pinzért kirte pini;zt elncm vcte ha nem Ugy adott, nild a' LyanlmJanu.k, 
M ihent ii atejet oda· o.ttu. uhoz a lmzhoz hodgy ü Tekintet h<!li Mind gyart 
Unu.tini katu. Teheninek hih11j11 m.;ct, c:IH atul 11z oraiul fogvw;t 11' Tehenet Hemi 
kipen [r n megnem fojhet.ck, 
7. Tá.nu, Unatini .Milrnly Anorurn [itt tl.Z oldal negyede ürci;en van hagyva, 
nyilván az illető vo.llornlÍ.HÓ.t kéHííhh ide nku.rták heillcRzteni] 
~. Tn.nu Vn.rgn. Geezi Anorü 27. hite Utnn Vu.lótii, hogy o. Londgyel Janczi 
hoznt, Vargu. Geczihez .Mut.1\tné Egy Dnrn.h K,!nyen•t [i ?], De EHten 'l'udgye, 
hogy CHino.ltn, n.za zaszony 11.<1zt11., kenyeret, Mert ·Mert n.za kenyér [i ?] CHak 
olyu.n Vot Ztlt mint a Ziilt Huzrílml Lot. voln1L 'l'al1\rn z1Lh kalríi;z éH [i ? ] Volt 
Bene, n.' kutyani\k vetctd{ De- n kutya Hem Evnt mngl\ l? l 
Udgy1in n.zon Lcndgyel .fanos 1\1.asodHnr [e 11 Vn.lota hite Ut.l\n. hogy 11'1111k 
aznMzonak a' J,ynny11 t•:Hzevei;zet [t-rlíl 1í.tj11vítva] volna a' Lendgyol J'1inoHHal, 
a' mint hogy szomzedgyn. Livin ti Od11 Ment a' Lyan [valr1miről Á.tj1LVitva·t] 
a' lendgyel .Janczihoz é:-; o.'!zt - mondot, hogy ha te Jo szomszéd l.i 1] Voltal 
Volna, Te hat nem kelet Voln11 nikct, az inyamm [ ,..._, é 1 'én anyó.mm'], Vala.ni 
ha Ugy volt, c:IH (tutyuk Mink 1u;zt hogy az mi k11kNmnk) [bctoldv11] hogy ho. 
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hitszer [,....... é ?] cs meg cHkütel Volna, ki nem kl'let Volnn. Mondani, hogy a' 
mi kaknsun k, Udgyan én l ~ i 1 ], Nem féltem 1 k-ról {ttjavítva] az én áynyamot, 
hogy meg égcHék hogy ha, pc<lik azi pol l ?J ket fclul meg cgetik Dc azin Anya
mot 1rwg nem égeték, De mcgént llHZt mondota, hogy ha a.zen anyamot mcg
é~. Te hat ÜroHziban hát aRZoiíak meg kel halni Még a.'lzm;;'dgy1i hogy 
(llJ&ft(ok) [áthúzva] éH vadgyou aki ('Hll.k a)ik kinyirhe f,....,f?l ÓS ehetik, 
:\Tf.g f ''-' i ?] n.<>zt mon<lgya hogy a' Birak és eHküttek a' Tanuk és .M.eg Banyak, 
Még ["-' i?] azoknak 1i' Gyermekei es Meg i;iratyak, aszt mon<lgya hogy CJgy 
Jartok a' Mint a' Hiijdu J\lati Jart, Ugy fenegctc, 

[M:ás írási;al:] 16\17 
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NÓGRÁD VÁRMEGYE Török Gábor 
TÖRTeNETI ADATOK A KÜLDÖTT FARKAS MON
DÁJÁHOZ 

!Dno 1754. dh 14·· Junij in Po111ion• {t] IBgJ Daróci ICottui Neo
gradiensi adjacent sta IJ.J ego infrascriptus Plati ICottúi Jurassor 
Tirtute Co„issionis legatis et Gro""ii Dni Pauli Battha de Vattha p8f
bata /!/ JCottus Neograd Ord. V. Coaitie in Negotio Pauli BeTilCÁll 
Kendi ci Pincsieneis in captiTati talea uti seqTfi peregi lagietratua-
1•• InqTiaitionem. 

De eo utnml 
li lallya aeg az Tani1 letet hiti után tudgya• Latta4,&TBgJ hallot

tae hOC1 RtTilcsán TB(;l farkas Pal70 neTezetd Pincsi Ioldáe it· k~rtll 

belUl farkas kepiben sok károkat tet Tolna? 
2i0 Tudgya T&#!J hallotta• a• Tan1 hog:J a• aell7 háznál szalonnát 

TBgJ más egyebet k4rt,s -ne• adhattak néki, nBgJ dömOgTe ~t.J morogT& 
'' fenegetödzésel ki menT4n az házbdl csak hamar az ollyan háznál az 
farkae által kár eseet? · 

32 Ki formán szokta f enegetni az Ga1das10DJOkat ha kedT4t b4nem 
tölthett4k neki, 

,to INgen TBgJon felöle ez a• g:J&Dl1ság hogy ollyan Tolna? 
~to )(it tud az tand iránta mondani többet, 4s kit tdd jd T&Dl1nak 

leni? 
Prillus Teetis Gregorius (oTács spbis et Generosi quondam DÍlÍ Brae

rici Torök Relicta Vidaae in Póiiione Bolyk cóiorant. subditus AnnoZ. 
cir.34.Juratus exaainatus fatetad l! Bizon,yossan nem meri mondani ha
nem most három esztendeje illyenkor ugar szántáskor az Tam1 Tasat 4le
si tetet a Czigánnál, as Deutrumban nevezet koldds Byitra feldl jöT4n 
oda hozájok látta szemeiTel hogy az Libákra csak dgy tátogatta as szá
ját, e -mongya az Czigánnak: Ferenci azt mongyák a\Fincziek hogr e1 ~ 
koldáe farkas ndzd csak hogy tátogattya a• szájáf'a Libákra, másnap 
mingyárt f4n,yes nappal ugyan azokbdl a• Libákbdl hatot Tagy hetet meg 
ölt as farkas s azután is sokat, ágr hogy az szántdk össtök4Tel ie 
haigáltak az ekák közöt. J.d ~~ sok:aktdl hallotta azt hogy ha ln1st 
TBgJ mást amit kárt nem adhattak ndki meg dömogte /)] magát de csak 
hamar kárt Tallot az ollyan ember, neTezetessen Farkas Katyás Pincsi 

Néprajzi Közlemények IV (1959), 1-2. szám, 278-288. 
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Lakos szájábdl halotta fíapszálen minden tanunál a vallomás megerőei
Usánek rövidi tett latin formuláj~ 11 szájábúl hallotta a Tam1 hogy a
zon Pinczi ember Foleaágetül Szalonnát kárt azon koldils, mivel az n1:i 
vala gazdaszon1 mentegette magát, hogy az .lngya el vitte az kulcsot 
nem adhat, meg fenegette: va.rj i1gy mond adnál te nékem szalonnát eUg 
van néktek, mellyet az !~zouy meg beazelgete az Urának, ás midőn hap. 
~ad vagy negyed napra az Lovakkal ki készültek hálni, az felesége meg 
intette az Urát ne hall1atok i1gy mond most oda ki az lovakkal, bizon1. 
~eg oozi Palyo, mert szalonnát kert tőlem, nem adhattam néki, mag fe
nogelet, a! 1.ovakkal, és azon éj el az Leg job Lovát megfojtotta a:.r; far
lr:la. !d 41R i:.ár kilencz esztendeje hogy az 't'anii szolgalatMl ki állot, 
:í11 r.iog öSLJtfrte őtet, mindekor kllzőn:iágessen hallotta hogy farkassá 
~ultozik s tudgya bizonyosson1 hogy ~inden ember félt tőle és akitdl 
L~hetet minden kivánságát bé tőlt6tte. Ad 51~ egyebet nem ti1d felőle 
illOndani. 

Secundus Testis ind.re~ Ferancz PerlT"ris et Grosi Dn'1 Ladielai 
Vajda ibld dogem1 subditu11 ..lnnór cir 25. juratus fatet ad li hon ok
b1H gondol 1 ya a• Tand azon koldd st ollyannak Lenni 1 hogy most három 
esztendeje ot Bolykon igon sok Ludat s -Libát meg fojtogatott az far
kas, egy alkal1118tosságal az Tanú hazához menvén azon nevezet koldúa, 
kérdé a• T~ az Nényét ez á a• Liba Pásztor, a Nénye meg fenité a• 
TaI~t hogy halgattna, arra szóra haragosson tekintvén az Koldús •' Ta
ni1ra, ki máne az házbúl, és kevés várva f~pyea nappal az ő Libijokbúl 
hetet mingyárt meg ölt az farkaSJ A.d za~ et reliqva egyebet az Tam1 
nem tild mondani, hanem azt tudgya bizonyoasan hogy minden embJlr félt 
tőle és egy fále alamisnákval ritkán eresztették ki az házbúl ha osak 
ki telhetet amit kért. 

Tertius Testis Franciscus Kis Bxcelí ac IllíiiI Dni .&ndi=' Iohári de 
Csabrágh, in Possione Galsa comoran1 fhbdi tus annor cir U Depcli to 
juramento fa11u1 e1t ad l! et reliqva Deutri Puncta lgyebet ben túd a• 
Tanú az fent nevezet Ioldús fel1ll., hanem hogy közonsége1sen minJijan 
1 -ő is a többi közöt mindenkor, tartot tőle azért hogy illyen gyami
ság vala reájallvala reája, mert ha kenyérrel kénálták el nem vette, 
többit csak szalonnát 1 -h11skát kárt, é1 amire kötötte 111Rgát ha csak 
volt az ház~l, hátra nem merták szavát vetni félván az kárt\fl.. emel
let Galsi Lakos Czakó Jánostdl hallotta a' Tan1 hogy most 8. eszten
deje azon koldűa az Czakó Janoa feleségével ö1zve veszet, harmad napra 
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'czaka meg grdlt az hása, minden gyandság emlitet koldl1sra Tagyon 
mostis, aet /J.J aktor banaadnapra Terbel'd felUl L'tt4k Tisza jönni, s 
-azon ájel •get meg az ház mikor Tisza jönni latt4k. 

Quartus 'l'estis .Andreas Varga ejuy!!. et ibir co11111orans :hbdi tus 
!Dnor cir3o. juratua fatét ad l! et ~» Ioz hiret tud8)'a mondani a• 
Tamt hoa azon kolclásra mindenkor gyanatottak as emberek, hoa farkas 
k'piben Taltozna, hanea az bizon1ossan tudgya hogy az ken1eret nem ~ 
röa11t Tette el, 1 -aokaktdl hallotta a Tann, bog ha asalonnat k'rt, 1 

-aondották n4ki ninoaen majd uk11Thre fogta az gar.da11on1okat '' ahol 
na adhattak bdat morgolodn dllmögn [I] ment ki az házból baragihán 
11&g,t. Bal.ellet Tall1a a• '!'ami, mid6n Loaaonczon ejczaka Lo1aonczi Ur1111 
házánál meg nrUk Tol.Da as farka1t, azon koldi11 tal4n eppen onnat e-
171ne11en az Tand házahoz ment, kit latTd:ti a 'f8lll1 boa c1ak vonogatt1a 
Tálalt llingyárt k'rdezte: talán ro1Zdl T&g1 pal10, felelte hogy ro1Zdl 
T&ll a• Te1te ao:adTán ~eteg, aajd k't h'tig heTert a• Tanúnál allig 
tantorgot midön n'ha az faluban koldulni ment. Quintu1 Te1ti1 Francie
cus leste :Bice"i! et Iilai Dni Coaiti1 Bpiacopi litrien1is J. in Pöie 
R1itra degen1 9abditu1 annór oir. 80. juratue fasau1 ad l! Innet gon
dol11a az Tand hogy as Deutrual> nenzet koldl11 nem igaz ember volna, 
1okaktul hallotta, hogy ken1'r•l k'nálták '' hu1t ne• adhattak n'ki 
morgolodTa ment ki &1 házb-dl, aaint l1itrai le1t1 Pál 11aja'bdli1 hal
lotta a Tam1 aid6n pana11olkodot, hogy as kikelet Ti~ág h•ten a1on 
koldd1 tejet k•rt a1 fel11•get~ hogy nem adhatot n'ki, miT,lakkor 
nemh Tolt tejek, aeg fenegette, Tarj dgy mond neia 1oká adnál 11 soká 
adnál te n•kem tejet, '' mi11g1árt harmadnapal utánna az mezll sz,lben 
a• farka1 ki bdsta as Tehen•bdl as borjdt '• 1e11J11it 1ea eTet belöle. 
J4 reliiTa nihil. 

Suh1 'l'Hth JoumH Barta lju1d et ibid d1gen1 111bdi tua ~őr 
olr DS. jaratu1 fatet ad 11 et rellqT&. Deutrl péedena in Ort\ine 5 ua 
Teeth ddito eö' hogy Plnkllld elllt Riaa Ssoabatbdl 16t bonán a Tand 
16h'ton legeltetni 1lere1zt1tt1 as Gu.11onai ••ne1 közöt az loTát, pa
naasolkoclot a•ki •• l•n'• P'••tor, hogy as Deutl"llJI neTezet koldd1ra 
naa 17am1ldgot naon, ainl hu•T•t tajban ot 01111onán tolchtlTán Ie-
1„ •• lat' nlTit 1zeg'n;J embern'l h111t k'rt, mint hogy talán nemi• volt 
nea aclhattak n•ki 1 -o..t llaaar a1 ut'n 'D17&1l &1 Ielemen aat' loT't 
aeg lllh as far:ta1 h minl as lonk 11mit meg no rezentelc, se meg 
nea 11alattak ••re fi.} 11• Tette egyábkor, hanem mikor Lerántotta oeak 
.W.l Lhh lloPl& u aw1 pá11tor, '8 111111 akkor, sem pedl" as után 
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mikor meg nyijzták nem evet belöle a• farkas, nem kl1lömben azon alkal
matosságal Zavorszki Uram cseledgyétUl is húst vagy tejet kárt azon 
koldds, de az !szony othon nem lévén 11em !idhattüa~ki 1 -talán harmad
napra Zavorszki Uram s.v. 3. sert~sét 41 efI1 jd lovát meg fojtot az 
farkas abbtl.l sem evet semit. 

~ 

Septimus !'estis Franciso111 György !'erllril et Groei Dni Ladislai 
Lossonczi in Pos~iona Pincz coaoraJ11 11bditus inno'T Cir 4o. deposito 
juramento fatet ad 11 et 2di Ioz hirrelal6 /JJ ndzve tartya a• Tam1 az 
fent nevezet koldil1t nem igaz embernek lenni, ás az Tandnak azért va
gyon gyandaága reája, hogy az el mdlt Nagy Pénteken az tand fia 
Bollykr11. menvén az Templomban többiekkel, egymással jadzodván haigál
koztak, törtenetbUl azon koldúst mdg találta haitani, meg haragudván 
az Koldds meg fenegette az Gyermeket, várj ebatta dgy mond kárát val
lod, azon éjjel az Tand Csikaját meg szaggatta as farkas, ds noha n6-
gyenis istrásálták az Lovakot,de 11hal az Lovak sem meg nem szalattak, 
se nem rezzentek osak regel vették dszre hogy meg ölte ki ldvdn as 
husa szaggatva. ld 3! Nihil, ad ~ et 5! Kilencz vag tiz esztendeje 
hogy az Tanil. meg ösm.irte azon kolddst, mindenkor volt reaja az gyanú
ság azért is tudgya bizonyossan a• Tanú hogy minden 11 minden embertar
tot töle 6s hacsak kitelhetet, amit kárt soha kedvét nem merték szegni 
félván a Kártdl. 

OctaTUs Testis (Vichael)/áth~zva} intonius Varga Prllris et Grosi 
Diíi Martini Palics ibid coíiíora.ns subditus .tnnor cir 36. deposito jura
mentd f ata't ad l! Bizonyal nem mori mondani a• Tam1 hogy az fent neve
zet Koldda tegye farkas képiben azon karokat, hanem ad ~azért gon
dollya hogy sokak~l hallotta mid6n azon kolcL1sra panaszolkottak ha 
hdst vagy maat afelet akit O kárt nem adhattak néki, meg dömögte magát 
[i.J, vagy meg fenegette, 'a csak hamar az 01171.11 háznál kár esett az 
farkas miat, azért az 'l'anil.nak is nagy gyandsága vagyon réája mivel 
illyen tajban taraly az T&nil. Keny4t111 (feleseget111) {áth!S.na} jonggel 
kárt tejet, dolga lévén az gazdaszonynak, mingyárt nem adhatot, hanem 
mondotta néki, varj egy keveset Palyo majd adok, arra szóra csak meg 
dömöge magat, és kiment az házbiil, mellyet látván az gazdaszony meg 
ijedo, ás maga dolgát el hagyTán mingyárt adot néki 6s haragjában nem 
hogy meg köszönte volna, de az tálat akibll evet sem atta b,, hane11 
csak az ablakba tette, s -következendo djel az Tam1 harmadfl csíkaját 
meg ölte a' Farkas csak közel. az tüz mellet, 6s mivel akkor se rezzent 
meg az ménes egyébkor nem tutták hanem mikor meg virat latták az föl-
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dOD kinlodnl ki l•ven az i~ sz11gatva. J4 3iu Nihil. ad 4ti sicut iíiíe
dlate pcedens Testis, ad 5 ü kOvetkezendo Tanúkat gondollya jd 'l'aD11DAk 
leíii. 

Nonus Testis Ladislaus lépes Prírris Grosae Dnae Szalontaiana ibid 
degens subditus JJmor cir. 35. juratus fassus est ad l! et ~ siouti 
pcedens iílediate Testis. hosá adván hogy azon Ioldús az Tandnális hát 
esztendeig LakTáD egyszer pipa szárat kért a'Tandtdl, hogy azt nem at
ta néki aki tettzet volna, meg haragudot és az pipa szárat el haitot
ta, - mingyárt azon éjjel az tUz mellet az ki panyvázot Iis Csikók kO
zOt a• Leg job ~OJ'nak ki szagatta a• farkas az inát; mivel hogy .akor 
se rezent meg tole az ménes minden gyanósága az Tarn1nak reája van,mert 
az valóságos farkastúl még meszínll meg szokot az lo szaladni, emollet 
az elOt ha valami baja bő.ja volt az gazdnnak háromszor is meg kérdezte 
mi lelte v~ mi baja vanll •i baja vagyon, dn akkor épen semítt sea 
asdllot,.&4 3-! et·reliqva •iolta meg ismérte mindenkor volt· gyendság 
azon kolddsra, hogy farkas koldús. · 

Deoimus„Teatis Mathias Farkas Prlíris et Grosi Dni Ladisll!.i Los
soncsi ibidem degens subdi tus annor cir (.o. jura tus fatet ad l!! et ro
liqva Deutrl Puncta. Vallya a Tand hat vagy hét esztendeje miolta Oe
••ri azon Ioldúst azoltátdl fogyást sőt még annak előtte is mindenkor 
dgy hallotta, hogy ha valaki bénem tolthette kedvét, csak hamar as 
oll7&n: embert kár •rte az farkas miatt amint az 'l'anúval is történt. 
Hagr C.otortokon 11'11lt három esztendeje,hogy azon koldús sódart kírt a• 
T&Dd feleaég•tal, mivel nem az volt az gazdaszony mondotta néki:bizollJ' 
Palyo nem adhatok •n, mert !ngyom el dtte az Kulcsot magával lakat 
van rajta, hanem kenyérkét adok, hiszen ha meg jön mászor is meg taJá
lod, ezen meg haraguTán /!:] az koldús nagy dOmOgye morogya ki ment az 
hásbdl, mellyet az !HOn;J' mingyárt eshe meg Mszélget6 l\Z Ur.:!ne.k, sőt 

aid6n harmad TBgT negyed napra kikész1ll t a 'l'anÚ a lovak.lrn.l h:'ln i, 1~cg 
intette azon .lazon7 a• Tanút ne háll7atok b.gy mond oda ki ~·r. Ló-ml 
mert bisoJl1 meg eszi palyo kire a 'l'and felelte meg e~7i val"-lliit Do, 
azon •Jel as Tani Lovát, egyikének az inát szagatta ki a• Farkas, a 
másikát penig aeg 61te h mhel seílíi mozdulást nem hallnttak nz tllz~'J:r, 

•szre sem vette volna a• Tand, hanem Csikos levén akinek az inát kj 

szaggatta, az tllzboz ment a' Caikajahoz akkor ijettel, véressen J,átv~n 
az ld inát, dgy mentek a• mást keresni már akkor meg fojtva talált~k, 

semit sea net be.lOle a• farkas, azért minden gyanúsága rellja vagyon. 
Undecimus Testis stephanus Képes p1ris Dnae Szalontaiana ibid Co-
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moran1 111bditu1 .Annor cir. zt.. fatet ad 11 et reliqTa Deeoutri PaDcta. 
!grebet ne•. tdd a• !and ason toldd,1 felGI •ondani, ujd tit ustendeig 
larrán a tanunál •1!1 allcal.Aato11lgal •1101 idO l•T•n •idön as !alld a• 
Loho1 t1111llt Tolna, leírd• a1 koldH hon tu14lu, felele a• !&Dd u 
ldhos Pal70 1110 e11it 11 HIO ulit 'Pld{i] ••r usi &farba [i] a• 
loTat, arra mondá n•ti a toldá1 enj adgyad nlkea Talamit l1tdt, nef•l1 
1oha meg nea e11i ti•d 01ikdt a• farba, tire mondá a !and bi10111 n„ 
adhatok •n jd Pal70 •••it, ••rt nlk„ •••i• 1inc1, ••ellet tudaa ast 
i1 a• tam1 ho1r1 kosön1lg111en flltet t6le •iDJajan 11 aki tedTlt 'b4 
nem tölthette az oll7an abert c1ak huar kár lrte az farba aiat. 

Duodecimu1 Teetia Vathiae Varga liceIT. ac Illmi Dili 00.ith .&nar 
KohárJ de caabrá§.h in Poaione Nagy Dardcs coíiorana 1111bditu1 innor Cir 
5o. juratu1 fatet ad l! Uár jd ideje hogy azon neTezet Kol!J11t o„•rt 
a• !&Jid, mindenkor közöna4ge1 hirrel ~1!1 hallotta, hogy farkas llgyen, 
4a .Ad zg! az4rtia Nagy g:r&ll11aága a• Tandnak reája, 'hogy •ár háro• e1s
tendöben egy •'• után, Talaaikor hu1t ne• adhatot neki a• !&Dd fel••'
ge, •iT•l ollykor már nemi• Tolt 11alonnájok, •orgolodTa döllllllgT• Tan 
\1gy •ond az Pacllá1on, ment ki az há1okbd.l '8 csat hamar mái TagJ har
mad napal utánna, el16 e11tend6ben k4t s.v. 1ertlslt, másikban háraat, 
az el lllált kikelet penig az PitTar ajtaja elöl hordotta el as farba 
a• Ludait, la moat harmadik hete it Dardcsban Let Kolduláa• után i1 u 
Borj~ Csordá'bd.l as Uraaág S.T. H7aj sert4ae kOzöt •1'1 borját ••r foj
tot, máa penig meg 11agattot a farba, kire as sert4aet epen r•' nea 
támadtak, holot az igai farlcaat ha caak ta'fdl lrlith oane rtSh•DT•n 
meg 1zaladnak el6tt1. 11 Licantropo1. 

{jp. 2. 11 • .Áll. Lt. ldgráda. Lrl. Phcalia, Pasc. m /J.o. 1754.J 

Szakálloa Parkuot liuezm7e, 
Interogationes [i:J 

1!!!2 )fi a l'l'n•d ho1r1an hinak 
~ HáDJ B11tend61 Tat;1··· 

32 Kicsoda hiten Talo Tagy 
<&12 Hol Llttll 11 Tilághra 

5i2 Uoat hol TB110D Laká1od 
612 Vanl? Peleaiged . 

elö11or pedigb Pagio1 P'll? 
Rupondo 

"As ln ln•• Pagác1 Pál 
"Vald1ághal na tudom 41 rnlnlea, 
horJ ötTenet ••gh haladtam. 
1'I. Papi1ta hiten Tag:rot. 
!. Liptd Vinalgylben Zretonoa Dl'fll 
he17b-:' 
Penc1en Bol7kon fOllttl. 
Ö1Tedgy llber Tagyot úr hit TllJ 
8.B11t1ndej1 horJ as P1l11igea „gb 
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holt. 
7!2 Hog;r hiták az Fele1igedet e1 Styncki Katalinnak T.Zolyom mégyei 

hoTá Talo Tolt... Leány Tolt GfetTa n4111 hely sigb
bal, styncik Jáno1 Borju Pásztor 
Leánya. · 

s!2 V&ml&k4 Gyena4.keid... Vagyon ágy Fiam nlami lo Rsztend61 
az is csak ugyan ottan gyehán 011-

gan n4TU Gazda embern41 szolgál. 
9112 11iert foghtak meg... "Azert hog:r Passus n4lk1ll .kodultaa 

T&gy talán azertis hógy Szatállae 
farkas Tagyok. 

lo !s Tagy4? hát Talosághal "Most az ne• Tagyo.k, de Talaba Tol
tam m4gh GyetTán Laktoríb i1 de ot 
semi károkat nem t4ttem. 

11!!!2 Kicsoda modal Léhett41 Farkas N4kem az ördöghal semmi dolgom, ha 
talán az 6rd«gh segits4g4b"': nem GyetTán Talami Gyucza Tamá.1 n4-

TU Juhász adot mestersiget. azon 
mestersigh pedigh 4p csomob Tolt 
kötTe ruháb~ mi 14het•tt pedigh. 
magham sem tudom. e t~jon pedigh 
Mártony társom ki Telem. foghn n
gyon adott mestersiget. 

lZD° 11ibd.l állott azaz Uestersigh Farkas hársbul, és holt embernek 
hamujábul aTagy is porábul. Uelyet 
amidOn maghamnál bordosztam soha 
sem árthatott ez Tad el6ttem LdTII 
marhának. 

Continuat E:lamen Pauli Pagács. 
Interogatio 

13° De t• oly-.zikor Táltoszhattalé 
Farka• képére 

14 11egh bot Felesiged tudta4? e
zen me1tersigedet T&gT Fiad 
tudgyú? 

15. Hol '8 mi .károkat Uttel Far
kas k4p4ben -

Responsio 
Váltoszhattam. 

Sem felesigem nem tudta. 
Fiam pedig mégh nemis arra T&ld 
mert gyermék. 
Galsa és Nytra k6rdl Ludakat Fojto
gattam Nagy falun pedigh. V Ispány 
Uram Juhait. hármat vagy négyet, de 
aszt sem magham hanem Mártony Tár-
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16 to'1'udcr.á'? Iútkozn:ri 

17'1°Kikor voltál Gfonáaon 

18voBl h&gJ hatnádá mágh meater
sigedet ••• 

19n°il6rt nem valtozhatcz megh, 
már ajanlásod szerint Farkas 
k6páben 

2oJD0 Tehát csak köl valui dolgod
nak Lenni az ördögel" 

so ... al. ki velem edgJ1lt foghva va
gyon 
Tudom as Kiattyánkot UdvOzletett 's 
hisz6k :tgy Istent. Sicut reoitavit 
titulanter {!] 
Kult Hagy Pinteken Bolyki . Teaplomb 
ugyan oda valo Plebanus Urllllhoz a.
hdl as Istenek SS: Test6tt is 11&

ghaahos v~tte~, de as Sedulát ae
lyet Plebanus Ur adot el veszt4t
tu. 
Ha Istenhez forduln4k el h&gJ hat
ná. S as s as [i J Babonaaágokat i8 
el h11g1náa. 
Azért hogy aár as Ord6gh el . hag:rot 
6s Segiteni nem akar aivel én is el 
h11g1ta eötett de ha 4n akarnám ae
gi nten aegiten1 val8.111int anak elöt
te. 
Se11111i sincs mert el hagytam e6tett. 

21•0Hát anak el6te mi dolgod volt Semi sem volt. de coetero t6bbet 
v6le... neais akar vallanyi 

Blamen Martini Kovács. 
Interoga tionea 

1!!!2 Mi a neved kinek hivnak 
~ Hán1 Bsztend6a vagy 

s2 Micsoda hiten valo vagy 
~ Hol Lettél e világhra 

~ Hát most hol vagyon lakasod 

~ Vagyon6? Felesiged s mi neve 

7!2 Vannak6? O,.er114keid. 

Responsio 
Iovács Mártonynak. 
Ug:r v6lea már ötven:ret mégh hallad
ta. 
Papiata 
Morva orazághban L:rcskoc névtt hel:r
sigh~ 
Rapon Rapra pedigh Lonya Bányárul 
gytlttem Lakn,ri ault Husvét napján 
Vagyon az is Korvai Leány. Vajm 
Dora H6v1l aoatanie rapon vagyon. 
Vagyon háro• Fiam már az égyik 20 
Bsztend6s Loesonczon Juhászkodik 
Vajko n6vtl eogoromal ugy Felesighem 
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a!2 Ki6rt foghtak megh 

91!0 Á'll ng6? hát 

Bátt1ával. nlamel1 urnál de az ne
v6t nem tudom. 
A.zárt gondolom,hogy az Emberek sza
kállas farkasnak gondolnak Lenni. 
Nem vagrok soha nemis volt.csak ha
missan foghták ream.ita 1 qvd prius 
Fatebat'° revocat et nihil fatet. 

Ul tranua Bzamen 
9no Ssakállaa Farkas vagy6? 

Menigjl. Martini kovács. 

10 Ki modal L6hetet Parkas 
11!2 Talán valami czimborád va

gjon az ördöghal ••• 
lz!!2 r6ghtUl foghva V8€J6? köte

les. hozzá? 
132 Micsoda Ceremoniaval G,yU.t 

hosád u ördögb 

Igenis az vagyok 
Az ördögh segits6gh6vel. 
Vagyon Felesigem ördögh kivel 6lek 
mind az keresztip1 Felesigemel, 
Nyolcz Esztendeje. 

Igen nagy sereghel hintokban kik 
között az 6n Pelesigemis volt. Uely 
alkalmatossághgal. kötelesztem L• 
pedigh maghamo~ n6ki,szint6n Jobbá
gyi Teheneket örzöttem, mert ottan 
is majd 20 Kaztendeigh pásztorkod
tua. 

l' S mit adot Niked az ördögh mi- Amit kivánt811 töle. Pinszt Bort 
kor el iedczet... hust. 

15 Hát te •it adtál náki avagy Az edgyik fiamat kárte de oda nem 
mivel tartozol adtam hanem magham maghamot test6s

tdl Lelt6stdl 
16 Tudgra6 az keresztány Pelesi

ged hogy te oly gonosz Ember 
V&gJ 

17 Látogattatol 6 most az ördögh 
Feleaiged t1ll ••• 

18 Kit csináltatok asztán olykor 
•ikor öszve gyllttet6k ••• 

19 hdcz 6? Illátko1:n1i 

köl tudni mivel számtalanul intett 
hogy hadg'J'amel gonosz Cselokedeti
met. 
liota foghva vagyok nem de aiíak e-
16tte volt bizonyos orám amidön ho
zám járt. 
Edttblk idtunk vend6geskedttlnk. de 
mhel eö engem ezen 111omorusagomban 
el hagyot 6n is el hagyom ha Isten 
aegit. 
Igen is tudok, in proba vero dete
ci t [IJ aliqvanf"Pater noster de 
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Coetero nihil. 
20 Mikor Toltán G)-onni Huirrétkor Podrecsán7ban a honnan 

Scheduldm is T&gJon. 
21•°Kiotoda károkat téttél e tá- Penczen LoTat Fojtotta. Pal10 tár-

jon Parkas Toltod ban somal. Gácsi Tadae kertb."Dll.m Tada
kot N&gJfalun Vlspán, uramnál juho
kat, SáTolyban malaczokat de ot 
csak magham Tolta. 

22 Kért ne• Táltos&hatcz már most !zárt bogi az ördögh Felesighea nem 
elottllnk Parkassá segit de ha lehet én is megh válok 

töle. 
/:! Tallollátokhos mellékelTe Tan a köTetkez6 leTél ugyanazon Írá1t

sa11} 
Tekintetes Nékem tell7es Bizodalmo11&lTalo 

Nagy Uram Ispán,y Uram? 
Parancsolatt1a szerint Nagy Uramnak az exa.ment Téghez Tittem, de 

puncto in punctun de amire nem felelltek az Szakállas farkasok c•ak el 
hagytaa. Kel7et alázatossan accludálok. Pal70 edighis csak 11egh marad, 
faasioib de Kárton1 az öregeb egiszlen ainden fassioit .reTocalta, 
sött. a felOl sem akar semi tudni, amit mutatott, könyen fOl 16bet ... 
sért Tennyi, hogy csalárd embernek kölletik Lenni Bzel magamot toTábi• 
toposztalt Uri Gratiájáb alázatossan ajánloa és maradok 

Tettes Nagy Uram igas alázatos szolgája 
V IsplÚlf Uramk Szamocsaj András 

nri tus •PP• •• 
Kár ezen udTarlo Levelemmel Megh indultaz embérém a midon Kárto11.7 

szakállos larkas, hozd& KUldött hogy bocsássam mégh égyezer el6m'l>. 
Mindeneket aégh Tal. azértis csak ugy. hagytam sz exament. Kicsoda il"
tosztato dolgokat Tal. azomii'. ujonta föl jedczéttem. rOTid léTén pe
digh már az Ud6a purisatiojára kérem alázatossan N&gJ Uramot, megb ne 
i til7en hogy ilJ :-eDdetlenUl küldöttem, mhel mászor kölete·tt föl sza
k:asztanom az Coopertáb,11. amint az els6 examenek. Conclusiojábdlis fol 
Téheti N&gJ Uraa amidön senit sem akart Tallanyi. • bellU irt •tiluaoa 
is bhon7i tt,a. 
Bp. 2. sz • .Úl. Lt. Ndgráda. LTt. Fiscalia Fasc. ID/J.O. 1754,. 
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.Anno 175'. Die 6. Ken JuliJ 
oen• peraotum benignua uuen. 

Interrogatio. 
Kin&Ted 1 -hoTa Talo T&gJ'i 

in .lrce Ge.01 JCottui }feogradi~ns adja-

Besponsio. 
Pagacs P1'1 Lipto nrmeg.rebtl.l Regwo& 
náTtl hel7ságblll Talo Tagyok, Pen
ozen kátt esztend~tUl f ogTást Hodo• 
lerencs neTU Gazdánál tartozkodtam. 

Kiert fogtak meg? R8lll tudom: f»J.• iráasal to't'ább;) 
Jnno 175'.Julij in oppido Lossoncz sub decursu sedis ReTisoridi fassu1 
i' Igenh Pele fari:a1 fele ember Tagyok es Tagyon Penczen Hodos Pe
reno~l 0117 1sij&11 mell7et hareaa kotot azonal elTaltozot, e1 azt az 
1zijat adtanát„ Pod.reosan7ban mostansag levo Pál neTtl ember aki ot 
passtortodott, ea mar n7olo·a Tag tilencz esztendeje miolta azt as sd
jat hordosoa: harmad es negyed napra estTe fele szoktam elTaltosni,n„ 
lehet aeghint mindennap valtozasom: azon szijam az uj nadragomban va
g.ron as nadragoa penig Tan7iszramban fi} az Pihar X:amaraban, es mikor 
le alcaroa Tetni leT~thetea as nadragomot, lsTetTen ismet embere valto
aot amidon penig elTaltozok szinten ugr hallok es eszemen Tagyot es 
miTel megharagudtam neteanem adtak az mit kertem ezert jOttea Losson
osi Vra hazahos Lossonozra es ott elTaltozta. (J.nno ·175'· a. Julij In 
oppido Loasoncs oooasione sedis ReTisoridi)LithuzTaj Causa hujus f?J •• 
apta existeii' relegaf ad Carc~re1 pter securitatem miserae plebis, de 
reTisio in suspenso relicta e.RB. ['marg~n, más Írással:.} dmta reTisio
nea Oausae in Carcerib morbo peliculari Kiser& obijtl 
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NYITRA VÁRMEGYE Mednyánszky Dénes báró 
BOSZORKÁNYTÁRGYALÁS A MULT SZÁZADBAN 

Könyves Kálmán kh·ítlyunk clecretálta ngyan, hogy hosior
kírnyokról szó se legyen; tlaczúm e1mek utóhb is szúzndokou {d. 
sokszor volt szó, sőt szerencsétlen :'.iklozat boszorkánysági vád (~s 
hünvizsgálat tárgyában. A habona s vakhit nem veszett ki ugya11 
korunkig, hanem a törvénykönyrnkblíl, a hatóságok hivatalos 
tArgyalásaib6l mégis már régebben kitörölte a boszorkánykoll:ís 
középkori fogalmát a felvílágosoclottság, a positiv tudomúny víl'· 
má.nya. De mégsem oly későn, mint. szeretnők hinni, uwrt ímo <'gy, 
ha nem is anyagilag, de elvileg jelentékeny adat az elle11kezűrííl. 

1745. April 22-én Vág-Ujhelyeu Nyit.rnmegye tönényes 
hizonys:íga tanukihallgatást eszközül boszorkány ügyben: ugyanis 
Beczkón lakó gr6fEsterMzy Sofia vádoltatván, hogy' boszorká
nyokkal közlekedik, ilyeket alattomban magához hozat, (•s boszor
kány üzelmekre segédkezésül használ stb. mely czéljairn szolgálíi 
közvetítő is denunciáltatott. - Hogy a boszorkányság vagy effP.fo 
ki nem sült és merő tagadásokra vezetett a vizsgálat? ·nem tesz 
semmit; elég az, hogy még a múlt századnak közel közepr• 
felé a megkeresett közhatósf1g egész komolysággal ráadja magát 
minden megjegyzés nélkül é:i nekimegy a feladatnak, ez (1.JLal 
hivatalosan elismervén, hogy hoszork{wyok (~s hoszork{wyság még 
valóhtÚL létező tárgyát képezhetik hírói nyomozúsnak. A sajátkezíi 
al1íirásokkal s pecsétekkel ellátott hiteles jegyzőkönyv megvau 
családi levéltáramban (A(M Meilnyánszky-osztály.) 

Századok VI (1883), 598-599. 
Forrás: Kéziratos jegyzőkönyv Mednyánszky Dénes báró családi levéltárában A/M Mednyánszky-osztály 
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PEST-PILIS-SOLT-KISKUN Fekete Lajos 
VARMEGYE A JÁSZKUNOK TÖRTeNETE 

Inquisitio contra et.adversus Catharinam Csapó 
anno 1751. die 2 6-a junii in causa: supra ..:.. nomi
natae Catharinae Csapó criminis magiae insimulatae, 
talem uti sequitur, magistratualem peregimus inquisi
tionem de eo utrum ? Primum: esmerte-e a tanu Csapó 
Katalint? és ha esmerte 

Secundum. Vallja meg, mely is minémü gonosz 
boszorkányos cselekedeteit nyilván látta, hallotta ki
vfil a mezön avvagy más helyeken? nyilván tudja-e 
hogy marhákat avagy embereket rontott volna? -
egyszóval vallja meg a tanu minémU természeten ki-

Debrecen, 1861 



158 . . ...... ....,, 

vül való cselekedet.it fönt nevezett Csapó Katának 
nyilván látta, halotta és tudja, mindezekben 

'l'ertium: kit tud jó tanunak lenui? letett hiti 
után vallja meg a tanu? 

'restis prima. Zsuzsánna Kovács - consort Steph. 
Thót. Annor. circ: 25. inr. ittr. ad 1-um. Jól ismeri 
tanu Csapó Katalint Bosér Gergely feleségét, - a 
minthogy-2-um az elmult tavo.szszal történt egy al
kalmatossággal, a midőn Borbély Mihály házánál 
quártélyos obcster ö nagysága szú.mára ruhát szappa
nozott volna, minden hivatal nélkUl megjelent ottan 
Bosér Gergelyné és kérte a1Ta a Fátenst, hogy egy 
kevés szappanos vizet adna nekie ; de mivel a Fátens
nek magának is szüksége volt reá, tólle denegálta, 
azután mindjárt érzette az balkczének megrontását és 
nagy fájdnlmát és mondta a Fátcns Boséruének: jaj 
édes anyámasszony oda van az egyik kezem, semmire 
sem érzem, melyre mondta Bosérné "hallgass, ne lár
má.u, édes leányom, jöJj ide liozzcím, majd rá olva
sok, me,qkcne,qctern , mindjárt jobban fogod érezni." 
A Fátens megindult Bosérné hivatalára., de azonnal 
le esett a. lábáról , sehová sem mehetett, Hosérné pe
dig leUlt a pad kúra, hanem annakutúnna hiradással 
lévén az obesterhez, hogy a Fatensnek keze megron
tatott volna, azonnal oda vitette maga quártélyára a 
Fátenst és parancsolt Bosérnénak, hogy a Fúteusnek 
kezét meggyógyitaná, mert különben vasra verettetné, 
kire felel Bosérné: "én nem tudok e.'}yébb orvoss<ÍlJot, 
hanem a mint a ki.s ,qyermekekct szoktam orvosolni?" 
mond Bosérné „eresztett tön~jén és óháj" - kihez
képpest adtak neki eresztetett tömjént és óluí.jat, m c
lycl Bosérné a Fátens kezét megkente és tUz mellett 
mclcgit.cttc, azumml valamennyire érzctte jobban lenni 
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kezét, de minthogy tökéllctes gy6gyulását nem ta
pasztalta, azután ismét elment Fátens Bosérnéhez, 
kérte hogy gyógyitaná meg a kezét, mert egészen 
emberek csufjáYá lett volna, mond Bosérné: · n bizony 
uem orvoslom én, mert majd azt mondanak, ha én 
meggyógyitanám, hogy én rontottam meg, hozzá sem 
nyulok, hacsak a város elöljárói nem parancsolják." 
- kihezképpest a Fátens nemzetes kapitány Bcros 
Miluíly uramhoz elment, panaszát elbeszélte és Bo
sérné is mit, mondott volna keze orvoslásáról, kire 
nézve nemzetes kapitány uram az városházához föl
menvén, Bosérnét felhívatta és me{,rparancsolta ke
ményen Bosérnénak, hogy a Fátens kezét hova ha
marább meggyógyítaná, mert különben roszul lenne 
dolga, mely parancsolatra Bosérné kezdette a Fátens 
kezét orvosolni és a mint mondja a Fátens, három
szor kötötte be fü között, kukoricza, hUvelkes borsó, 
bab, nyárfalevél, marha szóre, lószór, rontó fU, fUzfa 
levél voltanak egybecsinálva., azzal kötött be három
szor és azután meggyógyult, midón pedig a kötést ke
zéról le vette volna a Fúteusnek, a ház tetejére föl
hajtván mondta a Fátensnek: „{Ol liajtom fiam a ház 
tetejére, ·mert igen bánják a gonoszok, lia láb alatt 
hever." 

Ad tertium. Az öreg Borbély Andrásnét minden 
cselédjével tudattja jó tanuknak, mivel azon alkálma
tosságal jelen voltak. 1752. 4. okt. cor. fig. jur. auth. 
confirm. 

V 2-dik tanuvallomás nem igen érdekes azé1t 
nem is közlöm. 

3-dik t.anu Andreas Turóczi Aor. 48. Jur. exam. 
fassus est. 

Ad 1-um. J<)l ismeri Fátens Bosér Gergelynét. 
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Ad 2-um. A tavasszal mult két esztendeje, a 
midön egy tehene a csordán megellett Yohm, a csor-. 
dú.s a bo1jut haza hozván ölében, a Bosérné háza előtt 
hozta által, más napra \•iradóra mindjárt ment Bosérné 
a Fátens házához és kérte a Fátens feleségét, hogy 
adna nékie édes tejet, kire mond a Fátens felesége: 
hogy adhat.nék, . mikor soha senki nem fejte azt 
a tehenet, még csak csecsi sem volt ember kezében, 
azonnal Fátens 4 esztendös fiacskájának nyaka csllg
geni kezdett, elannyira utoljára, hogy az feje a vállán 
lógott, minthogy Bosérnének tejet nem adhattak, gya
nuságok volt reája, hogy ó rontotta volna meg, kihez 
képpest mond a Fátens a feleségének , - hogy vigye 
el a gyermeket s Bosérnéuak mutatná meg és orvo
soltatná. vele, - elvitte a Fó.tens felesége a gyerme
ket, Boséruéhez és a szoba ajtaját beuyitván,.még nem 
is köszönhetett, amidön már Bosérné megszólitotta illy 
formán: ,,jók vagytok a nyomorultakat ide hordani, 
de nem adál egy kis tejet." - Mond a Fátens fele
sége „ ha lett volna jó szivvel adtam volna, hanem ké
rem szépen kegyelmedet, gyógy~ttsa meg kegyelnwd 
ezt a. kis fiamat, mert igen rosszul vagyon a nyaká
val" - de Bosérné reá sem nézett, azzal haza meut 
a Fátens felesége kis gyermekével együtt, annakutánna 
ismét elki\ldötte Fá.tens feleségét kis ·fiával együtt, 
illyetén izenettel : „ gyógyitsa meg a gyermekét, ha 
megrontotta, mert ha meg nem gyógyitja, azonnal lo
vat nyergelek és T. föka.pitány uramtól commissiot 
vészek, hogy vasra Yerettessék, 11 

- akkor monda Bo
sérné: n hozd ide, holnap meggyógyitom," -:- akkor a 
Fá.teus felesége haza ment, más nap pedig egy poltu
rára tejet vásárolván, magához vette a kis gyermek
kel együtt, elvitte Bosérnéhoz és a tejet oda ajándé-
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kozta, akkor mindjárt jobb kedvvel beszéllett a Fátens 
feleségéhez, fogta a gyermeket, vett a zsebéból valami 
kenyócsséget, mint egy mogyoró akkorát, a gyermek 
nek nyakát és derekát megkente vele s azután mind
járt meggyógyult harmadnapra. 

Quarta Fatens. Cons. Georgii Jakab Arma Deak 
aor cir 42. Jur Exam fattr. Jól esmeri Bosérnét. 

Ad 2-um. Az mult áldozó csUtörtökön mult esz
tendeje, Bosér Gergelyné elment önként a Fatens há
zához szilvát kérui, igy szólván : „ édes leányom, én 
valamit kérek, de azt tólem meg ne tagadd, hanem 
adj szilvát," - melyre mond a Fátens: „én meg nem 
tagadom, vagyon talán egy szakasztó kosárral, de az 
magunknak is kevés, eddig is csak betegek számára 
tartogattam," - ezen órában s szempillanatban a Fá
tensnek ·férje a pitvarban belépett, kérd vén a Fátens
től „mit kér ez az asszony," mond a Fátcns „szilvát 
kér bizony az," - erre felel a gazda: „ nem most érik 
a szilva," - mely szókat meghallotta Bosérné a ház
ban üllvén, kinek a Fátens adott egy tácsa szilvát, 
melyet keveselvén, a gazda szava.ira boszankodván, 
haraggal a háztul elment és mindjárt harmadnap mulva 
4 esztendős férfi gyermekének a balkarja leesett, an
nakutánna PünkUsd másod napján ismét a jobbka1ja 
hasonlóképen igy lévén, nagy sírás, rivás közt;tt, a 
gyermek mintegy két hétig, a Fateusnek minden gya
nusága Bosérnéra lévén, minthogy az előtt is szóbeli 
asszony volt, nagy fenyegetéssel házához hivatta Bo
sérnét, akkor monda Bosérné : „ lcítom, hogy minden 
sza,q énreám vagyon, hozzá tiyulok .<JYÓ,qyitani, de az 
tte mondassék ám, hogy amely ~b me.<Jmarta, u,r;yanaz 
meg is gyógyitottn, mert már én. öref/ lévén, a.zt i_qen 
szégyenleném, - monda a Fáte11snek, meny el a szöl-

JÁSZllUl'I TÖllTJ.!l'IKT. 11 
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lóskertben és hozz a jegenyef á12ak, f agyalf ának, fekete 
körtvélflínak a napkelet (elöl ·való leveles ágaiból." -
A Fátens el is me11t másod magával, ezeket meghoz
ván, Bosérné addig haza ment onnét, hozott magával 
„gólyaorru" füvet., mátrafüvet és eresztett tömjént, 
amint maga mondotta, mimlczcket Fátens luízánál 
megfözte, megförösztvén a gyermeket, egyneháuyszor 
meg is kente, eresztett tümjéuuel és lu\tial, kilencz hét 
alatt kezdett a gyermek meggyógyulni s meg is gyó
gyult és ha Ilosérué meg nem gyógyitotta volna, cl-
száradott volna a gyermek keze. · 

Ad 3-um. Jó tanuuak tudja lenni Ván Gcrgely
nét menyestUl és Berta J ózsefct. 

Quinta tcstis. Catharina Darányi consors J oannis 
Kis, aor. cir. 37. Jur. exam. fattr. 

Ad 1-um Esmeri Bosérnét. 
Ad 2-um. Mondhattya, hogy a most folyó 1751-dik 

eszt. Sz.-Pál nap után egy héttel gyennekágyban lévén, 
a Fáteris utánna következendő circa két hét mulva a Fá
tensnek összesugorodtak keresztben keze lába, mint
hogy pedig gyauuság alatt való és másokat is orvosló 
személy volt Ilosérné, egy hétfői napon hívatta a Fatenst 
magához, hogy amint tudná, orvosolná, de ~ Fátenshcz 
n~m ment, hanem Buzá.s Andrásnéhoz ment beszélgetni, 
vagy tanácskozni, hanem szerdán, minden hivatal nékUl 
maga a Fátens házánál megjelenvén, kérdezi a Fá.teustól 
hogy mi nyavalyá.lya volna? felele a Fátens, hogy keze 
és láb~ keresztben volna sugorodva, akkor Bosérné 
ilyen praescriptiot adott, hogy n malomból való fecske 
fészket, füstös nád farkat, fokhagyma koszoruval el
söben párollya, annak utánna pedig hó.rom kilencz s. 
v. sertvések ganajjá.val párolja meg romlott tagjait," 
aminthogy meg is cselekedte a Fá.tens, de semmi hasz-
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mit nem tapasztalta, hanem harmadnap mulva pénte
ken ismét maga Bosérné megjelent a Fátens házánál 
és a z;sebjéuül valami kenyöcsséget vett ki, azzal meg
romlott tagjait kente és a kenés után tapasztalhatókép
pen nyavalyaijából kiéplilt, hanem a Fútensnek gyer
mekágya kitelvén, hetedik héfüen ment volna a tem
plomban, Bosérné az utczán eleibe állott és mond a 
Fútensnek, ha valami hibáját érezné még vagy kezé
nek, vagy lábának, menne Kolya István házához is ott 
megkenné, mivel a Fútens házához nem bátorkodik 
menni, arra a Fatens nem felelvén, bément a templom· 
ban és ott <lcvotiojút végezvén, haza ment, hanem az
utiin két hét muh1a egy éjszaka álmából f~lserkenv6n, 
érzi, hogy a ballába rosszul vohm, mely nyavalyájábau 
egy holnapig sinylö<lött; - azon i<l6 közben jelent 
meg itt Halason egy görög herélö doctor és a Fiítens
nek férje ahoz recurrúlt, hogy ha lehetne, gyógyitanú 
meg a Fatenst, amint a görög <loctor el is ment a Fá
tens gyógyitásúm és az emlitett doctor azonnal meg
ismerte, hogy vesztes volna a lábán, meg is gyógyi
totta., ugy, hogy azóta semmi lmja sincsen, nyavalyiL
já.tól, Bosérné pedig szintén akkor, miclóu a Fátcnst 
látni ment a doktor, azon doktorunk quartélyára el 
ment és tudnkozta, hogy hol volna a. doktor, kire felel 
a gazda asszony, nem tudja, melyre moml llosémé, 
n tuclom éu, mert Baranyi Kis J ú.11os11é, t. i. a. Fútens 
hivatta volna magú.hoz, imó egyszer kentem meg nya
valyájálmn a lú.1'án, azt hirdeti mindcnii tt, hogy attcjl 
gyógyult meg keze és lába." 

Sexta Testis. Elisabetha Kun. StQph. V tin Cou
sors7 aor. Cir. 22. Jur. exnm. fassa est ad. 

Primum. Jól esméri Bosérnét. 
Ad 2-um. Mondja a Fátens, ezen f'oly<l csztcn-
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döbeu virág héten egy éjszaka fonni felkelt az napn
val egyUtt, kimenttmek az udvar1·a nézni az idöt, lát
ták, hQgy mnr hajnal hasadott •lohin, azzal bémeutenck 
és mond a Fú.tensnek napa, igen bú.clgyntt a testem, 
fekünnénk le, aminthogy az ágyára le is t'ekUdt, n napa 
maga pedig a padkán egy bundaira lefeklldt, de nem 
aludt, azonban Bosérné elötte ott mcg:juleut és lábán 
elkezdvén fejéig tapogatta, akkor fölragadvún kivitte, 
és az Vas J1.inos kemenczéjéig vitte a t.antlt, ottan a 
Fátens fqlkiáltott, mondván: Uram Jézus Krisztus légy 
velem! hová viszel te engem? akkor Bosérné letette 
a Fátens.t és a szoknyú.ja eleiben oly szép két szakasz
tonyi tiszta buzát mért, melyhez hasonlót soha nem hi
tott, annakutú.nna kiforditván Ftitens szoknyájából 
Bosérné a buzát, ismét visszarugadt.a és letette uz 
elöbbeni ágyára és mintegy két óráig ugy tetszett a 
Fátensnek teste, mintha hangyák mászkúlták volna a. 
balkezét, lábát pedig 5 napig fájlalta és azon időben 
is Bosérné négy izben jelent meg a Fá.tensnél, éjRzn.
kának idején, holott égett a gyertya és könyörgött, 
de addig mig könyörgött , nem láthatta, de mihelyt 
szemeit behunyta, azonnal elótte láttatott állani, azután 
pedig hol egy, hol más állatok képében jelent meg. 
Isten által pedig keze és lába meggyógyulván, a ki
sértet is eltávozott tölle. 

Ad 3-um. Ván Gergelynét napa asszonyt jó ta
nunak tudja lenni. 

Addit sub authentne. Majdan két hétig gyöt
rötte a tanut, de valamikor éjjel hozzá járt, minden
kor ébren és eszén volt a tanu és midön imádkozott 
a tanu, csufolta. Bosérné és a miatyánkot vissza.mon
datta volna, de nem mondotta vissza a tanu. 
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A többi tanu vallonuisok is ilyen szellemnek lé
''én az ítéletre térü11k :ít. 

Anno 1752. die 4-a Octobris ·in priv. Oppido 
Halas. Districtus minoris Cumaniae adiaceute Levata 
caussa Egr. Mathiae Zay qua J. ntum Jazygum et 
Utriusque Cumaniac Fisci Magistratualis ut A. coutra 
in\'iuculatam Catharinam Csapó; - actionem suam 
proponit sequentibus. l\Iii1thogy Csa11ó I<atalin mind 
jó Istenünknek, mind hazánknak törvényét megvetette 
és ördögökkel s boszorktinyokkal czimborálni és szö
vetkezni bátorkodott., elannyira, hogy elmult 1750-dik 
es:ctendöben Pii11küsd hijban Tót Gyurka nevU iGat 
Balota 11evü pusztá.n há.romszor bizonyos nevti kutban 
- több biib1ilyos asszony hirsaival együtt - márto
gatta, annakut1inna csontjait kiszedte és nevezett T1it 
Oyurka it:jat tagjaiban ugy megrontotta, hogy sem 11em 
járhat, sem ma.ga erejével nem kelhet., ezeken kivül 
1751-dik esztendóben Kov1ics Zsuzs{LnnM, TM István 
feleségét kezének hirtelen lett összehuzásiival és lábai
ról következett leesésével megrontotta, ugy bübálym; 
szavaival, ·ördögi segítséggel általa megrontatott nemi
nemü személyeket gyógyitaui merészlett, amint is A., 
n., és e., megjegyzett tanuk és tulajdon maga vall:í.
siból a megirolt gonosz cselekedetei ki11yilatkoznak, 
kire való nézve említett fiscalis kévánnya, hogy m1í
soknak irtózfató példlij:í.ra és maga érdemlett hünte
tésének elvételére in conformitate art. 12. 1723. ad 
calcem 60. }YJ.r. 2. dae tractat prax. crim. et qnaest. 
43. - ae cap. tüub ördögi és biib:ílyos tetteinek ki
nyilatkoztatására hóhér által megkinoztassék, -. nn
nakutúnna elevenen megégettessék, következendókép
pen testének hamva vag vizben~ va.gy levegőégben 
vettessék. Cum reserva.ta. 
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Anno 1752. die 4. octobris in oppiclo Halas snh 
Sedria. umlefactorum in ca.usn contrn Cnt.hnrinnm Csapó 
erecta: deliberatmn est sub litt.. A., et B., producú.lt. 
inquisitiolJ61 és nuthenticti.lt tanubizouyságoknn.k val
hísilJ<H Csapó Kat.nlinnnk boszorkánysiíga nyilván ki
tet.szene, hogy ó sok ú.rtntlan személyeket feuyegetven, 
némelyeket nzok kUzzül megront.ot.tn és nzok l<özzlil 
némelyeket biibá.lyos mesterségével ugynn megorvos
lottn, dc némelyek ugya.n mn igy ő {ilt.nln. · let.t m~g
vesztésben nyomorogmínnk, de még nzon kivül I\ un 
Erisébett.el az mintytínkot, minekut.ánnn. sok ir.ben 
megcsigáitn volnn, vele vissr.n. akartQ. mondatni, mind
ezekre nér.ve, hogy ezen Isten ellen clk<ivet.et.t roRi 
cselekedeteiért és felAbar1íti lett nyomorus:ígoknn.k 
okor.á.~aért., elsőben hóhér á.lt.nl megc:sigáztat.ik, a.nnak
ut{mnn. elevenen t.ilz által rnegemésztetik.*) 

"') Ezen per láthntÓ" in Protocollo dts. minoris Cuma.
niae de anno 1i43. 
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pQZSONY V ARMEGYE Richard Borna 

I. 

ZWEI HEXENPROZESSE IN PRESSBURG ZU BE
GINN DES XVII. JAHRHUNDERTS 

~as UrgidJtbudJ ift eine S)anhf dJrift, bie 
aus bem ~nbe bes 16. unb bem 17. 3alJt• 
l)unberts ftammt. <fs ift in bas ~reäburger 
ftäbtif d}e ~tdJio unter bem vorläufigen Sei= 
d)en „cob. m. n. 5·" eingereil)t unb l)at ben 
~iteI: 

Urgidjt ~uedj ~eren ~öf en 9Jlnlefiß 
~erf onen, f o in bief er st~llniglid)en 
ff tetJftnbt ~reßburg in ~ungern I>etrebten 
unb ©ef encflidjen einge3ogenn worben 
gildtige ~usf ng, ~ehtlidje ~d~nnbhtus 
unb Urgidjten, Sampt nn $~nen bef djenct 
~~f ecution unb $~ret Uebdt~aten ©ottll· 
djen unb st~agf erlidjen 9ledJten nndj. $n 
bes ~bleu unb ~eften ~errn G>af pat 
2iecf}tenl>ergers Stntt 9lidjters ~mpt bie. 
f es ~uedj angefangen, lhtb burdj 9JUdjne( 
iföfJen, ber3eit ©erid)t f djreiber ~reulid)en 
bef djricben worbett. ©cfdje~en ben 22. 
taag 9.Jlonats l)ebruarg ~nno ~ontminj 
1584. , $)ie ~anb= 

f djtift entIJält audJ 3wei S)e~enpro3eff e. 

Bratislava, 193 3 



$l.;eilage. 

Anno 1602. 

Undecima et decima tertia M a y. 

1. 

Sft <llgatl)a ~oott morlobaf d)in güetig 
on·b ~einlid) e~·aminiert, onb il)re <n:us· 
f ag bef d)rieben worben, wie folgt. 

Q; r ft I i dJ e n ·b e f-e n n t, ·bie 9J1e3atos 
Sanuf d)in onb bes ©efpanns $1Be;ib Sufan· 
na, gaben bem ~Ieif d)I}acfer <lluguftin 9J1e· 
3aros vergeben wollen ·bamit bas ·tileif d)· 
l)aden ·auf ben 9J1e3aros ~J.anos fommen 
f olt. f lJ l)ete.n 3war Gie bar3uc bereben wol· 
Ien, aber 6l) get es nit tl)uen wollen· 

2. 

merennt, anbers gef pal)ns er francfl)eit 
f et) bie 9J1e3aros 3anuf d)in f d)ulbig, weUs 
er il)r 1 fl. am f.le~if d) innen bel)alten, 
batumb l}aben 6ie il)me ein f old)es reiäen 
in baud) gemad)t, barumb.en ·bes gef pans 
weib wol gewuft, l)etens il)m in einet 
6peis, l)üenbl ober mild) 3u efTen geben, 
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umb wel)l)nad)ten faft, bia er f d)ier Herben 
wollen, f einb fte 3u il)m fommen, unb 
eine 6alben ftd) bnmit 3ue :f d)mieren 
3ugerid)t. 

3. 

~efennt, 1bas ber böf e feinb mit 1bes ge= 
fµal)ns weih 6uJfian.na el)elid)e gemeinf d)aft 
I)abe, unb ·i>annenl)er bief er Seit unfrud)tbar 
fel)n, weil er fie f el)r 3eqJfoge, lJabe f old)es 
oon il)r f elbft -gel)öd, bas oon ber Seit, ·als 
6ie ftdJ in bief es ))aus, barinn 6ie ießunber 
wol)net, ge3ogen, ~er böfe geift 3u il)r in 
eines iungen gef ellen geftalt fommen. 

4. 

IDes ©efpal)ns materrs Snbo Sacob 1all)ir 
gaben bie 9Jleäaros Sanuf dJin unb il)t 
f d)wcfter auf ana be3a.ubert, b.as ·et fort 
l)ue'ften mueä, unb nit genef en fan. J)nbens 
fte il)m 3ue abe.nbt in einer mild) 3u trinlen 
geben, baque Gie 1bie mild)geben, 6i·e 1aber 
bebe geiten ~in ~uloer I)ine~n getl)an, b·aff elb 
f et) ·in feinem magen, wie ein: 2ins·fer·en 3ue· 
f ammen geftanb.en, m·an fönbte igm nod) 
I)elfen, mit einem !traut I)eiä abrütlen, unb 
anber etlid)en f tilclen. 
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5. 

mefennt, ·bie menbe malaffin l)ab ein 
9J1enf d)en Stopf gef otten, unb bas ro1aff er 
lJin unb l)er auf bcn gaffen, f onbedid) bei 
bes 91id)tersl)aus ausgoff en, bumit 6ie ~i= 
ftorffer bas 91ed)t nit ausfül)rcn fönen· 

6. 

metennt, · 1las 2i3cllct) feren3cn tod)ter l)ab 
bie gfpa~n:in unb il)r f dJroefter in eines 
roinbs geftalt bcn fue[J ausgerieben. 

7. 

mctcnnt, bas fie auf bit ber 9Jlonar ma· 
lentin, mit roeld)et bie OlodJ gollin gered)t= 
net, einer ?roten ,bie ougen mit il)rem ber 
gallin lJaor 3ugenäet, bas fie erblinfen f oH, 
wie fie bann aud) bHnb roor·ben, bar3ue il)r 
bie ~en3elin gel)olfen, roeld)e ber CY>allin 
leuä im fopf ACfudJt, onb alf o bas l)uar be· 
fommen. 

8. 

metennt, 1ber 6d)affritl)in ober ~alus 
Cf.lefitt l)ab ·bie marga CY>cörgin un.b ~en3el 
malentin, ·barumb 1bas 6ie ·fie nit .be3aUen 
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moilen, ·ben fueä aufigeriff cn roeld)et -6ie 
non il)ncn beeben gcl)ört. 

9. 

~efennt, bet ~eufel, ben 6ie, bie .9J?e3a= 
tos Sanuf d)in unb <ßfpal)nin mit ein·attber 
gcl)abt, unib ~een genant, l)abe 3roeimaI in 
gcftalt eines Sungen gef eIIen mit il)r ge· 
meinf dJaft ge'f)·abt, Ultb roere gat falt geroe= 
f en, ongeadJt bas bet 9J?an bel) il)r am bett 
gelegen. 

10. 

~efennt, bei ber ill1e3atos Sa.nuf d)in 
f cl)en 6ie onb ·bie <ßfpol)nin oft 3ttef ammen 
fommen, onb gaftetel) gel)alten, il)r ~eufel 
r et) gat offt 3ur il)nen fommen, aber nie· 
malen me.!Jt bracl)t, afo einer ieben ein ein= 
3igen ong. ~fenning, f o offt et fommen 
f et). 

11. 

~elennt, fte f el) auf ber 9leutet nienbeds 
ausgefal)ten, .am tag 2ttciae obet l)ab 6ie 
fiel) rooHen gan3 onb gat in bie gef eilf d)aft 
begeben, bamoien I)at 6ie aud) ben gemalt 
befommen, bas 6ie IJat fönben in bet 9leil= 
tet fal)ren toel)t f d)on ·btel) il)ar in 1bief et 
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gef ellf dJaft gcwef en l)ab es aber aller erft 
bis iIJar red)t angefangen 3u gebraud)en. 

12. 

~etennt, bie l)eöl3egi 3abo Sunuf dJin, 
SUona f et) bie fürneI)lnfte, bief e werbe red)t 
befennen, f et) HJre gleid)en in benn gan3en 
Ianb nit, gleid)e fals bi~ anber 3abo Sanu= 
f d)in, ~lntta· 

13. 

metennt, bas bie Sllona bes 6dJercdJ Q:e= 
Iemen 6olJn onb tod)ter umgebr·adJt. 

14. 

metennt, \las bes 2i3ellet) ff eren3en tod)ter 
nod) fönbe gel)olfen merben, mit bcr 6al= 
ben, 60 bie 9Jle3aros Sanuf dJin in bcr 
~Ieif d)banf aufgeIJebt in ein f d)erben, bie 
6a!ben f et) f d)ön gelb. ~ie 9Jle3aros Sanu= 
f d)in gab ·aUdJ ein ~uloer oon bem u113eiti= 
gen finb, tueld)es 6ie gemad)t, auf HJrem 
hoben in einer '6tral afnclJcbt. 

15. 

mefcnnt, bas il)r ~eufel, wie mans ge: 
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' fangen onb aufge3ogen, 6ie afobalb netlaf • 
f en l)abe. 

Hi. 

93efennt, bos bie 9.ne3aros 3anuf d)in an 
iQret .gefenfmts f d)uföig, bann roann 6ie 
iQren onb bet gf pal)nin roUien ooUbtad)t, 
onb bem 9J1e3aros ~tuguftin nergeben Qete, 
l)et 61) nit auf GJ}. befenbt. 

17 . 

. mefennt, bie 9.ne3aros 3anuf d)in unb 
gf pal)ttin f einb naQet brel) iaQt 3u iI)t g.an„ 
gen, 6einb aud) ieqo oerf d)iebenes ~Qilip„ 
pl) onb Sacobi ein iQat 3u iQt fommen, onb 
fie gebeten, 6ie roo!I 3u il)nen Qinauf gegen, 
6ie Qeten mit iQr roas genötigs 3ue reben, 
roeHs 6ie ober iQte böf e anf d)fog oermetft, 
bas 6ie mieber etroas .butd) 6ie braud)en 
wollen. 6el) fie auf ben beftimmten tag nit 
l)inauffgangen, nlt!b als 6ie allein bamal in 
iQr fhtbcn geroef en, roeren bie 3roo f d)roeftern, 
anoerf eQens 311 iQt Qine:in fommen, unb ein 
iebe iQte aignen 3roal) finbet .an arm onb 
l)enben geQobt, ba Qaben bebe f d)roeftern ein 
roaff er gemad)t, unb iQt geben rooIIen, 6ie 
f olt es bet 9J1e3oros 93enebefin geben, es 
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tl)eten il)r {)ie 3äl)n mel)e, Gie f olt il)r bas 
angefid)t barmit maf d)en, Gie l)ab es aber 
ltit genommen. menn ba fie fid) onbter bem 
angefid)t bamit gewaf dJen l)et, mel)ren il)r 
bebe ~ugen ausgerunnen· 

18. 

~efennt, ·bas Gie ein on3eitig stinb au~· 
graben, meid)es oon einem weib ~nna ·bes 
marga <Deorgen inn eint groäe.n weter fom= 
men, onb i~r geben 3u begraben. ~lf o f ol= 
d)es ·bie 3mo f d)weftern inn.en morben, l)a= 
ben Gie gebeten, Gie f ollt es ausgraben unb 
il)nen bringen, meldJes Gie getl)an, onb ge• 
fr·agt, mas Gie .barmit mad)en wollen, !Ja• 
ben Gie 3ur ~ntwort geben, ·bu wirft es wol 
f el)en, mir wollen bier aud) baroon geben. 
~Is Gie f old)es il)nen gebrad)t, l)ab bie 9J1.e= 
3aros .Sanouf d)in onb bie gfpal)nin besfelben 
gebeine 3u ~uioer gebrennt, on1b ein Gai= 
be.n mad)en moIIen, aber nod) nit gar fertig 
gemad)t, l)abens 3u il)rer 8auber1et), f on
berlid) 3um reuterfal)ren braud)en wollen. 

19. 

mnb .bemnad) il)ren Stüed)en unb ber 9J1i· 
d)al ~eafi.n bie 9nildJ benommen gemef en, 
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l)ab 6ie mit mdfien 3)un·hsfot il)nen Me mild) 
roiehet .bt·ad)t, meiI 6ie obet gerne gemuft, 
roet il)ten füel)en bie. mild) genommen, l)ab 
<Sie mit het ~oott 2ucatf d)in mit ein 6d)eit 
l)ol3, meld)es fie oom f af d).ang bis auf Of.tetn 
auf il)ten ofen gelegt gl)abt, am l)el)Ii.gen 
oftertag im einl)el)3en 8aubetn f ollen, f o 
mel)t bief elb ~erf d)on etf d)ienen, meld.Je 
il)tem !uel) hie mild) genommen, abet hie· 
f elb ~etf d)on gaben ben Oftettag nit ermart, 
f onhetn f ?~ e~et in eines f d)matae.n l)unbs 
geftait 3ut il)nen !ommen, meld.Je l)un·bt als 
<Sie ·ttuf hem 3)erh f el)en fie3en, onh gem·artig 
gef dJiagen, nad)et gleid) f amb tobt l)itt.aus 
geworfen, <Set) et alsbalbt oetf d)munben, 
unb biefer l)ttnbt f et) hie ill1e3atos $anufd)\n · 
gemef en, bie l)ab aud) batumb auf ~e be· 
fennt, mcil <Sie fte aif o ·bomaI gef d)Iagen. 

20. 

illlit bem et)f enen 3micfI, meid)en Gie oon 
bet 9J?e3atos $anttf d)in 3.ut Iet)l)en begetit, 
IJab <Sie ·aud) il)ten filel)en bie mild) wollen 
mibet btingen. 

21. 

9Jlit bem ~am an 6. $etgentag gefambid, 
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gaben 6ie 3um tal)g benfelben 3u verberben, 
ober groü 3ue mad)en gebraud)t· 

22. 

metennt, bas gef pal)ns weib lJab obie erbt 
non bes O:l)att 3anuf d)en offen ousgruben, 
vnb f oldJe an il)ren offen lIJlcnt, onb bat" 
mit getl)an, bas il)t oied) onb alle il)te f ad)en 
f ollen 3uenemmen, bes O:l)att Sanuf d)en 
~1bcr oetbetben. 

23. 

93efennt, ·bie 5,)cn3Iin l)ob etwas in eim 
glafi, weld)es man betJ il)t finben werbe, 

. on.b fte in ilJtet ~tud)en lJelt, mit bemf elben 
fönbe fte wettet mad)en, wann man fi~ wid 
ein3ielJen, werbe 6ie befenncn, wie 6ie bus 
obft on.b ben wein oetbetbt lJoben. 

24. 

93efennet, an ber_ .DladJ gaUin blinblJeit, 
bes 2i3elle1J 5'etenc3en todJtet unglüd, i>a 6ie 
il)t ben fuea ausgetiff en unb 9Jle3atos be= 
ne.bifen finbs frand~eit f etJ Gie f d)ulbig 
6ie lJab es il)nen gdlJan. 

~ief e 9Jlalefi3 ~etfl)on ift ben 24 tag 
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' 9Jlal) roegen il)rer 9Jliff etlJnt bel) 1bem gc= 
rool)nlid)en gerid)t oor bem ~l)or auf ein 
f d)eiter l)auffen gefegt, onb mit feur oer= 
brennt roorben. 

Anno 1602. 

Ü)ie 22. 9R a lJ. 

Sft (fli3abetl)o Ü)ionift) 91agf annl) ~a11ß= 
frao non 9Rudenborff güetig onb peinlidJ 
cbaminiert, onb il)re ~htsf ag be'f d)rieben 
roor.brn roic fo{qt: 

Cfrftlid)en bclennt, bas 6ie ein 9JHtgej'cl= 
lin ncrocfen, als bie ~egebcöf d) ffarfof d)in, 
sttJf dJ Slooacs ~lmbruf d)in ,bem 91emetl) ~a· 
3or onb ~cöf d}t) ~cnebcdlJ mit eim ~ufoer 
uon einer frotcn uergeben, baroon bebe ge= 
ftorben. 

Stern, 6ie f ambt il)ren ~roo gefeIIin ber 
ShJf dJ Slooatc5 ~lmbruf d)in onb ~ege:beöf d) 
ffatfaf d)in ttngefel)r omb ~l)ilippi Sacobi 
3uef ammcn fommen, onb bef dJloff en, 6ie 
roollen bas übft uerberben, onb banHllen 
f elJ bei einer ieben il)r ~ettfeI geroef en, ba 
l)ab bie $looatcs ~hnbruf d)in angefangen, 
vnb gef agt, 91un blaß eine iebe ins ~eufels 
91amen, ~Us 6ie f old)es getl)an, f el) uon ftubn 
·an ein grof3e flJeltten onb roinbt entftanben, 
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<Sie gab bie mn.beren gebet.tn <Sie, wollen 
igres obft oerf d)onen, aber bie anbern ga· 
ben es nit tl)un wollen. 

mefennt 61), bas <Sie ieco oerf d)ienen <f>e„ 
orgl)l) ein SIJat 0u gemelten igren gef ellin 
geftanben· 

Stem, als <Sie ·anfangen 0ue iIJnen fom= 
men, on·b mit ignen gongen freüter gr·aff en, 
~atinn <Sie bie Ieüt geba·bt gaben, ba gab 
<Sie bie Streuter in CY>otts 9lamen graff t, 
als ·<Sie .biff getgan, lJaben <Sie bie anbete 
öWO alf o 0ue boben geworfen, bas 6ie ge= 
bad)t man gab igr alle <Dliebet 3erbrod)en, 
onb 0u igr gef agt, <Sie falls ins ~eüfels· 
9la~e.n graff en, bamit wann man f id) .b.a· 
timten baiben wet·be, was iben ain n tag 
guet worben, ·ben al~beren befto ärger werb· 
IDie Streiltet gaben Gie aud) 0um tlJeil 0ue 
~uloet btennt, on'b weff bloff en Ieib <Sie 
b.amit betilten fön·ben, \betf elb f et) ·a.uffge„ 
f d)wollen, 6onberlid) gaben <Sie es ·benen 
getgan bie ignen oom baben nit gan 0allcn 
wollen. 

5tem 3ue (Cfgl)g·a3)=<Y>elle gab Gie onb 
bie tegeböf d) 5adaf d)in einen mit namen 
9J1e.3atos 9J1arton ·geb.a·bt, ·ba gab ·bie tege· 
beöf d) ffadaf d)in igne aud) mit bem ~oloer 
aus bem fraut gebtent, wollen oetl>etben, 
weld)es 69 nit geftatten wollen Gaine gab 
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il)n angefprod)en, baroon er gef unbt mor= 
ben on,b il)r 1 fl. geben, baroon pe ibet ff ar= 
faf d)in 5 ü')uttfa geben, ibie obti-ge 6 ~butfa 
für pd) 'bel)alten, 6onft l)ab Gie m.eg1m 
il)ttr arranel) feinen l)alber eingenommen. 

Stern il)r ~eüfel, iber 3u Sl)nen fommen, 
l)ab Stielmon gel)eiff en, mel)r oft in eines 
Snngen gef eTien gftolt au il)r g.a.ngen, nnb 
bel) il)t am bett gelegen, m.ann gleid) i~r 

9J1ann aud) bel) il)r gemefen, l)ab aber nie 
mit il)me nu tl)un gel)abt, 6a.gt aud), il)r 
~eufel l)ab f o ~in falten leib gel)nbt, mie ein 
9later, 6et) alle3eit not 9Jlitternad)t au il)t 
lomme.n, unb man er neben il)r gelegen, f o 
l)a'b er fort bet) il)r angel)alten, <Sie f olle 
il)r ~öd)tedein, meld}es immerau fr,ancf onb 
bie f d)roer ·frandl)eit gel)·aot, ombbringen 
roeid}es Gie nit tl)un moUen, 6onber ge= 
f agt, mel)iiete mid) <Y>ott batfilr, 1bas id) 
mein fleif d) onb blut nmbbrin·gen f oll, bar· 
auf l)ab er 6ie aII3eit ins angepd)t gf d)Ia= 
gen, f o offt <Sie on'f eres S)errgotts gebad)t, 
onb baroon gemid)en. 

?Uefennt, !bie ?Böef d) mobof d)in 9Jlag:ba· 
lena au 9Jlucfenborff f et) aud) ein 3auberin 
bie fönne tauf entmaI mel)r als <Sie. 

<.Desgleid)en bie 9lemetl) 9Jleff aruf d)in 3u 
9Jlucf·enborff Cfüena f et) aud) ein 9led)te Sau· 
berin. 
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mief e ~etfl)On ift iben 5. 5Unl) ~nno 602, 
beg bem gewol)nlid)en getid)ts ~fog auf 
einem f d)e9tet I)auffen wegen begangenet 
mbeltl)aten lebcnbig mit feut geftrafft nnb 
uerbrennt wotben. 
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POZSONY VARMEGYE Komáromy András 
LISTIUS ANNA ROZINA BŰNPÖR~HEZ 

l. 
Nos Capitulum ecclesiac l\fotropolitanae 8trigo11ic11HÍH 

memoriae commernlamus per praesentes, quod nos litcraH 
lllustrissirni ac J<;xcullc11tissimi domini Comitis Nicolai 1<Jszt!•r
linsi <le G alantlui Palatini Ht>gni Hunw1ria.e et.c. etc. compul
sorias pro parte egregii magistri Stephani Suppanicz direc
toris causarum regalium ac 8. H.. H. Coronae fiscalís pateuter 
corifcctas et emanatas etc. nobisque prneceptorie sona.ntes et, 
dircctas honore quo 1mr erat recepisse in haec verl1a: Amici.'1 
Suis reverendis Capitulo Ecclcsiae Metropolitanae Stri,qonien-
8i.~ Uomes Nícolaus ~Jszterhasi !le Galantha Regni Hungariac 
Palatiuus etc. etc. salutem et amicitiam paratam cum bo11oro . 
. Kxpositum est nobis ín persona cgregii magistri Stephani 
Suppanicz (tit.), qualiter ipse exponeus ín facto cert01·um quo
run<lam negotiorum suorum coram clnrius declarn.ndorum 
fassiuuibus et attestatiouibns nounullorum egregiorum et nolii
lium, sed et ignobilinm etc. etc. Comita.tuum Nitriensis et 
J'osrmi<'nsis bominmn a<l pracserni jurium suorum futura pro 
tuilio11e plurimum indigeret l'Ssctque nccessarius etc. Pro eo 
amicitium vcstrnm har11111 serie Lortamur et requirimns !lili
genler etc. - (Itt következik a u:ídor meghagyása, hogy a fök:íp
t.al:i.11 az í) cmher(! mellett a L~agu legale testimoniumjút kikiild· 
\'!;11 a ti.irvénylie11 oWirt mó1lu11 idézze meg és hallgaH1m ki a 
jogiig_yck ii;azgat6ja által mcg11evezcn<lű tanukat és vallum:hrnk
rúl n íiscus használat1íra hiteles pecsét alatt oklevelét adj:i 
etc. ek.) - Datnrn in lihcra et regia Civitate l\fodrensi i11 pro
fosto heatorum Petri et Pauli apostolorum Anno domi11i IG:l7. 
Nos ilaque praemissis Commissionibus ipsius domini Comitis 
palntini satisfacere volentes nnacum praefato nobilc Ladi~lao 
Kiirthy .. nostrum homjncm admodum revercndúrn vidclicet 
domiuum \Volffgangum Ersekuyvary abbatem sancti salvato
ris de Lcker, Custodcm ac fratrem et concanonicum uostrnm 
ad prnelllissam Attestationem et testium inquisitionem per· 
agcndam nostro pro testimonio exmisernmus fide dignum, 11ui 
tandem exirnle ad nos una rcversi, nobis sub jnramento in 
gencrali regui decreto supcrinde expresso concorditer rctulc
runt isto modo, qualiter ipsi in anllo praesenti infrascripto et 
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primum die trigesima mensis .Julii et demum subseqneutibus 
cti:un rliehus ad subinserto.s testes honesta.e conrlitionis ntrius
qne Hexns hornines, quos videlicet praefatns Director dnxisset 
11ominanclos, personaliter accedendo ab eis, quibus et praellictus 
•lominus Comes palatinus, ut se se a dieendo de intenogauclis 
mcrn. rei veritate abstrahere ne praesurnaut etc. etc. - - qualis 
ipsis de iis omnihuR, super quihni:; interrogati fnissent. comsti
tiK1rnt 1'.01'titnclo veritatis, scivissd, inquisivisset et cxportm; fnis
imt memm plen:un atque o_u1nimo!lam cPrtitudinis vcritatem. 1) 

ElsíJ tanu Galgóc:zon lakó vitézlő Kovács Boldizsár, 
circiter 50 éves, hite szerint a kiivetkez6ket vallja: 

rrudom azt, miko1· szolgája voltam Poghrány. Gyiirgyné 
:u1szonyomnak, még 1tz szegéuy 'Plmrzó Staniszl6 idcjlíhen, hogy 
dngot verekedett az foj1\r csclédgyévcl ... Hallottam m:isokt<íl, 
hogy azon nemes személy szolgálója az asszony Poglmiuir 
Gyiirgyné keze miatt holt meg; hanem ez elmult napokhaH 
Poglll'úny · Györgyné asszonyom engemet magáhoi hivatott éR 
pn.11aszolkodott az megholt öreg usszonyfü·a, mondván : fe<ldet
tern - ugymonrl - őtet némely vétkiért és zugolóclott ellenem, 
nwlyet 611 el nem szenvedhettem nckie, harltam, hogy megütü
gc~Hék lltct, nz iltögetés nlatt, az kamarában beszalaclott, 011nanrl 
·- ugymond - ki hadtam hozni egyik szolgálómnak, az mely 
szolg:ilcí leányom - ugymon<l - valamiképen taszította volna 
11gy, hogy ládában-e avagy miben másban az fejét iitiitte: 
ngy· mmyira, ho{!y hn.llotta' o.z nagy csattanását az 1tsszo~y, mely 
rnrn.ttan:í.s c~i; esés util.n azon öreg ai;szont az kcirscÍ.IJ kiiitiittc~ 
é~ · uhhiíl Iütt halála azon szolgá.16 nemes n.sszonnak .. Hallot
t:i111, lwgy ujlaki Bakó J :ínosnét l1ivatt11 Poglmíny Györgyné 
asszonyom magához némi némü varázslásért. 

2. Vitézl6 Falussy 1'fikl6:.; Galgóczon lakó, 47 éves ember, 
vallja: Hallottam közönségesen, hogy valami leány veretése miatt 
halt volna meg ... Hogy ide Galgóczra jöttem, hallottam Soldán 
F'erenczWl, hogy ez napokbn.n ahíment volna Puszta Knrthre, és 
l:ítta, hogy Poghrány Gyiirgyné as::1zonyom egy koporaót vitetett 
nl1í. az szekéren, az mellett. egy gyermek Ult az koporsó mellett, 
az ki mondotta, hogy Poghrány Gyiirgyné asszonyom megölte 
nz öreg asszonyát. Azt is mondá azon Soldán Ferencz, hogy 
ott' volt Pnszta Kürtön,· az mikor az szegény megholt iirog 
:LKHzom111k temetésére fokcte 1ls fo.iéi· v:ísmn.t hozatott. l'oglil'ltny 
0 yifrgy1Hí és az gnlgóczi praedikútort is lri.tt:i., midőn vitette 
az megholt asszonnnk temetésére . . . Egyebet nem turlok, 
hancrn mikor temetvényi udvaruir6ja voltam Poghrány György-

') l\log.iegyzendt'.1, hogy· a tanuk neve, életkora, meghiteltetóso etc. 
ul\ Qr11detiben latinul van, mi azonban a rövidség ok1íért mindenütt 
nu\~y11r11! közöljük. 
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uéneki panaszolkodtak az major gazdái, hogy mindenfölo 
rnad1ájok hal és nincs szereucséjck. Akkor az asszony meg
parancsolta énnekem, hogy az ispánnyal hozassak egy néző 
asszont, dc nem jut eszemben honnét, azt elhozattatviín, az 
nézü asszon ott l\lodrokán egy circulust csinált és bele állv:in, 
valami tétcmént vött ki az udvarból, az ispán penig az h:Ha 
mcgctt :íllott és onnét Pöstyénbe vitettetvén és <;>tt mondatott 
magának szerencsét vele. 

3. vitézlü Fejérváry .Jtinos '!6 éves v:Lllja: Azt tudom, 
hogy Poghrány Györgyné uwgverPtte igen az Krisán · l\lili:ílt., 
de a;r.után élt ... Azt is tudom, hogy megverettette az ]Jeli 
Katlrn ncv (1 le:inyát, kihlíl bet<'gcdett meg, és az liet.cgség lum 
rncglmlv:iu patlmi szcntcgyh:izmtl temettette cl .. Ezt turlom 
mond:rnom, hogy Sr.ent Iván nnp estin voltak némely atyfün
f-iai nállam Itomtil1fal v:iu, azonban jnta Bondor J ános1ul 1•gy 
cz1:dula, kiben oda ltiv, hogy az asszonyhoz küldene. Orömcgt 
oda nem mentem akkor, luí t i hon jön Bondor .János maga is, 
kit l:ítváu kérdém, mi lölte vol11a !'.íket? Kire azt fclclií, lwgy 
véldlrmül az asszony házán:íl emb(•r halál esett. ~J..1udakuzv:i.n 
tov:ibli, hogy kitől? - azt mond:í, hogy nem tudgya, mert. ot.t 
hNm az asszouy Lázában esett., mert az asszonyt is az kú1·sd,r; 
túri - ugymond - és az iircg asszony halva feküdt· imrn:ír, 
ar. kin1·k holt kstit láltn111 szemeimmd és az fején, sz1•rn1)11í~l 
kék hc>lyet is híttam, de ki kew miatt esett, azt nem tu1lmn, 
hatH'm hogy másnap o<la mentem Poghrány Györgyné :t.K8Z0-

11yornlioz, akkor eszére jutvún, felemelvén szemeit, reám tekiutve 
azt mo1uhí: J~des konuím uram, az mitől engemet féltett1Fl, im 
1tl1ban az fl?Jal!Ízatban e8ém. l~zt pc<lig azért mondott.a, hogy 
:111 nn,k PW!.t.e sokswr i11kt t<"m, hogy 1w verekc<lgyék az cstM<l-
1l1·l oly k<•gyctlcniil ... .l lallott:uu, hogy 111ikor rn)uwkk voltak 
,...,'1·1111if<~n, a.k kor iH Pgy 1is1:1w11ye111 IH·rt megverdct.t. volna, ki ldH 
111(•glwlt. Azt is hallottam, ltogy atiéle rará.zsló asszony emlie
reket l:onlat.ott 111awihoz. sok foWl orvosoltntui mag:it. 

·L ll<'llll'H Bcssenyi 8zabiJ 11/iklús 29 éves: Azt l:ittam 
sw111eimrnel Puszta-Kürthün . .Poghrany U yürgyué asszollyom 
1ulvarli:í.z:í11:í.1, hop:y az l\fag1lolna ncvíi öre~ asszony, midün 
ottlieuu verték rnlna (ítct, kifutott az ntczám, azonban az 
assíw11yorn ... kiált: fogjátok - ugymond - az lélekt.dcn 
lmrvüt„ fogj:í.tok, 11zouhan egy drn Jrn.nt megragadván őtet, hc
''ittc az li:izhan. ~11 ottan ~zeredhcn mentem, on11aut nwgt1!r
vén im111:ir hal rn talültam az öreg asszonyt, ebéd után ki is 
volt 11ynjt1íztntva és betakarva lén)n, uem látlw.ttam n.rcw
lntty:it. Ugyan akkor L<'siélte az <w!sz cselédje az asszouuak, 
hogy ma~a Poghrúuy U yürgyné húgott volna tork:íra, 'lecliin-
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t l'lvé11. Azt j:; hallottam az assztmy sz{ij:iliól : Cr ssl-kk - ugy-
11101111 -- füisétc:k az lélektdnn lrnrv:'it. 

fi. vitézli.í Brnnczvik 1'ábiús 47 éves: 'J'rnlom azt 11yil
d.n. ~zercdhen Bol.stán h:v1akort hogy l\Tajor Lőri11ez11é az 
\':í.rha11 111Pgholt, az mely holt tcst11ek lát:b:í.rn cng<'met egy 
:1sszo11ym11her u<la hivott, m01Hlvün, hogy l:ís:mm a te81.it. az 
111int. vagyon elverve és láttam kt;k helyeket az testin, az ll1<'ly 
asszony m01Hl1í, hogy Pogl'ltrányi Uyiirgy11é nsswnyom vert.e t;s 
v1·rdh: t;H az cseléd azt mond:i, hogy a.z assiony veretése miatt 
kiilliilt meghalni 1\lajor. L6rincz11é11ck .... Hallottmn sok e111h<'r
Uíl küzii11s1~gns()n, lwgy mind az D1:li Kata 11evii lc:í.ny s mi111l 
az iircg m;szo11y, az kik szolg:ilói voltann.k l'ogliní.ny Gyiirgy-
111;n1:k, l1ogy a;,, ().verése l-s ve!'etése miatt holt:tk meg. 

1.i. )Juloyh Ferencz galgtic;,,i pr:u:<lik:itor, 35 éves: Azt 
tutlo111 mou1la11i, hogy rnidfüt l'ogl1r:i11y Uyiirgyné asszo11yo111 
l\1:1gdol11a 11evíí üreg asszonyát tlrnieltem cl volna (s-ic !) Patli:iu, 
l,iizii11stig1·seu .mo111ltik nz e111lH~1·rk: ez irnmár ugy eliben az 
sirl1a11 kelUí fog fekiinni, n.z nwlyekd Poghr:í.ny Uyiirgy1Hi i.ilt 
111t·g. 1\;,,l. tudom monclani, hogy· 1;11 1.erndtem Pl azo11 iirq~ 
:1~s..:1111t az pathai HZ. egyli:í.z11:í.1, ,fo hogy e11ge111d ocla hivatott 
l'oglininy Ciyörgyné asszonyom, 11em tn<ltarn miért hivat, li:t1J1•m 
111ornl:í.k, hogy íí maga az lietrg 1;s otla érkezvc;n, ... :tz :így
lia11 t:t.l:ílt:tm 11a.gy reszketéss1~l, jajgat:issal és Hidssnl, riv:ís
s:1 l rn0Hclní11: .")aj 1~1les l~'crc11cz uram, im ón elvesztiim magamat, 
m1~rt - - Hgyrno11d - im megverdtdten1 az iireg asszo11yomat 
1;s 111()ghala hel<ije. Monrhím 1wki: Lüm nagyságos nssz<J11yom, 
111i11tlm1ko1· intdtem Nngystigodat. etl'<;lékriil. 1\10111la urre: 
ugyauis a;i: mi tűl féltcttcnek a;i: cm herek, 1!11 abhau estem. A ;,,t 
is t11clorn, hogy miclőn az temetésriil visszajiittern voln:t, ai 
koesi111011 egy asszony-ember ült eWttern, az ki mondotta: c\11 
vdem is rnrettc, - ugymom1 - az sz<ig(;uy :\Tagdoln:it e<lgyikci
vd, de az mi vereségiink miatt nem holt volna rneg, lia az 
lllpic.~ktt iwm érte voh1a. Egy k11j1íli nemes emlicrtiil hallottam 
azt, ki mo111lotta, hogy egy asszony-embert !ismert, az ki Sempte 
v:í.r:ih:rn l'oghr:í.ny Uyörgyué :t8HZonyomuak <lajk:í.jn. volt, hogy 
mikor a.;,,t megfogt:ik volua, nzt vallotta, hogy Poglminy Uyiirgyrn• 
t:rnitotta volna i)ti>t arra az ördiingösségre nagy vcrés8el, az ki 
111i:iU. 111t·gc:gd111;k. 

7. 1wmes lo11.1·cz mtisk1Fz1 1!1·,1;r„1Ws .János -1 ii <~vPs: T\iizii11-
sc;gcsru l1allott:1m, hogy Pogltr:í11y (jyiirgyné assw11yo111 mq~
iilte Deli Kata nevű lc:iHy:it. Hallottam l'oghr:íny J stv:ín 
11ramL11l, hogy az asszony addig verette (;S verte az vön asz· 
~zony:í.t Szent Iván rntp tiijhan, hogy megholt hek. 

8. 11crncs Máltyássy J.lfüt1:né Ujhelyi Katn 32 t~vcs: .A_zt 
tutlom mondani, az mi kor az szerc1li solrndalomlmn m.eutern 
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szent J v:í11 nap estin, arra tértem be Poghrany Györgyné asz
sw11yo111l10z, és láttam az asszonyt ő nsgát holt számban 
fokiidni, semmit sem szóllhatott. Az .Magdolna nevű vén asszo11y 
pmlig immár halva. fekudt s kérdém: mitől 11olt meg, l-s az 
eg1;sz csel1;d azt mondá, hogy az asszony ő nsga verte és V!'

rette - ugymond - attól holt meg. 
9. nemes Loboda János 41 éves: Azt tudom mondani, 

hogy mi1lt'ín az napokban Sassinhól jöttem volna haza, Poglmí.ny 
Oyiirgy111; asswnyom 111:1.g:thoz hivatott, pana11zolkodván azon: 
Jaj - 11gymoIHl - édes kom:im 111·a111, mely nagy szerc1H.:s1ítlc11-
ség esut.t az h:izanrn:tl. Az hitvún, szófogadatlan öreg asszo11y 
szolg:ilúrnat mog h·adta1u az másik szolgálomnak verni és 
mitlőn megverte rnlna. kifutott az utczára, onnan béhozatván 
és ha1ltam azt, hogy mcg1;11t megverjék az ki:ilt:isáért, az rncl.r 
YPrés alatt ugyanazon szolgálóm valamiképpen az l:ill1ira 
t:u;zitotta azon vén aszont, kiben megütvén az fejét, kiütöttP 
az kórsríg és attul holt meg. 

10. Takács Pál 35 éves: 'r111lgya, hogy fölötte igen meg
vPrcttc Kris:ín Mih:ílt Poglminy Györgyné asszonyom, a;i; kibííl 
szegény rnondottn, hogy meg küll halni 11ekic, mert azulta jü 
c•gt;szs1;gl1t~11 nem yo}t. Azt nyilnin tudom, hogy Poghd,11y 
( :yiirgy1l!i asszo11yo111 tarnly er-ztP1ult'ílw11 Doli Kata 11evii 
1P:í1;y:it rncgiiltP, rnmt szeg1;11y az h:íz héjrira bujt volt el, olt 
megtal:ílta c1gy Péter npvíí 1Pgé1111ye, az kiért az asszony 
111i11dgy:irt hlirom forintot adott 1>s az szegény Deli Kat:it 
konyli:i PIPihe11 l1ozatv:íu az l1·g1;11y1·kkd, elnyirette mindcnes
fii/ 11,: lu~j1ít 1:s lc1:onyollal 1·1ín a.< s,,,·oknyúj1ít, ugy vcrcttnttc a;i; 
l1·stif, ki':t lt•gt;uyuyd, 111:1ga petlig mind u:t. fejét: verte és azt 
ki:íltulta, hogy mint! nz fo,i1;t lerjék awk is az lélcktdcn kur
v:i11nk. A1J11yirn mit az v1·ré~, hogy iit :tY:tgy hat lyuk volt az 
i't>jt:u, lll!gy az fo.k vcll'jt• i~ kijiit t Hzegc;nnek. Ezekre l-11 
szenwinrnwl 11l-zte111 f'llgyii t t Bondor .") :i11ossal egy ly11kon az 
ajtó11 :ílt:il 1;s egy )u:t alatt ahhau l1olt meg és Pat:ira te111et
tt;k. Az 11H·ly nap lial:í la· Psett 11 z l\l:igdolua 1ievü Öl'eg usszo11-
1mk, t;ll idt',jt;ll n~ggt•) P:1tli:írn k1:sziilt1·111 . .Ml-g oltlrü11 volt:i111, 
:1 z asszon.Y l'og h ní ny (; yiiq;y m; asszonyom mind azt. ki:í 1 totta. 
/1oqy ma . 11gy111011cl --· ltffoki!'len /.:nri;ák megölök edgyd 
licm1rf1•I.:. l•:s mig rnla111i dsznat f1dm1;rtPm, a,d1lig tize11kétszcr 
j,.; clhzdl'!t,1' nz v1~n·lrntl1;:'it n esl'11~d kiiúitt. 1~~11 p)111c11n;11 t;s 
vissz:i. j,; t1;rv1~n Pabírul, ):ittam az szt>~t;11y l\la!-(clolna a8szo11y-
11ak 111i11dP11 kstit. tdv('rtu if•WWI fogdst talpig, fpje is l-s :1z 
orl'z:í.ia 111 i11d Yfrt~,; volt. 1.:itta111 az hal:ínkj:ín is ü tc;~mek k <;k 
)ip)yit, 11gy :111nyirn, l10gy én rn<·gjöttern, fcrtál 6r:imil tov:íbl1 
w•rn 1;lt„ l'o,!.!;hrauy Uyürgym~ asszonyom pedig nagy sikolt:ís 
;;:il fiilki:ilta: .h~j gyilkos kurv1ík, immár rz második az kit 
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w1:yiilteldc, 1~s arnnhan hPmenvén az niaga húz:íhan. az kcírs:íg 
iit.iitte ki füct. Azt is tuilom nlll11rlani, hogy mirlíín e.lte111ett.dlc~ 
rnl n:t Poghr:iny Györgyné as,;zonyom n.zou fiH'giilcLiitt ön·g 
as"zont, nz le:i.nyi Kaja.lrnl oda mentek t!s föl alrnrt:ik vc\tet11i 
:1ll :m11yolmnk holt te.~tit, :1zouha11 gn.lgóczi és kiirthi pra1·cli
k:íl.11rok 11\·jfrvft.ry J1inossa.l eclgyiitt kiirnyülf'ogiik iíkct 1's ht 
,;z;í.z fd.l1a11 alkntta.tták rnf:g üket Poglmínyné asszonyommal. 
Nzií.r. fori11t :ím marl1~it arlott nekick, az kit én magnm olv:~,;
t:1111 i~ J;i ar. srnrva~nrn.rhát <is az Whhit pé-nziil ndtu llll'g. 

'l'udom nr.t, hogy nöha l'ngemct orla _hivattatván Poglmí11y 
1 ;yiirgy11é n8swnyom mag:ilwz, egy holnap alatt tiz afféle 
l 1oszork :íny asszonyolrnt hozatott mngühor.. '.!'ndorn hogy néha 
c''.i 1'1'1 kor h1•r.:í.rkódott velek az palot:íh:111, 1le mit mivcltd~ 111!m 

t.11clo111. 'l1 111lom ar.t is, mirl<ín egy hoswrkiíny asrizont nH•g1ig1;t.
ld.:, 1:s mikor meg akarták volna égetni, oda mentem huzz:íja 
1;s l\10111ltain. 11ckie: ..:.\.nya, hiszen 11:ill11nk is val:il te; kire 
f'1·ld<": H1•zzeg ott. voltam, de az mit ar. asszony é11 vl'km 
:i kart. <:sl'ld;<·<ltct.11i, én nr1.t. m•m t.111lta1n. 'l'ndorn :1zt ii.;, lwgy 
11!!ya11:1zo11 a,;swmmlc iit. tallfrt l>:s iiL ft:l vignt (ji) adott az 
:isszo11y. Azt is t.urlorn. hogy 111 id1'ín egy i11líht·n (c~gerszegr{íl 
l 'og]mí.ny Gyiirgyné asswny01n egy azféle boszorkány asszo1iyt 
rn:1g:ílwr. lwr.att.a volna, az rniuérnii asszony érette j:lrt, Yala111i 
rnl1:.it felejtett volt cl .11-':gersr.eghen. l\Ionda azut:in az asimrny: 
.l;ij édes nsszonyom, egy ruhát ott feh,jtdtiink cl; kire fclele 
q~i'!·sr.egi asRzony: Ne félj semmit, 1;zn.rkríMl is haza kiilcliim 
a2·t tfn. Azt ii.; t111lom, hogy egyszer l'oghráuy Oyörgy11é a.sz
:,;zonyorn egy asszonyemlwrt vekm e<lgyiiLt Nagy ~wrnhatlian 
kii lrliitt volt és egy korsóval valami vizet <'.intete velii 11k az hol 
Belel'1íry Dávid m:un swkott j:irni ar. luizülian. Azt is tudom, 
liogy a1111yirn. verette az johlnígyit, hogy most is vadnak olyauok 
l11•1111ek, az kik tcljessép;esen koldu l:isrn ,iptott.ak. 

l l. Prizmán :Miklós, gr .. Forgiich Arl:im udvarnold joh
h:í.gya 55 éves: Az mikor azon .Major Lörincznénck hal:.íln. 
e~dt, 1•11 n.kkor Poghrány Györgyncí asszonyom szolgája voltam . 
1•s miuthoP'y az kapuról sohova. St\rn mehettem, azt uem láttam, 
miképpen verte azon nsszont, dc az egész nd var uépe rakva y'oi t 
azzal, hogy az· t'.í keze mfatt halt meg. Akkor is Poglminy 
( lyiirgyrni asszonyom szolg:íja voltam, nz mikor Kris1in l\J ih:ilt 
VP1'11tt.ti t'í nsgn cs:ik egy lndért, nr. verés utün semmi egösr.tiége 
rn~111 volt, lm11em mint egy nuisföl holnappal azutün megholt, 
111el't. mi11d1mkor panaszkodott ar.on, hogy az asszony veretése 
miatt köll ő neki meghalni, azt szájáhól hallottam sokszor. 
Nyilván tudom, hogy az Deli Kata novii leány is az Poghd11y 
1 l yiirgynö asszonyom verése és veretése miatt halt mC'g •.• 

l 2. llCmes Jtt[átyússy Máté nemes-kiirtlii ln.kos 55 éves: 
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Hallottam 'fakács Páltól, hogy rnonJotta: Addig veré - ugy
nioud - Poghrányi Györgyné asszonyom az öreg· asszonytí.t, 
hogy megholt bele. 

13. Th6t György, nzts Beleváry Drí.vid embere, 30 éves: 
Poghrány Györgyné asszonyom majorjától hallottam, hogy 
lwszélte az Deli Kata nevli. k~:ínya halálát, hogy elbujt volna 
az ház héjára és Péter uevü szolg:íja találta föL Addig verette 
a;,, asszouy, nláhozattatván, hogy nrn~(holt) l\;t. leány helo. Az 
fü1Kw11y petlig Péter 11evü szoll-(áj:írmk hogy alá hozta, nz1írt 
:ulott három forintot, momh:í11: Ne Péter, ezt a csatán tal:íl
tad .... 

14. Gáspár Gyö1:qy, 40 éves puszta-kürthi lakos: Tudom 
azt, hogy ott benn az maga házában verette Poghrány Györgymí 
asszonyom az Magdohia nevil öreg asszonyát, .de mint s ho~y 
vert1~k, nem liiitam, de ugyanazon vet·ésben holt meg, mert 
lmllott:un az asszony tót leányátul, az kivel verette az vé11 
asszont, hogy azt mondotta az megholt asszonnak: Ahá ''én 
knrva, lm az asszony parancsolja, bizony megöllek! . . Elög 
~okszor híttam; hogy Poghráuy Györgyné asszonyom hozatott 
magához afféle boszorkány asszonyolmt, de mit mivelt velck, 
11em tudom. 

J rí. Szőcs Jcnhniá.~ :-rn 1:ves: I1:íttam nzt, a mikor sze
gény l\[agJolna nevií Poghrány Uyörgymí asszonyom vén 
asszonya az utczára nagy véresen kifutott vala az asszony 
h:í.z:ihól, az kit •;isszavivék be és onnét, hogy bo nem meut<'m 
ut:inua, mint esett ott ben halúb, nem híttam, de az verés 
cWtt j1í egészségben volt, hanem csak azt hallám 1lélut:í11, 
hogy megholt az l\fogrlolna asszony az verésben és Patlllirn 
temették. el . . . .A.zt láttam sokszor, hogy a féle vén asszo
nyokat bordoztatott magához Poghrány Györgyné asszonyom, 
de mit rnivelt velck, nem tudom . 

.16. Kozák .JJ.liluíly 34 éYes, l~istius Anna Uozinn. szol
g:íja, 111i11d1•nckben ugy rnllott mint a 15-ik tnnu. 

17. 1'/uít András :15 <~rcs: :Miutliogy akkor nem voltam 
ot1 hon, a mikor az l\[agdolu:í11nk halála történt, mint esett a 
dolog, nem tudom, Je :.iz verés előtt semmi nyavalyája nem 
volt; hmwm egyszer pamucsolt énnekem, hogy az llegina nevü 
szolg:ilój:it verjem, hoµy nem akartam verni, az legényclmek 
mornlt:t az asszony Pogltrany Györgyné asszonyom, ho~y 1·11wi

met is :Utal lőjje11Pk .. 
l H. 1wn1<'s C/iarady János 26 éves: Minthogy akkor 

Poglm.í.11y U,yiirgyné innsn voltam, liittam szemeimmel az 
mikol' lJPli Kata uevü le:ínyát . • ugy verte és verette p:í.l
cz:íkkal 1is ln piittal, elnyirettetvén konyhája előtt az 1111.jií.t, 
mind t~ppen lefosztatván az szokuyájú.t, hogy mind merő vfr 
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volt minden teste és az fejéből halála eWtt 11gy ,ji.itt az agy:~ 
veleje mint az kovász, és az lepecMk is mind véresek voltnk, 
:iz mely verésből egy hét alatt megholt, mert az mikor kezdte 
verni, mindennap verte egy hét alatt, valamig meg nem ölte, 
az mikor pedig meghalt az leány, az asszony jó idején, haj
nalban befögattatván nz lovait, Galg6czra ment és meghndtu, 
hogy Pathára temessék el az leánt. Láttam szemeimmel az 
mikor az asszony szegény Magdolna nevil öreg asszonyát 
veretvén, levitette az frauczimer há„ában, hallottam az láncz
nak zergését, de mint volt ott henn az verés, nem tudom, de 
az verés után három óráig sem élt, mert mindaddig vertt:k, 
valnmig meg· nem ölték és mikor látta volm~ az asszo11y. 
hogy megholt, az szájában fnjatott nekie . .Azt is láttam, 11ogy 
mimlcn testi az veréstUl olyan volt mint nz kék posdó ... 
IJáttam, hogy elegen jártak Poghrány Gyiírgyué asszonyomhoz 
n.lföle hoszorkáhy asszonyok, jól is fizetett nekiek, kinek kile11cz 
arn.uyat., kinek iitiit és hatot atlot.t, ,fo mit miveltek ,·elH, azt 
111·111 tudom. 

rn. Szkorecz Györ,qyné, Anna. asszony 40 l~Vl'S: Hallot
tam sokszor Krisán Mihálynak szájábnl: émiekem - ugymornl 
- t~gy lud miatt köll meghalnom, az kiért az asszony kétszer 
verette meg annyira, hogy más emher emelte föl az földrííl. 
L1ittam szemeimmel, hogy ugy megverette J>oghrány Györgyné 
asHzonyom Deli Kata nevii kányát, hogy minden teste olyan 
volt mint az fekete korom és az feje is oly. sehes volt, az ngya 
veleje is kijfitt, még is az gusalyt kezében tartá az asszony, 
valamig a lelke· ki nem ment hcWlle és akkor is a láncz volt 
az lábán; az mikor penig temettetni hadta, megparancsolta, 
hogy senkinek ne mutassák az testét .. Azt tudom, hogy 
reggel Szent Iván nap estin P. Gy.-né asszonyom 1) fölkelvén, 
az H.egina nevii szolgálóját verte egymásután , lJ~gyszer, u z
ntán az kis leánykát az lapit~zkiínak az élével. .l~n az cseléd 
háztájban voltam, hozzám jött az szegény Magdolna ncvü 
iireg asszony, mondván: Jaj lelkeim, engemet felöltöztessetek, 
mert megeskütt az asszony eriJs hitfre, hogy ma engemet 
me'!öl. Azután déltájban elkezclt.«;i megint az verést és mo1Hla 
'L1örök Mártonnak az asszony: Us<l - ugymond - a?. lélek
telen kurvát, mert te rajtad megyek által. Osztán ott benn 
verték az szegány asszonyt, onnand kifutott, esmég bevitték az 
frauczimer házában, bezá.rkódott vele P. Gy. asszonyom az erős 
tót leánnyal is, szemeimmel láttam, reji. nézvén az ajtó lyuk:í.n; 
hogy az asszony azon tót leánnyat ledöntette az szegény 
Magdolnát az földre, maga az asszony hnjiirui.I fogva az föl<lbe 

') Rövidség okáért így írjuk Poghrtínyi Gyö1·gyné nevét. 
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verte két kezével az fejét és az után az torkára l1ágott, ugy 
nyomt:i az földben, az láncz pedig rajta volt és ugy verték 
szcgént . mind lapoczk4val 11 mind pálczáva.l, hogy az asszony 
teljességgel elfáradott rajta, dc az leánnyal még is verette, 
az ki látván, hogy oda vun immsír, az asszonyhoz ruene és· 
monda: Asszonyom, megholt . immár az Magdolna; az kire 
felele az asszony: Csak eltagadta - ugymond - magát az 
11Hektelen kurva. · Azonban oda ment aztán hozzája és· liitta 
hogy oda van, monda: Aha gyenge kurva - ugymond -
ha tmltam volna, hogy ilyen gyeuge legyen, nem verettettem 
igy. Ezután hozzá esék és az szájában lehelt, mondván: Mag
dolna, édes .Magdolnám, ne hadd maf/ad, bizony ezután .~oha
sem verlek. Látv:í.n hogy oda Yan, nagy jajgatással, sirás~ml, 
rivássnl monda: Juj · elvesztém magamat lélektelen kurvák, 
mert tavaly is egyet, most mást ölénk meg, hová legyek im
már, n~ind j6szlígom, mind magam s' mind lölköm oda van 
imnuí.r. l\Ii<lőn asztáu halva fckiitt, láttam szegénnek az tes
tét, hoµ:y tetőt.<'H fogv:ist talpig miud el volt verve, tagolva éi; 
az tót lc:íny moud:i, hogy az asszony ütötte az halánkjá(n) az 
lapoczk:í.val és attól holt meg, de az leány is annyira. eldühö
södütt rnlt, hogy mondotta: Ha valaki hadná - ugymónd -
bizony mng:it is minp:yiírt me~i)!uém .• ·Azt tudom mondani, 
hogy rnlahon ez vil:ígon ha.Hja m1 föle ördön_qös asszonyokat, 
mind magához hordattjn, de mit mivel vfl,}ek nem tudom, 
11anem azt tudom, hogy vulóbau nem kéméli az aranyakat 
töllck. Azt is tudom; hogy annyira elvcrette némely jobbá.gyit, 
hogy rner{í koldusok és sem magokuak sem asszouyokuak 
dolgot nem tehetnek. 

20. Nagy Miklósné, Ilona asszony 3n éYes: 'fudum azt, 
hof:.{y 111 i1líí11 h:b:h(j:irn s~mla•lott ;-olna az Deli Kata ll<'Yii 

1P:i11y, diík1~rnstetto P. Gy. assw11yo111 és 11.z konyhája elíít.t cl
nyiretv1;u az haj:ít, mondv:ín: Nem érzi lélektelen kttrva az 
verlfst, hanem nyirjétek el az /zaját, és levonyattatván az 
szokuy:it rólla ugy verte és verette, hogy megholt heléje. 
];:ittam azt, hogy kifutott nz nl:1,gclol11a uevü asszony mr. kn
pu11, és hogy hcYitette az fr~uczimcr h:izhan, hallottam, hogy 
kiá.ltot.t .P. Gy. nsszonyom: Ussétf'k nz lélektelen kurvát, fü~sé
tek, és i~y az íí veressége és verl'tésc miatt holt meg és Pa
tl1ára 1.Pmettette el. Azt is tudom, hogy három jobbágyát 
tcljess<:gcsen koldussá csinálta vereségével .. Tudom azt is, 
elég önWnqíis asszonyokat hordatott magához, de mit mivelt 
vclck, nem tudom. 

21. Kabathlovics Dorottya ar; éves hajadon, nz ell.íhbi 
tnnuk vallomását még a kiivctkC'zükkel toldja meg: Felemel
vén az szegény megholt asszony az kP,zeit, könyörgött, hogy 
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ne verjék immár, mert majd meghal, az kire mondn. az asz
szony Poghrányi Györgyné: Nem gondolok vele, hn mingyárt 
meghalsz is lélektelen kurva. Az tót leány pedig mind egy
:mint mondta, hogy ha az asszony hnclgya, ő megöli az szc
g1í11y Mn.gclolna asszonyt. 'rudjn. n.zt, hogy jártak az as1">zo11yhmr. 
alföln vn.rlizsl6 asszonyok, de mit mivcltek, nem tugyja. 

22. Sztanik .Mártonné Erzsébet asszony 40 éves :1) Hnl
lott::un az szegény Krisány Mihiiltnl, hogy panaszolkodott 
momlv:in: Az nsszony veretése miatt köll énnekem nwghn.l
uom, mert n.zolta semmi egészségem nincs, és egyszer csak 
fiil1Uílt s' megholt. . . . . Magam feltilWztettem az szegény 
Deli Knt1tn11k holt testit, az ki fölötte igen el volt verve, 
rontva és uz feje is be volt fakasztva, dH mikrnt vertük, nem 
lát.tn.m . . . Nem láttam az szegény l\fagdolnát, de az hol 
pöka fiakn.t ő1·zöttem az kert mellett, szintén oda hallottam 
nz lmpogáRd.t, mintha c11épiiltek volna.. Hogy meghaln. szegény, 
1•11g-<~mnt is hehivt.n.k nz tefltinnk foliiltiizt.et<!sth-e, kinek liittam 
fiiliittn igen elvm·etctt testit és kék lwlyeket mind az fején s 
mind egyéh tn.gnin. 

23. Nemes Szab6 Gdspárné Kosztolányi Borhála: 32 éves: 
Hallottam Kaczaly nevü szolgáló leliny1í.tnl P. Gy-né asszo-
11y01m11.1.k, az ki fölötte igen el volt verve: Hivjn.tok - ugymond 
-- IÍnnclrnm egy praedikatort, mert lú.tty:í.tok, hogy llH'g kell 
halnom az asszony verése miatt, de aznt:íu nem tudom ha 
ahlmn hnlt-e meg avagy nem? Az szegény KriRán l\Iiluíly 
ncvü emhertől is hallottam, hogy monda: Ennekem - ugy
rnond - az én asszonyom veretése miatt köll meghalnom, 
t's ahhan holt meg. Azt is hallottam P. Gy.-né asszonyom 
csclédéWJ, hogy addig verette az asszony Deli Kata nevü 
ln1í.11yá.t, hogy megholt bele, mert az agya veleje is kijlitt volt.. 
Jfasonlóképpen az asszony cselédétől hallottam, hogy ugy 
verte és verette P. Gy.-né asszonyom az l\fogdolna nevü öreg 
asszouynt, hogy szörnyü halált kölléitt bnlnia. Liíttam, hogy 
Pgy tiirök asszonnyal valami követ sllttetett az asszony, <le 
mi végre, nem tudom. 

24. '1.'6th :Mártonné Sófia asszony, 4fi éves nzts Helcváry 
Jlávi<l jobbágya: Hallottam szegény Krizsány Mihú.ltul, hogy 
mondotta: Ji~ngcmet - ugymond -- az jó asszony megnyomo
ritott, mert az ő veretése miatt köll meghalnom. Azt nem 
l:ittam, miképpen verette P. Gy.-né asszonyom Deli Kata 
lc1í.nyát, de híttam elnyirett fejét és szi.irnyü módon clveretett 
t.eHt.it, od:i menvén hozzája, kérdém mit akarna? és nem szól
hatott, hanem vérrel okádott, az kezein és egyéb testiu lát-

') Az eredetiben hib6.san •vi,qi11ti tertia te11tis.• 
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tam elsiúrndott vérét és berontott. (fejét) annyira, hogy az agy1t 
vch~je is kijött. Az holt testit is. magam segítettem koporsó
ban tenni. Láttnm az szegény Magdolnának, P. Gy.-n6 iireg 
at1szo11y1l.nnk koporsóbnn nz testét hogy temetni vitték. lfallot
tnm fiamtól '!'örök Mártonytól, midőn Pusztakürt~ön biráju 
volt, hogy P. Gy.-né asszonyom vele küldte el az szerdahelyi 
jc.lJbágyit az holt emba1· fejeért, de mi végre hozatta, nem tudgya. 

25. Dyz Mihályné Dorottya asszony 33 éves: Láttam 
nz szegény Deli Katn. nevii leányának annyira elverett és 
eltaglott testit, hogy abban kiillött meghalnia.. Hasonlóképen 
láttam az szegény 1\Iugdolna nevU öreg asszonnak . elverett és 
eltnglott testit és hideg tetemét, de mint verték ott benn, nem 
láttam. Az fején is haláukjánál láttam kék helyet. · 

26. Szakác~ Mcítydsné Kata asszony 84 évvs: Latttnm 
nz Deli Katának elnyirett haját és berontott fejét P. Gy.-ué 
as!lzonyomnál és tudom, hor,y nz P. Gy.-né asszouyom vor<J· 
tése miatt holt meg. Az szegéuy l\Iagdolua nevü öreg asszommk 
t!lve1·ett tet1tit lú.ttnm, halva is htttam, az halánkját is ldttu.m, · 
hogy kékes volt. Elég vén a.sszonyokat latttam, hogy vitetett 
mng1í.hoz P. Gy-né asszonyom, de mi végre, nem tudom. 

27. Vfr,qh<J Anna 40 éves: ]~áttam, a mikor Jüiz1l11 
Mihály uevll jobbágyát verette P. Gy.-ué asszonyom, annyira, 
hogy föl sem kelhetett az földről, hanem matsok emelték fel 
őtet és mindenkor panaszkodott, hogy nzon verés miatt klill 
meghalni nnkie. Láttam szemeimmel, hogy Deli Katát alá 
hozatván P. Gy.-né asszonyom az ház héjatrul, elnyirettette 
nz lrnjá.t, mondván: Nem érzi az lélektelen kurva az verést 
az llflgy hnjátul, és aztá.~ ugy verette'" az legényekkel és ntaga 
is verte hol páczávnl, hol Wl(gy) fáb61 csinált lapoczkóval; 
nz foj<ít is annyira borontottn, hogy kijött nz agyavolojo <ÍK 
nbban holt m<•g. Az egész teste oly fekete Yolt mint aii fekete 
korom ós ugy temettette el. Hogy verte P. Gy.-né · asszonyom 
nz '.Magdolna nevü öreg asszonyát, az ludaknál voltam1 de meg
jiivéu lepedőben segítettem kivinni n.z holt testit nzon öreg 
fü,c;zonnnk nr. frauczi-mer l1úzhul rs lttttam minden testit fiiHitte 
iwm elverve és elrontva, az hu.J1tukjá11 is az kék helyt. Mikor 
pedig látta volna az asszony, hogy megholt, mind ugy jajgatott: 
Jaj - ugymond -- oda van az én lölkiJm, életem és jósedgom. 
Liíttam elég sok asszony embert jámi hozzája, az kiket ördön
qösölmek tartottak, de mit' mivelt velek, nem tudom. 

28. özv. Afolná1· Ferenczné 8ófia asszony 82 éves: 'ru<lom 
nyilván, hogy P. Gy. m1szo11yom ugy verte és verette Deli 
Kata nevil leányát, hogy kijött az ngya veleje és minden 
teteme el volt rontva, az kiből meghalt. Láttam szemeimmel, 
miként VC'rte és verette P. Gy.-ué asszonyom · Ma.gdolua uevU 
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éireg asszonyát, szintén ugy hupogott mint ha hármasában csép
lők cséplettek volna, szintén ugy verték az t6t le:innyal l~S 
Török Mártonnéval, maga is az asszony hol páczftval, hol pedig 
lapoczkával verte, lánczra tétetc:>tt verni mind addig, valami~ 
~lt és ugy aztán magát is kiütötte az kórság az asszont, és 
ugy holt meg az keze miatt. 'l'udom azt is, hogy elég varázshí 
asszony emberek jártak hozzája, de mi végre, nem tudom. 

29. Bo,qma István 40 éves: Minthogy Sempthe várában 
akkor drabant voltam, láttam az l\lajor J.Jőrincznének holt. 
testét Herczeg nevtl palotában, mert én vittem az testit az 
Cápolnában is, és láttam elrontva és verve minden testét és 
nyilván tudom, hogy az asszony veresége miatt holt meg. Hal
lottam Krizán Mihálytól, hogy mondotta, hogy az asszony vere
tése miatt köll meghalni nekie, mert .azultátul fogvást lélek
zetet nein vehetett, azzal panaszolkodott ... Ott voltam, az mikor 
T>cly Katát eltemették, de az verésén nem voltam . . 'l'udom 
nzt ifi, lwgy P. Gy.-né asszonyom ülto· meg az Magdolna 11cvii 
éireg asszonyát .. Láttam elég vn.ni.zsló asszonyukat ide jiinni 
az asszonyhoz, és azt is láttam, hogy egy ebnek nz fejét elv:ígat
tatta, do nem tudom, miért vitette az maga l1ázá.ban. 

30. Krizán János 28 éves: Az szegény Krizsán Mihályt 
háromszor verette P. Gy.-r1é asszonyom, annyira, hogy mfís 
emelte föl az földrc51 és szegény mindenkor mondotta, hogy 
az asszony verettése miatt köll meghalnia . . Az Deli Kata 
nevü leányának láttam az koporsóban holt testit. Egyebet nem 
l:lttam, hanem az szegény Magdolna nevií öreg asszonnak holt 
testét és az temetésén is voltam. J.Játtam elég öreg asszonyo
kat járni az asszonyhoz, de mi végre, nem tudom. 

31. Dyz Mihd.ly 36 éves: Hallottam magától az szegény 
Krisán Mihálytul, hogy panaszkodott énnekem szegény: Azultátul 
fogvást_..:.. ugymond - semmi egézségem nincsen, miólta az asszo
nyom ugy megverettete, és ugyanazon verés miatt köll meghal
nom. Láttam az szegén Deli Katának verett testit és hogy verték 
is hallottam az huppanását, mintha csépeltek volna, az test e 
pedig mfodenestül el volt rontva. és kínozva, az feje is .be vo!L 
Wrve, hogy az agya veleje is jött ki és engemet éjjel hivattak 
oda, ugy köllött éjjel csinálnom az koporsót és ugy temettette 
el Patára. Ott voltam, mikor eltemették. Egyebet nem tudok, 
hanem ott voltam az szegény Magdolna. asszony temetésén.1) 

.. 
•) A tanuk a felvett kérdll pontokra vallanak ad prim"m, ad 2-um sth. 

Minthogy ~bm a kérdll pontokat nem öamerjük, a vallomásokat egy
folytAban írjuk megjegyezvén, hogy az első k!rdésre a le~bb tanu 
Hm.mit sem tndott vallani, tori.bbá hogy az ötödik kérdés Lutiua Anna 
Bozina bouorlin1"gára vonatkozott. 
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Elég bűbájos asszony embereket láttam P. Gy.-né asszonyom-
hoz járni, de mi végre, nem tudom. ' 

32. PethelJ Ádám 36 éves: Midl>n déltájban az marhával 
haza jöttem volna, akkor mind verekedett P. Gy.-né asszonyom 
a csclédével és míg haza jött.em estvére, addig megholt az 
szegény Magdolna asszony és ugy temettett.ék másnap Pathán. 

33. Sztanik Márton pusztakürti biró 40 éves: PanasZ-: 
kodott szegény Krizsán l\lihály, hogy a.z mint· a.z asszonya 
P. Gy.-né asszonyom verette, azon veréstől köll' szegénnek meg
halnia, mert - ugymond - attul fogvást semmi egészsége 
niucsen. Láttam az szegény Deli Katának fölötte igen elveret.t 
testit és berontott fejét és abból való halálát is nyilván tudom 
és énnekem köllött az társammal edgytlt koporsót csinálnom 
szegéunek és ugy temettette el Pathá.ra P. Gy.-né asszonyom. 
Az széna gyüjtóknél voltam akkor, az mikor a.z asszony verette 
:Magdolna nevü öreg asszonyát,hanem onnan megjövén halva talál
tam szegént. Láttam annyira elverve minden testit, hogy olyan 
volt mint az kék posztó és halánkja is fekete volt az ütéstül és 
ugy temett.ette el az asszony őtet Pathán. Azt tudom, hogy 
valahunn hallotta P. Gy.-né asszonyom az féle ördöngös asszo
nyokat, magához hordatta és társalkodott velek. 

34. nemes Bondor János, özv. Ppghrányi Györgyu6 
t.iszttartója 45 éves: Tudgya, hogy megverette igen P. Gy.-ué 
asszonyom az szegény Krizán l\fihált, de miben holt meg, nem 
tudgya. Tudom azt nyilván, hogy igen megverte; és verette az 
asszony Deli Kata nevű leányát, ugy annyira, hogy fel sem 
költ abból, hanem megholt bele. 'Azt tudom mondani, hogy 
itt künn az szénben ültemben hallottam az verésnek huppaná
sát, midón P. Gy.-né a.sSzonyom Magdolna nevü öreg a.sszonyát 
verte és verette, azonban Patára fordultam vala és megtértem, 
mldi~ megholt bele és halva találtam, ugy osztán másnap 
kísértem el az testit temetésre. Tudom a&t, hogy sokszor 
P. Gy„né asszonyom sok felől hozatott magáhoi a ·(éle varázsló 
asszonyokat, de mit mivelt velek, nem tudom. 

Nyitmmegyében fekv<J Semptlie várábtln, julim 2-án 
kilwl(qf!,ltatott : 

:-15-ik tanu 1) Alapi Ilona Sze&s Andrásné 55 éves: 
Azt tudom nyilván, hogy P. Gy.-né asszonyom Sempthén lak.; 
tában Major Lc5rinczné nevtl öreg asszonyát addig Yerette es 
verte, hogy megholt beléje. Sopomy praedikatDr mondotta 
énnekem, hogy volt az Deli Kata. nevd leány temetélén, az 
melyet nyilván beszélte, hogy P. Gy.-né asszonyom ölette Tolna 
meg. Azt hallottam. az mikor Sempthén puszta-kilrtiek beszél-

') A jegyzőkönyvben hibásan laarMinc~adit. 

-585-



r.tsTt\JS ANNA ROZlNA niiNl'iiitÉllEZ. li-U 

ték halií.l:ít az megholt öreg asszo11nnk IPü11y:i11ak, Kajah·ul 
val611ak. Azt tudom, hogy Scmpthe ninihau lal.:t:ibm1 P. Uy-11é 
:Ll:\HZOHyom egy VO.SJn.p:ittaJ arldi~ Vl'l'iC egy Jdny:it, hogy Jiolt 

HZ:ímh:m ha.gyv:tn, Po:1.1:1onyha kiil<lln és mcgtérvö11 az lrnc:>isok, 
azt 111oncloiták, hogy az le:iny mingyfü-t megholt l'ozso11l1a, 
mihclyentén letették az kocsim!. 

:rn. nemes Eszterhas lllar[Jit ns. Bernürd Tamásné, 28 
éves: Egyebet semmit Selll tudok, l111ne111' a:t. frauczimerjéWI 
hallottam P. Gy,-nénck, hogy azon P. Gy.-né egyszer egy 
mosónéjitt kergetvón, az kiuck gycrmecskéjc az hiilcs(íbeu 
fökiivén föh1ivalkoclott, melyet 11.z asszony ugy ütött, hogy 
s:i:iirnyil hn.lúlt. holt beléje. . 

H7. nH. Be?•talan. .Fhizsina, ns. Dnclny Istvánné 32 éves: 
rruclom a:i:t, hogy P. Gy.-né nsszonyom Scmpthe v:il'1ílm11 achlig 
verte és verette Holstáu itt létekort l\f njor Uírinczué 11evU fö·pg 
11.i;sz011y:í.t, ho~y. egy hétnél tovú.hh m·m éli bele, hn.110111 az 
f1·a11c:1.irnc1· l11t:1.úhn.n földivé11, 111i11tlon tr.st.~ cl volt 1·ontvn. <\H 
kiuozvn; 111i11t ttz ktík puszt6, 11chezt•11 hív<\11, <'gy pr1w<lilrntort. 
hi vn tott mn.gú.hoz, u.zt mondván: hu - ngymo11u - az ass:1.011y 
lrnzo miatt köll meghalnom és ugy liolt meg. 

Ugyanazon a nazion Pozsony nw,qyében levű Szr:rcll vríros
fmn kilurllr1cittatott: 

H8-ik tnnn ns. Bekfl Gyö1'!J!/ !31l éves : L1tttnm- ·nz l\l1ijo1· 
I1füineznót igen elverve Semptlic várlthau P. Gy.-né asszonyom 
ott lnkt1í.hnn és o.zt is láttam, hogy temetni vitték nz tei:1tit. 

!:Hl. ltJlelt György, puthai biró, 136 éves: Tudom, hogy 
föliitte igen megverette· P. Gy.-né asszonyom Krizán Mih:Uy 
ntivl\ jobhágyiít, de ha attul holt·e meg, avagy nuís nya,·aly:i
tnl, nem tudom. Tudom és jelen voltam nz Deli Kuta tc111c
t<ísén, ·az kit kiizönségesen mondtak, hogy P. Gy. asszonyom 
i.ilotte meg, és Pathán temették cl. Hnsonl<Sképpen az l\fogdolna 
1wvl\ ih-1ig nsszony temetésén is ott voltnm, azt is kUzönségesc11 
mon<ltitk, hogy nz asszony n.dclig verette, l1ogy megholt bele éH 
a:t.t ÍM 11gy1mott az Deli Kata mellé temPttlik el. Nyit1·:í.11 
lét(Jmkor hallottnm egy nsszonyemhcrWl, hogy mornloU:L: ]i:gy 
nsszonyemhert égetnek meg - ugymond - az ki l'. Gy-11é1·e 
vallott, hogy IJ na,qysága az boszorkányoknak királyok. 

40. Török Márton 29 éves: Azt tudom, hogy P. Gy.-116 
asszonyom ngy verette az szegény Krisán Mihályt egys:i:er, 
l1o~y a:t. lapoczkn. is mind elhasndozot.t rnjtu, rn1ít11Hlszut· ÍH 
n<ldig verette egy csomós pálc:aíval, egy imeghen lévén szegüuy, 
ltogy föl sem kelhetett az földről, hanem fölcmelteték {ítet és 
clvivén 01111ét, ismegént az ut mellett nz nyombn.i1 ledíílt. I\fon
<lot.ta n:t. szegény Kri::iú.n Mih:ily mimlenkor halitla ór:íj:iig, 
ho~y ií neki attól k<ill mr.ghalnia és ugy holt meg. O<ll11~1rn 

'l'11n·r. TÁn. 1897. IV. Füz•:T 41 
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voltam akkor az uuvarlmn P. Gy.-né asszouyouuna.1, az rnikor 
verte és verette az asswny Deli Kata. nevű leányát Ollbl'1111 

az h~ízúlmn, az fejét ÍR 1rn~g11yirettctte, láttam elro11tott kRh;t 
és seuEs fejét, az kihűl egy hét alatt meg köllött halni és ugy 
temették el Pathán. Az feleségem ott benn volt akl.::01·. az 
mikor P. Gy.-né asszonyom Mngdolna nevíl asszonyt v<>rte <;ti 
verette, az ki szemciYel nézett reá, hogy az ő verése miatt holt 
llH'H, ment meg sem siiiut :ul<lig az vel'l~l'ltUl, vnlamig n.z l<;kk l10111w 
volt, ezt nekem nz feleségem mowlotin., n:r. ki most Íti az ll.K:t.
szony111H vagyon. 'l'uclom azt, hogy azon P. Gy.-né asszonyom 
sok bűbájos asszonyokat hordoztntott magához, de mit mivelt 
vclek nem tudom, hanem én velem nagy fenyegetés alo.tt vito
tett · er;y holt ember f ~jet n galgúczi h1tztiho7., az galgóczi cl11K
tro111túl, nz melyet nztún Puszta Kürthrc vitt az nsHzouy. A:1.l; 
is tudom, hogy vadnak oly szegény emberek, az kik veJ'etése 
miatt csaknem koldussá maradtak. 

41. Koltván Pál., l!'o,iérv1hy .Tiínos johb:1gyn 41 <~vN1 : 
Ti:tttam, n:r. mikor eltemették Deli Kn.to, nevű leányát P. (iy·111\ 
asszonyomnak és hallottam, hogy közönségesen az egész 11ép 
monuotta, hogy P. Gy.-ué a.sszonyom ölette meg lltct. Hasrn1l<í
lu~pcn nem láttam, mikor P. G y.-né nsszouyom verte 1\1 aµ;dol11a 
11evíl füeg asszonyát, clc az temetésen ott voltu.m, nr. kit. l>eli 
Katn. mnll<~ temettek. 

. 42. J.lfa,tlmla Ptíl 41 éves: Nem lú.t.tn.m, mik1lp911 vcret.10 
P. Gy.-11é asszonyom Deli Kn.ta nevű leú11y1tt, hanem 1101-(y 
megholt, 1ín vittem temetni al:í, Pathnra és azt rnomlott:ík, 
hogy az asszony iilette meg. Sokszor láttam a.föle hoszork:í.J1y
asszonyokat P. Gy.-né asszonyomuúl, de mit mivl/.lt velek, 110111 

t111lom. Azt is tudom, hogy Nyitrán létemben cgys:t.cr 1•gy 
a11swnyember mondotta: lm - ugymond - ngy aRK:t.011yc111-
hort 6gettck meg, a. mely vallotta., hogy P. Gy.-11é aRRzo11yo111 
királ11ok az bonorkányoknak. 

43. Pokol Gyiirgy 50 évc>s: Száma 11élkt1l lmllott;o.m R:t.n
gó11y JüiH:tn 1\lih:tlyuak száj:tluíl, 110i.:y (í no ki l'. U y.-1uí m::1.
Hzo11y veretése miatt lciill nll'ghn.l11ia. Azon P. Gy.-né aHi;:t.011yom 
111lva.ra népétől hallottam, hogy az asszony ölte meg Deli Kata 
nevil leányát. Azt is maga cselédétől hallottam, hogy millll
addig verte és verette l\lagdolna nevű öreg asszonyát, mig mrg 
nem ölte őtet. 

44. Zajecz JrLnos 50 év<.'s: Ott voltam akkor, a:t. mikor 
P. Gy.-né asszouyom Deli Kata nevíí leányií.t az ház héj:í.rn 1 
lelwzatta, az mely csatlós hozta alá, mindjárt három fonín
tot adott nckie mondván: Ne Péter, ezt a csatán találtall, -
ugy nyirette cl az haját és ugy verte s' verette, hogy nwr{í 
vér volt és ar. agya veleje is kijött, és n.hha11 holt meg. A'I. 
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l\l ag1lolna ncvíí öreg asswnynak tPmetésén voltam, melyen ai 
eg1~si 11l-p mondotta, hogy J>. G y.-né asszouyorn ölette meg. 
'J:nclom ait, hogy sok felől gyakorta hozatott P. Gy.·né a.ssw-
11yom aféle varúsló asszonyokat, dc mi végre, nem tudom. 

4.5. Kalmár .Mártonné Kata assiony 40 éves: Az mikor 
Holst:í.n hada itt volt, éu akkor P. Gy.-né asswnyom szolg1í
l1íja voltam edgyiitt ai l\fojor Löriucznével. Azt hizonyo
s:111 tnclom, hogy egy pénteJrnu ugyaimion P. Gy.-né nsi
sw11yo111 l\lajor I~örincznét addig verte és verette Nemptl1e 
v:ír:í.Lm11, lwgy az házból maga emherségéwl ki nem jöhe
tett, lut11Pm ugyan kivitték asszonyemherek, ai kik akkor 
oclnfutott.ak volt és ugy lú.tdn iitct. kinlóilni, akk(lrhcli 11ii.~-
111'ikiit Hrtmczvik 'l'óbicíst oda hitt1~m gyóntatni siegént, 1fo 
íi 11cm merte meggyóutatni, hanem egy Jstvtín nevű prae-
1likator estve, az mikor az assiouy vacsorát i.itt, gyóntatta Ifü•g 

1~s gy1í11:ís ut:í.n három óráig sem élt, hanem megholt 1~s 
ngyan osit.:in magam iiltiiztettem is föl, nz kiuck teste az 
vPrl-stíil olyan fekete volt mint az korom. Azt is tudom mon
tl:mi, hogy egy .Halász 13álintné nevű öreg asszonyt addig 
rnegveret P. Gy.-né asszonyom és az verés közl1en uz asztal 
swgdetiheu taszította, hogy :.tz czcpe sz:íja (sic!) megszakad
v:i11 esztendeig sénlett bele és abhan bolt meg. Azt is tudom 
biwnyosan, hogy Galgóczon egyik szolg:ílójú.t igen megvcretvéu, 
m1111!t Íllo hozatta magával 8empthére és mikor látta. volna, 
hogy ai v<~rés miatt v::i.ló hetegt>lígl1íil föl 11em kél, azt is 
kiiizté az v:í.l'áhól és itt kiun az ü1 kicsiny idő ala.tt megholt. 
Azt is nyilván tudom, hogy egy Kis Kata nev11 leányát szárnn 
uélki'il addig verte, hogy végtére ágyban esett és még az ágy
hu.n is verte, az ki miatt föl sem költ aztán, hanem abban 
megholt. 

4íi. Jlalász Am7irusn<! Erzsébet asszony 411 éves: l\Hnt-
111„;y kev1;s iclcig voltam P. Gy.-né asszo11yom11:íl, cgyehet nem 
tiulok, hanem az fra.nczimercit v<irek kiont:.is:iig vertH gyakorta. 

4 7. Felcethe István 28 éves: rl.1uclom és hallottam szegény 
Krisá.n l\Iihálytnl, hogy ő ne~i az asszony keze miatt köll 
meghalni és abban· holt meg. :Fjnnekem is nz asszony cselérle 
mutatott egy ruhát: Ihon - ugymond - az Deli Katának 
ai agya.veleje és ahhan holt meg. Azt is htttam siemeim111cl, 
l1ogy az kiesiny ki.ilkeknek fejeket szedette ]>, Gy.·né asszonyom 
1!s ngy fözette vas fazékban, de mi ''égre, nem tudom. 

48. Ersek And1·ás GO éves: Azt tudom, hogy sokszor 
n~y verette az johbiigyit, hogy az testek szakadozott bele. 

4!l. Ph1zc.~ Miklá.'I fiO éve~: ·11aho11 Mtemhen, annak nz 
1\lajor Líirincwének at. lcií.nyától hallottam, hogy P. 8y.-111> 
asswnyom iildte meg nz ő anny:ít l\fojor JJörincznét. 

41"' 
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!iO. Horváth Ádám aó éves: blidő11 az asszony Deli Kata 
nevű lc:ínyát Puszta Kiirtön maga házában verette, az udva
rán voltam és hogy kijött az asszony, bementem és láttmn 
az leá111mk minden testét fölötte igen elYerve lenni, az feje 
is mind be volt rontván és miuden ruhája merő vér volt. 
Azt is tudom, hogy egy Vargha György nevű szegény emhert 
nddip; clverettette P. Gy.-né asszonyom, hogy föl sem kelhetett 
nz földről, hnnem mások emelték föl és szájából hallott.n.m 
szeg1ínynek sokszor, hogy azon verés miatt köll meghalnia és 
abban holt meg. · 

51. tanu Bcczkói András 45 éves: Az mikor az szegény 
:Major JJőriuczné megholt, akkor én az várban drabantul szol
p;:íltam és minthogy odb(mn verte az asszony űtet, nem l:íttam 
min~ esett hahíla, hanem nz udvara. népe mind azt beszélte, 
ho1.!Y az asszony ölte meg. 

!)2, Zajecz &'yörgy 40 éves: 13 maga ásta meg a sírt is 
az szegény Magdolna nevíí asszonynak és az több társaival lí 
is temette el. Azt is hallottam egy llaghócz Lőrincz nevű 
csatlósátul P. Gy.-né asszonyomnak, hogy azon P. Gy.-né 
asszouyom az szeredi majorjában egy szolgáló leányát meg(i]te 
volna és hogy az annya esedezett érette, azon csatlósától pallost 
akart ragadni az asszony és az lcánnak nz annyát ·is meg 
nkarta lilui. Azt is tudom mo11da11i, hogy azon P. Gy.-né egy 
Vargha György nevü szegény emberét ugy elverettc, hogy 
sennui egészsége azután nem volt és ·szájábul hnllottam, hogy 
nz asszony verettetése miatt köll meghalnia és ugy holt meg. 
Azt l:ítt:u11, hogy kis kuty:iknak eh:i.gatta l'. Gy.-né asszonyom 
az frjcket az udvarán az v:ílunál és az konyhára vitette. 

!iil. Sereglw1y György 40 évet;: Hallottam szegény Va.rp;lm 
Gy<irgy ucvű szegény emlwrtiil hogy 11a.naszolkodott, hogy nz 
asszony YerPtése miatt köll 11wghaluia. 

!i4. Znjecz Miírton 50 éves: N cm l:ittam mint verték a:t. 
szeg1~ny !\I agdohuít, dc az t:írimmmal én ástam nl'láe a:t. sírt 
és az lllÍp 111i111l azt mondotta, hogy az aKszony iiltc meg i'ít(•t. 

5!). Jloliczkci Benedek, Pcjérv:iry János johMgya. :J8 1ívcs: 
Mint s' hogy verték az leányt s asszony-embert, nem tudom, 
de az temetésén mind :i kettőnek voltam és hallottam az nép
től, hogy az asszony ölette meg őket. 

5 6. Molnár István 55 éves, 
57. Benius János 611 éves, Fejérváry .János jobb:ígyni 

ugy vallanak mint az ötvenötödik tanu. 
. 58. Nagy Miklós 40 éves: Panaszolkodott szegény K risán 

l\lih:i.ly száma nékül, hogy az T'. Gy.-né asszonyom veretése 
miatt küll mt>ghulnia. és nhban holt meg. Akkor ott szolg:iltarn 
P. (~y.-né asszonyomu:íl, mikor Deli Kata nevű le:tny:í.t (•lőm-
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gattat.ta és n:t. liaj:it clnyin·Uettc 1\s :uldig verte s' vPrel!t\ 
l1ogy a:t. föjét is :.mnyirn hcrontotta, hogy a:t. :1gyavt·l<•jc is ki
jiiti 1is ahhan holt 11wg. 1r1Hlo111, lwgy sz:ima Jl(:kiil I'. ( ly.-rni 
nsszoHyom hozatott mag:ihoz affélu Loszork:í11yokat, clc 111it. 
rnivelt velck, nem ]:ittam, ltnnem ]:Ittam nzt, hogy n:t. kis k11-
ty1í.knak fojcket szedette és vasfuz1iklm11 fűzettctte, dc mi végre, 
1w111 · tudom. 

M>. Elek Péte1· 32 éves: Hnllott,am sz:íjúbnl az szeg11ny 
J\l 11jo1· liíí1·i11czné1wk, hogy 111onclottn: Emwkem :i:t. H8Szo11y kew 
miatt kiill mt•ghalnom. 1\1 illll a:r. Deli Kat.:in:ik s' rni11tl 11:1. 
J\lag<lol11a nevit" öreg at-is:1.m1ymik ott voltam n:t. tc111ett!sel~e11 1•s 
n:t. eg1•s:1. nép között az volt a tizó, hogy az asszony. P. Oy.-11é 
iilette meg mind nz kettőt. Sokszor l:íttnm afféle Luszorlc:iny 
1ts8:1.m1yoknt. P. Gy.-né asszunyo111111il, dc mit mivclt vclck, ncrn 
t111lom, hnnem lt.íttn.m, hogy kis lmty:ílmnk fojekct szedett.e 1~s 
fu:t.eknkhnn fő:r.ette, 1lc mi v1•gre, 110111 tndom. 

HO. ,Julufsz Benedl'I.: :12 1;ves: ~ztÍllla nddil lmllottam 
s:1.e;i;1í11y Kris1í11 l\Iiluí.lyt11l, hogy íí neki J>. Gy.-rní asszu11yom 
kezo rniutt kiill meghttlnia. :\lint t1' liogy i.ilték uwg az JJp]j 
Katitt és l\fogdolun nevű asszont, nem láttam, tlc mind az 
lwttlí111'k IÍll. 1h1tmn a sil't bí1't1:1111111al. Azt. is hnllott:1111 11:1. 

sz1•gi~11y Oyfü·gyWI, hoi.o· 11:111:1!l:t.0lko1lott, hogy a.z 11.sszo11y lit•:t.1• 
miatt kell ő neki mcghnlni és nhlw11 halt mt•g csak ottn11 
hu111:.U'. . 

H 1. Tltc,9zarslci 7'amcí.~ G5 •íves: :F~n egy1mir sem volt nm 
otthon, mikor ezek türténtcuok, hanem csak m:í.sok hcs:1.élt1~k 
1:1mulrnm. 

ü~. JultCísz Bmwlekné 85 é\'es: 'l'udom a:1.t, lwgy a11y-
11yirn megverette P. Gy.-né asHzo11yom szcgéuy Krisfo l\liluí.lt, 
l1ogy nzólta egészsége soha nem volt, hanem azt mo1Hlotta, 
hogy az asszony vcrettése miatt kiill mcghal11i11, nr. mint nwg 
i8"· holt. Tudom nyilvtín, hogy Deli Kntn. nevü lcúny P. (j y.-11é 
nss:1.011yom verettésc mintt holt meg. Akkor is hct.i szeren 
volt.mn P. Gy.-né asszonyommH és l:.íttn.m, hogy egy tót left11y-
11yul kcrgetti.Jtte he n 1\fagdol nn. 11cvii · iircg n.sszouy:ít, 1•s ott 
ho11 n mind addig vcrto éti verette nzon leitunynl szcgé11 t, vala-
111ig meg nem ülték, és ugy hittak Le he11nii11ket fiiliiltö:1.tet11i 
r,::1.egé11nek az testét. L:tttuk a:t. egés:t. testét elrontva és tagolva, 
11.:1. hal1ínkján:il való csont is az frjén he volt rontva t's 11gy 
temették cl Pn.thára. 

(ia. Érsek Andní.wné Kata usi;zony 50 éves: L:ítt11111 
H:t.cmeimmcl, hogy egy kuvasznak elv1ígattn. P. Gy.-116 nsszonyo111 
nz fejét és vas fözékhau fözette, de mi v1ígrc, 11em t11clom. 

G4. Tóth Péterné Borhülu nssz1my 40 éves mi111l1•11ckhc11 
ugy vallott, mint Holiczlm He11edek. 
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lifi. ó'zomory llícirüi Pattyantyus Farlrnsué :rn éves: 'l'udo1n 
ait. hogy l\Jajor Lürincznét P. Gy. <ilte meg, én is akkor :-;wl
g:íllija voltam; annyira hrrontotta volt nz fejét, hogy ai n.gyn 
Vt>lrjt~ is kil:ítszott. J{arhély l111re kiitüttc be egyszer a:t. fojtit. 
t~s mirnlj:irt megmo11clotta, hogy abliau k<ill megl10.lui nekie 1:s 
a hhan holt meg. 'l'udom azt is, l1ogy Kis Kata nevű le:tnyát 
a<l1lig verte s tn.glottn., hogy :igylian esett él:! azon ágyLul föl 
sem költ, hanem megholt bdt-je. 

fili. HS. Frjér Mar.fJÍl iizv. Stn pic:.my I stvúHlllÍ 40 1:vm;: 
'l'mlom nzt., hogy .P. Gy.-né asszonyom annyira elverdt.n 1:s 
111aga is vel'te Kis Kata ncvii l<'áuyiit, hogy az szegény lc:í11y 
:ígyh:m esett és aion ágyból többé föl sem költ, hanem aliLan 
megholt. 

67. ns. Nagy András a2 éves: L:í.ttam azt, hogy egy-
1whá.11swr sok ördöngös asszonyolrnt honloztatott mag:í.hoz, éjjel 
rnl:t vitntte (>s 1~jjel nwgt-ut olkiildto t'.iket, 11<:ha pcilig egy 
avagy k1;t lu~t.ig is mind elt.art.ott.a t'.íket rnagáuúl. Azt is lia l
lottam az fejér eselé<léWl, u<lvarliirája lévén, hogy az akasztott 
em71ernek elhozatta az km:i1ít, és az kiben tortcitát szokta/e 
siitni trvsiben, abban f özte. dc mi vl>gre, 11e111 tudom. Arról i:-; 
111rµ;P111lölrnirm és t.ntlo111, hogy midíín az konyluíj:iu sokszor 
ffü;tiiltck volna, holmi lml1onns:igot éget.tetvén, magát is szitl
tn.m a:t. asszonyt., mondv:ín 11ekie az tiiLhi k<izött: L1tm -
ugymond -; valahunn mrnnyi iirdög vagyo11, mind i<lo gyiij
tiid ííket. J<Js CfD'szer éjjel n fféle boszorkány asszonyok amn 
P. (l y.-1111 asszonyomat ai tiiiholl'c luígatt:í.k és az kéméuyhen 
tolhík fül ü nagys:ígát, mo111lní11 m·ki: Följebb h:ígjou Nsgd, 
följebb; én akkor pc>dig n.z 11jt:1j:í11:í.l lrnkocsolva lwllgatt:1.111. 

fi8. Takrícs Kristóf 28 ÚYPS: l\fint s' hogy ölt1~k nwg 
M«g<loln:t nevii. a~szont Pusit.a Kiirthön, iwm láttam, lia11e111 
megjüv1•11 nz swretli v:í.s:írluíl. kiuyujtóztatv:in hí.ttam <ítet l-s 
az lml:í.nkj:tt is hí.ttam, hogy kékes volt. 

(i!l. 1'ak<íc:s Krist1íf'né Krila asszony 2G évPs: EgyelH'I. 
llPlll t.udok, ha111•111 h:dlottam s:-;:í.j:iluíl :P. Uy.-11é aHs:t.011yu1111rnk, 
11ogy ki:íltut.t 1'11s:1.t.a· l~iirtii11: ll~~·;tnk, ÜHi>t~tPI• - ug.)'lllOJHl -
n:t. lélektelen k11rdt. .En kifut.ot.ta.111 a:t. ntcz:irn é;,i az assw11y 
hl'vitette az li:í.zL:m azon 1\1 ag1lol11a 11evii öreg asszónt, 111in°t 
s' hogy verték ottlienn, nem lát.tnm, hanem egy kis v:írtatv:i11 
ki.iUv(-11 :iz rselé1l azt mondák, megölte - ugyrnoml - a:t. 
aKszouy ni l\fo~<loln:í.t, és. l:itta.111 azt:íu az holt testét. 

70. ns. Dombay Hva, n.~. Po<l.r1orclszky Jerémicísnc! :i2 
éve:.;: Azt jól tudom, hogy l\Jajor lJőrinczué nevii :

1
LKl'iw11y 

j(1 egé:-;z~éges volt, hnuPm P. (Jy.-116 :tfHmmyom egyszer :iz 
Hcmpthe várában adclig VL'rtc és verette Holstfü1 ith·J-•b011, 
l1ogy meg klilliitt halni bele, szemcirmnul híttam berontott 

- 591 -



LIS'flUS ANNA ROZINA JIÜNPiinim~:z fi47 

fojét, annyira, hogy az agyn. veleje is kijött. Azt is nyilvfo 
tmlom, hogy Kis Kata nevü lc>ány P. Gy.-11é asszonyom vere· 
t<íim miatt holt meg. Tnclom, hogy elég iinlöngős asszonyokat 
honloY.t.atott mag:íhoY. J>. Hy.-11é :1sswnyo111 mag:ihoz iit.iisévc•l 
is, de mit mivcltek vclek, nem tudom. 

,lulins 4-én Na.qyszomliat sz. kir. városban: 
71. <Jzv. Szölö.'lsi Jánosné .Annn asszony 40 éves: Hal

lottam egy szócsuétöl, az ki 11ítta, hogy . P. Gy.-né a:;sr.onyom 
l\fojo1· Lfülncznét addig verette egy vfuteken, hogy egy luit 
:1.latt megholt licléje. '.I.111clom azt nyilv1in, hogy Krisán 1\[ih:ilt 
I '. Gy.-né asszonyom adclig verette, hogy azután mindcukor 
111uta:m1lko«lott, hogy aliból kiill meghalnia. Hallottam maga 
uclvara. rnipéWl P. Gy.-né nsszouyomnak, hogy Deli Kata 11evii 
szolg:ílcíj:it adclig verette, hogy egy hl~t alatt meg köllött halni 
lwle. Himilitr.r hallottam maga csclécléWI, hogy ugyan ő maga 
I'. Uy.-rní iilfo meg l\Tagdolna uevü iir<'g asszonyát. l1:itfam 
a föle 11l-r.íí asswnyoknt. sokszor I'. Gy.-né nsszouyommíl, cle 
mit. mivelt velek, nem tuclom. Azt is jól tudom és !:ittam 
szenwimmcli hogy midőn Poglmínyi Istvánné megholt volna 
tnrlws Mvén, gyermek szi\lómek idején, az gyermek üclíís l1~v<:n, 
az asszonnak méhében hiinköclott kc't egésr. ór:iig~ mag.am is 
rnjta tartottam az kezemet. Mornlott:ík azt l'. Oy.-11<! asszo11y-
11ak, hogy ki köll venni .Poglmi11yi Istviínnéhól ar. gyernw
kot, a;r, ki semmiképen nem enge<lte. mornlván azt: Nem akarom 
lio.rm lcive,rn11'1c belölle, hanem liatlcl haljon me.q benne, ne ma
rarhnn ltóhár lcurvafiának az i:n vérenilJöl maradékja.1) 

72. Szakács Istvánné Zsófia asszony 2/i éves: Azt 11yil
v:í.11 tnclom, hogy P. Gy.-né asszonyom Scmptl1e vá.ráhan egy 
l\l:1jor 1 ;{írinczwí nevíl iircg ass;r,ony:it adclii; verette egy prfnlelcen, 
l1ogy maga föl nem jöhetett, ha11em fiill1or.tiik az mi l11ízm1k
krn íítct és ágyban tiitték na.gy vcín~íl\'C és véresen, még is 
I'. 0 y.-né asszonyom fonyatni aknrt vele, ltlaga látta, l1ogy 
lialftlrn vált szegény. Annyira Yolt megverve, hogy m:ísi k 
p1:11t.dn·e meghalt, mert Cflak az fején is három 1wbe volt, ar. 
11rnlycknt Hzemeimmel ]:ittam. Azt is maga ndvaraheli leá11yok
t.<il hallottam, hogy P. Hy.-né asszo11yorn Uyvár/Jan lc:télit•n 
kergetvön egy mosó asszonyokat., az ki11ek gyermeke hiilcsiíjé
linn fii Isi valkoclván ngy csapta ar. gyermeket, hogy Hziirnyii 
hal:ílt ltalt.2) Tudom azt is, hogy ad<lig vm-tn és verette P. 
( ly.-né asszonyom az cseléclit, hogy ,1;olta addig el nem liaclt;1. 

') I'ogliri'inyi Istviínné 'l'hu1·zú ]~l'ft, Szauiszl<'mnk J,istins A nmH„>I 
s:t.iilct.cf,t lcúnya volt. (Nagy fodn irl. 111 XII. k. :IU7. 1.) 

') A dolog 162 I-hen történt, mert akkor volt 'fhurzú Szauiozlú 
fr~clrnjviíri ft:íkapit1iny. 
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vabmig vérét nem látta testéből kijönui. Azt is tmlom, hogy 
egys;1cr egy rigó madarat tartv:í.11 nekic, megholt és rni11gy:í.rt 
szeg1~11y Doctor 1\Iú.rtontul mást vöttü11k, még is adclig vnrütt 
mi11cluyájuukat, hogy holt szfünban hn.gyott benniinküt. L:í.t.tam 
azt is, hogy meghalván szegény Tlmrzó Szaniszló, hozatott. m1 
asszo11y hárrnass:í.val is magához ,afféle varázsló assz<rnyoka.t, 
cle mit mivelt velek, 11c111 tmlom. Eu is szolgálója lév<íu, :ti11~l't 
az <i kegyet lenségeiért nem szolg:íltmn mmtú.11 füet 1~8 ai11irl; 
si1iikt1~m ni, hogy sok vt~n~s ut:ín ogyi:mr mngeskiitt.erfo: l1itin·, 
hogy holnapi uapnál tovább nem élek, hanem meg köll kew 
miatt halnom, és ez előtt. sziiktem el. 

Ugyanazon napon és helyen nemes Ernyii Luktics a 
mi<lor r.mbcre iíltal megicléztetvén az esküt letmmi vonakodott 
<5s vallani nem akart. t) 

Ujvárban julius G-iln: 
i 3. ns. Nagy llla.~<lolnn ns. Si1:ílm1ly }„erenczné il!í 6ves: 

Nyilv:iu tudom, l~ogy P. Gy.-né asszonyom addig verette Major 
Jiírincwé uerii öreg asszoHy:ít Holst:ín idejéhen, hogy ml'g
holt helP. L:ittam az vcrett testét és hogy megholt ar. h:b: 
luíj:írn vitt1:k 11y11jttiztat.11i l~S n:t. ldnya torok szóval ki:ilt.oU:i. 
llil auyját sirntv:ín, hogy P. ljy-né hóhém az íí anyj:ilmk. 
Hallottam szegény Kris:í11 l\Iih:llytól, hogy panaszkodott: ,J nj 
- ngymoucl - écles 8z:ízaclí11é asszonyom, vc;gt.ére is :1.: :i.s:t.
swuy veretéso miatt l<iill meghalnom és ablmn holt meg. A:r.t. 
is nyilní.n t.uclom és }:ittam, :1:1. mikor P. Gy.-11é ass:r.o11yo111 
fiiliitte igen verte és verette Deli Kata ncvii lc:í.ny:ít, a1111yirn 
hogy miJJ<l f'cjc:bül és minden tPstéhiil ugyan csatormí:r.ott :tii 

\'érn· ~s magam is oltalmazni alrnrviín szegéut a:r. . nsszo11y 
111aga111at is megrév:u,;:r.tott (sic!) cle kicsiny l1éja rnlt, hogy 
Jlll'~ ll<'lll vcrett. A :r.t is l:itta111, hogy n.:t.oll fo:íuy :tii vcr<:sl11'íl 
f1·kek v1;nnl ok:idott, arnt:í11 <;11 11gya11a:r. miatt 11w11tc111 PI 
t.iíllP h:í:r.a mlioil 1;s <•gy l11~t. alnt.t. aw11 Vl'l'l;sh{íl a:r. 1P:í.1:y 1111·g
holl. .l lo!-(y pi•1lig 01111<it ·c·l1111•Ú1<'111, otL ha1Ha.111 Farkas ( lyiírgy
rn;t., ail ki a:r.u l:í 11 lH's:1.1:Jld.te é111wkem, hogy a:r. le:í 1111nk lit. 
lyuk volt ll:I. frj1:11 és ő is kütii:1.te hc 11ekie. l\Jc:g akkor ot.t. 
voltam. nz mikor ngy ,·erette. lwgy ha egy rendbeli ol f:í.rarlott;, 
a m:ísikat hajtotta rc:í.. Német i\larczissal és az sznk:ic~s:ival 
vPrctte s:r.eg<;nt. Hallottam K ris:ín .J :iuostól, hogy ugy iitiitfo 
P. Gy.-11é asszoHyom l\lag1lol11a nevii öreg asszony:it lapocz
k:ivnl, hogy megholt hele. Azt láttam, hogy elég vén assr.o
nyokat hordoztatott mag:íhoz l'. Gy.-né asszonyom és 111:iga is 
járt fü·ettek, az kik több bahonaságok között förüsr.tctték :s 

1) Az eredetiben latinul. 
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most:í.k egyszer az nsszouyt, és midőn az fiirdíilien iilt volna. 
riz a.<;szonnak az térdén e.1JY ,qö71rében kását fűztek, rtz ki sú11-
tén 1tfl]/ ropo9ott, mintha az tii,rnél {'űzték volnn. Ez peilig 
galg6czi luíz:í.rnil volt. 

Jiilius 7-én Pozsony vúrmegyei K1~jal liely.~1~1/Jcn: 

74. nemes 8ylle BlÍlint 35 éves·: Ebhen az dologlmn azt 
tudom mondani, hogy micllí11 hal1otttík volna az meghalt 
l\fogrloh)a nevii aszo11nuk az leiínyi halttlát, Puszta Kiirtiin 
tudui illik az ki P. Oy.-ué asszonyom vpretése miatt holt rnPg, 
odamentiink Puszta Kiirthrc c;s kértiik P. Gy.-11é nsszcmyomat, 
hogy az eltemetett teiüit szc>g1:11y Mngiloluának föl luulta vul11a 
vc1111iink, nzonhUJ1 kiirti és galgóczi pracilik:ítorok eilgyi'i1,t 
.l~'cjfrvtiry .r:í.nos urammal kiiriilfoghí.k ezen mt>gholt asszomwk 
nz le:ínyit és miugy:í.rt. maga jó akaratty:ihól P. Oy„ mi a:'!szo-
11yom ultro olhmí.lv:in 11iag:í.t sz:í.z forint k1~sz 11é11zt tis :;z:iz 
forint :írn sza1·vas marluít tis sz:íz méez buz:ít adott 1wkiPk, 1wlia 
ezeknek semmi szándékjok uem volt a'z alkuvásra, dc az két 
praedikáto1·nak sok szavokr:i. hajlottak rc:i és azt foleltettc 
.P. Gy.-né azon megholt asszony leányival, hogy czutúu soha
sem piirlenek vele az megholt nsszouy halála végett, 1le :uTúl 
uem feleltek,· hogy palati11us urunk ö nsga avagy az ő fols1;gc 
directora, nem pöröl. Az töbhi köziitt azt is mondotta l<'ej1ir
vú,ry János: Az - ugymonu - tagadhatatlan dolog, l1o~y 
aszonyom lS nga is meg ne ütötte volna az anyátokat, de lm 
att<il holt-e meg avagy nem, nz még nem bizonyos. 

75. ns. Kis András 40 éves mindenekben ugy vallott, 
mint az ellStte való tanu. 

76. ns. Szölíi.'l·i Kata Kis Andrásné 32 éves; 
77. ns. Szőlősi Judit Odor R1íli11tné ~5 éves: l\fitW11 

hallottuk volna az szegény megholt anyánknak halálút P. U y.-111~ 
11dvarában Puszta Kürtön, oda mentiink azon szegény meg
iilctctt anyánknak testét kérni, azonban galg1íczi ó; kürti 
praccliluítorok és Ji'cjfrv:iry .l :inos uram körülfogtak l1e11nii n
kct, ijesztgotvén azzal, hogy ha fölvesszük m1 anyá11k holt
testét, Császár nrnnk ő fölsége meghiintet· hennü11ket, és hogy 
at. szentegyházat is megfcrtőztettyiik és mcggyahizzuk, az kivel 
mink semmit sem golll~olt1111k, hanem nuígis az tc:td, kfatiik, 
azonhan az megnevozctt prne1likútorok erővel tiihbiru hevPit1~k 
az kezünket,. meg sem moudvitn mi vég1·e, mink sem tncltnk 
mit akarnak, hanem reménlettük azt, hogy azt végezik cl az 
asszonnyal, hogy az testet föl engedje venni, azzal l,ementck 
az asszonyhoz és egy kis v:írtatv:ín megént kijöttdc és :d 
monditk, hogy P. Gy.-né asszonyom jó nkarntty:thól minekii11k 
sz tíz forintot kész pénzt, száz forint :u·a szarvas111arl11it 1~s 
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Hz:íz rném: huz1it akar adni, az mely jó akarattyát 11gym0111l -
vq;~y1!tek j6 néven ő nsgtinak, mert tik -· ugymond - igyo 
fogyott. emberek vmltok és ha valamit akarnátok is kezcl1mi, 
i;oh:t v1:git nem faitek, .mert arra hizornuigtok nem lehet, hogy 
ha n.z asszony keze miatt ·holt meg az any1ttok, avagy az 
asszony cseléde keze miatt. Más az, hogy az anyátokuak -
ugymond - éltóben annyi hasznát nem vehettétek volna. Mit 
irtak pedig az levélben nem. is tudgyuk, ha meg köllene hal
nunk is, hanem azt hallottuk, hogy az kik velünk voltak, felel
t.Pk k1!pi111khcn, hogy mink az végre csak egy pénzt se V<'szünk 
föl, hogy pala.tinus urunk ő nsga, avagy más magistru.tus 
nem pöl'öl az asszonyai. 

78. özv. Kocsis Z.ftítyásné Zsófia asszony 40 éveA: ];1tt
t.am, nz mikor P. GY:-né· asszonyom Sempthe várában vahi 
laktúban .Major Lőrinczné nevü öreg asszonyát addig verette 
egyszer is másszor is. hogy a verés uttin harmad napjára meg
holt ugynnott az várban és az szegény asszony lelkére is holt 
meg, az leányi is !Dind ugy siratták, hogy az asszony ölte 
meg az annyokat. En akkor mosónéja voltam nz nsszounak. 
Az Kis Kata uevü leánya felől azt tudom mondani, hogy 
Hzemeimmel nem láttam az mikor verette szegényt az asKzony, 
de az egész cseléd mind azt mondotta, hogy az asszony verot
b:~e miatt holt meg. Egy más paraszt embert is tudom (az 
kmek nevét elfelejtettem) addig verette P. Gy.-né asszonyom, 
hogy megholt bele. . 

79. Pekár Ilyésné E'vct asszony 40 éves: Azt szemeim
ml'l nem láttnm, az mikor verte P. Gy.·né asszonyom Mujo1· 
] ;{frincznét, <le veret>ségéhől való betegségét és verett testét 
l:ittarn, az ki olyan volt, mint az kék posztó és azt molHlott.a 
1:1111ck1'lll szc~ény Major .1 ilírincz116, hogy az asszony keze mintt 
l<iill mc(.(hnluia. Az Kis Kn.ta novii leány:tt is addig elverct.te, 
l1o~y a1111nk is meg kölliitt halni bele, és annak is láttam véres 
t<':-1t1it. Azt is tudom, hogy midőu Sempthe várú.ban kenyér 
siitlí111.'k fcles1~gc voltam, q~yszm· P. Gy-.né asszonyom eg,y 
11y1'rs kigy<it küldött az Pekár h::ízhnn és. hecsinú.ltntv:.í.n Pgy 
f:u:ekhan, az kemenczébc megsüttettc és fölvitette nz frn.1wzi
mel'l1en, mit cselekedett vele, azt nem 11tttam. Azt is tudom, 
hogy egysze1· ugyanazon asszony egy .H'aitl nevit német innsR:i
vn I a:t. fölakasztott embernek feje velejét hozatta azon Pl'k:ír 
luizhan és mikor az uram kenyeret sütött volna, tésztál1n11 
csí 11:íl tat.ta és nz keme11ezélie11 mcgsiittette ugyana~!lll i 11ass:t
val, mert az uram nem nknrt hozzá nyulni, hanem egy ke11yfrn~ 
val6 tésztitt szakasztott neki. Liittnm, hogy az keze' is minrl 
véres volt az inasnak. Tu!lom azt is, hogy elég boszork:iny 
as8zo11yokat hozatott magához, dc mi végre, nem tudom. 
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HO ns. Jlrfikovics (/yörgy özvegye Krestel Ilona GO éves· 
l\I iuthogy én nem szolgáltam derekassan Poglmi11y Gyiirgyné 
asszonyomat, egyebet semmit sem tudok, hanem azt, l10~y afféle 
11.S.dí asszony-embereket hozatott magához és azt nézette vdek, 
ha uz fiai élnek-e sokáig és {í maga ha él-e sokií.ig. Azt is 
tudom, hogy még szr-gény 'l'nrzó ~za11iszló idejében _is valami 
t.iirük asszonyokat vitetett mag:ihoz és azt nézctte velek, . Jm 
lesznek-e gyermekei? 

Unde nos ad rclationcm praefo.tornm palatinalis et nostri 
hominnm fidedignam praesentes 1 itteras nostras attcstatorias 
pruenarratö domino tlirectori jnrinm fisei futuram ad cautP!am 
imh sigillo nostro c1Lpit11lari et authentico extrandanrlas <luxirnns 
et c01we<lernlas communi sv:ulente jnst.itia. Datum feria ~wxta 
proxirna poHt llominic:un qnintam sanctissimae ct imlividnae 
t rí 11i tat is anno do mi ni J\lillesimo sexr.entesimo trigcsimo Sl~ptimo, 
s11pra11otato (P. h.) Lecta ct rnrrccta. 

(l•1rc1letije az Országos Levéltárban N. R. A. fase. 1069. nr. 18). 

II. 
rlmtia perennal-is super lwmicidiis, aliisque cxcessil111s .wnc
rosac et mnin·i/icae .Annae Rosinae Lisztius viduae etc: /acta. 

Nos Ferdinandm; tertius etc. J\Iemoriae etc. Quoll 1108 enm 
ad nonnullornm ticlelium n4)strorum lrnmillimam supplicatio11ern 
11ostrae propterea factam J\Iajestati, tum vero moti pietate et 
:;ingulari ~lementia ac henignitate nostra regia, q11a lapsis 
vnniam et deliquentilrns gratiam facere, jurisque et justit iac 
rigorem lcnitate misericorcliac tcmperare consuevimus, fp:nc
rosam ac magnificam Annam Rosinam Listius, maguifici 
quondam Georgii Pograny dc N emeskiirt relictam vi<lnam, dc 
et super homicidiis aliisque non levibus excessibns, de quilrns 
eadem hactenns a fisco nostro regio vigore nonnullarum lite
rarnm attestatoriarum seu inrp1isitorin.rum consequentercpie 
procm;sus snperindc contra. eam institnencli mcclio i11cnsari, 
i11qnietarique ac in persona, relrnsqne suis damnificari potuiH
set, possetqne qnomodolihet in fntmum ahsolventes t•idcm 
Annae Rosin.ae Lisztius capiti scilicet et bonis ac rebus ~mis 
quihusvis tam mobilibns, quam immohilihus, quocunque nomi11e 
cernw:wtnr, ubivis in regno nostro Hnngariae existcntilrns 
~ratiam nostram regiam darnlam <lnximus et facicnclam, ita 
tame11 et ea conditione, ut eadem Anna Rosina Lisztius dei11-
ceps si ab hujusmodi excessibus et vitiis immunem praeservare 
stnileat, nam alioquin praesentem gratiam nostram eidem 
minim e volumus suffragari, imo absolvimus, damusqne et faeimus 
praesentium per vigorem. Quocirca vobis fidelibus nostri" 

-596-



fi!)~ lHl. KU)IÁJIO)IY A, J,JS"J'IUS ANNA llUZINA llŰNl'Ölti:11~:z. 

8pectabili ac magnitico, nec non cgregiis pracfecto, Ou.eterisq1w 
Camerae nostrae hu11g. Consiliario et signu.nter Egregio 1\1 agistru 
Stl'pluino Supanich, dircctori Causarum nostrarum regalium ac 
S:u~rac lfog11i N ostri H1111g. fiscali praese11tib11s vi<lelicet et 
futuris pracsentcs nostras visuris hamm serie ·committimus et 
maud:unus, llliatenns a rnodo deiuceps praefatam Annani llosi
nam Lisztius ratione pracmissne labis exccssuumqne s11or11m~ 
contrn f\>rmam praescntis grntiae nostrae sibi mo<lo pr:w-
111isso foctarn, nnllatcnus in persona rebusquc et bonis sHÍs 
iam mohilibus, quam i111mobilibus, nec aliter qualiterc1111que 
iutra vel extra jndicium impcdirc, rnolcstare, turbare, <lam11i
liearP1p1e et im1uietare praesumatis, sed hanc nostram gratiam 
álem tam vos ipsi finniter C't iuviolabiliter scmpcr observarn, 
quam ctiam per alios quorum intcrcst vel intcrerit ohsc1·vari 
facnrc mo<lis omuibus <lcbcatis et teneamini. Secus non fac
turi. Prnescutilms pcrlectis exhiheuti restitutis. Datum in Civi
tah• 110strn Poso11iL•11si, die 22. mcnsis martii a11110 J li:l8. 
l'l'~nurum nostrorum etc. 

(Órsz. Levéltár. Liúcr lle9im1 V ll. k. 70. l.) 
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EIN MONSTER-HEXENPROZESS IN §AMORIN GE
GEN ENDE DES XVII. JAHRHUNDERTS 

Il. 

Processus criminalis magistratualis regii ac privilegiati ()ppidi 
Sanctae Mariae contra intronotatas sagas seu striges. 

Anno Dni 1691. 

Somor)a varo.~ 1691. AuR. JO·I .le)lyzokiiny\'c 253-ik lnp . 

.-\z Nemes T11n11cz Biro ur11m e<'i k!!lrnc hazan11l ej!iut lévén Holmi dolg11i 
mi11t, 11 tiibbi kozott Nagy Jutkar11 panuszt Tevén Pogatsasuto Imre, Tudnjuillik; 
hogj eii az Pelesseg\let Uyermek11giiiban me!lh nyomta legyen etsz11kanak idejen, 
mcrt ugymind ez ellot egj napp11I fenyc!!ctciìzet. Ezcn !lonosznak clejet akarvun 
vennyi az Nemes Tunacz Notarius Uram cii k!llme javullasabul v11sban veretettet. 
A mint hogj az Isten 11 gonoszsuuhot tov11b nem akurvun szenvedni, Tehat kinyi
latkoztatt11 11 doli;:ot, szinte it ben elii mas Roszorkunj Tarsaira rea vallvan. 

Aminthogy Tovab is melto Consideratiora veven a dolgot az Nemes Tanacz, 
ugiim me!lh irt Notarius Uram j11vallas11bul Nemzctes es Vitezleo Nuszvadj Andras, 
es Hytto lstv11n ur!timék !de szolit11tv11n; me!lh irt N11gy Jutk11 in fi!luram .ludicij 
pracsent11ltatott; jù lèhet nehezzen fokasitotta ki a clolf.lat, de utoljarn csak const1mtis
simc inhaereolvan a'l. maga elobenj vallusinak az Tob Complex Tarsajs vnsb11n vere
tettenck; és TorvenJ napot hirdettvcn az nemes Tanacz nekiek die 19. Septembris, 
eleovettek dolgokat .Judicialiter revidealvan ezen Pelda nélkul valo Criminalis causut, 
melj S11m11riahan ekkoraigh emlekezetbcn ncm volt: lmaron lu eo Szent felséghc 11z 
uj Confirrrtalt Privile!liumunkra rea szej!etvén ekkeppcn meg kezdetik 11z Criminolis 
Proccs!>us: 

A jc11yiiikiinyv o 2.~3 lapt61 • .Hl·ill ti•thin ho~yututt hlheti>lc~ mivcl • jc~)'1.ii c••k ké•iihh 
uk11rto • peri c11éu tcrjcdclméhen hclgt11rni. E ••undékilt ozonhun neni tclic•ltvén: • jcg)·•iikiinyv u mc~
ncve•tiik lapokon U iire• -- ~ perir~! pedlg mo~iln lii•ctkche irva muratlt, Mé" néhiiny év -· • mcu· 
KClllmi•ìil; ho eay nylrkD» uealetbe halmn•Otl pupir - lombi>! e!ii nem kercscm . .-\z erctlcti 14 kì«ied ivct 
tolr be, kiil•ején e c•lm olvuhat6: 

Processus Criminalis Magistratualis Regij ac Privilegiati oppidi hujus Sanc
tae Mariae, contra intronotatas Sagas seu Striges. 

Bratislava, 1935 



Anno Dni. 1691. die 19. mensis Scptcmbris in sede mogistr11tu111i huius rejjii ui.: 
privilegiati oppidi S. Mariae, praescnte eodem mo11istrutu, ac per eundem convocatis 
pcrillustrihus, gcnerosis ac e11regiis dominis Leonardo Morocz inclyti comitutus Moso
nicnsis vicccomite uc tobulae regi11e assessore, Fruincisco pariter domino Moroc:.i: i.:t 
Geor!!io fl\orocz inclyti comitutus Posonicn~is scdriae assessoribus, Michaele Kutf.:.y, 
illustrissimi domini supremi comitis, domini Joannis Antonii Pi\lffi, universorum 
bonorum administrotore, Joannc Cusparo Wcrnekin11. proefati illustrissimi domini 
comitis aulae pracfecto, Andrea Trs:.i:tylinszki, proclibuti eomitatue- huius iuruto no
turio, Stephuno Hitto, pruetncti comitutus iudicc nobilium, Puulo Blu11koviez, eiusdcm 
comitatus iuris assessore, Paulo Bitto sedis dc Vayku vieeeomite. ae uliis quam pluri
mis ibidem praecxistentihus, cclebrutum est infrnscriptum iudicium modo et ordine 
suhsequentibus. 

· Levota eausu prudentis et cireumspeeti domini Wolff1,11m11i Verm1..:!l, iudieis prim11rii 
huius re!lii 11c privile~iati oppidi S. Mariae in comitntu et insulu Csall6ki)z existentis 
habiti nec non reliquorum dominorum praefuti oppidi Jur11torum velut A. et m1111il;tr11-
tus eontrn et advcrsus Judithnm Nagy, Ad11mi eond11111 Kotélvoro filiam, Suisunnum 
Gyori, relictam condom .Joannis Barbély. Ursulam Horvuth, Gre11o~ii .(lekete. huiu11 
loei civis consortem, Helenam Slung, condom Jounnis Csemesz clvls rellct11m, B11r· 
baram Friepaii<z, Georgii Prikl eivis eonsortem, Magdalenam Varga, Jo11nnls Sz11bù 
civis consortem, Annam Dalos, condom .l11cohi Fiir rcliet11m Samarien., Ursulam 
Gori. Joannis Sziies pariformite.r ci\'is consortem, veluti J. personnlitcr uùstantes. 

Et pro pr11cfato m11gistr11tu egrcgius Andreas N11szvady eum primis pr11cmissis 
universis de jure praemittendis et reservatis pariformiter dc ,iure rcservari solitis, 
solennem interponit protestationem de non eonsentiendo in longum quempiam .litis 
processum, vel partis adversae dilatorias qunsvis exeeptiones, fors in ri1cdium pro
ferendus, verum inhaerendo legib11s et constitutionibus regni, iurihu~ pruefnti mu
gistratus suffra1111ntibus proponit actioncm taliter, qualiter praefatae J. snlutis su11e 
immemores, postpositis divinis humanisque lc!lihus, tidem ipsam quam in sacri suscep
tione Baptizmatis. susceperant, ore sacrilegio abne11antes, instillante et instinctu 
ùiuboli, humnni !leheris inimico, in nnimnrum pcrniciem et Divin1\e Mujestntis nffcn
sum, ium unte nnnlis 11lil1uot scse in coctum et numcrum stri!larum et mulcficurum 
personarum inscribi focere, potes.tutique et jurisdictioni duemonum subdere et sub 
vexillo eorundem militare, uc proculùubio cum reliquis diversis vicibus •. temporibus 
et locis suis inc1mtationibus et conjurationibus, nefundis supersticiis, sortileMii11, et 
excessibus, criminibus et delictis, ducmonum auxilio, quibus se s\lbdidérunt. mulic
rum purtus, animalium foetus, terrue fruges, vineurum uvas, 11rborum fructus, suf
focare, perire, iumenta. pecora, pecudes, pomaria. pr11t11, pascua, bladu. frumentu, 
et alias terrue frui.1es, et leguminu inficerc, strij!urc. et extin!lui facere, ac homines, 
mulicres et proles 'eorundem diris. tam intrinsecis. quam extrinsecis dolorihus et 
tormcnlis ufficcrc. ·Cruciure, visu oculorum, et nonnullos membrorum ·opibus pri
vare, diversisque modalitatibus nocere et damnu infcrre, strigure, in sqmdalum 

14 
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aliorum et animarum suarum periculum. quam plurima nefanda crimina et excessus 
instigante diaholo committere et perpetrare non formidassent. Oh quod in formi
dabile aliorum exemplum, ex praemissis rationibus, virtute legum divinarum et hu
manarum, tum propter nefanda ipsarum scelera superius declarata, tum propter 
pactum cum sathana et abnegatam fidem Dco debitam, cupit procurator domini magi
stratus easdem primo tam pro recognitione complicum. quam praemissorum tortu
rae suhjici, ac tandem juxta art. 32. S. Stephani regis decret. 2. ac receptam et 
usitatam juris consuetudinem \'ivas igne comhuri: Reservatis universis de jure re
servandis. 

Nominihus et in personis in ('~) per procuratorem iudicis senatorumque (et non 
fisci) regii huius oppidi Samaria procuratorem peracta illuminata actione uberius 
praetensivo modo specificatarum in vinculis duroque carceris squalore constituta
rum, adeoque etiam pro praesenti tribunali personaliter adstantium J. praevie in
clyti huius magistratus indultu legitimus earundem procuratur nobilis Michael Jar
dovan, praemissa solenni eaque generali iuris protestatione de non consentiendo per 
praeattactum dominum procuratorem A. praeinstitutum processum ac alia eiusdem 
concomitantia, q\)in potius firmissime inhaerendo legibus ac constitutionibus patriae, 
necnon etiam rationibus, innocentiae videlicet seu indemnitati praelibatarum prae
tensarum J. proficue deservientibus. Et esto concurrentihus nonnullìs legalibus ratio
nihus, respectu videlicet sine praevia et legali hactenusque in omnibus causis oh
servari assolita erga dictas J. facta citatione inopinateque facti aresti. in sublevamen 
earundem exccptivo modo consulcre posset,' nihilominus tamen fidendo innocentiae 
et idemnitati suis, summa eaque cum humillima suhjectione, ulterius passun. •aciendo, 
praemissaque generaliter reservata cautela in primordiis mentionatam praetensivo
que modo institutam actionem, cuperet ex vi, et munere actoratus praeattacti prae
tensi procuratoris .A. iuxta art. 90. Vladislai regis decr. I. et Tit. 84. par. 2. Oper. 
Tripar. necnon Quacstionem 4. Cap. 6. Kithonichiani, per omnes qualitates et circum
stantias sufficienter edoceri, alioquin protestaretur reservaretque omnimodam prÒ
spiciendi procuratoriam facultatem. 

Procurator Dni. magistratus protestatus solenniter super meritoria responsione 
et replica procuratoris J., a qua ad exceptiones ulterius eidem non daretur regressus, 
et siquidem ex praemissa declaratione in actione apposita et consequeritia pariformiter 
ibidem declarata clarum evaderet, quod striges et personae maleficae fidem Deo 
debitam abnegantes, diaboloque sese subdentes et inscribentes, ea universa crimina 
nefanda et excessus instigante diabolo facere et committere praesumant, sequeretur, 
quod hae cjuoque sub vexillo Sathanae militantes, ea uniYersa, quae in damnum et. 
pemiciem evenire possent, facere baud omisissent; et siquidem de Iege et usitata 
consuetudine, uti et praxi magistratus contra similes nihil quiquam probare tene
retur, instantiam procuratoris dictarum J. esse nullam, prouti ex quaestione 33. 
capitis 9. Discursus Kithonichiani ctare etiam declararetur, purgaque tam in simi
Iibus quam aliis causis criminalibus modalitate ibidem declarata praescriberetur. 
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Unde nec ex leiie, nec ex usitata consuetudine in similibus practicata procurator 
dictarum J. petitum documentum et probam urgere posset, prouti et instantiam 
eiusdem rejici cuperet. et nihilominus si quid a parte ~ui aliquo documento pro
bare vellP.t et niteretur, hac in parte reservaret sibi facultatem probandi et reservat. 

Pro parte J. super simplici, legalemque suam instantiam minus evertenti pro
curatoris A. allegatione protestando, siquidem id solum idem procurator proferret, 
quod ex praeallegata sua incumbentia proba re deberet tencreturque, ideo eo in 
passu inhaerendo praecitatis in universis causis o~servari solitis· legibus et regni 
constitutionibus, alioquin uti supra reservaret reservanda. Quantum ad praeallegata 
quaestione 33. Cap. 9. Kithonich. siquidem Ioni.le de alia materia et procedendi moda
Jitate sonaret, et non dc eiusmodi civilibus m11gjstratibus, eoque duntaxat in casu, uhi 
per magistratus procuratorcm objcctam iam in iudicio contra J. inquisitionem moda
litate processus comitatensis aut vero palatinalis, prouti liqueret id ipsum ex imme
diate praecedenti quacstione nempe 32. ad finem. Extunc J. facta iam contra se 
eiusmodi objècta inquisitionc, sese modalitate in eadem declarata expurgare tcnetur, 
in quibus terminis partes adhuc necdum essent; verum quia quotidiana praxis et 
consuetudo in praecitatis generaliterque praeallegatis legibus hoc in passu funda
retur, omnemque actorem propositam adversus praetensos reos uti supra probare 
sufficienter teneretur; praemissam porro per procuratorem A. latam quaestionem 
fisco duntaxat regio in puris videlicet fiscalibus nonnunquam in octavalibus fuisse 
obventam, successivis vero iam temporibus. etiam per modo fatum fiscum regium, 
modalitate in .praecitatis legihus contenta omnino fuisse processum, in cuius veri
ficationem adduceret pro exemplo causas, primo: Contra Spectabilem ac magnificum 
dominum Danielem Révay, Posonii in delegato Suac Mtis iudicio, extunc vero cantra 
Illustrissimum Dominum comitem Geor!!ium lllyéshazy, consimiliter in eodem delegato 
regio iudicio, praevio modo praecitatas, quas submittendo nonullorum praesentium 
generosorum dominorum gratiosae recognitioni, quare firmissime inhaerendo prae
citatis, hactenusque practicatis lcgibus exemplisque adductis, cupiendo uti supra, 
alioquin iterato reservaret reservanda. 

Procurator Dni. magistratus, praemissis suis rationibus, legibus et adductis 
inhaerendo. subnectit leges citatas, ad quas procurator ex adverso iterato se referret, 
militare intc~ partes pares et occasione acquisitionis bonorum litigantes, alin essct 
ratio causarum criminalium, in quibus tam dc lci.?e, quam usitata consuetudine praeal
legata modalitas iuxta praecitatum Discursum Kithonichianum etiam practicari soleret. 
in quibu~ causis magistratus quicquam probare tcncrctur. Sed et adducta per pro
curatorem exempla parum iuvarent, siquidem ibidem facta productio testium et 
documentorum, non de necesse. sed meliori esse ncc de lege ac usitata consuetu
dine, sed ex .superabundanti, et· licet, uti praemissum esset, nec de lege, nec de or
dine iuris hic quoque loci magistratus nihil probare teneretur, pro lucrando tamen 
tempore et elucescenda rei veritate producit certas litteras attestatorias, sub litteris 
A. et B. referendo se nihilominus in peracta actione oh praemissorum et complicum 
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declaratam suam instantiam, prouti ad propriam primi ordinis utpote Judithae Nagy 
oralem fassionem et inhaerendo pracmissae suae actioni cuperet, uti ibidem, 1:t re
servaret. 

Procurator J. inhaerendo suis et quod praemissa sua instantia in: legali fon
damento esset stabilita, vigoreque ejusdem sine interveniente eatenus quapiam de
liberatione ·dictus procurator A. in edoctione praerecensitae praetensae actionis 
111uae, medio productorum nonnullorum praetensorum documentòrum sese sponte ac 
benevole accinxisset, nullamque eatenus sibi reservasset ulteriorem cautelam, oh hoc 
protestando, ne eldem ulterior quispiam regressus dari et suffragari possit cum 
protestatione nlhilominus praemissa, cuperet praetensa documenta iuxta Tit. 27. 
Part. 2. et Tit. 35. Part. 3. necnon Quaest. 5. Cap. 6. Kithon. de non consentiendo 
in eadem secum communicari. Quibus perlectis, diclt v1·aerepetitas attestatorias esse 
pro hlc et nunc invigorosas, slgnanter vero ex parte Judithae Nagy, respectu autem 
reliquarum reservaret sibi ulterlorem prospiclendl facultatem, et quidem ex eo, 
"liquidem eaedem attestatorlae non essent juxta consuetam formRm et modalitatem 
Tit. 27. Part. 2. collectae et exactae, nulloque penltus authentlco sigillo confirmlltae; 
alterum est, utl ex llsdem attestatorlls llqueret, quod coram se.natu hu.fus oppidi 
regli testes ibidem specificati, alioquin etiam clves et sub jurisdictlone ejusdem 
sint examiaati, qui quidem senatus seu nomine ejusdem modernus processus re
spective esset lnstltutus contra eandem Juditham Nagy judicialiter procederet, ex 
cujus consequentia non immerito elici, eundem senatum seu magistratum judicem 
exactarumaue fasslonum referentem, penesque easdem procedentem esse, quo cx 
capite praemissa combinata in suo directo subjecto stare nequirent; pro cujus 
enucleatione referendo sese ad praeattal'tas, praeallegatis defectibus obvolutas at
testatorlas, sed neque praetensa ejusdem fasslo procuratori A. sublevaminl foret, 
et dato, non tamen concesso: etillmsi quidpiam tale factum contiiiisset, quod tamen 
negaret, id fuisse duntaxat extra serialem et non coram Judicio factam. Ideo ratio
nibus etlam ex praemlssls procurator A. eodem praesupposito documento, tanquam 
alioquin etiam proferens, uti haud posset. Quare tanquam legallbus defectibus praeg
nantes praemissas praetensu attestatorias cuperet seponl, easdemque juxta Tit. 32. 
Part. 2. absolvl, reservando nihilominus ulteriorem quoque agendi facultatem. 

Procurator Dni. maglstratus protestando super praemissis, dicit citatam legem 
procuratori ex adverso militare non posse, siquidem praemisslle et judicialiter exhl
bitae attestatione11 essent vigorosae, tum ex observata modalitati:, tum quia in sede 
maglstratus ita practicaretur, et tam contrll Juditham Nagy quam vero reliquas in 
actione posltas J. essent clarae et vigorosae, sed et praeallegata clvilitas nullum 
obstaculum inferret, siquidem examinatae personae esent honestae et non interessa
tae, quibus accederet, quod testes ibidem denotati, si juri ita videbitur, pro tollendo 
ulteriori scrupulo coram judicio personaliter statuuntur, prouti et procurator Dni. 
magistratus eosdem et statuit. Sed et absque testificatione testlum etiam et docu
mento sufficeret ejusdem Judithae Nagy non extra serialiter, uti per procuratorem 
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ex adverso adstrueretur, sed coram Dnis Judlium et Jurllssore, prouti et generoso Dno 
Michae!e Kutffey, illustrissimi Dni supremi comitis administratore, facta or111is fassio 
sufficeret, unde tollitur scrupulus procuratoris ex adverso, quod h11c in parte magi
stratus esset actor et referens, et siquidem oralis fassio pro centum testibus repu
taretur, ad quam in praemissis etiam, prout et subsequendam torturam procurator 
Dni. magistratus sese retulisset, sufficicns esset documentum, inhaereret praemissis 
suis examinatisque stlltutis tcstibus, cuperet ut in actione, et reservaret. 

Pro parte Judithae Nagy, rationibus legibusque ex praemissis, praemissas prae
tensas attestatorias omnino esse invigorosas et collateralcs tanquam extra praesentis 
inchoati processus iudicium iudiciuiaque revisione peractas. Quantum ad oblationem 
statuendorum per. procuratorem A. testium, eandem esse serotinam, primo: Siquidem 
juxta Quaest. 11. Cap. 7. Kithon., antequam idem procurator A. sponte et benevole 
probam in se accepisset, eosdem testes authenticandos institui facere debuisset, nul
lam desuper reservando sibi cautelam, reservando nihilominus ex parte reliquarum 
in facto ulterioris earundem defensionis agendi facultatem. 

Procurator Dnl. ma11lstratus prioribus suls inhaerendo, dicit, ex quo procurator 
ex adversq priora sua iterato repeteret, iam superius ad praemissa habita replica. 
ulteriori non indigeret. Quantum autem ad serotinitatem allegatam ex parte statu
torum testium attineret, respectu cujus Quaest. 11. Cap. 7. Discur. Kithoni. citaret, 
eandem suam instantiam esse nullam, siquidcm post allegatam sunm invigorositatem 
quasi collateralitatem, statutio testium subsequi deberet, juxta etillm eandem Quae
stionem a Sl' citatam, per expressum haberetur, statutionem testium necessariam esse, 
quam etiam Procurntor Dni. ma11istratus, ex officio incumbenti, et munere obtulis
set, unde reiecta Procuratoris dictarum J. instantia, cuperet ut supra et reservaret. 

Pro parte Na11y, habita super praemissis deliberatione, forsque oblatorum 
testium authenticatione, reservaret in utroque puncto, quam etiam reliquarum 
omnium omnimodllm agendi facultatem. 

Deliberatum est. 
Licet quidem Procura tor partium J. productas in iudicio attestatorias invigorosas, obla
tionemque statuendorum per procuratorem· A. testium seroti!lam esse adstrueret, et 
ad mentem citatae Quaestionis I lae. Cap. 7. Directionis Kithoniczianae antequam 
Procurator A. sponte et benevole probam in se assumsisset, eosdemque testes 
authenticandos adur11ere debuisset, nullamquc superinde cautelam pro sese rescr· 
vasset. Quia tamen coram inclyto tribunali in vinculis adstans principalis J. utpote 
Juditha Na11y, ante has iteratis vicihus coram amplissimo senatu hujus loci et in 
praesentla quoque Dni. Stephani Bitto processuali iudice nobilium examinata et iam 
coram sede iudiciaria authenticata, etiamnum omnia et singula sua aliorumque com
plicum J. ma11icae ·artis scelera propria oris fassione (tjuae mille testcs praevnlcret) 
confirmasset et constanter ac absque ulla vacillatione de facie ad fa9iem et ad ocu
lum complicibus suis ohiiciendo per easdem patratn esse asseverassct: Ex eo perso
nalis statutio, examen et authenticatio earundem testium minime necessaria foret. 
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Nihilo tamen minus ad comprobationem et solidationem erectae per Dni. magistra
tus procuratorem actionis sub praestito semel iuramento denuo examinati et authen
ticati testes siquidem id ipsum, quod in re exhibitis collateralibus attestationibus 
faterentur, fassiones eorundem authenticatae pro ratis hahentur. Atque ideo prae
scissis inanibus et tempus frustra terentibus partis J. allej?ationibus et subterfugiis, 
eaedem partes procedant ulterius. Causae vero praesentis ulterior discussio et deci
sio propter serotinitatem temporis differtur in crastinum. 

Quo refulgente terminoque praescripto recurrente, antelatoque Dno magistratu 
una cum praetitulatis Dnis convoc11tis una considentibus, idem qui die hesterna et 
cum iisdem facultatibus et solennitatibus praeattacti Dni magistratus procurator ad 
hesternam iudicialiter determinatam et pronunciatam deliberationem, iudiciariam 
reflexionem habendo, siquidem tum ex propria memoratae Judithae Nagy velut J. et 
facti complicis, coram hocce tribunali facta contra et iam. praeattactas reliquas 
J. oris ad oculos et ad faciem earundem facta fassione, tum vero ex authenticato
rum corain praeattacto tribunali testium reiterata fassione luculel"!tcr actus in actione 
praeattacti Dni magistratus contra praefatas J. et magia earundem 11.ppareret. com
probataque extitisset, quare inhaerendo finniter praemissis suis uni.versis cuperet 
ratione ex praevia modalitate in actione sua uberius declarata convinci et aggra
vari, convictasque et aggravatas pronunciari, reservando nihilominus reseryanda. 

Pro pracattactis praetensis J. dicit quantum videlicet respectu Judithae Nuiiy: 
siquidem eadem, uti praemitteretur, cooperationem cum Sathana habitam coram 
hocce iudicio propriamet oris fassione ultronee confirmaret, consequenterque adsti
pulante etiam hesternu die lata iudiciaria deliberatione in subsequendam etiam exe
cutionem sesc spontanee immisisset. eo in casu nihil aliud restaret, quam futurae 
convictionis effectu11tio, quae per hoc iam se infamem declarasset, nullaque fides 
eidem iam amplius adscribi, multo minus elici quiret; respectu vero reliquarum 
praetensarum J. modernique ardui instituti processus, siquidem leges nostrae Hun
garicae iuxta iam in similibus causis approbatam Quaestionem 32. Capit. 8. Kithon. 
tamquam ex legali fondamento Tit. 6. Pt1r. 2. ex legibus principum civilibus, privile
giisque et consuetudinibus tanquam fonte et radice essent desumptae, ideo hoc 
quoque in passu in earundem maiorem elucidationem, iamque passim in causis cri
minalibus practicari assolitam, in quantum videlicet necessitas efflagitata venit re
cursum faciendi, dicitque praemissam actionem in praesupposito diabolicae artis 
actu esse appositam m11iorique ex parte tam ad praeattactae inhonestae personae 
Judithae Nagy praetensam simplicem fassionem, quam etiam ad productas praeten
sas attestatorias procurator A. sese referret, cum tamen 11d eiusmodi leves et sim
plices sùspiciones de lege re!!ni, signanter autem Ar. 6. Anni 1625. et Ar .. 40. An. 
1630, nemo, ilisi sufficienter inprimis edoctus fuerit, condemnari possit, siquidem 
testes in similihus occultis et arduis causis, iuxta approbatam in Quaest. 8. Cap. 6. 
Kithon. consuetudinem, luce meridiana clariores esse deberent; et dato, non tamen 
admisso, etiamsi praedicta· Juditha Nagy, praemissa praetensivo modo fateretur, 
quampiam complicitatem criminis sui assereret, quod tamen ex parte modernarum J. 
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' negaretur, juxta Quaest. 5. <lieti Cap. 6. Kithon, procuratori A. nihil quidquam de
servire quiret, sed neque efflagitata quoque torturae subjectio hoc in passu admitti 
quiret, nam periculosum esset quempiam pro elicienda alicuius rei veritate torturae 
subiici, nisi coram iudicio propria oris fassione tale quid fateatur; n1tm si hoc ad
mitteretur, ob varios cruciatus, impatientiamque et nimiam duritiem, ipsa quoque 
veritas de facili falli, sensusque eiusmodi personarum turbari possct, unde saepius 
contra ipsissimam etiam rationem fa.teri cogerentur, uti appareret id ipsum ex Num. 
13. Quaest. 126. Par. 3. approbatissimi authoris Carpczoviani, imo passiones quoque 
et rancores ex instinctu ipsius diaboli, qui Christi fideles ad damnationem inferre 
satagat, ex tali infami persona, tanquam iam mortcm sibi immineri vidente, saepe
numero contingit. Porro ad t:iusdem in reliquis suis praetensis fassionibus enarratam 
( ••••• :. )

1
) et conventum, ve! alio quoquo modo fuctam conversationem illam es~c 

meram phantasiam et' figmenta .,quae diabolus sa11is et strigibus in somniis per 
media et instrumenta sua diabolica suas agere soleret praestigias et fascinationes 
mentemquè et sensum talium personarum praeallegatis phantasia et somniis obfus
care soleat, adeo, ut nesciant, quid agant; hic enim esset diaboli mos, ut homines 
taliter obumbratos et corruptos in damnationem deducat, unde proba, quod et Deus 
avertat, elici haud posset, ipsius porro diaboli ciusmodi actus in productione quoque 
imaginis Samuelis, S~ulo rej!i facta, prouti appareret ex 1. Sam. 28. Cap. illudere quo
que talia quoquc modalitate homines, quae pure sensuum ludificationes, praestigia et 
figmenta solerent, uti haec omnia singulariter vero a Num. 28. usqùe ad finem 
Quaest. 48. par .. I. praetitulati authoris luculentissime apparerent. In simili vero 
praetenso maJ!iali actu non praedeclaratae imaginationes et operationes diabolicae, 
verum pro rationabiliori causa, facti ratio, commerciumque seu foedus criminisque 
perpetrati veritas iuxta Quaest. 14. Cap. 9. Kithon. et Numeros 16., 54., 55. et 59. dictae 
par. 3. Quaest. 126. n. 119. praeattacti authoris consideranda venirent, quae uti supra 
testibus luce meridiana clarioribus omnique penitus exceptione maioribus edocenda 
essent, et non ita, prouti ex parte A. mediante torturae subiectione praeallej!atum 
esset, unde ipsa veritas elici quiret; et dato non tamen concesso, etiamsi quaepiam 
remotae suspiciones et praesumptiones adduci possent, tamen eaedem iuxta con
textum Quaest. 123. par. 3. praeallegati authoris, respectu videlicet realitatis ipsius 
facti praetensi praeallegatis sufficientibus testibus comprobari deberet, postulata 
porro per procuratorem A. torturae subicctio prouti in actione sua practcndcrct. 
respectu vidclicet praetensae eliciendae vcritatis cx co etiam capite admitti haud 
posset, siquidcm in nullo diabolico actu hactenus fuissent deprehcnsae, personae
que senio confectae, ob virium earundcm defcctum et corporis debilitatem iuxta 
praeallegatos numeros 4. et 5. quaest. 126.part. 3. praementionati authoris, siquidem 
timor et metus eo citius in similibus incutiatur, unde eiusmodi fassio in iudicio robur 
suum habere baud quiret, dictanteque Tit. 27. par. 2. honestarum et non uti praefata 
Juditha Nniiy esset personarum testimonia acceptari assolerent; quibus hoc et id 
quoque acçcderet, prouti respectu personae consortis videlicet Joannis Sziics, cui 

') Hier fehlt in der Hs. ein Wort. 
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ante eiusdem incaptivatÌonem praef ata Juditha Nagy minata fuisset, poenitere ean
dem in futurum quod magiam eidem ohiecerit; occasione cuius referendo' sese ad 
recognitiones senatoris et capitanei huius oppidi regii, nempe Stephani Andriisy 
consortisque eiusdem, quos et exaudiri examinarique facere per inclytum hocce iudi
cium humillime instando exposceret nullaque testificatio contra eandem praeexiste
ret, prouti etiam respectu reliquarum, siquidem eaedem attestatoriae partim nudas 
et simplices praesumptiones, partim vero dubietatem in se comprehenderent, quae 
uti supra stare in foro contradictorio haud possent. Hoc tamen inclytum iudicium 
praeprimis gratiose considerabit, quod t11metsi in nonnullis punctis quuepiam rutio
nes fors contra easdem comprehenderentur, nihilominus tamen habito, tum status 
earundem, miserarumque prolium respectu, easdem eo in passu· gratioso sumere 
cordi, cum et alioquin etiam nulla evidentia facti, ex· praeattactis litteris 1tttest11to
riis appareret, praeter supra nominatam inhonestam personam 11lioquin etiam uni
cam duntaxat, quae in iudicio stare minime quiret, operaretque procul dubio eodem 
ex diaholico instinctu, quatenus reliquos etiam Christi fideles in damnationem sedu
ceret, verum tali in casu consideratis pracmissis rationibus coniunctaque humani 
generis misericordia in alta considcratione praemiss11 sumi deberent; quocirca prae
mh1sls unlversi11 ,leglbus et r11tionibus, suhmissione quoque prae11tt11ct11rum J. humili
tatis marltoruinque et prolium intercessione, enodationem earumdem humillime prae
stolaretur: Quare uti supra et reservat reservanda. 

Procurator A. prioribus suis firmiter insistendo, ad immediate per partem ad
versam allegata reponit brevibus et dicit, antelatae Judithae Nagy velut .J. et com
plicis fassionem coram hocce iudicio praevio modo factam omnino de longo usu 
roborata praxi et consuetudine iuxta quaest. 9. Cap. 1. in Tit. 6. par. 2. Oper. Decr. 
Tripar. fundatam et radicatam admitti debere; sed neque eiusdem fassio, prout t't 
authentlcatorum productorum testium iuxta citatas ex adverso leges, leves et simpli
ces contra dictas J. suspiciones, verum solidas praesumptiones et· plusquam prac
sumptiones, verum documenta prae se ferre; sed et praeallellata ex adverso quaest. H. 
Cap. 6. Discur. Kithon. contra easdem J. militaret, nam si etiam contra easdem J. 
testimonia luce meridiana clariora addùci nequirent, ad maius eliciendae veritatis 
argumentum, tales torturae quoque subiici indigitaret, prout et Carpczovius par. 3. 
Quaest. 126. num 13. loco videlicet ex adverso citato, parti J. nullum adferre posset 
praesidium, nam uti ex contextu eiusdem colligi posset, loqueretur ubi videlicet de 
simillbus actlbus criminosis nulli penitus testes inveniri, et statuì possent, alioquin 
etiam praettactus auctor Carpczov. legi usuique ac consuetudini huius patriae ab 
antiquo laudabiliter observatis ac practicatis praèiudicare minime posset. Quia vero 
procurator partis adversae, praementionatam Juditham Nagy duntaxat aliqua 
figmenta per somnium visa dixisse adstrueret, contrarium novus Malleus maleficarum 
quaestione de strigibus Cap. 14. fol. 88. paragr . .,Nec potest diabolus quacunque 
virtute etc." prout idem author Cap. 5, folio 39 § De Deportatione etiam hominum 
a diabolo etc. et exemplo Simonis Magi mdigitaretur. Sed et reliqua loca ex eodem 
Carpczovio ex adverso citata pro iisdem J. rationibus per procuratorem A. praealle-
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gatis haud opituiari posset, prout et quaestÌo 47. par. 1. ex eodem Carp. per partcrrt 
J. in medium allata, contra easdem J. manifeste loqueretur, prout et eiusdem partis 
Num. 41. contrarium dictaret. Quantum porro occasione personae conjugis Joannis 
Szilcs ob quampiam dictae Judithae Nagy factam comminationem praemissam fassio
riem eiusdem Judithae Nagy procurator partis adversae invalidare niteretur, id 
ratione quoque ex ea subsequi nequiret, siquidem eadem Juditha Nagy fassiones 
suas coram iudicio factas subsequenda quoque torturali fassione respectu complicum 
J. quam et respectu perpetrati actus in actiooe A. uberius denotati ~orroborare et 
confirmare debebit. Quia vero procurator ex adverso a defensione Judithae Na!!Y 
sponte et benevole resultum fecisset, quin imo poenam et convictionem in actione 
A. uberius dcnotatam contra eandem ultronee efflagitasset, cuperet proinde procu
rator A. eandem Juditham Nagy, vel ex hac sola etiam ratione iuxta actionem 
suam convinci et aggravari, convictamque et aggravatam pronunciari; reservando in 
reliquo reservanda. 

Pro J. inhaerendo firmissime praemissis suis allegatis legibus, ex adductoque 
authore praedeclaratis alleviantibus rationibus, qui quidem author in regiis liheris
que civitatibus, inter quas quoad immunitates et privilegia earundem bocce quoque 
regium oppidum aequipararetur, ideo hic quoque stare, in defectu videlicet aliarum 
legum in ordine quoad praesentem arduam materiam posse, prouti ex parte quoque 
adversa adductus author artes diabolicas, eiusdemque in hominibus practicatas co
operationes declarasset. Ratione vero praetensae per torturam fiendae eliciendae 
veritatis, opponeret eo in passu pracallcgatas sufficientes luceque meridiana clario
res testium fassiones, nam si hoc admitteretur, multarum etiam ammarum ex prae
missis praegnantibus rationibus iitctura subsequeretur, sed neque quaepiam veritas 
ex simili fassione juxta Tit. 16. prologi Tripar. Tituloque 20. par. 3. admittenda 
eliciendaque censeretur. Quantum porro ad fassionem dictae Judithae Nagy, quae 
tanquam nuda et simplex factaque per eandem criminis sui contestatione virtute 
praeallegati Tit. 27. par. 2. inhonestae et universim rusticae contra honestas perso
nas in iudicio contra eandem quidcm stare, non vero contra alios. Quia vero totn 
praesentis materiae cner11ia in sufficienti comprobntione supradcclnrnti praetensi facti 
praeexisteret, ideo recurrendo eatcnus ad praemissas suas legales rationes et leiics, 
humillimasque interpositiones, maritorum et prolium, consan!!uineorumque prac
attactarum J. casu vero quo. quod tamen non speraret, ex praelibatis attestatoriii; 
quaedam subsumcretur contra unam vel altcrnm suspicio aut praesumptio. co in 
casu reflecteret praesens inclytum iudicium ad pracallegatam misericordìae mede
lam, vel vero ad ultimum membrum Quaest. 7. cap. 6. Kithon. Et quia in sublevamen 
praefatarum J. innocentiae et indemnitatis sat sufficientes rationes praec:-d~terent 
alleviantes, ideo iterato quoque in puncto videlicet bocce posteriori quod si casu quo 
contingeret, gratiae inclyti huius iudicii, habendoque condignum respectum erga 
praedeclaratos maritos miserrimasque proles, consanguineosque intercedcntes. Quare 
ut supra et reservat reservanda. 
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Procurator A. inhaerendo semper praem1ss1s suls dicìt, ncque in civitatibus 
praetactum Carpczovium quoad praesniptas suas leges, quam in defectu legis ususque 
et consuetudinis patriae, quae iuxta quaest. 9. cap. I. Kithon. et Prologi etiam Tit. 
IO. altera lex esset, stare posse, scd etiam tam de praeattacta consuetudine, quam 
et regula iuris, infamis facti in criminalibus, sed non in aliis casibus admittatur: 
Et unicus tcstis iuxta praetactum Carpczovium p. 3. ejusd. quaest. 121. Num. 10. 
sufficiens indicium praebcret ad torturam, semipiena probatio, tanto eminentius, 
uhi plura etiam intervenirent testimonia: Ideo ut supra, et reservat. 

Pro J. praemissis suis firmiter inhaerendo, quoad ex Quaest. 9. cap. I. Kithon. 
illatam consuetudinem, eandem sonare de institutione processus et non de per pro
curatorem A. praeallei?ata modalitate, quia vero sufficientes in defectu videlicet 
legum ad mentem iam praccitatae Quaest. 32. Cap. 8: et Tit. 6. par. tanquam in eius
modi ardua materia proque luminc dominorum iudicum praeexisterent rationes 
alleviantes, reliqullsque suas lcges et rationcs confirmarcnt, super eo tamen protesta
retur, quod procurator A. saepe fatam Juditham Nagy infamcm dcclararet, unde 
eiusdemquc praetensa fassio iuxta modalitatcm saepementionati Tit. 27. par. 2. stare 
in iudicio minime valeret, unius vero testis, tanquam omni exceptione maioris, co 
in casu aliquando suffragari, quando indiciu et praesumptiones praeprimis sufficien
ter cdocentur. torturaquc pracallesata rationibus per procuratorcm J. sat abunde in
ductis, in ordine quoad eliciendam veritatem, nunquam admitti soleret, quare inhae
rcndo praemissis suis, accuratequc considcrandis legibus et rationibus, respectuique 
interccdentium personarum, cfflagitaretque ut supra. 

Procurator A. referendo se ad pracmissa sua dicit consuctudinem patriae in 
civitatibus ctiam in defectu legis legcm ipsam prae se ferrc. Quantum porro ad Tit. 
27. par. 2 Op. Decr. Trip. non loqui contra personas facti complices, quae alias 
etiam de ordinaria praxi, usuque et consuetudine in civitatibus iudiciariis processibus, 
contra similes complices, sed non pro, admitti assolerent, verum de aliis personis 
rusticanis, qui etiam iuxta praecitatum Tit. contra personas etiam nobiles meritis 
causae ita exigentibus admitti solcrent ac dcberent. Quare praecitata iuris regula 
in genere apposita non involveret, prouti ex advcrso adstrucretur, Judithae Nagy 
infamiam specialiter, sed et praemissam torturam de simili magia in quibusnam 
casibus, qualiter et qua modalitate fieri debeat, innueret praxis criminalis processus 
in articulo 60. declaratus. Quare praemissis suis inhaerendo. cupcrct eandem tortu
ram admitti et finale iudicium, reservans reservanda. 

Pro J. praecitatum Tit. 27. par. 2. eum in finem esse praeallegatum, quod vide
licet modalitate ciusdem, quomodo et quuliter, et quales personae pro teste sint 
acceptandae, scilicet honestae, non inhonestae. Quia vero procurator A. iuxta hesterna 
die sponte et benevole in sese probam praetensae suae actionjs assumsisset, in 
eademque in ordine quoad sufficientem probationem praetensi ipsius facti criminis, 
succumberet, ideo prouti in primordiis allegationum suarum procurator J. de non 
adhibenda alia medela, et non reservata cautela solennissime protestatus fuisset, 
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ideo virtute eiusdem protestationls procurator A. nullum penltus regressum ad prae
tensum torturale examen sumere potest, siquidem torturale examen tam iuxta leges 
positivas, quam etiam quotidianam in simìlibus causis practicatam consuetudinem. 
prouti iam etiam superinde superius praeallegatum extitisset, ad eliciendam prae 
tensi facti veritatem, verum duntaxat ad complices tendere. Qua~e uti supra, et 
reservat reservanda. 

Procurator A. ad praemissa procuratoris J. breviter reponit: die hesterna super 
praemissis per eundem modo iteratis recepisse deliberationem, ex qua luculenter 
eveniret, tam ex orali fassione Judithae Nagy (prouti die hodierna ipsemet ape
ruisset) tam respectu sui, quam aliorum complicum, tum vero ex productis attesta
tionibus, et statutorum testium fassionibus sufficiens proba et documentum, quia 
tamen in praemissa actione, tam respcctu complicum, quam vero façti petita tortura 
'apposita esset, primum et ante omnia cuperet, tam eandem Juditham 'Nagy, quam 
vero reliquas compliccs torturae subiici, ac tandem ut ibidem in actlone vivas igne 
comburi. Cupiendo superindc finale iudicium, cum reservata semper generali 
facultate. 

Pro J. tam iuri, quam etiam iustitiae inconsentaneum foret, ut incatenati 
praetensa torturae subiectione scmet ipsos condemnarent. Quia vero procurator A. 
praemissam praetensam modalitatem in supplementum defectuosae suae probae 
adducere vellet, eadem vero praeallegata modalitas iuxta Paragr.: Ast ubi A. pro
posita sua actione etc. Quaest. 16. cap. 6. Kithon. eidem procuratori A. suffragari 
minime posset, leges vero superius praeallegatae essent omnino generales super 
universisque causis conditae. Et quia uti experiri potest, ex praeattactis insufti
cientibus litteris uttcstatoriis nonnulla duntaxat quibus tanqu~m simplicibus, iuxta 
saepe mentionatum Tit. 27. par. 2. locus dari minime quiret. Quare habita reflexione 
praemissarum pracgnantium rationum, cuperet ut ibidem et reservat. 

Procurator A. dicit, constare ex actione antelatorum J. praevia tortura petitam 
quoque executionem efflagitasse, quare ex praemissis suis iuxta quaest. 8. cap. 
Kithon. elici sufficienter, probam esse sufficientem, maxime occasione praetactae 
torturae ideoque siquidem procurator ex adverso idem duntaxat, per diversa repe
teret, nilque solidi ex parte afferret. euperet eadem simpliciter reiici, et ad praemissa 
partis A. petita deliberari, reservando inreliquo reservanda. 

Deliberatum est: 

Consideratis, ponderatis et accurate ruminatis ambarum partium P.rocuratorum 
propositionihus, allegationibus, objectis et responsis, iisdemque ex parte procuratoris 
J. in maturam considerationem sumptis et tam positivis legibus regni,_ quam etiam 
longo usu roboratis consuetidinibus, prouti etiam aliorum passim receptorum autho
rum per eundem J. allegatorum contrarium tuentium ac decidentiurri exemplis con
frontatis et comportatis, siquidem venefica in vinculis adstans Juditha Nagy prae
primis a complurium annorum revolutionibus, i?ravium suspicionum ansam praebuis-
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set et communiter mali rumores de ipsa sparsi fuissent, imo huius regi\ ac privile
!!iati oppidi S. Mariae incolis utriusque sexus saepe non leves metus incussisset, et 
non tantum gtavia aliis nocendi indicia prae se tulisset, verum etiam ut credi pu 
est diabolico percita instinctu, Dei hominumque timore postpositis vetitae llC dete
stabilis artis maiiicae actus exercere et attentare nihil pensi duxisset, dum videlicet 
iam a duobus annis consortio aliarum snl!nrum sese annumerlltnm, stipendio diaboli 
obligatam, de l~co in locum cum reliquis sibi similibus volitasse, nonnullosque cives 
et inhabitatores huius loci diris tormentis affecisse, cruciasse, visu oculorum privasse, 
diversisque modalitatibus nocuisse, damna intulisse, eorundemque. pecora strigllsse 
ac alia enormia criminll et excessus commisisse et perpetrasse 11.ssereret, praemis
saque omnia tam propria oris fassione iteratis vicibus confirmnsset, quam etiam ex 
testium primi, quarti, quinti, sexti et Svi in figura praesentis iudicii examinatorum 
fassionibus et attestntioni.bus verificata extitisset. Quo itaque et maior perpetrato
rum scelerum veneficii veritas ac claritas elucesceret complicesque ipsius malefac
tricis erui, innotescere, aggravari ..-el allc..-iari quennt, Quove tempore eiusdem mortis 
supplicium alios quoslibet. a similium dctestandorum actuum et scelerum ausu ac 
temeritate re..-ocet, retrahat, terreat, restringat, terribileque cedat in exemplum 
eadem Juditha Nagy pro universis modo praemisso patratis enormibus criminibus 
et demeritis suis, primum quidem ex11.mini torturae subiicienda, ac tandem rogo 
apponendn et igne comburenda condemnatur. 

Pro parte praetensarum .T. auditll hacce lata 'iudiciaria delibératione, ne igitur 
fors iisdem qu_oquomodo, de facto ..-el in futurum noceat, ..-e) praeiudicet, solennem 
eatenus interponeret protestlltionem, reser..-aretque uti supra circa universa et 
singula iuribus et indemnitati earundem proficue deser..-ientia, omnimodam suam 
prospiciendi facultatem. Et ex quo super immunitate principalium suarum iam in 
praemissis sufficientes adduxisset rationcs, ob hoc praestolaretur .eatenus iudicialiter 
fiendam earundem absolutiGÌlem reser..-ando in reliquo reservanda. Procurator A. 
contentus lata iudiciaria deliberatione respectu reliquarum ac necdum sententiona
tarum J. post peractum torturae examcn sententionatae Judithae Nagy et J. circa 
uni..-ersn et sin~ula dominis principalihus suis, omni quo meliori potest fieri modo, 
prospiciendi procuratoriam facultatem reservat. 

Pro J. super hac quoque iam in praemissis sat superque contrariis legibus et 
rationibus diluta procuratoris A. instantia protestatur, ne in eandem quoquo modo 
vel in minimo consentire videatur, verum inhaerendo praemissae suae instantiae, 
cupit ut supra. 

Procurator A. post experimentum quoque torturalis fassionis mentionatae 
Judithae Nagy sententionatae, ad cuius fassionem iudiciaria quoque deliberatio Dni. 
magistratus semet relegasset, siquidem eadem constantissime sub eadem quoque 
torturali fassione contra reliquas J. necdum sententionatas idem ut ante fassa, 
testataque fuisset, accedentibus etiam aliis testimoniis et fassionibus, in quorum 
subsidium immediate quoque certam personam heri absentem personaliter pro authen-
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ticando statueret testem, cuperet proinde praem1ss1s universis slc. se habitìs iuxta 
actionem suam contra praeattactas J. quoque finale iudicium, in reliquo reservaret 
reservanda. 

Pro praetensis J. antequ11m in subsidium praemissarum ratìonum suarum 
quìdpiam reponat, procuratorque A. certi cuiusdam testis statuendi faceret mcntio
nem. Quia vero haec ipsa oblatìo post tot tantasque allegatìones in ordineque prae
tensae suae actionis edoctìonem praetcnsas quaspìam attestatorias ìam produxisset, 
ideo hanc ipsam oblationem esse serotinam, siquidem super praemissis suis attesta
toriis, deliberatio quoque esset subsecuta, quare reiecta praemissa oblatione cuperet 
praetensa sua producta relel!are. Nihilominus certis ex rationibus buie legali instan
tiae cedendo diceretque reflectendo sese procurator J. ad immediate relata perillus
tris ac generosi Dni administr-atoris in puncto videlicet status senilis, qui a torturali 
fassione exempti essent, super quo referendo sese ad iam eatenus praeallegatas leges 
et rationes superiu~ praeallegati authoris Carpczov. unde luculentissime appareret, 
quod eiusmodi scl\Ìo confectae personae, occasione subiectìonis torturae in considc
ratìonem venirent. Attestatoriae quoque rationibus legibusque ex praemissis praeatt
actas J. baud convincerent, uti iam supra praedeclaratum extìtisset; torturalis porro 
sententionatae personae fassio ibidem rationibus et legibus praerecensitis, in prae
allegatoque authore comprehensis locum habere minime quìret, tanquam iam inho
nestae personae, alioquin etiam tortura quoque mediante exacta, cum tamen iuxta 
tit. 27. par. 2. omnis fassio libere sponteque et sinc metu et non coacte fieri debct, 
prouti torturalis fassio csset, denique porro evidentìa praeattacti praetensi crimini;; 
sufficientibu·s documeritis et non simili edoceri debeat, quo ·ex capite inhaercndo 
praemissis suis universis legalibus rationibus, cupcret uti supra absolutionem; Verum 
quia superius ratione statuendi testis facta fuisset mentio, cuius fassionem procurator 
A. praemissae fassioni adiungerc volens, ob hoc cuperet cum protestatione eandem 
quoque fassionem experiri. 

Qua percepta. licet eadem testis de quapiam particularitate contra Priklianam 
fateatur, non tamen convictionem qunmpiam sufficienter facere posset. Quocirca 
eandem quoque prouti praemissam praemissis suis rationibus retorqueret, habita 
il!itur reflexione, pluralitate ctiam praerecensitarum J. Attestatoriae quoque essent 
particulares; quae omnes et singulas haud aggravarent, quas neque fassio torturatae 
inhonestae personae convinceret. Ideo uti supra, reservaretquc reservanda. 

Procurator A. dicit, per se citatas leges et rationes· authenticatorumque 
testium suorum fassiones iuxta Quaest. 8. cap. 6. Kithon. non tantum ad torturam 
praeattactarum J. verum praecipue respectu relictae condam Joannis Csemesz et 
Georgii Prikl consortis, ita alterius Jounnis Barbély relictae etiam ad sententiae 
capitalis pronunciationem sufficere. Quare ut supra etc. 

Pro J. semper praemissis suis inhaerendo dicit ex calculatìone praeattactarum 
praetensarum attestatoriarum respectu nullius identitatis, in ordine quoad evidentiam 
ipsius praetensi facti baud esse sufficientes elicietur, in cuius, uti procurator ex 
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adverso efflagitaret, fienda per easdem J. torturalis fassio, in earundem videlicet 
aggravationem tendens, tanquam contra semet ipsas, nec lege necratione etici quiret, 
referendoque, pro uberiori earumdem sublevamine respectu senilis aetati5_ adductas 
rationes, et leges. Et siquidem prouti ipsemet procurator A. silentio praeteriret 
praeter praedeclaratas tres personas, reliquae minus essent aggravandae prouti 
neque attestatoriae etiam hoc evincerent, tum igitur ex eo, tum etiam ex praeceden· 
tibus suis rationihus, cuperet easdem quoque uti et reliquas ahsolvi. Reservando 
reservanda. · 

Procurator A. praemissis suis universis, prout et latis iudiciariis dcliberationibus 
firmissime insistendo, dicit quoad torturam aetatem senilem baud excusare, si 
ipsamet contumax sponte et benevole nil fateri vellet, verum ubi ante etiam tortu
ram crimen suum prout et reliquorum eiusdem criminis consortium ulrronee fateretur 
delictum. In reliquo referendo se ad praemissa sua, cupit et reservat ut supra. 

Procurator J. ex praenartata iudiciaria deliberatione minus elici, quod videlicet 
instantia procuratoris A. esset adinventa, et ratificata, quoad statum porro senilem, 
referendo sese ad iam praeallegatas dicti authoris rationes, ideo uti supra evidentiae 
ipsius praetensi actus, idem procurator A. doceat sufficienter, cuperet, reservatque 
ut supra. 

Procurator A. dicit, siquidem procurator ex adverso per allegationem illegali
tatis instantiae suae eiusdem honori non parum detraxisset, quare eatenus post 
latam eiusdemque procuratoris A. instantiae admissionem, vel non admissioncm, 
reservaret eatenus omnimodam agendi facultatcm prout et in reliquis a se praemissis. 

Deliberatum est: 
Quandoquidem potior pars istius privilegiati oppidi S. Mariae recognosceret, 

et communi quoque fama spargeretur, ab aliquot annorum decursibus coram in vin
culis adstantes, Barbaram Friepaisz. Geor1:H1 nimirum Prikel consortem, et Helenam 
Slunk Joannis condam Csemesz relictam viduam, non leves suspiciones et praesump
tiones subortas fuisse. Et tam respectu statutorum. examinatorum ac authenticato
rum in praesenti iudicio trium testium fassionibus et attestationibus, quam etiam 
sententionatae Judithae Nagy, ante et post torturam oralis fassionis constanter factae 
intuitu manifestum evaderet, quod dictae malefactrices diversa, eaque abominanda 
veneficiorum scelera Dei hominumque timore postpositis, legibusque et consuetu
dinibus regni contra sagas earundemque condemnationem sancitis postergatis, per
petrare et exercere temerarie attentassent. Sed etiam vigore iam latae iudiciariae 
deliberationis et sententiae nostrae postulata procuratoris J. reiecta, et enervata 
haberentur. Ideo tamen ex praescriptis rationibus positivisque regni legibus et 
consuetudinibus, quam etiam usu receptorum authorum exemplis eaedem veneficae 
personae, unanimibus Domìnorum iudicum votis et suffragiis, ad revelandos scele
rum suorum complices examini torturae subìiciendae decernuntur, citatasque per 
procuratorem A. leges admitti. et locum habere easdemque reas in aliorum terribile 
exemplum iuxta appositam in erecta Dni magistratus actione legem capitaliter 
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a111iravari et condemnari posse ac debere; prouti aggravatae, convictae et ad mortis 
supplicium obeundum condemnatae iudicialiter pronunciantur. Reliquarum in vinculis 
existentium causae revisione ob temporis serotinitatem, hic et nunc in suspenso 
relicta et permanente. 

Procurator A. contentus lata iudiciaria deliberatione et siquidem immediate 
sententionatarum J., fors ·nil aliud, quam eiusdem sententiae executionem exposce
ret. Quare ob evitandas quoque maiores ac maiores praeattacti huius magistratus 
expensas cuperet adhuc. die hodierna debitae examini torturae ad revelandos suos 
complices subiici, ac tandem die crastina per certum ad id deputandum hominem 
ecclesiasticum ad obeunda munia salutaria adhortari, ac tandem die immediatae 
adveniente Sabbathi, iuxta demerita sua deliberationi iudiciariae satisfieri. In reliquo 
reservat · respectu reliquarum J. reservanda. 

Anno Dni. 1691. Die 26. mensis Septembris in sede magistratuali regii ac pri
vilegiati oppidi huius S. Mariae, eiusdem loci Dni magistratus contra et adversus 
infrascriptas personas maleficas inchoutae criminalis causae continuatio. Reassumpta 
causa praelibati Dni magistratus huius liberi ac regii oppidi S. Mariae in priori levata 
uberius specificati ut A. contra et ·adversus in praemissa 11ctione denotatas Susan
nam Gyéiri relictam condam Joannis Barbély, Ursulam Horvath,. Gregorii Fekete 
consortem, Magdalenam Varga, Joannis Szabo pariter consortem, Annam Dalo-., 
Jacobi condam Fiile relictam, Ursulam G6ri, Joannis Sziics consortem veluti J. 

Et pro praefato Domino magistratu idem egregius Andrcas Naszvadj cum 
universis, qui in praemissis et cum iisdem ut praemissum esset iuris requisitis et 
solennitatibus, protestationibus, et generali reservata, praemissas universas suas alle
gationes, contraquc easdem J. allatas rationes et leges, ac universa occasione prae
missae levatae in merito causae coram praesenti tribunali allata et producta, pro re
petitis habendo,: ac inhaerendo, refert se iterato ad iam eotum exhibitas testium 
fassiones, contra easdem J. militantcs, inm antecedenter, in priori termino productas, 
prouti tam in tortura iudicialiter adinventa, quam expost coram iudicio sponte ac 
benevole confirmatnm oralem fassionem Helenae Slungh, Barbarae Friepaisz et .Ju
dithae Nagy, iam vi iudiciariae deliberationis executarum, quarum fassionibus pari
formiter inhaerendo, per omnia, ut in actione contra ipsas J. erecta ruminatis et 
calculatis iisdem praetensis fassionibus, finale iudicium praemissa pariformiter, tam 
respectu complicum, quam vero respectu excessuum in actione denotatorum tortura, 
tandem vivas comburi, cum generali semper reservata facultate. 

Deliberatum est: 

Approbatorum authorum sententia dictante et practicnto in similibus iudiciorum 
revisionibus usu ac consuetudine adstipulante, ad unius duntaxat in scelere complicis 
fassionem, praetensum quemlibet reum torturae omnino subiici posse. Quia vero 
contra praesentes in vinculis adstantes maleficas, Susannam utpote Gyéiri relictam 
condam Joannis Barbély, Ursulam Horvath, Georgii Fekete, Magdalenam Varga, 
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Joannis Szab6 consortes, et Annllm Dalos Jacobi condam Fiile relictam non una 
duntaxat, sed tres complices ante, in, et post torturam, non saltem complicitatem 
verum etiam enormium et detestandorum veneficiorum, et artis diabolicae magicae, 
simultanea societate attentatorum, multifarios actus fassae fuissent, in iisdemque 
fassionibus suis constanter et ahsque omni revocatione, et vacillatione perstitissent, 
quin imo etiam poena extremi supplicii mortis confirmassent. Quo temporalis 
earundem poena, alios etinm a similium vetitorum veneficii et magiae scelerum 
excrcenda temeritate revocet, retrahat, terreat terribileque cedat in exemplum, ma
nihus camificis tradendae et ad revelandos reliquos suos complices torturandae; 
Expost autem vivae rogo apponendae, et igne concremendae aggravamtur et senten
tionantur, prout aggravatae et sentcntionatae pronunciantur. 

Eadem die nimirum 26. Mens. Sept. Anni 1691 levata causa prudentis et cir
cumspecti Dni Wolffgangi Vermes, iudicis primarii huius Regii ac privilegiati oppidi 
S. Mariae in Comitatu Posonien.~i et Insula Csal16koz existentis habiti necnon reli
quorum praefati oppidi dominorum iuratorum veluti A. et magistratus contra et 
adversus Ursulam Wilhelmin, relictam condam Grcgorii Hiindl, ferrarissam, et Bar
baram Wiirzinger consortem Joannis Stangel et Mariam Haezel alills \\!olffianam 
velut J. 

Et pro praefato magistratu nohilis Georgius Szontagh cum nostris, praemissis 
universis de iure praemittendis et reservatis pariformiter de iure reservari solitis, 
solennem interponit protestationem dc non consentiendo in longum quempiam litis 
processum, vel partis adversae dilatorias quasvis exceptiones, fors in medium pro
ferendas, verum inhaerendo legibus et consuetudinibus regni, iuribus praefati mai;!i
stratus suffragantihus, proponit actiooem taliter: 

Qualiter praefatae J. salutis suae immemores, postpositis divinis humanisque 
legibus, fidem ipsam, quam in sacri susceptione haptizmatis susceperant, ore .iacri
legio ahnegantes, instigante et instinctu diaboli, humani generis inimico, in animarum 
suarum perniciem et Divinae Majestatis offensam, ante aliquot annos, sese in coetum 
et numerum strigarum et maleficarum personarum inscribi facere, potestatique et 
iurisdictioni daemonum subdere, ac sub vexillo eorundem militare ac procul dubio 
cum reliquis suis incantationibus et coniurationibus, nefandis supersticiis, sortilegiis, 
et excessibus, criminibus et delictis daemonum auxilio, quibus se subdiderunt, mu
lierum partus, animalium foetus, terrae fruges, vinearum uvas, arborum fructus suf
focare, perire. iumenta, pecora, pecudes, pomaria, prata, pascua, biada, frumenta, 
et alias terrae fruges et le11umina inficere, strigare et extingui facere ac homines, 
mulieres, prolesque eorundem diris, tam intrinsecis, quam extrinsecis dolo
ribus et tormentis afficere, cruciare, visu oculorum et nonnullos membrorum 
opihus privare, diversisque modalitatibus nocere, et damna inferre, strigare, in scan
dalum aliorum, et animarum suarum periculum quam plurima nefanda crimina et 
excessus, instigante diaholo committere, et perpetrare non formidassent. Oh quod 
in formidabile aliorum exemplum ex praemissis rationihus, virtute legum divinarum 
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et humanarum, tum propter nefanda ips11rum seelera superius declaratll, tum vero 
propter paetum cum Sathana, et abne!otat11 fidem Deo debitam, cupit procurator Dni 
magistratus easdem primo, tam pro recognitione complicum, quam praemissorum 
torturae subiici, ac tandem iuxta Articulum 32. S. Stephani regis Decr. 2. ac receptam 
et usitatam iuris consuetudinem vivas igne · comburi, reservati~ universis dè iure 
reservandis. 

Deliberatum est: 

Praesentis càusae discussio differtur in alium terminum. 
Anno Dni 1691. die 26. Novembris in sede magistratuali huius regii et privilegiati 

oppidi S. Mariae in comitatu Posoniensi et Insula Csall6koz existentis habiti praesen
tibus perillustribus, ac generosis egregiis ac nobilibus Dnis Leonardo Morocz, inclyti 
comitatus Mosoniensis vicecomite, necnon Francisco pariformiter et Georgio similiter 
Morocz de Beketfalva, alias extraordinariis inclyti praefati comitatus iuri'I as'ies
soribus. Stephano Bitto iudice nobilium, Andrea Trsztyanszki jurato notario inclyto
rum Posoniensis et Mossoniensis Comitutuum, Paulo Bitto sedis de Vayka vice
comite, Michaele Kutffey Illmi Dni comitis Dni Joannis Antonii Palffi etc. (tit.) 
universorum bonorum administratore, \Volffgango Andr. Rezler, liberae ac regiae 
civitatis Posoniensis senatore primario. Henrico Gillig, liberae pariter ac re11iae 
civitatis S. Georgii senatore, Nicolao Du;:hony, liberae llC regiae civitatis Baziniensis 
senatore, Georgio Hipsics, bonorum Eberhardiensium provisore 11c aliis ibidem cxi
stentibus, celebrata sunt infrascripta iudici11, mode et ordine subsequentibus. 

Reassumpta causa praelibati Domini magistratus rel!ii ac privilegiati oppidi S. 
Mariae, in praeterito termino pra.:missa levata uberius specificati velut A. contra 
et adversus ibidem in actione denotatas Ursulam Wilhelm, ferrarissam, Geòrgii 
condam Handl relictam, ac Barb11ram Wiirzinger relictam Joannis Stangl veluti J. 

Et pro praefato' Domino m111tistratu egregius Georgius Szontagh, qui in prae
cedenti termino cum iisdem, ut praemissum est, iuris cautelis rcquisitis, et solen
nibus protestationibus, ac generali circa universa et singula reservatll facultate, 
inhaerendo praemissae suae e,ctioni per omnia cupit, ut ibidem iudicium. Et quia 
praefatae J. essent sub fideiussione medio tempore usque ad tempus revisionis 
causae praesentis, primum et ante omnia cupit easdem J. per fideiiussores cor11m 
pr11esenti tribunali person111iter statui et proclamari, reservando in reliq_uo resevanda. 

Quibus personaliter statutis, ex quo fideiussores suam fideiussionem coram 
inclyto tribunali ~eposuissent, easdemque personaliter statuissent, cuperet denuo ad 
vincula imponi, et easdem in vinculis coram iudicio adstari, de reliquo inhuerendo 
praemissis suis contra easdem, ut praemissum esset, cuperet iudicium et reservaret. 

In personis supra declaratarum praetensarum J. veluti solenniter protestantium, 
legitimus earundem procur11tor Stephanus Koszeghi cum universis praemissis prae
mittendis, reservatisque de ritu iuris observari assolitis, de non consentiendo in 
modernam ex parte dicti magistratus erga J. institutam actionem et acquisitionem, 
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quin potius · inhaerendo firmissime legibus et constitutionibus patriae, in passu vide
licet universarum J. innocentiae et indemnitati proficue deservientibus reservando
que circa t:iniversa et singula prospiciendi facultatem, cuperetque ad mentem legum 
patriarum, signanter vero tit. 84. par. 2. Oper. Tripar. et Artic. 90. Vlad. Regis Decr. 
1. actionem contra praedeclaratas praetensas J. praetensivo modo praeerectas per 
partem actoream, ex officio etiam mcumbentiae suae, iuxta universas eiusdem 
circumstantias et qualitates, modalitateque similibus in causis, in praesenti sede non 
pridem hic loci practicatis sufficienter edoceri, alioquin iuxta tit. 32. par. 2. easdem 
absolvi, reservando reservanda. 

Procurator Dni magistratus ut A. protestatur solenniter, uhi procurator partis 
adversae in meritum causae condescendendo, ac nullam super accessoriis reservatam 
sibi reservando, probam in edocenda actione procuratori Domini magistratus offerret, 
et siquidem tam de iure, quam usitata consuetudine, in similibus causis criminalibus 
magistratus quicquam probare teneretur, verum uhi pnrs incatenata in enodationem 
principalis sui et salvatoriilm innocentinm produxerit in contrarUim probandi semper 
reservare facultatem assolere, eo in passu, respectu utriusque pariformiter reser
vanda reservaret prouti et in reliquis. 

Pro praetensis J. liquere ex praemissis suis generaliter circa universa et sin
gula factam et reservatam cautelam, dicitque praecitatas a se leges esse generales 
universisque actoribus modalitatem praescriberet, quibus etiamnum firmissime inhae
reret, imo super eo solennissime protestaretur, quod non efflai:iitata pe1 J. litis con
testatione procurator A. enodationem praespecificatam J. imponendam praetensivo 
modo allegaret, cum tamen de praescripta lege positiva actori incubat proba, idemque 
semper paratus esse deberet, nullaque ex parte A. in contrarium adducta lege, cupe
ret uti supra, et reservat reservanda. 

Procurator Dni A. et M. ad praemissa procuratoris .J. subiungit, causam prae
sentem esse privileiiiatam et magistratualem, et ex vi sibi reservatae facultatis dicit 
ulterius: Leges citatas in causis privilegialibus et magistratualibus contrariari, quin 
imo esset consequentiae, uhi actor probare. et docere teneretur, procuratorem J. 
omnino litem contestari dehere negando vel affirmando. Et quia ex fassionibus ante 
sententionatarum et executarum, tam consortium earundem J. quam vero pactum 
cum Diabolo, consequenterque abnegata fide Deo debita actus earundem J. diabolici 
evenirent, manifesteque ex confrontatione praesentihus iisdem cum aliis iam executis 
dare elucescerent, ulla ulteriori proba indigere, quod ipsum submitteret recognitioni 
eotum hic existentibus Dnis convocatis iudicibus, quibus modo praevio sufficienter 
demonstratis, · et in lucem adductis, totum dubium procuratoris J. tolleretur, quare 
cuperet ut supra; et nihilominus quoad incaptivationem earundem, uhi procurator 
ex adverso ab executione inchoata coram tribunali praetulisse.t, de simili verbo 
iniurioso magistratui illato solenniter protestatur et reservaret, prouti et circa uni
versa et singula reliqua, uhi procurator J. eadem verba non probaret. 

Pro praetensis J. inhaerendo firmissime praemissis suis, super eoque solenniter 
protestando, quod procurator A. a praeallegata priori intentione sua resiliret, se-
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seque respectu videlicet nonnullorum praetensorum paragraphorum in praetensa vide
licet actione sua appositorum, praetensivo modo particulariter subinductae edoctio
nis condescenderet, cum tamen ex officio et munere praetensi actoratus sui, iuxta 
etiam in primordiis reservatam suam cautelam, idem procurator A. iuxta iam reas
sumptam probam, totalem et integram actionem sufficienter probare teneatur, 
seseque modalitate praedeclarata idem procurator A. nullaque eo in passu reservata 
sibi alia facultate, ad praetensarum quarundem executarum personarum praevisam 
fassionem provocaret, ex eo antequam quidpiam ulterius reponat; cuperet eandem 
praetensam fassionem de non consentiendo nihilominus in eandem ad mentem tit. 
35. par. 3. secum communicari, reservando nihilominus hoc quoque ·in passu iuxta 
tit. 27. par. 2. omnimodam prospiciendi facultatem. Quoad reliqua autem procura
toris A. praetensa dictata, siquidem essent extra serialia, ideo reservaret sibi reser
vanda. 

Procurator Dni magistratus protestatur solenniter super praemissis per procu
ratorem ex adverso illatis, et ad praemissa sua minus congrùentibus, siquidem 
procurator Dni mal!istratus a sua intentione minime resiliret, verum semper cum 
reservata generali facultate praeallegata sua proposuisset. Et licet, uti praemissum 
esset, vi privilegii magistratualis, ex dictamine etiam Discursus Kithon. omnino 
magistratus nihil probare teneretur, praemissisque praecitatis per procuratorem J. 
legibus, eo in passu non esset adstrictus, quia tamen confideret iustitiae suae, et 
procurator etiam ex adverso ulterius urgeret, pro lucrando tempore, et sublevamine 
Dominorum iudicum litteras testimoniales in praemissis suis allegatis, et dictarum 
executarum fassione<; produceret sub duplici littera A. A. inclyto tribunali, ex quibus 
manifeste appareret, easdem, ut praemissum esset, in consortio ipsarum fuisse, ex
cessusque nescio quales diabolicos cum iisdem perpetrasse. Et quia universa prae
missa ex praemissis litteris testimonialibus iam exhibitis procuratòr ex adverso 
clare et manifeste edocta haberet et comprobata, cuperet ut praemissum esset. 
sepositis et amputatis universis ex adverso foro inferre nitentibus, finale iudicium. 
ut in actione et reservanda reservaret. Et quantum ad subiunctam extraserialitatem 
verborum dicit, quod esset coram tribunali inclyto, hoc imputari non posset extra
serialitati, eatenus etiam ulterius reservaret facultatem. 

Pro praetensis J. proemissis suis iterato quoque firmissime inhacrendo cupe
retque pro praesentiarum quoque per procuratorem A. geminis litteris A. A. convo
tatas testimoniales, de non consentiendo videlicet in easdem iuxta iam praeallegatum 
tit. 35. par. 2. perque procuratorem A. hactenus 11\inime impugnatum p11ri passu secum 
communiçari, reserv11ndoque eo quoque in passu iuxta mentem praeallegati 27. tit. 
par. 2. omnimodam prospiciendi facultatem, reservando reservanda. 

Procurator D.ni magistratus ad petitam perlectionem procuratoris ex adverso, 
eandem admitti non posse, siquidem eaedem litterae testimoniale~. etiam alios 
concemerent in captivitate existentes, ex eo partibus non essent communicandae, 
verum Dnis solummodo iudicibus; ex eo petitam eiusdem perlectionem cuperet de 
plano et simplici reiici et reservaret reservanda. 
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Pro praetensis .T. inhaerendo praem1ss1s suis, perque procuratorem A. mm1me 
dilutis, praemissas praetensas testimoniales procul dubio eum in finem esse productas, 
quod videlicet · virtute earundem procura tor A. praemiss11m suam action::m compro
hare niteretur; in iudicio autem productarum vigore artic. 56. anni 1650. generaliter 
in omnibus causis paria decerni assolerent, si in causis violentia"rum ac aliarum, 
quanto mal(is, uhi ageretur de vita hominis; ideo ut supra, et reservat reservanda. 

Procurator Dni magistratus inhaerendo praemissis suis breviter reponit, aliam 
esse rationem: c:msarum acquisitionalium ac aliarum, aliam autem criminalium, quo 
in processu, sicjuidem res essent delicatae, universa coram omnibus communicanda 
minime decerni solent. Ideo ut supra et reservat. 

Pro J. inhaerendo citato articulo et consuetudini cupit ut supra. 

Deliberatum est: 

Reductis procuratorum ambarum partium modernis allegatis, ad leges positivas 
et regni consuetudincm, in similibus passim observari solitam. Tametsi vigore 
opinionum aliorum quoque classicorum iuris practici authorum, huiusmodi producto
rum pro parte actorea in vim comprobandae actionis suae documentorum commu
nicatio cum parte incatenata minus necessaria esse diiinoscatur, ne nihilominus idem 
procurator J. de quapiam praecipitantia quidpiam movere valeat, non de necesse, 
verum potius ex speciali sedis gratia, citra tamen ullum iuris et praerogativae Dni 
magistratus praeiudicium praeexhibitas per p_rocuratorem Dni A. fassiones cum parte 
J. in instanti communicari. 

Quarum fassionum praeexhibitarum tenor esset talis: 

, Anno Dni 1691. die 20. Septembris, Nemes Samaria Varossanak Torvény Tabla-
jatul, pro torturali examine peragendo Nemzetes és Vitézleo Beketfalvai Morocz 
Lénard Ur eéi klme Nemes Mossony Varmegyének szolga Biraja; Naszvadi Andras 
azon Nemes Varmegyének Tabla Biraja és Branik Gyority meghirtt Posony V;ir
megyének Eskilttye és egyszersmind Nemes Samaria Varossanak Not:iriusja, némelly 
Tanacsbéli Uraimékkal egyetemben deputaltatvan, leghelsc5benis Nagy Jutka vallasi 
ekképen kovetkeznek, mellyeket kinzasa elc5tt, kinzasaban és kinzasa utan is cop
stantissime vallott. 

Tudnyaillik eo mar két Esztendeje, hogy Boszorkany, és hogy Borbély Ja
nosné hazanal atta magU az Boszorkanyok Companiaban, Complex Tarsaival 
edgyilt, ugymint Borbély Janosnéval, Fekete Gergelnével, Oculi Szab6 Janosnéval. 
Phile Jakabnéval, Priklinével és Pergemével egyariint jartanak és repiiltenek az 
Hamburgi Hegyre, Dévén és Sz. Gyorgy Varaba, Gellyei Templomra, Varosokra 
és Falukra, Embereket és marhakat vesztettenek, az kovacsné vesztésében is jelen 
voltanak, az Tehenyeknek az hasznokat el vették az Varason. 

Ennek utanna Prikliné hasonl6képpen, ante, in ipsa et post Torturam etiam 
constantissime vallotta, hogy mar 10. Esztendeje hogy az Boszorkanyok kozott va-
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!!yon, az Annyatul Pergernétol tan61ta, igy az iirdoghez kéiteles pecséttye is va
)!yon a nyaka csig:ijan, a mint hogy annak jclcnséghc megh mutatta ordii!l)!el 
ba!!zot, Emhcreket és marhakat vesztett, az kerti és mezei veteményeknek gyomol
csét, ugy az sz610knek hasznét el vévén, nagy és ki mondhatatlan karokat tett, ke6 
essélket és fcrgetcket czinélt, az kovécsné vesztésében jelen volt. Nemzetes és Vi
tézlcéi szolga Biro Bitto Istvany Ur fiaczkéjat tOb Tarsaival edgyiit eo mel!h vesz
tcttc, az K6rossy Lova doglésénck cél az oka; ugy Vermes Farkas Samaria varossu 
Biraja Tehenycinck az hasznét cl vette, az mel(h irtt hellyeken személlye szerint 
volt és ropolt, az Térsai penighlen ezek, ugymint nevczet szerint: 

Az Annya Pcrgerné, Egy Horvath Asszony, 
Vén Tub[mné, Feketc Gergelné, 
Csclesztéin vén Hir6né. Borbély Janosné, 
Orogh Pogacza Siitéiné, Oculi Szab6né, 
Sosné, Philc .lakabné, 
Az iil'cgh k«imivcsné, 
Hcrkoniczné, 
Csiszar Janosné. 
Takò Martonné, 

Nugy Miirtonnal cgy Asszony, 
Tùkarmé, 
.Juhaszné. 
Hurtonné, 

Pergerné vall4sa. 

Az iirogh Vas:iro'>né, 
Az ocsc Anczcdl, 
Kucsarnal laké>zò llonku, 
Wolffné, 
Piispckihcn Mészaros Janosné, 
Szemctcn Borsay Mihal, 
Nagy Jutka. 

Vallya kinzas<iban és kinzasa utan maga j6 vultab61, ho)ly mar 26. Esztendejc, 
hogy Boszorkany, mindeniit edgyiit jart és ropiilt uz tobbiekkel, pecséttye is va
gyon az honju alut, umint hogy U!!Y is tapasztatot, az 6rd6ggcl bakzot, Embereket 
és marhakat vesztet, Tehény marhanak az hasznat elvette, T:irsaival cdgyiit; az 
Tarsai peni!!hlen czek ugy mint: · 
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Tlikiinné, 
Fekctc Gcrgclné, 
Borhély Jiinosné, 
Prikliné az leanyu, 
Oculi Szah6né, 
Phile Jakahné, 
Nagy Jutka, 
Székelné, 
Hurtonné. 
Cseme Palné, 
Simon Andrasné, 
Simon Andrasnal lakoz6 
Eorsik, 
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Kumives Matyasné, 
Fchér Jiinosné, 
Lénard Janosné. 
Csizmazia Albertné, 
Tejfaluban Mészliros Martonné, 
Mészaros Mihélné, 
Piispekiben is heten vadnak, 
de neveit nem tudgya. 
Juhaszné Babedl, 
Egy Orsik nevii személy 
az e!Ott Uszoron lakot, most 
Tejfaluban lakik. 



Die 26. 7 bris. 
lsmégh az Nemes Varosnak Torvény Tablaijatul pro Torturali infrascript11rum 

Personarum .Examine exaudiendo, Nemzetes és Vitézleo Bitto Jstvany Szolga Biro 
Ur, Naszvadj Andras Ur, Bitto Pal Ur, némely Tanacsbéli Ur11imékkul egyetem
hcn deputaltatvan, legh elsoben Fekete Gergelné kinzaisaban, és kinzasa utan maga 
io akarattyab61 valotta; Hogy harom Esztendeje, hogy Boszorkany, pecséttye is 
vagyon a szemérmes testén és ugy is comperialtatott, Prikliné vette rea, éirdogh Ura 
volt, a kivel ebeskedct, Prikliné hazainal oszve gyiiltenek. ottan tanaczkoztanak 
kikct és mi m6don ronczanak és veszessenek megh, az Hamburgi Hegyen, Dévén 
és Sz. Gyorgy V araban egyarant réipiilt; Tarsaival egyiit, mellyeket ekképen de
claralta: 

Borbély Janosné + confrontnta, 
Nagy fotka, 
Oculi Szab6né, 
Phile Jakahné, 
Pergemé, 
Prikliné, 
Cszaszar Janosné az Révészné, 
Csiszé.r Jano!'>né, 
Orogh Vasarosné + confrontata, 
.Tuhaszné + confrontata, 

Szemeten 

Tejfaluhan { 

Vasné. 
Takécz Palné és 
Takaczné, 
Varju Janosné, 
Az leanya, 
So6sné és az tobhiek, kiket Pergerné mei!h nevezett. 

Borbély Janosné valla<;a. 
Eo is vallya ante, et post Torturam. hogy nyilvan val6 Boszorkany, mindeniit 

ielen volt, az hol az tobbi, mindeneket elkovetet az Tarsaival edgyiit, az Tars:.1i pe
di,:lh ezek: 

Tudnyiillik Orogh V11sarosné, 
Juhaszné, 
Oculi Szab6 Janosné, 
Phile Jakabné, 
Nagy Jutka, 
Fekete Gergelné, 

Gutoron: l 
Csizma M.értonnél 
Kovacs Jénosné, 
Madaraszné. 
Santa Kat11. 

Prikliné, 
Pergemé, 
Varasdiné, 
T6kanné, 
Tak6né, 

egy Pusztai Asszony, 
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T0t Gyorgyné, 

I 
Muraki.izynél szolgiilo cgy oregh Asszony. 

Teifuluban: Csiba J6séné, 
Mészéros Mihiilné, 
Kocsis Pétemé. 
T6t Janosné. 

Sérosfalvén: Nagy Jakabné, 
Cselesztlin: Vén Bir6né Jakabné. 

K\ivctkcznek minyajokn11k nevei, és kire mennyi vallot, és hiiny valliis ellcnck: 

Nagy Jutkaira Nr. 6. 
Borbély Janosnéra 6. 
Oculi Szab6 Jénosnéru 6. 
Phile Jakabnéra 6. 
Pergernére 6. 
Priklinérc 6. 
Fekete Ger!!clynérc 6. 
Vén Tubiinnéra 2. 
Cselesztiin vén Bironérn .1. 
Orogh Po!!ilcza SuWnérc 2. 
Orogh komivesnére J. 
Berkonicznére 2. 
Csiszér Jénosnéra 3. 
Nu!!y Mértonnal luk6 szcmélyre I. 
T6kannéru 3. 
Juhasznéra 4. 
Hurtonnéru 3. 
Takònéru 2. 
Oro11h Vusarosnéru 4. 
Az Anczedlére V asiirosné 
Eoeze Volfnéra 3. 
Kucsaréknal lakozo llonkara 3. 
Piispekiben Mészaros Jénosnéra I. 
Szemeten Borsai Mihalyra 1. 
Cseme Palnéra 2. 
Simon Andrésnéra 
Cslz: Martonnal lak6z6 
személyre 
Horvath Asszonyra 
Simon Andras hézliban 
lakoz6 személyre 
Fehér Janosnéra 
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Léné.rd Janosnéra 2. 
Csizmazia Albertnére 1. 
Teifaluban Mészé.ros Mihé.lnéra 2. 
Item Mészaros Martonnéra 2. 
Uszoron azelott, most Teifalu-
ban lakoz6 személyre 1. 
Murakozinél lakoz6 oriillh 
asszonyra 1. 
Csiba J6sannéra I. 
T6t Péternére Kocsisnére I. 
T6t J anosnérll I. 
Varasdinére 2. 
Gutoron Kovacs Janosnéra I. 
Madarasznéra I. 
Santa Kllté.ra 1. 
Szemeten Vasnéra és I. 
Takacs Pé.lnéra 1. 
Item Borsai Mihalyra 1. 
Tejfaluban Varju Jainosnéra 2. 
Tot Gyorgnére 2. 
Leé.nyara 1. 
So6snéra 1. 
Item Samariaban Szekelnére 2. 
Csliszaméra 2. 
Sarosfalvan Nagy Jakabnéra 1. 

Oculi Szab6 Janosné mindeneket confirmal valamint 
Vasarosné és Juhaszné confrontiiltatvan. 

az elohbniek, az (jréigh 

Coram me Stephanus Bitto 
Judlium Cottus Posen. m. p. 

L. S. 
Coram me Paulo Bitto inclytae 

Sedis de Vayk11 V. Comite m. p. 
L. s. 

Coram me Georgio Hipsics 
provisore Eberhardiensi m. p. 

L. S. 
In fidem subscripsit 
Georgius Branik 
iuratus Notarius ibid. m. p. 

L. S. 
Quibus perlectis procurator practensarum J. dicit: praetensae littere testi

moniales in aggravationem modernarum J. tendere minime possunt, siquidem iuxta 
Art. 6. Anni 1625 et 40. Anni 16.30 alia modalitllte, prouti procurator A. pro praesen
tiarum niteretur similibus in causis, contra eiusmodi praetensas J. processus institui 
debeat, testesque iuxta Quaest. 8. Cap. 6. Directionis Kithon. luce meridiana clllrio
res et non praetensi socii adesse dcheant. Periculosum namque essct contra quempiam 
tortura mediante fllteri, quoniam ob varios cruciatus. nimiamriue duriticm et impa-
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tientiam ipsa quoquc veritas de facili falli potest; imoque passiones quoque et rancorcs 
ex instinctu Diaboli ex eiusmodi torturatis personis nonnumquam fiunt et contin
gunt, ubi Diabolus per media et instrumenta sua taliter adhibita suas agere soleat 
praestigias et fascinationes, mentemque et sensum eiusmodi personarum obfuscare 
soleat, iuxta mentem enim praecitati tit. 27. part. 2. honestae conditionis et famae 
et non torturatae, quae iam sententia mediante beneficio praemissarum conditionum 
essent penitus frustratae, personae adhiberi soleant debeantque. Diabolus etenim, 
qua mille fraudum artifex, tempore eiusmodi examinis in eo intendit, quatenus plures 
quoque animas in perniciem inducere possit. Quia vero procurator A. in praemissis 
suis allegatis hoc et id praetendisset, quod nimirum in praefatis praetensis J. com
mercium seu foedus. criminisque perpetrati veritatem edoceat, quo in passu referendo 
sese ad eadem ipsius oblata, superetque iuxta in praecitato Tit. praescriptam moda
litatem ipsum praetensum factum criminis sufficienter edoceri praetactasque prae
tensas litteras testimoniales tanquam in nullo legali fondamento radicatas seponi, 
dictasque praetensas J. ab impetitione ipsius A. iudicialiter absolvi et dimitti, reser
vans in reliquo · reservanda. 

Procurator Dni magistratus protestatur solenniter, ubi procurator ex adverso 
vi citatarum per se legum recurrere ad aliam formalitatem proccssus instituendi, et 
siquidem nulla reservata facultate, statim immediate ad meritum causae accedens, 
id facere posset, a meritoriisque ad exceptiones non daretur regressus, eaedem leges 
procuratorem J. ex praemissis rationibus minime iuvarent, prouti et ex serotinitate 
illationis eiusdem exceptionis. Quantum ad Art. 40. Anni 1630, ne videlicet ad levcs 
suspiciones capiantur, neque hic scopum tetigisse, ex admissione confrontationis 
fassionum iam executarum personarum. Et quia pro.curator prae!ibatarum J. tam 
leges modo citatas, quam rationes interpositas, universaque argumenta et allegationes 
modo praesentatas, iam antecedenter in praemissis aliis similibus causis executarum 
perscmarum criminalibus intulisset, sat superque procuratores pro et contra, tam lei:ics, 
quam rationes et praemissa universa ad invicem disputassent, et in praemissis causis 
coram tribunali Dni magistratus procurator diluisset et enervasset, iudiciumque et 
deliberationem partes superinde recepissent, co in passu, procurator Dni magistratus 
rcferret se ad easdem leges et rationes repositas, universaque ihidem allegata, 
cxindeque subsccutam deliberationem, cupcretque ex rationibus praemissis eas
dem pracallegatas rationes cx adverso iam modo pracvio dilutas et encrvatas seponi, 
delibcrationibusque cxindc subsccutis, modcrnam per procuratorem. J. propositam 
quaestionem comportari. Quantum ad hoc, ubi allcgaret respectu focdcris cum reli
quis edocendam vcritatem, idem foedus iam ex praemissis prouti et reliqua acces
soria per fassionem, litterasque testimoniales iam executarum pcrsonarum sufficicn
ter edocta fuisse, et esse. Quibus superadderet, respectu Ursulae Wilhelm nota
bilem etiam actum manifestum, ubi cum aliis personis in periculo existentibus, ac 
iisdem aliis in Danubio submersis, eadem Ursula Wilhclm, in corbe scu sparta, 
aliquot millia clavorum pro scandulis, et notabili numero seras ad viginti quatuor 
circiter habente. sine ullo periculo, cum tanto pondere Danubium transnatasset, quo 
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actu etiam suam artem praeallegatam comprohasset; quod ipsum recognitioni Dni. 
Pauli Bitto V. Comitis Sedis de Wayka suhmitteret. Alia vero Barbara Wtirzinger 
suam artem ab executa Pergeriana sumptam, tam in congregatione butyri, quam in 
aliis, uti ex fassionihus et testimonialibus cxstaret, comprobasset. Ideo his quoque 
actibus praemissis additis, tota quaestio et dubium tollitur, ullaque suspicio uti ex 
adverso allegaretur, verum ex testimonialibus, quod eaedem quoque in consortio reli
quarum fuissent, clare et manifeste cliceretur. Ex quibus praemissis referendo se ad 
sua praemissa, leges et rationes, ,;uperet ut supra finale iudicium. Et quantum ad 
oppugnationem torturae attineret, ex quihus nonnullam desperationem inferre nite
retur procurator ex adverso, in eo protcstaretur solenniter, uhi per oppugnationem 
torturae easdem J. non impugnaret esse tales, uti in actione dcclararentur, verum 
tam casdem in consortio fuisse, quam et acta earundem admitteret, in-;taretque, ne 
caedem petitae torturae subiiciantur propter praeallegatam desperationcm. Quia vero 
ut in actione praeallegata tortura ex rationibus ibidem apposistis petita. ac in prae
missis causis criminalibus reliquarum iam executarum deliberatione ex rationibus 
etiam ibidem dech1ratis a<!mitti deberet. Quare ut in actione cuperet et reservat. 

Pro J. inhaerendo firmissime praemissae suae rectae rationi, consonis ratio
nibus et motivis, perque procuratorem A. minime enervatis, signanter vero expressae 
modalitati in praecitatis videlicet legibus C()l(ltentis et praescriptis, respectu cuius 
debito etiam tempore iuridica cautela prospectus quoque fuisset, neque rationes ex 
parte adversa adductae hoc in passu militare possunt, quod nimirum in anteceden
tibus praetensis causis criminalibus eaedem leges fuissent praetensivo modo ampu
tatae, quoad usque igitur leges expresse super similibus conditae fuerint, nullum 
aliud ex peregrino adductum exemplum adduci posset. Ex quo manifeste diceretur, 
quod omnis proba, seu documentum tanquam honestarum personarum, libera et non 
coactiva. parti actoreae praesidiari posse; verum quia praetensa torturalis fassio 
esset tanquam inhonestarum personarum coactiva, ideo stare non posse, praeallega
tamque ex parte A. praetensarum quarundam executarum personarum fassionem 
modernis praetensis J. nocere haud posse, verum duntaxat iisdem ipsis, tanquam 
proprii1 oris fassio; et dato non tamen admisso, etiam si quid spei procurator A. 
cxinde habere vellet, ac niteretur, quod tamen procurator J. solennitcr repugnaret, 
tamen eo quoque in passu iuxta Quacst. 5_ Cap. 6. Kithon: nihil penitus firmitatis 
l!xinde haurire possct. Sed neque praetensa quoque illata hina praesumptive dun
taxat assumpta exempla, respectu vidclicet preetensae transnatationis Danubii, quae 
tanquam simplex praesumptio stare non potest, verum providentiac divinac id 
udscribendum foret; quoud alteram, !>iquidem iuxta praecitatas le~es, praeattactae 
praetcnsae testimoniales, virihus suis destituerentur, ideo inhaerendum esse positivis 
patriae legibus, sed neque processum praetensum priorem huc adduci posse, siquidem 
idem fuisset distinctus a moderno, ideo inhaerendum esse pro praesentiarum 
adductis legalibus rationibus et motivis cuperetque praecitatis legibus satisfieri 
reservans in reliquo reservanda. 
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Procurator Oni. magistratus suis universis inhaerendo repeteret universa ea 
iam per J. in prioribus causis criminalibus nuperrime allegata fuisse, et denuo in 
praesenti repetere, super quibus siquidem in processibus respectu procuratoris Dni 
magistratus sufficiens esset replica et dilutio, referret se ad proccssus, cx quibus 
luculenter constaret sufficiens replica, nullaque indigeret ulteriori, quos processus 
pro productis haberet. Quantum ad probam allegatam liberam reponit, procurato
rem ex adverso, clare percepisse fassionem iam executarum personarum, tam ante 
torturam, quam post torturam, spontaneam et liberam fuisse, prouti ex litteris 
testimonialibus eliceretur sufficienter. Sed et alia esset ratio aliarum causarum inter 
partes motarum, alia vero similium causarum criminalium, ubi negotium sepultum 
iacet, et praecipue similium. Et quibus praem1ss1s, obiectum fundamentum 
esse nullum, sed et usus et consuetudo in similibus processibus observatus, 
praesentem quaestionem dilueret. Quantum vero ad citatam Quaest. 5. cap. 6. 
discurs. Kithon: ·eadem contra se citaret procurator ex adverso, quia perlccta eadem 
quaestione in paragrapho: Nihilominus tamen etc. contrarium eveniret, prout et 
Quacst. 14. Cap. · 9. paragr. Quo in casu etc. per hocque in causis similibus rcspcctu 
socii criminis nihil pro se obtineret, quia quod maius esset, nunc rccenter peractis 
processibus, in similibus videlicet causis, vi latae iudiciariae deliberationis admitti 
debuisset, quo in passu etiam referret se ad praeallegatos processus; inhaercndo 
itaque universis suic; praeallegatis legibus et rationibus a se citatis cupit ut supra et 
reservat. 

Pro J. inhaerendo praemissis suis. dicitque immediate latam iudiciariam delibe
rationem. habere se correlate et respective· ad leges patrias, sed neque praetensus 
ex adverso allegatus usus, praeexistentibus iisdem suffragari potest. Intentionem 
vero procuratorh1 A. ex supposita Quaestione 14. cap. 6. huc prouti explicare niteretur 
adducere promptualiter haud posse, siquidem intentionalis eiusdem paragraphus 
haberet se reflective ad causas criminis lacsae Mtis, quare neque saepe rcpctitum 
priorem praetensum processum, iteratis quoque vicibus repetcre possc, siquidem 
contra praetensas cxecutas personas militaret. Ideo ut supra, et rescrvat. 

Procurator Dni magistratus protestatur super praemissis, et siquidcm can<lcm 
quacstionem dicerct dcservire occasione criminis lacsue Mtis, pnri passu cidem quo
que nihil militare, proinde cuperet reiici et finale iudicium, inhacrendo praemissis 
suis, ut in actione pronuncieri. 

Deliberatum est: 
Tam legibus et rationibus ab utrinque allatis, quam etiam praeexhibitis per 

procuratorcm Oni A. antea executarum personarum fassionibus accurate ad invicem 
comhinatis, quamvis procurator J. virtute a se in suis allegatis citatarum lcgum, et 
exinde deductarum rationum, per directiores probas et ordinarias inquisitiones contra 
memoratas J. procedendum esse allegaret, intcnderetque praetensive evincere, prue
sentem quoque criminalem magnique momenti processum, rcliquis ordinariis pro
cessibus conformandum esse: Quia tamen pracsens ardua materia et causa criminalis 
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Jonge uliam imbueret considerationem, certumque et indubium esset, per quaspiam 
publicas inquisitiones ad evidentem comprobationem criminum eno:rmium in actione 
denotatorum deveniri non posse. E converso vero praeexecutarum personarum con
stantissime, tam in, quam extra torturam, imo etiam ante ipsarum ultimum supplicium 
eircumstantialiter depositae fassiones modernas J. graviter involverent et innonda
rent. Quae praemissae fassiones cum aliis eoncurrentibus circumstantiis rite combi
natae gravissimum iudiciorum et priiesumptionum praeberent materiam. Cum autem 
in similihus, dictnnte id ipsum directione Kithon. in Cap. 6. et Quaest. 5. ac 8 .• sed 
et aliorum peregrinorum iuris consultorum solidis opinionihus in similibus criminibus, 
socii quoquc criminis, sed vcl maxime in suis ·tam bencvolis quam torturalibus 
fassionibus, usquc ad ipsam mortem constanter persistentes, in iudicio strictiorem 
praeberent contra casdem J. procedendi occasionem, interessetque magistratui 
propter bonum publicum, et reprimenda mala, qtiovjs strictiori modo, ad criminum 
similium atrocium investigationem et climinationem devenire, et uhi ordinario modo 
ad facti veritatem progredi non posset, torturali& quoque adhiberé remedia, proinde 
his omnibus rite, Jegaliter et rationabiliter consideratis, praememoratae J. ad normam 
et formam antea iam exècutarum personarum fassionum, per ordinarios gradus 
torturae, gradatim nimirum suscipiendae, eidem torturae subiiciendae decernuntur, 
subsecuturam postmodum ultimam ac finalem sententiam adinstar priorum malefica
rum personarum conJ!rue experturac. 

Levata alia causa prudentis et circumspecti Dni. Volffgangi Vermes, iudicis 
primarii huius regii ac privilegiati oppidi S. Mariae in Comitutu Posoniensi et Insula 
Csall6koz existentis habiti necnon reliquorum praefati oppidi iuratorum veluti A. et 
magistratus, contra et adversus Annam Bognar condam Francisci Dani relictam, Ro
sinam Vinklci', Matthiae Komives relictam, Catharinam Szitas, Joaimis Varasdi con
sortem, Helenam Gy6csy, .Joannis Lénard conthoralem, Helenam Sandor, Joannis 
Berkonicz similiter uxorem, Catharinam Vértes, Martini Tak6 consortem, Helenam 
Marko, Annam Benedck dulciarissam, Catharinam Turner, Stephani T6ka uxorc:m, 
Dorotheam Vasas, Elizabetham Sipos, Pauli Cseme consortem, Dorotheam Lubnencz
ky, Joannis Csiszar relictam, Annam Mariam Haczel alias Volffianam velut J. 

Et pro praefato magistratu nobilis Georg1us Szontagh cum prneviis praemissis uni
vcrsis de iure pracmittendis et reservatis pariformiter de iure reservandis, solennem 
interponit protestationem de non consentiendo in Jongum aliquem litis processum, 
vel partis adversae dilatorias quasvis exceptiones, fors in medium proferendas, verum 
inhaerendo legihus et consuetudinibus regni, iuribus praefati magistratus suffragan
tibus, proponit actionem taliter: Qualiter praefatae J. salutis suae immemores post
positis divinis humanisque legibus, fidem ipsam quam in sacri susceptione B11ptiz
matis susceperant, ore sacrilegio abnegantes, instigante et instinctu Diaboli, humani 
generis m1m1co, in animerum suarum perniciem, et divinae Mtis offensum ante 
itliquot nnnos sese in coetum et numerum strij!arum et maleficarum personarum 
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inscribi facere, potestatique et iurisdictioni daemonum subdere et sub vexillo eorun
dem militare ac procul dubio cum reliquis, diversis vicihus et temporibus suis incan
tationihus et coniura.tionihus, nefandis supersticiis, sortilegiis, et excessihus, crimi
nihus et delictis daemonum auxilio, quibus sese suhdiderunt, mulierum partus, ani
malium foetus, terrae fruges, vinearum uvas, arhorum fructus suffocare, perire, 
iumenta, pecora, pecudes, pomaria, prata, pascua, biada, frumenta et alias terrae 
fruges et Jegumina inficere, strigare et extingui facere, ac homines, mulieres, proles
que eorundem diris, tam intrinsecis, quam extrinsecis doloribus et tormentis afficere, 
cruciare, visu oculo rum· et nonnullos membrorum opihus privare, diversisque moda
litatihus ·nocere, et damna inferre, strignre, in scandalum aliorum et animarum suarum 
periculum, quam plurima nefanda crimina et excessus, instigante diabolo committere 
et perpetrare non formidassent. Oh quod in formidabile aliorum exemplum ex prae
missis rationihus, virtute Jegum divinarum et humanarum propter nefanda ipsarum 
scelera superius declarata, tum vero propter pactum cum Sathana et abriegatam fidem 
Deo dehitam, cupit procurator Dni magistratus easdem primo tam pro recognitione 
complicum, quam praemissorum, torturiie suhiici, ac tandem iuxta Art. 32. S. Stephani 
regis Decr. 2. ac receptam et usitatam iuris consuetudinem, vivas igne comhuri, reser
vatis de iure reservandis. Et quia praefatae J. essent sub fideiussione medio tem
pore usque ad revisionem causae praesentis, primum et ante omnia cupit easdem 
praefatas J. per fideiussores coram praesenti tribunali personaliter statuì et procla
mari, reservandq iterato reservanda. 

Deliberatum est: 
Oh serotinitntem temporis differtur in crasunum. 

Reassumpta causi. die immediate sequenti eiusdem Dni magistratus, idem pro
curator qui in praemissis, cum iisdem iuris cautelis et solennitatibus, praemissae suac 
actioni inhaerendo. ac priorihus universis in praecedentihus cnusis legibus et ratio
nibus, ne universis allegatis firmiter insistendo cupit prnemissae nctioni suae satis
fieri easdcmque (quae sub fideiussione existcrent) personaliter coram inclyto tribu
nali statuì per fideiussores, alias protestaretur solenniter, et contra fiùeiussores in 
casu non statufamis reservnret facultatem, prouti in nliis in pruesenti causa accessoriis. 

J. personaliter ndstantcs per omnia negant. 
Procurator Dni muj!istratus, protestatur super praemissn negativa personaliter 

adstantium, et licet uti pr4emissum esset, in priori causa D. magistratus contra 
easdem nihil probare teneretur, verum pracmissae J. in enodationem sui ad demon
strnndam innocentiam pur1111 vel documento cor11m tribunali innocentinm suum pro
bnre tenerentur, nihilominus tnmen, siquidem quoad purgnm, abneiiata fide Deo 
debita, eadem ndmitti non possc. Ex co, sine tamen prneiudicio magistrntuuli11 pro
cessus, refert se 1ld inm in prnesenti causa exhibitas litteras testimoniales praemi!1sa
rum personarum executarum, et cupit ut in nctione, et reservat. 
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Deliberatum est: 
Ex rationibu!I pr11emissis, legibus citatis, ac praemissa deliberatione respectu 

11.liarum duarum in iisdem fundata, ulterius etiam ratificata, siquidem Anna Maria 
Haczl, alis Volffiana, prae reliquis aliis, uti ex litteris testimonialibus talis esse 
comperlretur, parlformiter vi praemiss11e deliberationis, torturae subiicienda decer
nitur, acceptura expost fin11.le iudiclum. 

Quae In t'orlura fassa e11t modo et ordine subsequentibus: 

Anno 1691. die 29. Nov. fassio Volffiana tortur11lis, mlndenilt velek volt. Per
gernénél fogatt6k kozlkben, ételt !tait adot nékie, s részegh11é11ében vette rea, s J!ycr
tyait tartott, az Hambur11i hegyen ettek ittak, s tanezoltak, me11h kenték labait és 
elrop{l)t velek edgyilt u Hamburgi He11yre, masodszor az Clastromnél voltak, or
dllgh pecséttye vagyon rajta, s Clastromnal iltl:itte rea, kétszer kozilskodott véle. 
Var6nak az urat eo is segétette me11hrontani, v11d hagymtival me11h gyéigyithattyak. 
A kik mar exequaltattanak Complexel voltak. Nagy Istvénné, Csiilfo1zt0: vén Bironé, 
az mostani Blr6né Nagy Mikl61né, Mészaros Jakabné. 

In causa Annae Mariae Haczl alias Volffin deliberatum est: 

Ex quo tam oralibus quinque iustificatarum personarum, quam etiam propria 
sua torturali fasslone, diversa veneficlorum scelera perpetruse, mutuamque socie
tatem colulsse. sign11nter vero in monte Hamburgensi commess11sse, bibisse, choreas 
duxisse, volitasse, manifeste comperiretur, sed et ad monasterium daemonis sigillum 
eidem impressum, et ad praesens quoque in corpore habitum inv.eniretur, neque 
coltum detestabilem cum daemone, alternis vicibus habuisse, neque negaret, certum 
praeterea huiua locl incolam in corporis sanitate auferenda cum aliis sociis cooperata 
fuisse. Ex eo, quo tempor1tlis eiusdem poenae afflictio, alils quoque terribile cedat in 
exemplum, pro pr11emissis omnibus detestandorum scelerum suorum ausibus ex 
gratta sedia, quo etiam animae eiusdem saluti consulatur superindeque fors subse
quenda desperatio evitetur, primo capite plectenda et expost rogo apponenda et 
comburenda condemnatur. Quodsi usque ad tempus subeundi ultimi mortis suplicii 
etlam in benevola fasalone constantissime perseveraverit. 

In cau11a reliquarum deliberatum est: 
Siquidem post ultro citroque factas praesentis inclyti tribun11\is iust11s, di1tnas 

et legales considerationes, iam antehac iustificatarum malefic11rum detestandorum 
artis magicae scelerum personarum fassiones, et lnsimulationes, ad reliquarum, tum 
sub fldelu1Sione tum vero in vinculis existentium pr11etensarum s11garum inferen
dum ultlmum mortis supplicium per se, ac pr11ecise minime sufflcientes esse iudici11-
liter adlnventae fuissent, de iisdem tamen 11ravissimae praesumptiones, et suspiciones, 
communiter sparsae haberentur. Quo tam e11edem ab ulteriori attentandorum ~imi
lium crlmlnum temerarlis ausibus arceantur, quam etiam In tantum serpens, ac sese 
extendens hocce maleficii genus praescindatur, aliisque formidabile cedat in 
exemplum, in poena civilis homagil centum florenos constituente per maglstratum 
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huius loci a singulis personis seorsim ac sin11illatim desumenda, exigendaque con
vincuntur, et aggravantur, nisi forte fassio personarum torturae.suhjectarum aggra
varet aliquàm ex illis; impossessionatae vero ex hocce oppido èt toto comitatu 
isto Posoniensi proscribuntur et in exilium amandantur. 

Respectu vero Ursulae Wilhelmin ferrarissae et Barbarae Wiirzingerin opilio
nissae deliberatum est: 

Siquidem torturam deliberative ~dinventam per gradus lldhibitam perpessae 
fuissen!, et sustinuissen.t, neque veritatis confessio ad condemnandum easdem elici 
potuisset, Ursula quidem in centum florenis civilis poenae desumendae convincitur, 
alia vero cum rehquis imposses.sionatis et nihil habentibus proscribitur et amam
danda decernitur. 

Franciscus Morocz p. m. 
L. S. 

Anmerkungen zum Te·xt. 

") In der 111. alnd einige Worte (haupbiichlich Eigennamen) untentrichen. An elnl1en Stellen aind 
A•nze Siitze unteratrichen. Da dle Untentreichun11 nicht elnheitlich durchgefiihrt. lat, d. h. manchmal mii 
Tinte. ein andermal. wieder mii rotem, hlJuem oder gewiihnlichem Blei1tilt, wurde beim lJruck dea Tntes 
von einer Bezeichnung dieaea Untentreichena abgesehen. Auch wurden heim Druck die· Seiten der Hs. 
nicht bezeichnet, da e1 atch um eine moderne und leicht iibenlchtliche Ha. handelt. 

00
) lm Texté lit dea iifteren Joannes Kltonich de _K.0112talnicz~ erwihnt, ein berlihmter Kenner des 

ungariachen Gewohnheltarechtea. Er wurdt um 1560 geboren und atarb am 20. Xli. 1619 in Trnavn. Er 
wirkte alo Vizegespan dea Moaoner Komit1&t1 und ali Prokurator dea K.rone (cnusarum regalium director 
et sacri regni Hungariae coronae li1ct.lil). Von aelnen Juridiachen Schrilten wurden in daa Corpus juris 
Hungarici ala Beilagen elngereiht: Dlrectio 1nethodica pro e e a 1 u a j ud I e I ari I ]uria contuetudinarii 
incliti regni Hùngariae (I. Auag. Tmava 1619, Il. Au•A· Wien 1634, III. Auag. Trnava 1700 u. a. w.), sowie 
auch Centuria centarum contrarietatum .:t dubietatum ex Decreto Tripartito desumptarum et re•olu
tarum (I. Ausg. Trnava 1619, Il. Auag. 1634 u. 1. w.). Vgl. Magyar jogi lexikona, Bd. IV. S. 890. Budapest 
1905. . 

""") Jm Texte".i•t auch der beriihmte Jeutache Jurlst Benedikt Carpzow, geb. am 1.7. V. 1.593 in 
Wittenberg Aenannt. Er stammi aua einer uNpr. apanlschen Familie (Carpezana), von clcren Mit11liedern 
sich einige ala Reèhtagelehrre und Theologen auagezeichnet hnben. Benedikt Carpzow wurde 16!5 Pro· 
lessor der Rechte i~ Leipzig und 1653 Gehelmer Rat dea Kurliiraten von Sachsen. Er atarb am 30. Vili. 
1666 in Leipzig. Ala Mltglied dea Appellation•aerlchles fiillte und untenchrieb er angeblich vo1n .I. 1639 
an lfegen 20.000 Todesurteile, hauptaiichlich in Hexenprozeuen. Ali Verfasser jurldischer 5chriftcn hatte 
er grossen Einlluss. aul die Entwicklung des Kechtea nicht nur in 1einer Heimat, aondern auch .veit ii ber 
ihre Grenzen hinau!t. Unter seinen Werken hatten folgende die griisate Bedeutung: Practica nova Imperia
li• Saxonica rerum criminalium (1635), lurisprudentia Komano-Saxonica und lurisprudentia ecclesl .. tk:;1 seu 
consfitorialia (Leipzill 1645), durch die er der eigentliche Begriinder dea evan11elischen bischiillichen 
Hierarchiesystema In Deutschland wurde. Vergl. Der Groase Brockhaus, lii., S. 6.~3. Leipzig 1929. Siehc 
auch Soldan-Heppe-Bauer, Hexenproze51e Bd. Il., S. 212 ff. 

t) Der im Texte mehrfach erwiihnte Rerg ,.Hamburg·• lst der wetthin sichtbare GebirM•t.1111 hci 
Hainhurg an der i)sterreichlschen Grenze. 11e11eniiber dem Zusammenlluss von Donau und M.arch. 

-629-



SOPRON V ARMEGYE H4zi Jen6 
SORPON SZABAD KIRAL YI V AROS TÖRTeNETE 
I.resz, 7. Oklevelek,levelekesiratok 1521-t611531-ig 

290. 
1529 jul. 19. Berncif, uolt soproni telu!npciszforl, a soproni ucirosi 
l>ir6i szl!k beualloll boszorkciny-üzelmei miatl tiiz cilta/i halcilra ite/i. 

Vermergkht des Bercnhar<ls, so ain zcillanng gcmainer 
slat Odennburg khuehiert gewesen, vr!!icht vn<l bekhanntnuss, 
die er an peinlicher frag vnd sunst ässcrhalb bekhent vergehen 
vnd der in allweg r.estänndig ist gewesen am mittichen nach 
Margarethe, anno 1529. 

Erstlich bekhennt er, wie ine der herr Christoff Grätzcr, 
cliezeit burgermaister, vmb seines vnfleis wegen gestrafft vnd 
!!eslagen, das er gemelltem burgermaister offentlich gedrot hat, 
er sqll den herter slagen vnd nymermer kainen herter mer. 
V nd darauf auß poser, teuflischer ein~ebung des furnemens 
gegen dem burgermaister gewes~n, er welle das allerargest von 
zawberei zusamenklauben, als es Got nur beschaffen hat, das
selb dem burgermaister vnndter sein thur graben, das er dauon 
abdorren vnd sterben muess. Dises gemeltcn arligkls der Bern
hart herter durch heren burgermaister mit eltlich furgeslellten 
personen vnd zeugen vberzeugt worden, des er auch selb ge
stannden ist. 

ldem bekhennt er, das n. 1 ettwon herter 2 zu n. all [ ge
mainer stat V nndlen zusamenkhumben, ire baide herd ··riech 
zusamengetriben den tage, so di juden von Odenburg vertribcn 
worden:. Haben sy zu einander gesagt, di juden sein ausge
triben, wir wellen zwo kirne von irem viech verkauffen, so 
haben wir ainweil zerung. Des h:1t im Pernhart gcfollgt vnd 
haben n.3 fleischagkhcr zu n. zwo khue verkaufft, der hat sy 
bei nächtlicher weil nidcrgeslagen vnd auf gleichen phennig mit 
inen gehabt vnd hat dem Bernhart seinen geburenden tail, be
nantlich süben schilling phennig, auf di Vnndten zum Gesaltzen 
pach bei des Hungercasten agkher reitend gebracht vnd vber
anntwurtt . 

.Mer bekhennt er, es hab ine ain hertcr zu Signdorff vnge
uarlich vor neun· verschinen jaren auf Sigendorffer kirchto.g zu 
gast geladen. Da hat er vnd sein gesell 4 demselben herter zu 

1 oldalieayzet: Andrt Dr1m1l zu Schadendorf!. 2 oldnljcgyzet: er vncl 
Hin g111l11n zwo Juden ku1 in au1treib11ng d1r Juden v1rkaufft haben. Sein 
im se/nrs tails 7 so[. d1n. gefallen. 3 oldnljcgyzet: Hanns Fleischaglier von 
Schad1ndorH. 4 oldaljegyzet : Andr1 Haindl von Gurbm. 

Sopron, 1929 
Forrb: Sopron v4rosi lev61tu 
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Si,!•~ndorff ain krot vnd anndcr pose zaubcrei vndter sein drus
schubel gegraben, daz er dauon abgedorrt vnd gestorben ist. 
Dergleichen er auch dem burgermaister zu Odenburg wellen 
timen vnd obgedachter sein gesell ist noch in der refier zu n., 
der kan dise zauberei gleich so wo!, als er, wan det Pernhart 
hat in solh zauberei gelernt vnd di Gusman Petrin hats den 
Pernhart gelernet. 

Idem bekhennt, daz im verganngen XXVII1·1•• jar der 
hiertcr zu Schadendorf, der diselb zeit di kuehert. geballten, 
zu im auf der Vnndten gehalten vnd der Pernhart ain flaschen 
wein vnd zwen häring mit im hinaußgebracht, die miteinander 
verzert, aber der herter von Schadndorf hat nichts bracht, 
auch nichts darein bezallt. Het sich der Pernhart erzurnnet vnd 
im di wolff gcschigkht, di ime inmitten der herde. ain rind 
nyderl!cpissen, welches der herter zallen muessen. 

Item Miittl, hertcr von Ncgkcndorff, hat im vngeuärlich vor 
zwaien verschin<.>n jaren ainen lmlben metzen meel zu acbcn 
zuci!esagt vnd im den nit 1.~chcn. Hat sich der Bernhurt enurnl 
vnd im di wolff geschigkht, daz sy im in der herde 111 rind er
pisscn, di · dcrselb herter zallen muessen. 

Mer bekhennt er, das er bei dem wein gesessen vnd durch 
seinen vnfleiß wären dem Puelndodfer III khue verwarlost worden, 
von den wolfen nydergerissen, di er im hat muessen zallen. Da 
hat er im in seinem mairhof vndter dem grossen thor pöse 
zauberei . eingraben, daz im vier khue sein abgestanden vnd 
dar,1ach hat ers wider ausgraben. 

ltem er bekhennt, daz ettlich leut in der vorstat hie zu 
Ödenburg wider in gehanndelt vnd wenn er von der stat abwegk 
wär gezogen, woll er inen di wolf haben geschigkht, daz sy inen 
ir viech bieten muessen erpeissen etc. 1 

Mer bekhennt er, daz ettlich frauen hie in der stat zu im 
khumben, in gepeten, er sol sy lernnen, daz ire khue vil milich 
gäben. Hab er inen ain materi geben, daz sy dasselbig in ainer 
milich sullcn sieden vnd in ainen thuranngel giessen, so werden 
di khue vil milich geben. Aber er hab wol gewist, daz es sy 
nit helff, nur daz er sy aufgeredt. Hat es sy nit gebolffen. So 
hab es in geholffen, daz im vnndterweiln aine ain laib prot, ain 
halb oder ain pinth wein geben, daz er mit. solhen worten von 
inen gebracht.2 · 

1 utann i= meftjegyds olvuhnt6: di nachuol11nd1n arttaliltn blatb1n 
11erporg11n. Non legatur. 2 utana e .mc~jegyda : non lrgatur. 
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ltem nomen derselben frauen vnd burgerin, so solhes begert 
von ime ze lernnen, seind: lhyeronyme llierssin, Wolfgang Paussin, 
Colbmhouerin amb Vischmargkht, VeustHn vnd Andre Schrei
nerin etc. 1 

ltem in der vorstat wiss er kaine, dann di n. 2 hat sein 
begert, aber er hat ir nichts wellen geben vnd mainth, sy kunde 
der sach mer, wann er selbs. 

Finis. 
Item auf diz obgemellt vrgicht vnd bekhanntnus ist gemelter 

Pernhart herter durch gericht zumb pranndt verurtailt worden 
am XIX. tag des monets July, anno 1529. 

Got seye seiner seel genädig, amen. 

Kivül: Auszug. Berenhardin, eltwon kueherter zu Ödenn
burg nekhantnuss, 1529. 

Jelzese: Dl. 2929. 
Eredeti fogalmaz.väny a sz.övegben löbb javilassal ket ivretü papiroson, 

melyek vlzjegye : medve. 

291. 
1529 jul. 22. Berndt, voll soproni lehenpdsztor fia Ambrus igeri, 
hogy atyja halcila es sajdt fogsdga miatt Sopron vdros llözön

segevel szemben megtorldsra nem gondol. 

Ich Ambrosi, weilennd Berenhardten stathierters zu Ödcnn
burg sune, bekhenn fur mich, mein freundt, hclffer vnd gunner, 
nachdem ich mit genantem meinem vater vnd seiner mishanndlung, 
darumb im dann seine recht geton, durch gericht alhie zu Oden
burg in gefangkhnus einkumben vnd aber mich gemellle herren 
von Ödenburg derselben gefanngkhnus auf furpeth frumber leut 
ledig gelassen, des ich inen grossen danngkh sag vnd gelob 
darauf bei meinen christenlichen treuen an aines geswornnen 
ayds stat, das ich vnd all mein freundt, helffer vnd gunner noch 
nymands anderer von vnsern wegen von obgemellter meiner 
gefanngkhnuss noch von meines vater tods wegen zu den herren 
von Ödenburg, gemainer stat, iren vndertonen noch zu kainem 
irem potmässigen, so an meines vater tod vnd meiner gefangkhnus 
schuld haben, verdacht sein mit rat vnd that darzue geholffen 
haben, kainerlai vechd, veindschafft, dronus, vnwillen, haimlichen 

1 utana e megjegyzh: non legatur, 2 fölebe frva : Wulfing Perllin. 
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neid, baß, rach tragen, suecben noch di sach gegen inen rechen 
wellen noch sullen gullich, rechtlich noch sunst gar in kain weise. 
Ob ich vnd mein helffer oder jemand andrer von vnsern wegen 
solh wilkurlich verschreibung vberfuren wenig oder vil, vber 
kurtz: oder Ianngkh, so so! man mich vnd mein heHfer achten, 
als die ir brief vnd sigl nit gehalten vnd gegen vi;is handlen, 
als denen vbersagten, darinnen wellen wir weder babstlicher 
noch kaiserlicher recht, kaines heren exception, glaitt noch 
freihait geniessen, sunder vns der aller hiemit verz:igen haben 
vn~euarlich. Des zu warem vrkund vnd sicherhait hab ich vor-·· 
gemeller Ambrosi mit fleis erpeten di erbern, weisen Andreen 
Schreiner vnd Casparn Pawrn, baid burger zu Ödenburg, das 
sy in. pethschafft auf disen brief gestellt haben, doch inen, iren 
erben vnd petschafft on allen schaden, vnder denselben zwaien 
petschafften kh mich fur mich, all mein freund, helffer vnd 
gunner pei meinen treuen ''erpinde den innhallt ditz brieffs 
vesst vnd sttittzuhallten, welcher geben ist an Sand Maria 
Magdalena lag nach Christi i,!eburd im funfftzehenhundert vnd 
neunundzwaintzigisten jaren. 

Jel:t!se : Dl. 2930. (N. R. A. fase. 6. nr. 2.) 
Papiros, vizjcgye: medve, elölapon ket homälyo1 körvonahi, födöll 

gyürüspecsettel es hätlapon ez egykoru feljegy:i:essel: Ambras/, n. 1tafhert11rs 
111n, vruechd. 
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337. 
1531 jul. 21. Pöschl Markot vallomdsa alapjan es arra va/6 
tekintetiel, hogy a varos területeröl örök idöre ki voll tillva es 
megis visszalerl, a soproni birOi szek kötel altali halcilra iteli. 

Margs Pöschls bekhannlnuss, so er an heut dato vor dem 
edlen, vesten Andreen Paltramb, diezeit slatrichter zu Ödenburg, 
vnd Georgen Schmid vnd Georgen Tobler, baiden ralgeswornen 
zu Ödenburg, vom rate darzue verordenten gesagt vnd mit vnd 
on pein bekhennt hat amb freitag nachst nach Sand Veits tag, 
anno etc. im xxx1·1• 0 (jun. 16). 

Zumb ersten bekhennt er, sein vater, Mathes Paur, sunst 
Pöschl tuegenant, kunde den leuten die wolff schigkhen, er 
habe ettlichen nachpern ir viech damit. erpaysst. Er kunde die 
wolf pas schigkhen, wann der Pernhart herter. Er hab gesehen 
khnaben weis; das sein vater vnd der Pernhart die wölf an
einander haben geschigkht; das die wolf weinlägl am hals ge
tragen, inen zuegebracht. Sy haben den wolfen c!ft gellt geben 
vnd habens in die dörffer vmb wein geschigkht vnd sein vater 
hab alle zauberei vom Bernhart herter gelernt, so der Pernhart 
in Caspar Kolb mairhof zu herberg ist gewesen. 1 

Item dem Ambros sauherter zu Ödenburg hat er VI so! 
den. vnd ainen dessägkhen gestollcn. 

Itcm zu Stainperg hat er vor dreien wochen vngeuärlich 
Hannsen Pawr daselbs ainen halben pachen sweineins neisch 
gestolen. 

Item zu Rust amb See hat er seinem herren, dem Pekh 

1 oldaljegyz:et: non legalur propler partnles. 

Eredeti (ogalmaz:vAny hArom lvretll papl.roson, melyek mindegyikenek 
vfz:jel!ye: köz:elebbröl mell nem Allaplthat6 Abra, hAtlapon az:ono1 kez:töl azar· 
maz:6 ez egykoru leljegyz:hsel: Margs Pöschls uon Öclnburf bekhannlnuu. 
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f\\ii.lhl, aus ainem versperlen tisch 2 tal. den. gestolen auf die 
verganngenn Ostern. Dasselb gelt sei in ainem facilet gelegen. 
Vnd von des Pekh .Mälhl wegen hat er von Mert Mogkh hie 
4 kreitzer schuld eingenomen vnd von Lasla Fleischagker, Hännsl 
Flcischai!hrs sun, hie hat er schuld emphangen von Pekh Mfühls 
wegen lil lcreitzer. 

Item er hat auch verjehen, er hab ainem nachpern hie tün 
pfluegeisen ab dem pflueg auf dem veld gestolen, das ainem 
frömbden pawern vmb XII kreitzer verkaufft. 

ltem zu Leutzmanspurg hat er ain holizhagkhen gestolen, 
nachdem er hievor ausgestrichen worden vnd hat sy zu Zingken
dorf verkaufft vmb VI kreitzer. 

· ltem Laurentzn Schmid zumb Wolffs hat er ainen käss 
gestolen vnd den geessen. 

ltem zu Haschendorf hat er vor vier wochen ainen weissen 
allen pauerntuechin rogkh gestolen, der ist noch bei seiner 
mueter dahaimb. 

ltem ainem mann zu Gursen hat er ain zundpuxn ge
stolen, so er vor disemmal hie gewest, die hat er dem richter 
zu Schutzn verkaufft vmb 4 sol. den. 

ltem ·als man in hie ausgestrichen, hat er mit seinem geselJn, 
Michel Paur zu Mittern Puelndorf 1, zu Stob ain roß gestolen, 

gen Kirchslag vmb VI tal. den. verkaufft, dauon im sein gesell 
für seinen tail nür I tal. den. geben. 

ltem zu Lägkndorf hat er ainem paurn nit weit vom ort 
aus ainem schreinlisch III tal. den. gestolen, so man in ausge
strichen hab, daselbst sei er zu herberg gewest. 

ltem zu Petschadn hat er dem n. Leonhart bei der kirchen 
1111 tal. den. a)ls ainer thruhen gestolen, die hab er mit den 
slüssln aufgespe~t vnd herausgenomen. Seye beschehen nach 
den iungstverschinen Weihenächten. 

lten zu Ödenburg an der thambmüll hat er dem alten 
mulner VI tal. den. aus ainem loch in der maur desselbs ge
stolen. Sol im des mulner klain diernlein angezaigt haben. Solh 
gelt hab er verspillt vnd verzert ongeuarlich vor ainem halben jare. 

ltem zu Oka hat er dem richter im vergangen jar ainem 
peutl mit III tal. den. gestolen. 

ltem zu Traissendorf hat er n. Leonhart, ainem pauern, 

1 oldaliellyzet : aub linea non letalur. Ez a. mel!i•llyzh vonatkozhatik 
a k6s6bb al6huzott rhzekre is. 
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V 1/z tal. den. aus ainem tisch gestolen. Er habe den tisch auf -
gebrochen, der zeit, wann das beschehen, sei er nit ingedengkh. 

ltem zu Sand Merlen hat er dem n. Micheln lll tal. den„ 
so in ainem holen in ainer thruhen gelegen, gestoln vngeuarlich 
vor ainer quoltember. Die truhen sei im furhauß gestanden vnd 
die [rau sei ausgangen gewest. 

ltem im nachsten aigen vnndlerm Munichhof haben er vnd 
sein gesell, n. Hannsl, des Wolfl sun daselbs, ain roß gestoln, 

sei aines nachpern des Wolfgang daßs gewest. Dasselb roß hab 
sein gesell vnd des vater auf ainem margkht zu H.ungern ver
kaufft vmb X gulden, aber im seines tails nur die phruendt vnd 
ainen swartzen paurtuechen rockh geben vnd der vater des 
Hännsl hat solh gelt heHfen verzeren. 

ltem er vnd sein voriger gesell vnd desselben vater haben 
in <iinem aigen vier ochsen gestolen ainem mann, mit nomen 
Pfeiffer, vndter des Munichhofs vor dem turgkenzug, die haben 
sy vndterhalb Leutzmanspurg ainem hungern, der auch deutsch 
kunde, verkaufft vmb 24 gulden. Der hunger hab die ochsen 
noch. lme haben seine gesellen nür II tal. den. fur sein tail 
zuegestelt. 

ltem er vnd ob~emelt sein gesellen habem im Kärlein bei 
Kirchslag III roß, die auf die waid gespandt, gestolen. Jeder 
hab ains geriten vnd als sy die roß haimb1tebracht, haben sy 
seine geselln vmb 14 gulden auf ainem margkht verkaufft. Dauon 
haben sy im seins tails 7 gulden geben, die hab er verzert vnd 
verspillt vnd sei nach dem turgkenzug beschehen. 

ltem zu Hochperg im aigen gegen der Steirmargkh-wartz 
haben er vnd vorg<:melle seine gesellen zwai weisse roß, so 
hinclter ainem haus an die waid geschlagen, gstollen bei ainer 
nacht. Die haben seine gesellen auf ainem märgkht, da sy das 
annder vicch verkumherl, . hingeben ; ime nür II tal. den. fur 
seinen tail geben. 

Item er, Mar~!s Pöschl, sambt seinen zwaien gesellen, 
n. Veit vnd Rueprecht aus der Kalichgr.ueb auf der von W cis

hriach gnmdlen, haben nach dem lurgknz.ug ainen .fuesgeenden 

m•m bei den Ägrecn neben dem pächlein, da die hanngunden 
rusten stecn, beraubt. ßei im ain mich! sägkl mit gelt gefunden, 
das haben seine gesellen gcnomen, im seines tails 2 Lai. den. 
geben, wisse aber nit, wieuil des geltz gewest sei. 

Sambst.ig n<1ch Viti sein vrgich (jun. 17.) 

-636-

,, 



- 431 -

Item er vnd obgemelte seine zwen gesellen haben vor dem 
luq~kcnzug bei dem Ägreenpach vnJ nachst dem hofweing<1rlen 
a inen rci!unden man beraubt, im sein roß vnd gellt genomen, 
aber in nil gelödt. Dauon seye im seins tails 9 lal. den. worden 
vnd seine zwe~ gesellen sollen denselben raisigen man zu Trais
sendorf bei dem wein verkunlschaffl haben vnd sei an fruer 
tagszeit vmh die neundt slund beschehen. 

Item zumh .lesten bekhennt er, der egenant Mar!!s, wie er 
vnd sein obgemelt zwen gesellen uuß der Kakhgrueb den 
reitunden beraubt, seind sy wider zurugkhgangen gen Ncglrn
dorf-wartz, sey inen zwischen Negkendorf vnd Lagii:enpach a ·1 

ainem puhelein ain schone junge fraw begegnet, die haben sein•! 
gesellen angriffen, sy ermört vnd bei zehen phunt den, genomen, 
ir den rok abgezogen, er Margs habe der frauen mit seiner 
hagkhen ainen slag in den rugken geben vnd vom leben zumb 
tod helffen bringen. Der ain sein gesell, n. Rueprecht, het ir 
das haubt mit ainem langen messer abgeslagen, damit sy nit 
durch t.y zü geschrai kämen, darnach haben sy den todten 
corper von der strass gezogen, ain grab mit iren perghagkhen 
ausgehagkht, den corper darein gelegt vnd sagt bestandigklich, 
er wolt das grab noch wissen zu zaigen. Es sey bei zwaien 
jaren, das sy ditz mort getan vnd begangen haben. 

Finis. 
Dise articl im verlesen, ist er der on alle pein gestanndcn 

vnd verjelien an Sand Johanns des Tauffers abend seiner 
geburdt (jün. 23.). 

ltem mittichen vor Marie Magdalene (jül. 19.) im dise 
artigklen furgehalten, ist er guetlich gestannden ausser aller 
peene, 

Eodem die peinlich ge!!en im gehanndelt, ist er aller ding 
gestanden ausgenomen den ersten articl der milich halben seinen 
vater betreffend, so hie ausgelassen der vrsachen, daz er. den 
vernaint hat. 

Diser Margs Pöschl, des stathalter sun, ist durch die von 
Ödenburg auf sein thalen vnd das er vormals vmb sein ver
handlung hie ausgestrichen, im der von Ödnburg grundt V·?.r
poten zu ewigen zeiten vnd daruber herwider zu der slat 
kumen, zumb stranng verurtailt worden. Got genad der armen 
seel, amen. Beschehen freitag vor Marie Maj!dalene, im XV c 
vnd XXXJl•n jaren. 

Jp/zese: DI. 2979. 
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SOPRON VÁRMEGYE Winkler Elemér 
BŰNÖK tS BÜNTETtSEK A RtGI SORPONBAN 
(XVI-XVIII. SZÁZAD) 

A másik halálos itéief 1597-ból 
ismeretes, midón Hans Tlirckenbalter 
soproni varázslót, aki µiásokat 
varázslásra ki is oktatott, kerék_be-· 
törték. Sajnos ezen eset egy másik 
esettel kapcsolatban csak fu.tólag 
emlitteUk és bóvebb adatok felett 
nem ·rendelkezünk. 7 

1591-ben egy kópházi asszony ill 
börtönben varázslás (Zauberei) miatt. 
Bizouyitékok hiányában btlntetés 
nélkill kieresztik. 8 

. 1597-ben három.boszorkánysággal 
vádolt nót, akiket Hans Tllrcken
hal ter oktatott a varazslás tudomá· 
nyára, zárnak be. Majd jótállas é·a 
1000 ·tallér lefizetése mellett szab~
doneresztik óket. 9 

1601 · ben egy asszonyt vádolnak 
varázslással és miut~n nem egé 
s zen ·árt~tlan, egyelőre fogva tart~ 
ják.10 . ' 

1618-ban Ziegen lstvári bevallja, 
hogy tilalmas varázslási eszközö~ 
elóállitásával foglalkozik és .a va
rázslásn~k ördögi mUvészetét• gya
korolja. Bár testi bllntetést érde-

•>.z. el6bbiekben leírt 1529-es pert lásd Házi Jenő közleményében 

Sopron, 1924 · 
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melne, csal4djá-ra. val6 tekintetből 
három évre számUzik.11 

1650-ben Pintér Jörig medgyesi 
lakos feleségét vádolják varazslás· 
sal. Ó maga is beismeri, hogy mér
geket, varázsszereket állitott elő. 
Bár halált érdemelne, férjével egylitt 
szám Uzik. 12 

1686-ban hallunk végre okos szót 
is a boszorkányok ügyében. F.elszó
lalnak a képviselő testületben, hogy 
puszta gyanu és képzelódés alapján 
tisztességes embereket varázslással 

. ne v~doljanak és be ne börtönöz
zenek.11 A későbbi évekból soproni 
boszorkánypernck nyomát nem ta
láltam. 

/ 

0 Mono~rafia. I. 12. „ Monografia I. 110. 
8 Monografia I. 2J ó. 
• .Monogrnfta J, SG 1. 

1o Póda: A 3opronl bor. Monografia II. 
kötelóben.) 
· ~1 Monogrntf R II. 132. 

' 2 Lacl. 47. ot X. X. l•,aso 2. 
is fo1d. 47. ot X. X. 1•1aso. 2 
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SOPRON VÁRMEGYE Farkas Sándor 
CSEPREG MEZOV ÁROS TÖRT~NETE 

E) Özvegy PhUUSp Andrásn6 (Dorottyaasszony)°bos~orkánypere 
' . . . 1637. 

Nincs a vfülgon ország, hol e babona annyi Elldo
t.atot máglyára vitt volna, mint a protestans N émct
·országhan; a hazúnkban kivégzett boszorká1iyok száma 
elenyészülcg csekély a németeké mellett, hol alig ju
tott néhány száz máglyára Kálmán király törvényei 
óta. Igaz, hogy nálunk is volt még a mult században 
jg ilyen boszorkány-égetés, így I 728-ban Szegeden 
hat varázsló, és hét boszorkány, - köztük Dugonits 
András jesuitának, jeles magyar írónak nagya_nyja is, -
1730-ban Nagy-Károlyban egy, 1745-bcn pedig kettő 
ítéltetett máglyára. De ne menjünk messze, itt a szom
szédunkban Kőszegen is történt a mult században ily 
boszorkány-égetés.• 

2 Ugyanis 1743-ban Dicrntal Jv.italin, Schue János felesége, mint boszor
ány a következ6 okokból álllttatotl a köszegi tanács· elé: •A. rab, (Dierntal 

Budapest, 1887, 142 skk. 

1. 

1 



S most' lássuk - e· kis kitérés után -""": á csepregi 
boszor~ánypert, mely a . köszeginél ·éppen· százhat év· 
vel idősebb, a mint az sz6r61-sz6ra •Garas protocol
lum könyvében• foglaltatik: 1Anno 1637. 16:· die 7~ 
bris: Lettenek' törueniek itt Chepregben, Garas Janos 
Vram polgarmestersegeben, Radauits ·Mi hali feő biro
sagaban, ielen · leuen mind az egesz · tanacs: Causa. 
prudentis ac circumspecti. uiri J oannis .. Garas Mgri. 

Katalin) nem tudatik miném6 gonosz ·és Istentelen indulattal viseltetvén, mind'. 
Isten, mind pedigh az vihl.ghi Törvényt félre tévén, és ez által rendelt büntetés·· 
sel semmit sem gondolvin, Boszorkllnyi tudományával, és bübájoskodásával Em-· 
bereknek, és Marháknak is ártanyj, azokat elvesztenyi és ugy magba felebaré.tit 
megkárositanyi nem irtózott, a mind elsőben is Er6s Rosinára, Pallis András. 
itten Ke6szöghen lakozó Kalmár feleséghére, csak azon okra való nézve, hogy 
az kívánt Puttonyt az A. Habnak kölcsön adnyi nem akarta, oly sulyos betegh
seget, és fájdalmakat bocsájtott, hogy szegény asszony 6 egész óráigh magán 
kívül lévén, nagy kiáltásait, kiMit és tapodásait az jelen valókk iszonyu volt. 
hallanyi és látnyi. És tellyességgel mind addigh magához sem tért, és meg nem 
gyógyult, mégh az Rab asszony az Asztal . lába környékezésséböl hal.rom dara-
botskát, vagy forgficsot, az kilszöghbül (küszöb) is hasonlóképpen bár.mol, ugy a. 
söprüböl is hll.rmot, ezek mellett az szolgáló leány, és az magba hajából, úgy a 
kötényének köt6ibill egy kis darabot meczvén, ezekkel Er6ss 'nosinát meg nem„ 
füstölte. :z-or Edler nevü kapást is azért, hogy midőn 1739. Esztendöben szöl6-
pásztor levén, az Hab asszonyt az Komlónak meghtiltott szedése .miatt megh
zálogositotta volna, boszorkányi mesterséghivel eszétül meghfosztotta, ugy, hogy 
alkalmas ideigh eszén kivül lévén, mindaddig neküje szenvedni kölletett, mégh 
valamely más tudós pászfor öl.Ital meg nem gyógyittatott. 3-or. Engl Kata, ugyan 
Ke6szeghen lakozó Frayberger. Pol.I feleséghe· Tehenét., ugy meghrontotta, hogy 
nem csak rut vizelése miatt. megh nem lehetett föinyi · (fejni), hanem rövid id6· 
mulva el is kölletett nekiye vesznyi, midőn petligh ezen bübájos cselekedet ellen 
nevezett EDgl Katának szolgáló leol.nya másoknak tanításával, a vizellö Tehén 
ah\ tartott kötényét a kéménybe '!ölakasztoÜa volna a véghre, hogy mivel aztot 
okozó boszorkánynak valamit kölcsön kérnyi külletik, az ki légyen meghtud-· 
hatná, ezen cselekedetére az. A. Rab, az hbhoz megjelenvén, csakhamar oly· 
keserves betegséget bocsátott az szolgáló leányra, .hogy utóbbi életéhez semmi 
reménséghe nem volt, melybül föl sem épültvolna, ha csak a Rab aszony hoz~ 
zája menvén nekiye megh nem· erezte! volna, melynek elmenetele után ai· szol·· 
gol.ló meghjobbult, és az mol.sodik napon föl !s költ; e mellett fölyül irt Fray-
berger Pál edgyik lovának száját, ugyanazon szolgáló Leány beteghsége idejében. 
ugy becsukta, hogy sem Templom, kulcsával, se másképp !öl nem nyithattllk,. 
melly miatt a Lónak el is köllete vesznyi. 4-er. Raiff Istvánnak is egyik Tehenén 
Béka képében járvol.n, a Tejét egészen elvette, ugy hogy éppen csekély tejét, és.. 
azt is vérrel elegyítve atta, és az szolgáló leányra is kemény hideglölést bocsá
tott. för. Az ördöggel való társalkodás&, és czimborálása is megh volt, mivel. 
éczakil.n.valamely polka (pulyka) az.ablakján bemenvén az asztalán ennyi szo-
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cmmm huius oppidi Chepregh, ut A.(ctor) et dnj Ma
:gistratus ; Contra mulierem Doroteam, relictam Viduam 

»kott, melly szükségképpen nem egyébb, hanem az polka képében az ördögnek 
kölletett lennyi. Kivánnya azért a Dn. M. és A. Prokátora, hogy az meghneve
zett I. Rab az illyetén gonosz, Istentelen, bübáj9s és boszorkányos cselekedetei

·ért, ördöggel való társalkodása és czimborálásáért, hazánknak Törvénye és Tör
vényes bevett szokása szerint, nevezett szerint másoknak is példájára, przvio 
~xamine Torturz érdemessen meghbüntetessék. ~ Az l. Rabnak maga saját 
vallását lásd sub Lra F. - Ezen önkénytes vallom:l.sában a vádlott kimondotta: 
miszerint 18 éves, r. katholikus, vasárnap és innepnapokon a szent miséket láto

,gatta, a füstölést egy más asszonytól látta, midön ez nyughatatlan gyermekénél 
.alkalmazta, s miután lJ. vádolt ezt babonaságnak tartotta, mint vétket meg is 
gyónta; a többi vádpontokra vonatkozó kérdésekre határozottan tagadólag vála
~zolt. Ennek folytán a tanács, minthogy a vádolt első kihallgatásánál, az általa 
véghez vitt füstölést valónak elismerte, ezen cselekedet pedig babonaság volna, 
hivatkozva a Praxis Criminalis 35. czikkére, a vádlottat a kínfaggatás minden 
fokozata alá vettetni itélte. És nov. 28. Schue Kata a klnzatás 3. fokán keresztül 
is esett, a melyért Flaisman Antal Fiskálisnak (mivel több dolga volt) 3 aranyat, 
Mecséry István uramnak pedig egyet rendel adatni a Nemes város tanácsa. De 
miután ·a kfnfaggatás e három foka alatt Kata semmit sem vallott ... cnov. 29-éri 
folytatólag klnpadra vonatván beismerte: miszerint a vádlevélben fölemlített sze
mélyeket különféle babona- és varázsszerek használása által megkárositotta. To
vábbá, hogy az ördöggel háromszor összejött, s vele társalkodott, névszerint elö
'ször a jezsuiták téglakemenczéjénél, miclön az erdöböl fát hozván ott kinyugodott, 
s az ördög vadász öltözetben hozzája közeledett, kivel beszédbe bocsátkozván, 

·ez haza mentében klséröül szegődött, s a Fodor utczában levő szállásáig követte, 
itt töle az ördög ebédet és italt kért, szegénysége miatt azonban' a vádlott csak 
itl!-llal szolgálhatott. Mielőtt az ördög az oda nyujtott italt elfogadta volna, azt 
mondta: hogy ő az ördög, s fólszólitotta: hogy adjon nékic véréből, mit a vádolt 
megtagadván, az ördög eltávozott. Ezentul vele egy év mulva Kanicsár kertjének 
.ajtajánAI akkor találkozott, midön a magyar utczában nem rég vásárolt házába 
hordozóskodott, hol az ördög ismét vadász alakjában jött elébe: s tőle ismét vért 
kivánt, de 6 t.zt ujabban megtagadta, mire az ördög tovább ment. Végre vele . 
harmadszori alkalommal ismét egy év mulva férje házában jött össze. Ekkor az 
ördög az egész éjet az istálóban fölhalmozott csalitban töltötte, s reggel midón 
vádlott a s~ükséges tüzel/S fáért a kertbe indula, az ördög ötet kísértve, három
,ezori kéznyujtásra kérte meg, azon kérdésére, hogy ezt mi okból kívánja, az 
-ördög azt válaszolta: hogy más emberek is nyujthatnak egymásnak kezet, mire 
·IS kezét· oda nyujtván, az ördög eltünt. Miután a törvényszék által a felől is 
megkérdeztetett ; hogy az ördögnek jele, vagy bélyege testén hol vagyon ? Vll.dolt 
n1it sem akart vallani, azért ujabban klnpadra vonatni rendeltetett. Ennek foly
tán decz. :z-án kihallitattatván, elöbb tett vallomását egészben megerősitette, s 
midőn a 1spanyol csizmák•-kali klnzást alkalmazták, az ördöggel való szövet
ségét, mulatozását, tivornyázását bevallotta, oly hozzáadással: miszerint több 
.asszonyokkal a Fodormalom rétjén l'akmározás és mulatság végett, ö is megjelent, 
.s itt az ördög magyar öltözetben szinte jelen volt és hegedO.n játszott, ö pedig 
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puidi quondam Andrea! Phülöp, ín dicto oppido Chep.
regh commorantem, ut J.(ncusatus). 

ln persona Pfati dnj Magistratus, Petrus Me.szleny 
cum iiris pponit, miuel bogi az elmult · pünkösdnap-: 

ellltte tisztelete jeleül térdét meghajtotta, vele tánczolt és két ízben bujálkodott;. 
Ezen töredelmes vallomására a biróság vádlottat a klnfaggatás többi fokozatar 
alól fölmentvén, fölötte következő itéletet hozott: Miután vádlott A. mind a kín~. 
padon beismerte, mind pedig a bíróság által való ujabb kihallgatásá~ál megerő-• 
sitette: hogy nem csak a vádlevélben ·ellene fölhozott bübájos cselekedeteket 
követte el, melyekkel ördöngös és boszorkányi mesterség által az embereknek 
ártalmat okozott, úgy szinte hasonló mesterséggel azokat meggyógyította, ....: 
hanem kézfogás mellett az ördöggel szövetséget is kötött ·a végett; hogy vele
társaloghassék, s ennek folytán jobb lába talpán az ördög jelét, vagy bélyegét 
elfogadta, s igy szövetkezését elfogadván, más hasonló ördöngös mesterségben 
megrögzött asszonyokkal, éjjeli idöben összegyülekezeteket tartott, ezekben tán
czolás, lakmározás és ivás közbe az ördöget istenének imádta, és igazi Teremtő
jét és Megváltóját megtagadta, és a mi több, két izben az ördöggel magjának 
bevevése mellett testileg közösködött, és így magát valóságos boszorkányá avatta 
föl. Mivel pedig hasonló kárhozatra méltó, borzasztó és tilalmas cselekedetek 
ínások elrettentő példájára megboszulandók lennének, a vádlott Alperes, mint a. 
fönnemlitett módon megátolkodott boszorkány igazságosan megérdemlett bünte
téseül, és másoknak elrettentő példájára halálra ítéltetik, és a hóhér által. elevenen 
megégetetní, s - ekképen az élők sorából kitörültetni rendeltetik. - Az 1743 decz. 
4-én tartott tanácsülésbcn határoztatott: hogy jólchet ugyan az A. rab maga szája 
vallásából kijött Istentelen bübájos boszorkánysága miatt halálra sententiáztatott,. 
és hogy elevenen hóhér által meghégettessék, determináltatott: de mivel az n1aga 
Istentelenségit és Iste1.llül lett elpártolását töredelmes keserves siránkozásokkal 
meghbánta és ·siratta, az ördögnek és ·minden zimborálásinak lemondott: azért. 
az N.·Magistratus ezen kemény büntetést meghkönnyebitette, úgy, hogy legh-· 
először Hóhér által feje vitetődgyék, azután ugy teste elégetessék. - Eljövén. 
azért ma az executionak napja, Biró uram eő kglme szokás szerint az Rab-· 
asszonyt az N. Magistratus eleibe hozatatta, és uyonnan eleibe adta, hogy az: 
meghirt okokra nézve halálra sententiázva légyen, annak véghben vitel~re extra 
serialiter az Sententiát németh nyelven nekie uyonnan megmondotta, és ugy a. 
pálczát ketté törvén Lábához haitotta, melyre a Börtön(őr) az vasat róla levevén,. 
Biró Uram az Hóhért kiáltotta, kiis az Nemes Tanács szobájában bejövén, az 
Rab kezében adatott, hogy leghelőszer fejét vegye, és azután testét eÍégesse, s. 
ilyformában az élők számából kitörültessék, És így meghlevén az resignatio, az 
N. város kapitánya szokott, és arra rendelt fegyvereskezet levő Emberekkel edgyütt 
ad Locum Suplicii pro efectuenda Executione kikésérte. - Midőn a rabasszony 
az ítélethez képest a hóhérnak átadatott és kivezettetett, a város birájával némely 
bizonyító leveleket közlött, melyek szerint a rab némely általa megnevezett, s• 
boszorkányságban vele részesnek állitott, de ártatlan asszonyokra vonatk~zó val
lomását visszavonta.• - S valóban a szerencsétlen nő az ítélet értelmében ki is. 
végeztetett. Szóhagyomány· szerint az elégetése a katonanevelde és benczések 
kertjei kö:i;ött . található téren ment végbe. - L. Chernel K. i. m. 229-233. 1. 
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taiban, ez ielen ualo 1637 esztendöben, az mikoron 
ezen beöcsöletes Varasnak elejtő! foguan ualo töruenie 
es szokasa · szerent, ezen helsegbeli piarczi csor<las, 
M ihali nevö, az megh mondott mod szerent, mikoron 
az elöttö iaro marharol auagi tehenekröl turot, vayat, 
es egieb. neki iaran<lo szolgalattiat kerte uolna, az 
többi közzöl mikor az J. aszonnak hazahoz kerölt 
uolna, . ott adatott nekj szolgalattiaban ez ielen ualo 
Turo, meli ezen asztalon uagion, melliet mikor az 
meghneuezet csordas meghakaruan ennj, meghsze-: 
get volna, ezen turoban pedigh egi egesz tikmonj ·ta
laltatott be csinalua, melliet · azon csor<las el nem 
mereszeluen titkollanj, uitte ezen uarasban leuö cse
mesterie eleibe elseöbcn, annak utanna adatott ezen 
uar':1-si magistratus kezebe, az meli uarasi Magistratus 
tisztinek megh akaruan felelnj, inquisitiot · tartuan 
felölö, nemelliek · uallasabol meghteczet az, hogi az 
J. asszony cselekedete let legien; mind hogy pedigh 
ez, eördöghi mestersegh neköl, masoknak kara, auagi 
veszedelme neköl, bü-bai s babonasagh neköl megh 
nem lehetett, kiuannia az Dnus · Magistratus, hogi 
mi uegre cselekette es elt legien ucle, a<lgia okat, 
alioquin mint effele büiös baios boszorkansaghkcppen 
uaraslo asszony felül, törvcnt uar, s kivannja is, hogi 
megh büntetüdgick erette. - Az J. azony personaliter 
astando azt mon<lgia,· hogi az az turo nem az eö keze 
munkaia, sem nem eö atta nekj. mert eö enne! soc
kal nagiobbat adot nekj, azert egiataljaba tagadom, 
hogi az en turom uolna, s en attam uolna az csor
dasnak, az mellien kez is uagiok meghesküdnj. 

Procurator dnj Magistratus ptestatur de simplici 
negatjva ipsius · J. noha ut <licit, noha iollehct, hogi 
az J. azony elsöben az eö ellene erigaltatott acciojat 
az A-nak vakmerökepcn tagadgia, · utanna adott azt, 
hogi azon tagadasa szerent kesz uolna szemcliebcn 
megh is esküdnj, az melj ebbeli feleletjucl az orszagh 
törvenie ellenkezik, mert az kj valamit tagad effele 
feiben iaro dologban, hat azt ellene bizoniettanj keöl
letnek kiuannj, melj bizoniettast ellene ha az feölpeö
rös eluenne, aual szaba<l ·lenne, ha pedig el nem uenne 
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hat az Alpeörös az illjeten dologban ·huszad magaual 
keöllene ·magat expurgalnj; az J. aszony ·pedig feiet 
le nem teuen az teörveniszek elöt, meghis uakmerö
keppen tagaduan, azért orszagunk ' töruenie szerent 
nem maga szemellieben, hanen pleno iiro ugimint negi-, 
uened magaual tartozik magat mentenj, az meli ·sze
rent az A. töruent uar. 

Deliberatum est: Polgar mester Vram tanacsival 
eggietem, meghertven procator Vramnak feleletit, es 
az J. aszonnak is uakmerökeppen ualo tagadasat, azert 
minthogi feiet le nem tette, semmj bizoniettast nem 
kiuant, talaltunk io · leölkj ismerettel illien teöruint: 
miuel hogi az Turot nem eöuenek mondgia, es aszt 

. is tagadi_a, hogi nem eö niomta, es hogi maga sze
melieben kesz is uolna megh esküdnj raita, mint hogi 
feibe iaro az. dologh, mahoz tizenötöd napra mencse 
magat huszad magaual tisztessegbeli iambor szemeliek
kel, kikhez semmj gonosz hir nem hallatott, hé!- ·ma
gat meghmenthetj, az vtan teöruenie' pnuntialtatik, 
ha megh nem menthetj magat, ugys töruenj mondatik, 
ez az Uraim meghismert igaz töruenie. 

Anno 1637. 7. <lie 8-bris: Lettenek törueniek itt 
Csepregben Garas· J anos Vram polgarmestersegeben, 
Radauits Mi hali uaras biraia, ielen leuen ·mind az 

· egesz tanacs : Az J. asszony kepeben kotai J anos penes 
noui J udicy allatj ptestaluan, hogi annak ·az Actionak 
itt semmj hele nincsen ez okbol, miuel hogi. Orszagunk 
teöruenie az, hogi minden ·Magistratus, es var.osoknak 
elei, bizonios inquisitiot celebraltat, akik bizoniossat 
lattak, meli gonossagnak uetetik be. Ez pedighlen 
az dologh semmi bizonios inquisitiobol nem uitetet 
uegbe, dato sed non concesso, egi · bizonsagnak ual
lasa leuen, meli az is homalios, orszagunk teöruenie· 
szerent: unus testis quasj nullus testis" az mikor pe
digh azt az Turot, az meli actioban uagion denotalua, 
az hüteös chemester hazankent, ugi mint az · pap
vczaban hordozta uolna, kinek kinek hazahoz; 1es hüt 
szerent meghesküduen mindenik külön maga szemel„ 
lieben, azok pedigh ment emberek · leuen, az megh-

, tieuezet- ·J. aszonihoz pediglen ·az az hüteös .· chemes
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ter ur ieöven, tartozott uolna· aszt is az mint az teöbbit 
igassaghosan hüt szerent ra kerdenj, es így ha ma
gat menteghette uolna az hüttöl, így keöllöt uolna 
peörbe szallany vele, ez okokbol kivannja az 'J. aszony 
az actiot orszagunk töruenie szerent le szallitanj, teör
uent uar. 

Ezután a protocollumban (két lapon) Meszleny 
Péter és Kótai János (védő) ügyvédek ellenérvei fog
Jaltatván, érveik meghallgatása után a tanács határo
zata így hangzik : 

1Polgar mester Vram tanacziual eggietemben iol 
meghuisgaluan procurator Vraimnak feleletieket, ta
laltunk illien teőruent, miuel hogi az J. pcatora sem
mit uyat nem felelt, hanem czak simpliciter kiuannia 
azt, hogy az előbbeny ellene irattatott actio le szal
lion, sem feiet le nem tegzj, sem maghat artatlansa
garol it nem mentj, annak okaert az elöbbeni delibe
ratio szerent, mahoz tizenötöd napra huszad magaual 
itt mencze magat, iambor tisztessegbeli szemeliekkel, 
ha meghmenthetj magat io, ha pedigh megh nem 
menthetj akkor töruenie leszen. Ez az Vraim megh 
ismert igaz töruenie. 

Procurator J. ptestatur super ista deliberatione, 
et apellat ad sedem Dnj Terrestris. Procurator dnj. 
Mgri. · Ciuium deliberationj inhcrendo, <licit, hogi az 
megbírt pcator nem apellalhatja, seöt az teörueny 
szek biray is nem transmittalhatjak az dolgot mind- · 
addigh, migh finalis deliberatiot nem pnuncialhatna
nak, holot megh az J. aszonnak semmj sulios teör
ueni .nem pnuncialtatott, mert finalis deliberatiot szoktak 
transmittalnj. - Deliberatum est. Et transmittitur». -· · 
(Utóirás :) • Concordantiara ment eő Ngha Saruarj 
'Szeken.11• 

Látjuk tehát, hogy eme boszorkánypernek nem 
lett oly szomorú kimenetele, mint a kőszeginek; vala
mint az 1643, és 1653-ban Nagy Pál pleb. idcjéLen 
tárgyaltnak sem, ki szintén •megengedte vétkétn a bübá
jo::; Rabay Katalinnak, ki~ perbe fogatott, nem tulajdonít-

•Garas 1. 51. 1. 
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ván bűbájos· tettének semmi nagyobb fontosságot; q;ak 
azt kivánta a tárgyalás utján megtudni,· hogy •kitől 
eredett és mi végre ama' nagy · gonoszság• -· . hogy 
t. i. öt azon cselekvénynek, mely szent · hitünkkel el~-· 
lenkezik -· haszontalansága és eréStlensége felől: kellő-: 
kép megoktathassa. 

Megyénkben az utolsó (állitólagos) boszorkány Kosnyák (másként Vlaso
vics) Ilona volt, kinek perében Mária Terézia királyné, (betiltva a kínpadra vonást) 
1768 apr. n-en azt írja a soproni hatóságnak : •quatenus absque ullius Torture 

' applicatione, aut v1s alicujus illatione (antelatam mulierem) super 9s qu;e Eidem 
imputentur, actutum adeoque prztixo indilate eapropter Magistratuali~m con~ 
cursu articulatim judicialiter examinare facere, ac taliter peractum Ejusdcm exa
men nobis quanto. ocius submittere, ac ab ulteriori eatenus benigna ordinatione 
nostra prrestolari rlcbeatis et teneamini• stb. (L. megyei levéltár.) 

Aug. 26-án Csitke György és felesége Margit, bo
szorkányság gyanuja miatt befogatván, ügyök a törv. 
szék előtt eképpen tárgyaltatik: • Lettenek törueniek 
itt Csepregben, Szabo Ferencz Vram Polgarmesterse
geben, es wrges Ben·edek Feö Birosagaban, ielen le
uen az egesz Thanacs. Caussa honestre Mulieris Do
rotthire, Consortis puidi Joannis Nemet in Oppido 
Csepregh · commorantis: Contra puidum Georgium 
Csitke, nec non Consort. eiusdem Margaretam ibidem 
commorantes, ueluti in Caam attractos. - ln psona 
pfat. A. Petrus Meszleny cum iiris pponit. Miuel bogi 
az elmult zent Peter nap taiban ez ielen ualo 1643 

· esztendöben, mikoron az· A. asszony hazanal bizonios 
barati leuen : az fölliöl meghirt nap taihan es esz
tendöben, ·ezen helsegb~n leuö Vr hazanal, itt Csep
regben ·Sopron' uarmegyeben. leuöben eö Ngok bora 
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arultatuan, az A. aszony ment uolna ·oda tiztessege
sen es embersegessen, senkinek ott semmit nem uet-
.:uen,; mfot eöregh embermidön ott nala leuö·erzeniet elö 
uette uolna, hogi bor arrat füzetne, neminemö felede
kensegh, · ·auagi maga· gonduiseletlensegeböl erszeniet 
el eytuen auagi el hullatuan, az ott maradott uolna, az
melliet az· ott leuö korchomaros ·Simon :Peter, auagi 
mas rea talaluan föl uett uolna, 'es aszt· fölnytuan, 
hogi -meghnezne mj uolna benne, ·az penz között· ta
lalt olj szert, auagi csinalmant is, ·meli nem szüntö 
ionak talaltatott, az melliet el nem titkolhatuan, ha
nem Ín publicum az helsegbelj gonduisel~k eleiben 
kölletett iutatnj, es midőn aszt tudakosztak uolna 
kie legien, az A. aszony tagadast semmit nem tett 
benne, hanem az erszent magaenak mondota raita leuö 
kulcsaual egiöt. Aszt. az csirialmant penigh, hogi nem 
magatol gondolta es hordozta uolna . uele~ hanem az 
fölliöl ineghirt J-k: tudni illik eö felesege . Margit, 
az Vr.atol ugimint Csitke Geörgitöl küldöttö uolna 
nekj, minthogi az A. aszony bizonios . üdötöl fogua 
az giomratol meghdagadozuan, nagi fuladozasban lett 
uolna; az J. aszony penigh sok izben hozza iaruan, 
altatta el uele, bogi csak magaual hordoznaia, semmj 
niaualaia nem lenne; mint beteges es egesegtelen, -
nem az uegre, .. hogi ördöngösködöt uolna. uele, hanem 
hogi· betegsege· megh iobbollion-. ..-;-"- .magaual hordozta1 
ha· mit· hasznalhatot uolna: ·uele; aszt· pedigh az egesz 
Varos tudgia, hogi az A. aszony gyermeksegetöl fogua 
iamborul · es beöcsöletesen uiselte magat uensegeiglen, 
azert hogi az J-t61 ~s felesegetöl iutott legien kezehez, 
eö mj uegre csinalta es massakat is eltetett uele,. maga 
is· mj uegre · elt uele; maga_ tudgia, de ·az A. ,kesz 
aszt meghbizoniettani, hogi · ezeknek kezektöl iütt 
.kezehez, 111elliet meghbizonietuan kiuannia, hogi az 
töruen. erte 1, erdemek , szerent ·. meghbüntesse eöket, 
meli · J-knak nem: czak egi, sem kett, sem harom rönd" 
belj gonssz · cselekedettiek · az „ melliekben · függöttenek,. 
'hanem többek is meghbizoniosznak, de ez A-hoz soha 
semminemö ·gonosz szo 'nem · adattatt,, ut ·.supra. az 
bizonsagok vallasj utan · töruent uar. 
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Erre az alperes (J-k) ügyvédje Király György azt 
-feleli, hogy a felperesnek ezen emelt vádja semmiké
pen sem alapos és helyes «mert akarm j gonosz csele
kedetben talaltatott ember is, auagi az kinel ualamit 
talalnak is, olljan simpliciter masra nem Uadolhat, 
hagi azzal magat mencse, hanem expurgallia magat 
.elöször, az mint effele dolgok immar az Vrunk eö Nga 
saruari törveny-szekin forgot deliberatiokbol, az mel-· 
lieket az protocolomokban be is irtanak, uilagossan 
kj teczik, 1> kivánja tehát - 11 hogi primo et ante omnia 
mint hogi eö nala talaltatott az az parteka, expurgallja 
·magat V runk eö N ga kepi, es az beöczöletes tanacs 
-ellen, az vtan iöuendöben keszek az J-k törvent allanj 
·nekj ; mast azert kiuanniak az J-k: hagi absolualtas
-sanak az A. keresetitöl, es maid keöltsegeken is marad
_gion az A. petit J udicium. >> 

Azonban az A-k ügyvédje aragaszkodik az eö elö
beni feleletihez es keresetihez, az J-knak penigh fele- · 
letek ellen aszt mongia, Miuel hogi ez J-k: az A-nak 
-nem feöldes Vrai, sem Magistratusi, hanem czak keö
zönseges polgarj-tarsaj, az melliek ellen az A-nak 
magat igazetanj, auagi mentenj orszagunk töruenie 
:szerent nem kiuantatik, ~ - követeli tehát, hogy az 
J-k •az keresetre felellienek megh igazan, ualliak 
auagi tagadgiak megh, hagi az az csinalmany iutotte 
:az eö kezektöl az A·nak kczehez auagi nem, melliet 
.ha : meghuallanak, az A. nem tartozik bizoniettanj, 
ha penigh tagadnak, kesz az A. meghbrzoniettanj 
.az eö keresetit minden puntiaban, es azutan az tör
·veny "kinek talallion mentseget, es kit kellessek is bün
tetnj, aszt az birak feöl talalljak, az meliröl töruent 
uar. - Deliberatum est: Polgar mester Vram tanacsi
.ual eggietemben io leölki-ismerettel hozza szoluan, es 
szorgálmatossan ruminaluan prokator Vraimek felelet

:tieket, talaltunk illien teöruent, miuel hogi ez ket 
-Causansok egimashoz hasonlo szerneliek, nem tarto
zik az A. magat expurgalnj, miuel hogi az J. nem 
magistratussa, hanem az mint egimas ellen töruent 

.fogattanak, ·tartoznak dir:ecte felelnj egimas ellen, an
nak utanna töruent mondunk.» 
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Erre az alperesek ügyvédje tagadja, hogy az A-k 
az J-ktöl kapták volna •aszt az partekat», s kiv6.pja„ 
hogy· bizonitsák ezt be • iambor es tiztessegbeli sze
meliekkel, nem attiafiakkal, haragossokkal, auagi egieb 
interessatusokkal • ; · mire a felperesek ügyvédje kije-: 
lenti, hogy készek is azt « egi meghneuezet bizonsag
gal, ugimint Kiralj Andrasneual meghbizoniettanj, az. 
kj szemeuel latta, mikor nekj atta az J. az A-nak; ha az. 
törveny elegsegesnek nem itelne, kesz az· A . . aszony 
maga· ·is meghesküdnj raita az szerent, · de mint bogi 
az '). aszony maga is bizoniossan meghuallotta egi
nehany szemeliek elött, annak okaert hütj szerent ual<> 
uallasa nem kiuantatik az A.-nak, de azert az eö ke
resetinek minden reszeit · kesz megbizoniettanj, es 
maga is meghesküdnj, ut supra ha. kivantatik, tör-
uent uar.11 · 

Azonban az J-k ügyvédje ismét kifogást tesz az; 
A .-k • nominalt ·egi testise felöl, tudnj illjk Kiralj An
drasne ellen, az melj dato sed non concesso, ha bizon
sagh lehetne is, de orszagh töruenie szerent egi bizon-· 
sagh semmj bizonsagh, egi az, mas a·z, bogi az A-nak 
sellere is, az meli sem ellene, sem mellette be nem 

. uetethetik; igi megh az maga· szemelieben ualo eskü
ues nem admittaltathatik, az többj bizonisaghi immar 
kik legienek, megh nem constal. 11 
· i .Mire· a· felperesek iügyvédj e 1 azt válaszolja, : • hogi. 
az ·meghneuezet egi bizonsagh ellen ·az J. semmit 
.nem szolhat, mert· iambor es tiztessegbelj szemelj, az; 
A.-ual egi kenieren · es egi kereseten sincsen, ennek 

·az keresetnek · is semm~ . resze asztot · nem . ·illetj, per. 
hoc, az illien bizonsagot_. mind az· orszagh ·teörvenie 
szerent, mind penigh az uarasnak szokasa szerent ·be
uetethetik, kiuannia, bogi az többiuel · egiöt ·be uetet
tetuen, töruen mondattassek. 

Nemet ·Janosne bizonsaghj: 1.::Testis Kys Andras. 
annor. 50: Hütj utan ·uallja, bogi . hallotta Csitke 

"Geörgi Lakojatol Darabos· · Ilona tol,·' hogi latta aszt 
az portekat, melljet Csitke Geör~i ·uitt. Nemet Janos
nenak, :_ · kezeben is· uolt. 2. Test. Tuba Gergeli , 
iuratus et · examinatus 'e~t,, nihil scit. 3. Test„. Föczin 
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Imre annor. 60. iurat. examinat. hütj utan vallia, hogi 
hallotta Nemet J anosne Lakoj a tol az tarron, hogi 
1atta szemeiuel, mikor Csitke Georgi, Nemet J anos
nenak atta aszt az Partekat. 4. Test. Vas Janos an
nor. 37. iurat. examinat. fassus est, hütj utan uallia, 
hogi Csitke Geörgihoz ment uolna, hogi szantanj kerie, 
-de othon nem uolt, hanem az felesege mondotta, hogi 
_J anos uram, hallottade eszt az mj szegjenünket; en · 
mondok nem hallottam, mast iöttem Heflanbol; monda, 
im Nemet J anosnenal talaltak ualamj szerszamot, mj 
reank fogta, hogi mj attuk uolna nekj, de ha szüntö 
mj . attuk uolna is nekj, nem köllött uolna kj mondanj, 
ha egiszer ketszer meghfogtak uolna: is, megh ha 
szüntö vasba uertek, auagi Pressbe szoreitottak uolna 
is. 5. Test. Barbelj Mihaij annor. 50. jurat. exam. fas
-sus est, hütj utan uallja, hogi hozza mene Fondak 
Benedek fei mosatnj ; besze<l közben hoztak elö, mint 
iartak Nemet J anosne es Csitke Geörgyne; mondotta 
Fondak Benedek, hallottam ugi mond, hogi beszel
lc:ttek aszt, hogi Csitke Geörgi mondotta uolna, hogi 
:a.szt az partekat nem atta volna negiuen forenton. 
·6. Test. Barbeli Mihaljne Borbala, iurata examinata 
fassa est, hütj utan uallia, hogi mikor aszt az parte
katel uesztette Nemet J anosne, eöt küldöttö Csitke Geör
:gynehez, hogi meghtuclakozza tölö mire ualo uolt az az 
:szerszam, meljct nekj' küldöt, mert el uesztette, es Si
mon Peter Leany talaltak mcgh, azcrt immar mint 
leszen az dologh, arra sokkeppen felelt, 'mert nemclj 
szauaiual tagatta, hogi eö nem atta az loncsos k ..... k 
hol aszt mondotta, hogi ha szüntö en: attam volna is, 
nem köllött uolna kj mondani, nem tutta-e az az re
-szeges k .... az Cziganiokra fognj; en arra aszt mon
·dom, hogi szegeny aszoniom mast itt nincsenek az Czi
ganiok, ha azokra fogta uolna, elö köllene hiuatnj eö
ket, es mikent lenne az dologh; azt is mondotta, hogi 
ha uasba uertek uolna es az Csigara uoritak uolna is, 
nem. köllött uolna kj moncJanj aza reszeges k . . . 
7. Test. Fondak Benedekne Ilona, jurata examinata 
fassa est. hütj utan uallia, ·· hogi hazahoz inent Csitke 
Geörginenek; monda nekem, te Fondakne, miert le-
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szen bizonsaga az Urad Nemet J anosnenak; en arra. 
mondam, en nem' tudom, ha leszen-e· auagi nem, tj 
tudgiatok mint iartatok; arra monda · nekem, az Vr 
Isten ne atta uolna, hogy megis ismerhettem uolna, 
mert ha attain is, nem aueghre attam, hogi igi iariunk 
uele, es hogi ez köuetközzek belölö. 8. Test. kirali 
Andrasne kalman Anna, iurata examinata fassa est, .. 
hütj · utan uallia, :hogi szemeiuel latta ·mikor Csitke 
Geörgi, Nemet J anosnenak hozta aszt az partekat; es. 
kezeben aduan aszt mondotta Csitke Geörgi N emef 
Janosnenak, ne· anniok, de az Istenert kerlek, feöl ne· 
olgiad, az· Nenem foga; es az erszeniebe· teUe; hogi 
elmene Csitke· Geörgi, kerdem, - edes Nenem mit 
ada Csitke Geörgi, penze uagi micsoda, mire ualo; 
arra monda, had iarion most, azutan meghmondom 
mire ualo. g. Test. Fekete Mihaljne Orsik, iurata exa
minata fossa est, se nihil scire. 10. Test. kis Andrasne· 
kata, iurata examinata fassa est, hütj utan uallia, hogi 
hallotta Darabosnetol, hogi elö, hozuan Nemet J anos
net es Csitke Geörginet mint 'iartanak legien, mon
dottak, hogi imennj féle, s amannj féle az az parteka, -
de félenny sincs, en lattam szemeimmel. II. Test. 
Tuba Gergeljne kata, · iurata examinata fassa est. hütj; 
utan uallia, hogi 'hallotta Csitke Geörginetol aszt, hogi,.. 
hogiha. eö riala ualamit talalnak is, de eö soha· nem 
fel az· töruentöl. I 2. Test.· Farkas Geörgine Anna,. 
iurata examinata fassa ·est, hütj utan uallia, hogi egi
kor ment az malomba; Darabos Ilonka ot uolt; hozank: 
elö mint iartanak Nemet J anosne es <:;:sitke Geörgine; 
kerdem az Ilonkatol, mit lattal, uagi mit tucz ahoz. 
az Aszoniodhoz·; monda, en nem tudom, en nalam is 
uolt az az szerszam, Josa Deakal haromszor uolt tör
ueniem, mindenszer nalam uolt. 13. Test. Szodonicsne· 
Ilona, iurata examinata fassa est, hütj utan uallia,. 
hogi semmit nem tud az dologba. 

Deliberatum est: Polgar mester- Vram tanacsiuat 
eggietemben szorgalmassan meghexaminaluan · az bi· 
'zonsagokat, es az mit hütök utan uallottanak megh
uisgaluan, talaltunk illien töruent, Miuel hogi az bi
zonsagoknak uallasokhol nyluan kj teczik,. hogi az. 
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partekat Csitke Geörgine küldöttö az Vratol Csitke 
Geörgitöl Nemet Janosnenak, azert mahoz tizenötöd
napra mind. ·az harom szemeiy mencse magat huszon
eggied magaual, tizt~ssegbelj iambor szemeliekel Csep
regiekel, nem uidekiuel, hogi aszt az partekat Csitke 
Geörgi felesegeuel eggiüt nem gonosz uegre attak; es 
hogi Nemet Janosne is nem gonosz uegre kerte tölök, 
hanem· io uegre; ·ha meghmenthetik magokat, ac kor 
finalis deliberatiojok leszen, ez az Vraim meghismert 
igaz töruenie. :i. 

Szept. 23-án perök újra tárgyalásba vétetvén, al
peres két védő-ügyvéddel jelenik meg (ú. m. Király 
Gy. és Szekeres Mártonnal), kiknek a felperes ellen 
előadott hosszas ellenérvei (5 lapon) meghallgatása 
után a tanács végzése (mivel a bekövetelt 2 I tanut 
egyik fél sem állította a törvény elé) így hangzik: 
«Deliberatum est: Polgar mester Vram . tanacsiual 
egietemben szorgalmatossan mcghuisgaluan procator 
Vraimnak az dologh mellet ualo beö felelettiek, ta
laltunk illien töruent, miuel hogi nemet J anosnet az 
parteka üeget fogatta megh Polgar mester Vram, es 
uiszontak Nemet J anosne meghfogatta Csitke Geör
giöt felesegeucl; mint hogi tagattak, hogi eök attak 
legien nekj, ackor egimas ellen feleluen, uelettünk 
mcntseget nckj ad quindenam, hagi mindenik külön 
külön hussonegied inagockal mencsck magokat, hagi 
nem gonosz, hanem io uegre attak; post terminum 
miuel hagi az törueni elött mind az ket fel nem men
tettek magokat, annak okaert mind az ket fel Cau
sansok azon allapatban maraduan, kiuantatik az, hagi 
RZ P.eör mellett, meli ighen feöben iaro, rend szerent 
pce<laluan, directe ad rem tartoznak felelnj, ha mj 
igassagokat remenlik, miuel edigh oli derekas uallas 
nem talaltatott, meli mia.tt halalos türuinnek köllött 
uolna Jennj, ez az Vraim meghismert igaz töruenie. » 
Erre mind a két fél fellebbezi ügyét az uraság tör·v. 
székére, s késznek uyilatkozik megesküdni, - a fel
peres arra, hogy az alperestől kapta «aszt az gonosz 
szerszamot, auagi eördönghes csinalmant », - az al-
peres pedig hogy nem « rosz uegre atta nekj. 11 -
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A Sárváron ·kelt végzés így hangzik: ··Anno 1644. die 
22 Juny,- in · Castro „ Saruar, cleliberatum est: Ha!)ent 
partes concordandj · facultatem. Mgr. Philiphus ({az. 
dagh •m. p. »' Hogy miben történt. köztök a kiegyezés, 
nincs nyoma a jegyzőkönyvben. 

'. Garas prot. 1. 272. 1.. 

J~9. 

Apr. 26-án Polgflr Istvánné mint felperes pert 
indít a törv. szék bírái elött Varga Jakapné ellen, ki 
öt bübájosságr61 gyanusitván, becsületét tönkre tette. 
Perök igy hangzik: aTöruenny szerint valo kereseti 
Polg~r Istvan felesighi kys Margit Aszonynak mint 
feö-pefirösnek, Varga J acap felescghi Ilona Aszony 
mint allpeöreös ellen. Procator Steph. Nagy de Ne· 
meskcr, ii1 persona A. proponit, hogy ·ez ielen valo 
r-648 ezten<löben H usvct elött valo Vasarnapon, mi· 

.dön tudnaillik ezen A. Aszony, itt Csepregben Soprony 
Varmegyeben, az maga háza elött Cseruczaban bike· 
sigessen több s.zomszedival veztegh ülvin, es senkinek 
semmit sem szolvan sem vitvin, azonban ezen megh
nevezet J. aszony nem tudatik miczoda gondolatbul 
es gyülölsigh bül, ezen A. aszonyt sok neheztellö szok
kal J.lletvin, az töbi közöt ezt mondván neky nilvan, 
te etted megh az en gyermekemet, mely szoval ezen 
A. aszonynt. hiriben, neviben meghkisebittette es holt 
elevenne tette. Azert ezen A. aszony le teszi feyet, es 
kivannya Orszagunk - elő Törvinye szerint, hogy rea 
bizonicza, hogi eö effeli büiös baios es Eördönghes 
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legyen, halotti elcgendökippen rea nem bizonithattya, 
kivania az A. hogi az· J. aszony nyelvin maradgion, 
es az A. absolvaltassek, az J. aszony penigh Publice 
in Templo vel in Cimeterio Coram Rdo Dno Parocho 
et Scnatoribus, tartozzek eöth mcghkövetni es Tiztes
seget neki meghadni, melyrül Törvint var.• 

Ezután l<ét lapon a két védőügyvéd ellenérvei 
foglaltatván, végre megnyugosznak ·a felperes ügyvéd
jének ama kivánatában «hogy az A. aszony le tivin 
fcyet, nem tartozik semit is bizonitani, hanem Orsza
gunk Törvenye szerint (part. 2dce Tit. 32. 33.) az J. 
tartozzik huszad magaval magat meghmenteni, mind
azonaltal ha az Törveny ugi talalia, hogi az A. bizo .. 
niczon, kiz liszen de facto az J. ellen erigalt actiot 
mcghbizonitani, ct in supplcmentum magha szeme
liehcn is meghcskiidni. » 

Erre a szükségelt husz tanu beicléztetvén, eskü 
alatt nyilvánított vallomásaik után, a következő hatá
rozat hozatik: « Polg. Mester Vram Tanaczival · egye
temben meghvizgalvan procator Vraimnak feleletyeket, 
es az bizonsagokat is hütök utan meghexaminalvan, 
talaltunk illyen Törvint, mivel hogy az bizonsagoknak 
vallasibul nilvan ki teczik, hogy Varga J acapne mon
dotta Polgar Istvánnenak, te etted megh az gyerme
kemet: . ezen gyalazatos szovaiert convincaltatott in 
emenda lingva, ugimint fi. 20. melinek fele az . Dnus 
Magistratuse,· fele penighlen az · halgato fele.· Tizen
ötödnapra penighlen tartozik az A.-t, itt az feölseö 
Templomban terden alva meghkeövetni embersighes 
emberek ielen litiben, meghadvan neki az eleöbbeni 
tiztessigit, és az pinzt is azon napra meghadni. ·Ez az 
Vraimnak igaz meghesmirt Törvinye.' 

1 Garas prot. II. 17. 1. 
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SOPRON v ÁRMEGYE Varga Endre (szerk.) 
URISZÍ.K. XVl-XVII. SZÁZADI PERSZÖVEGEK 

231. 
1643 január 17, Lózs 

Jobbágyaaszonyt azzal vádolnak, hogy hoszork1ínyságra adta magát, varázslás, 
kuruzslás céljából emberkopanyákat fózött, s foinyának kél magzatát elhajtotta. Az 
úri,~zék a vádlottat, kit elóbb már megvessz1izürP. leélt, negyve7Wlmagával leteendó esküre 
utasltja. lfo így nem tudja magát meg111e11leni, 11uíglyah11lált hal. 

• C11mm eiusdem <lomini magii;itratus ut A contra mulicrem Margaret.ham, 
consortem providi Pauli Szalay i11 vinculiis existentem. 

ln pHso11a domini A idl'm, qni i-:uprn, 1 proponit: Minrll;ogy nz J nem 
t l'keiit nen n1. ish·ui felelmet, !'l'lll á tíí1·11e1111f'k H11lyo1< b(ínktesC't ííl 11e111 rettrg

Yl'll. magaha11 PI l'l'lld<'lt gonoHz 1<z1111Rza11dekhuÍ (ínUígliy n1<•1<t<>r:<Pgn•. 11dua11 
mag hat, bizo11yoR blíííleHekct t•R haolaHoknt czelC'krdC't, mrly <'Z<'l<'k(ídetihen 

<'gl.!;)'l'z ren Nagy Kata v;il, az mely i 11111rn r ez<•n do111i1111s 111agii-:t ra t mi tőrurny 
f<z<'kin proC'<'HSJH;lmn vagyon. hogy kíílíímh kííliímh idííkhen PH eszt.cmlőkbc11 

l'lllhPI' fíí. kaponyakat kPrei;ztyr11 C'lllhP!'l'k PI lll'HZh•Reff' f'iÍzet{Ítt PH hordozol." 

J\ldly<·I cornm dominiH i11tlicih11H pro t tmc nrngaiH nwgh vallotta, pl'ivatim 
;111tPUt LPpponith Ft•rencz Rzolga hím uram elfü el iurnt.o. 1

' Et. inHuper <'zzel 

,'4t'lll C'l('gcdvPn, hall<'nl az föllylíl mf'gh irt. do111in11i; A-Bak act.iojahan lrvíí 

lranyanak, Ilona nevűnek, az TllC'll)'s in \'Ínculifl leve11, ÍÍl'<llíghy lll('Htersrghbííl 

talalt. itala altal két iddlt>H gyl'rnwkét ll<'Hztette el. 2 Ml'ly ehhely goHosz czek
k(ídC'ti <·z j<·l<•11 ualo protocolumban !'S az Plíít hl' ndot 2 irn111i1ütiob11l vilagoRRan 

ki teczik, nzert á dominus magii;trat111< t(Írnl'11t wír. 

1 in vinculis ai.:t anH i;i rn plicitc·r nega t. 

Procurator A protcstatur HllJWI' si m plici 1wga ti rn i psius J, quac3 tam tx 

produclis littel'is attcHt.atoriis, quant \'el'O rc>cognitio11e dominornlll iudicnm 

palam eRsd. admitl<'n<la non eHsl't. Ob hoe igitur petit pa11dt•ll1 nwx et dt• facto 

cond<•nmari iuxt.a propriam oriR attl<·:t fo<'1nm fni;sion<'lll Htll\lll. q11a H!'lll<'I facta 

ad 1wgat.ivam n•grcdi no11 poHset.. 
DP!ilwn1tum cHt .. Noha a7. aetionak <'li-:(í réi<zpn• lll'Zll<' <'Z L \'Pi<ZÍJzc::<rP ih·l

tP!.<'l· az p) mu lt do min ui; magi;;! ra t 11i; tlínwny HZl'ki11. de mitwl az maHodik 

n;Rzl-t t agadgia "" knwr{í kq>jll'll. co11Ht n 1 urn circu rni-:t a ut inja ú. dologlrnak ú Lt• 
a dot iuquifüt iohnlis, on;zagunk t íírm·ny<: HZl'l'Ílll tartozik 11t·g:,rt1<·ned mngn v~ 1 

jamhor cs tiRzt.l•HsC'ghbely i;zpmely<'kkl'I it.t. LoRon az .i<íu!'mW fr•hruarius horwk 
t iz<·u m·gy<'dik napian, föHzolga biro. egy várnl<·gil' C'!:'kííttyt• ps az hrlhrly 
porkolab dlít magat megh mentC'11y. a Ha megh llll'llti 11wgn t, föl szabadul, 

hűl nem, tűzre iteltct,ik crdeme 87.f'l'Íllt.4 l.)o, 21·fo-216. l. 
1 Az f'IÖzÖ Jl<'l'•·ld1l'll 11 fült!f'Rúl' iig~·v(·djt· SkPrlt·c·z l'úl \'Olt. 
2 i\.ót, még nNn élctkép<'s magzutl1.t puHztltottu „J. 
s .Ti. quia veri tus. 
• Ugy látsi>:ik, hog.v az clité>lt. asMzonyrmk Hikcl'Íílt mngút. osküYcl tis?.t>Íznin, vagy 

kPgyclmet kapott a föl<lcRúrtól, néhány év múh'a ugyanis újból az úriHzék olött úll. 
(L, a 238. R7.. pPrt.) 

a Az eredetilwn itt. pontosvl'HSz{) vnn. b Az erPrl<'tihen it.t Vt>R!.:;zÜ vun. 

Budapest, 1958, 437. skk. 
Forrás: 231., 238., 240. számú perek: 0. Lt. Khuen Héderváry család levéltára, Viczay rész, III. 
F. 3/a. 1611-1725. jkv., az „uo" hivatkozással megadott oldalszámon; 372., 383. számú perek: 
0. Lt. Esterházy család hercegi ágának levéltára, Causae civiles et criminales ac alia juridica objecta 
1766. rsz. kötet, az „uo" hivatkozással megadott oldalszámon 
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238. 

lö50 fobruár 17, l..ózs1 

A föúlesúr azzal vádolja a kon!lháján f oglala.tosko<US négy jobbágy- ,, eyy Mme.t

aaszonyt, hogy mérget ke.vertek ételébe. A nemesa.,szony ii.'.]yvé,dje hatásköri és egyéb ki. 
f Of!ásokat emel, s a vádlott ügyének a vármegye eU túalásdt kívánja. A jobbá{Jyas.~zonyok 
személyesen vé.dekeznek, tagadják a vádat, B egyikük a törvény e~öírásainak ~gfekló 
tanú.vallatás lefolytatá..9át kéri. A bíróság a neme.9nsszon!I esetében elutasítja a ki/Offásokat. 
s ügyét elkülönítve, az eljárást folytatja. A többi vádlottat bizonyításra, illetőleg tisztító 
esküre uiasitja. Ha ez nem sikerül, egy évi rabságot szenvednek. 

"'Uausa ciusdem domini rn11gistru.t.11R A contra muliercM Margnret.am 
Pauli Szalay, Helenam filiam eiusdem, Susannam Benedicti Szalay, Aghat.am 
Hlasii Czigan et Dorotheam Oregorii Bosokj2 velnt I. 

ln persona praefati domini magistrntus idem, qui 11ntea3 cum iisdem 
proponit. Hogy ezen I-k az el mult Szent Mihaly nap t11.iba~ 164~1. esztrn<löben 
egyenlő akaratbul, nem tu<latik miczoda e6rdöghi mesterscgtul 11ü1cltetncn~ 
az Istennek es az uilaghi törnennek bünt.etesflta hatra uetuen, nemíí nemű 
etetö port, ·a uagy mas boszorkanysngm nalo eRzké}zöket mngoknnl tart111111 R 

az domínm1 magistratusnak eletere leRelkedneu, n,zon dominus magh1trat.11s 
konjhaian azon etető port etkeben, melyet. Rzarnara föztcnek, beleis uetet.t.ek. 
Mely miat, ha Istennek gondgya uiselesc a Jt,al megh nem őreztet nolrm, mrgh 
etettek es halalt hoztak uolna m·kj; mely czelekedeteket immiu· bizonyoH uar
megye esküttyö előt meghis nallottnk, prod11cal11a11 az dominuK A procn.t.ora 
anul ualo t.estimonialist coiam tribunali. Kik felöl mint nyluan ualo eőrdon
ghős, bíí baios es masak eletrk fogyat.oi frlöl orszaghunk Wrurnnyc szrrint 
tőruint. uarok. 

Pro nobili domina Snsimrm HeghNlíís, eonsorte nobilis Bencdioti HzRlay 
nt. I Szemcrey cum 11m1tris et. cnm pl'OteKta t.ione, ne in praesens forn m et iudiees 
quoviR modo consc11tire videatnr, dicit : Exqno eadem domina I nouilii; persona 
cxistens, nihilominus contra tf'norps nrticulorum 60. anni 1638, nrticuli 40. 
nnni 1630, articuli 6. ct 13. anni ·1625. fuisfiet incapt.ivata.4 Uum tu.men sí quid 

1 Az úrisz1;k tugjni: Czi1Yíky Arlrim, 8opron mrgyr 11.1ispí111jn., ?'huri Jlr11r,dck 
és E/1crghcny János swlgabirúk, Jlkslerlmzj U.vörg.v és Uől<'Zl'Y l'ál rsküdtPk, továhbl1 
Ki~folud-i Kisfulutly lstvún, Szalay Gáb01', Zi/un8y Andnk Kercczenj Oyiirg11. Eg,vP<l 
János és mús mrghívott birák. - A jcgyzökönyvböl r?.t s n. 2:rn. sz. ul!ttti ügypt, köú>ljük. 

•Ti. eonsor!Ps. - A vá<llot.t.ak közütt Rwr<•plö Szalay Pálnét már előbb is (l~t3) 
perbefogtlLk boszorkán.vság címén. (L. a 231. sz. pert.) 

• Szrlrstcy Uyörg~·. 
'Az ügyvéd u frnti te.-ckPI részlwn tt sznln'tlylaln.11ul, ""uk <>gy lllPgyPi Pskiidt. 

által v1<g;,,ett. vullatús, részlwn u tlf'ID<'S vi'Hllot t nak puo;zln. gy1mú sdn.pjítll, <'lőzf'lps \'i7,q. 

gálut n!\lkül történt f'ifognlúsa min.ti t.iltakozvtt id6zi. Az úrisz•;lc ilkt<'k<'ss1<g/·11rk a. 
lovíLlihi11kb11n vitnlot t kér<lés(•t ·- mint arm az ügyész később utal is -- " lc.-ek 11r1n 

érintik. 
a ü = u3D 
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dominus rnagh1tratus A contra eandcrn dominam T haberet, non in foro suo 
tanquam ipHiti nobilibm1 minime compctenti, verum in foro nobilium, si quid 
haheret, proscqui <lebcret ; tunc eadem domina 1 coram iis<lem íu<licibus ct 
in 11no foro nobilitari parata exi~tens suis moclis et. viis lcgítimis respondere. 
J<~x hac igitur praemi11sn 1·atione cuperet eadem J e vinculis elihcrnrí et se absolvi. 

Quantum autem ad reliq1mi,; I, eaedem. personaliter astantes, Agatha 
RI11.sii Czigan dicit : Exquo eius<lem l 11111lum penitus maleficium manifesta
retur, licet procurator domini magist.ratus A pr()ducit tribunali tales quales 
simplices pro<luctas, at.t.amen nihil eviclentiae contra eandem in se continere 
ric proin<le snbmitteret se inqnisitioni legitim!_te perageudae iuxta articulum 
66. anni 1618. et. tit. 21, 27. partis 2dae Operiti Tripart.iti. 6 

Helena, filia Pauli Hza Jaj azt monclgya, hogy azt az port ü nekj Czigan 
Janczi 11.dt1i es .Bosokine kerte uolua, hogy az ur etkeben uessen. Es ű oda 
nem uetette, hanem az annyanak adta, melyet azon Bosokjne e.oram tribunali 
t1igad, hogy sem adta, sem keszeritett.e, hogy az etekben uesse. Szalay Palnc 
azt mondgya, hogy úb ezekben nem tud isemmit, hanem latot ualmnj port az 
lcanyanal, dc aztis mindgyart. eluetette, mihent az lcanya kezebcn adta. 

Prncurator domi11i mngistratus protcst.atur ct qnantnm ad cxceptionem 
prncurntoris conRortiis Benedicti Sz11lay, rlicit. eandem exceptionem ipsi non 
suffragari, tanquam quae temporc in actione <icnotati facti in Sl•rvitut.e ummuli 
conscquenterque sub potc:,it1tt.e et iuriticlictione clomini A fuisset. Subiectio enim 
et servit.us restringit talem qnalem quormncunque putativam praerngativam 
nobilitarem, igitur a<l pt·iwmitisa de inrc rcsponclerc tencrctur. Quantum ad 
Agatham, Blasii ·Czigan consortem, eadem se oblatae inquisitioni contra pro
ductas test.imoniales aut.hentieas (quae a<linstar inquisitionis. se haberent) 
submittere non posset, nam et articuli per proeuratorem ipsius I eitati de 
nobilibus et non personis subiectis sonarent. Quantum ad reliquas, Dorotheam 
ipsius Gregorii Bosokj, iuxta ipsius negativam, contra reliquas autem iuxt1i 
oris ipsarum fassiones petit finalc iudicinm. . 

Procurator 1, quantum acl replicam pra.efatae prineipulissae suae, in
haeret firmiter suis allegatis locisque <iee1etalibus et petit ut supra. Quantum 
autem ad alteram replieam procuratoris domini rnagistratus A, inhae1et suae 
postulationi, nam causa praesens non inter partes proportionatas, verum inter 
magistratum et personam subiectam ventilaretur,exea quoque rationcinhaeret 
tnm iuribus regi1i, qmim vero eonsuetuclini hactcnus usitatne. 

Procurator domini magistratus inhaeret a se dictatis. 
Deliberatumest. Qnantum ad primam 1: ex rationibus per procuratorem 

1 Az idézett törvénylwlycket szintén a vallatás szabé.lytalanságé.nak, illetőleg & 

w.d hizonyítékai elégtelenségének igazohísám akarja az ügyvécl folhuszné.lni. (A H>Lr
m>L.qkönyv II. '" 21. e. i<lézósc rróltrl.oll, nz nem vonatkozik uz il.t l.árgynlt ügyre.) 

bú =u as 
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domini magif1tratus allatis tartozik az I touab felelnj. 8 Ad secundam I: miuel 
inquisitiot ker, fist inquisitio. Qua peracta, ha innoccns talalaltik, ipso faoto 
nbsolualtatik, sin minus, ut rcliquae, temporalem subibit poenam. Ad tertiau1 
J, A kj simpliciter tagadgya 1 tartozik az ű ncga.tiuaia. szerint tizenkettöd 
magnual, ti11ztessegbelj szemelyekkel megh mentenj magat. Ultimo ad dua1 
reliquas 1, az kik qualificative felelnek 1 tartoznak azon I-k az ü a qualifioataio· 
kat eleghendő keppen megh bizonyettunj, e mely expurgationak es qualificata 
bizonyetasnak leszen terminussa matul fogua bis quin.dena ezen loosy kastely· 
ban coram iudice nobilium, iurato et castello.no. Kik ha. cleghet tesznek ezen 
drliberat.ioun.k, absolunltntnak, ha pc>nigh succurnbalnak, esztendeigh ualo 
rabsagot szenut•dnl'k, 

Procuro.tor 1 protestntµr SUJX'r istn. dí'libcratione et submittit se inquisi
tioui peragen<lue iuxta eos<lem, ut suprn, praecitatos articulos. 

Procurator domini magistratus inha.eret productis a se testimonialibua, 
quae ad propriam ipsius 1 oris fassionf'rn, 7 quibus sufficientibus petit iudicium. 

Deliberaturn est. Idom est iudicium, ut in priori deliberat.ione, para· 
grnpho : Quantum. ad secundam8 I etc. 

Uo .. 26211-263„, 1. 

•Az úriszék ezzel a nemesasszony perének. (minthogy nz BSSzony B :V~IX'li "'!"' 
lokmény iclcjón az uraság szolgálatában állott) a saJát hatáskörébe tartozását 18 kimondja. 

' Hclyl'Sf'n : ipso.rum 1 stb. (ti. álllttatott ki). 
1 Holyeenn : primam. 
< /\z eredetiben itt pont van. 
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240. 

1653 március lí, LózHl 

R011wrkány.~<Íflf1al. emberek. ál/.atok megrontá8á1Jal. elpu.8ztitását•al vádolt özvegy 
jobfHígyasnony áll az ÚrÍRz{:k elótt. ,lfinlhoyy <t V<ÍdfolfnÖ tagad, ne{f!fVenedmagával 
leleendó uküre engedik. Ha ezt nem tudja letenni, máglyán kell meghalnia. 

• Causa praescripti domini A mngistratus contra providam muliercm 
myzabethnm, relictam condam providi Blasii Szalay, colonissam videlicet. 
suam. in "posseRBione sna Vicza comitatu Soproniensi districtu fluvii Rab11 
existenti habita. degentem velut L 

ln persona praefati domini rn11gistra.tus A Szcmerey cnm nostris proponit. 
Hogy ez I super retroactis temporibns at annis, et signanter in 1111110 1651, circa 
festum sacri Pentecostes Domini,2 ncm trként.ven n.z isteni felC'lmet. sem pedigh 
ez ,·ilagy tllrnenynek súlioR bíínteteseWI nem reth•gvrn. <liv1miif-I rt. itcrati~ 

\'icilrnR kűUímb kíílíírnb féle íírdöngííRst>ghelrnt. éíregh emberek és giermekek 
megh vesztéset. 3 oktalan allatok C'I sznrn.dazasita 6rdíígi mesterséghével chele
ke<lte. Mellyre néz,·e megh értuén az domh111s magist.ratus A effele f!ok órdííghy 
mesterseghit, megh fogah1án és ez uwgh neuezctt.h losy castelliaban, Sopron,\' 
ní.rmegieben levííhen, foghflaghra beis hozntta, poenam eadC'm J in ge11erali 
n'gni decret.o Rnperimlc f!ancit.n.m et expl'cs1-1atam incurrere non formidaudo . 
. Melly gonosz chelekcdetiert az dorninus A orszagunk törueiiye szerent, mint. 
effele nylváil valo őr<lőngíís aszonra 4 , kiva1mia co11den111altah17. Hogi pedigh pro 
maiori luciditate ebbeli kűlőmb kíilíímb fele sok íírdííghseghi coram tribunali 
constarent, ezen erignlt actio 111ellet producál authentice emanalt inquisitiot. 
azon 1 aszony ellen. Melliet azon dominus magistrntus perag~ltatot, a mcllibfil 
vilagossan ki teczik 111in<len íírdiingíískedése, b meljnek continentiajn. szercntis 
kivannia ut supra, petendo finale iudicium, quas et pro<lucit. 

l personaliter negat actionem. 
A inhaeret litteris per se pl'Oductis iuqnisitoriis, protestan<lo 1mlenniter 

supcr negativa ipsius 1, peten<lo iu<licium. 
Deliberatum est. Consideráluán ezen 1 aszony ellen valo actiot és be adott 

inqnisitiot, tartozik ezen J aszony mához harmiczad napra, az melly leszen ez 
iőuő Sz. Györgi hauánnk 16. napian, magát neginene<l magaual, tisztessegh belj 
ezemelliekkel ezen loósy castéllibn.n, ezen nemes Soproni vármegienek edgyk 
szolg11 biraia és ket eskűtt.ie elíítt megh menteny. Ki azon napon, ha. megh 
mentheti magat, az fogsághhnl föl szabadettatik és el bochattatik, ha pedigh 
nem, megh egetetik. 

Uo. 271-27 lv. 

1 A7. úriszék tngjni: /Jiene11/fa/1•i Czyraky Áddm níulori íléli)mcstcr, llfankobiiki 
Horuath Uy;irgy Sopron mrg~·c 11Ii11pí111ju, Ebcr(lhen.y Já11os f!zolgubíró, Hcchry György, 
Bczcrcdy Gyöt·gy, 7,anthohazy JóZ1Jef rskíicli, Szomny Pál, Heujej Ferenr. rniküclt, Kcrcd1rny 
<lyörgy. Kuoh01· lst.vírn. C1.0mpo And1{1s vi1°PJ.(CrN1s, Hrtiry Mihí•ly. Funchy l'í•l, Mr8lrr· 
lmzy Mí.tyú.s eskü1ll<'k, f:7.i111hrr 1"N"<'nn, Zt•lrn Jstv1ín, Trlckrs.~y Mihú.ly és mú.s rneg
lii\'otl bírák. - A jeµ,yzőkönyvból r1.t s 11 241. sz. ulatti ügyei közöljük, 

1 F.z évben május 28-án volt piinkORd. 
1 Megmn hísát. elpuH7.tíhísút . 
• Ileln'f<rll: RSl'IZOllVt. 

a A dőlten R7.l-<1Pl t. l;(·llik utt'\.n n:1. Pl'f•<lPlilH'n Y<'sszö vu11. b ü ~ oU 
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372. 

1642 május 12, Lakompakl 

Az úriszék elé állitott jobbágyot különbözó lopdsoklcal, méhesek ki/osztásáwl a 
„ö„dögi mesterséggel" (boazorlcány8ággal Mgy lcuru.zslással) vádolják. A vádi.ott tagad. 
Az ítélet szerint negyvenedmagával lcell ártatlanságára mtgesküdnie, máslcülönbeA /&e~ 
tör,k. · · 

Causa praelibati domini magistratus contra providum Gregorium sóOs 
veluti 1. 

Pro praelibato domino A Joannes Gorupp cum procw·atoriis eiuedem 
domini magistratus proponit, hogj ez I felre teuen isteni es ez yilaghy teörven
nek bűnteteset, magaban ell vegezet gonosz szanzandekkall sok kúlórnb• 
kűlómb 0 fele heleken es jdőkben, de kiualtkeppen ez ell mult 1640 es 41-dik 
eztendökbenb sok fele latorsagokatt, lopasokat, mihek feöllb veresekett patraltee 
chjelekedett, 8. mint ezen gonoz chjelekedetit bizonjos ellene peragaltatott 
inquisitio vilagossan megh mutattia. Ez okaertt azon inquisitio szerent kjuaun
ja az <lominus A, hogi mint effele uyluan valo lator es lopo avagi tolvaj, 
orRzaguuk eleo teűr·vennje szerent eR megh crdcmlett bűntetesscll megh büu
tettessek, b kjrüll tcörventiR var az dominuH A. 

I personaliter in vinculis astando ncgat actionem <lomini magistratue, ezt 
aduan hozza, hogj Saruarat foghua leuen, senkj czuadossa9 nem talalkozoU. 

Procurator <lomini A dicit, hogj hazont.alan az I taga<lasa, miuell az 
inquisitiobull gonosz chjeleke<leti nyluan megh teczik. Az sem sufragalhat 
penigh, hogj 8aruary foghsagaban ezuadosRa nem talalkozott, miuell awn 
inquisitio pro praesenti iu<liciorum tcrmino elegh czuadossa az I gonosz chje
lekedetinek. Ereösetti azón inquisitiot Potjondj 1.4'erencz szolgabiro vram elene 
jrt missillis levele. Et alioquin azon gonosz ehjelekedetiben mjnemeőe eördóghj 
mesterseggell ezen 1 elt, kj teczik ex produetis et c01·am domiuis iudicibue 
demonstratis fragmeutis et ossibus. 3 ldeo petit contra ipsum sententiam. 

Deliheratum est. l\linell az 1 az dominus magistratus act.iojatt es az ellene 
prodncalt es pemgaltatott inqnisitiotis tagadgja, tartozik tizen eöteod napra 
ezen helben szolgabiro, eskütt es hűteós porkolab eleótt magat negjuened 
rnagauall, jambor ~iztesseghbelj szemellyekkell megh mentenj az il~quisitio 
ellen. Ha megh menthetj magat, feöll szabadnll, hol nem, kerekre vettetik es 
tííretik elenenen. 

Uo. 133-133v. l. 

1 Az úriRz1;k tagjai : Eórssy Zsigmond, Sopron megye aliHp{mja, Lepow!flth Fermc, 
Sopron mcgyri swlguhíró, Tar Mihály, lle/leznay Ferenc, llorraj Péte1· 11Rküdtek, Fekftf 
Gyü1·gy, Hadlj Goithúrd, AtihcnS7.Umabcr Bernát. - A jegyzökönyvból ezt az egy Jll'fl 
közöljük. 

• L. a nomenkluturában. 
3 A Rzövrg itt, úgy látszik, a ''ádlottnúl tulúli buhonúR tiugynkm utal. EmlX'r· 

rsontok talizmúnként. tintúsa, kuruzslí1shoz folhnsznú.líisn, vtigy ilyen címen - nz itt 
iR s1.rreplö - „ördögi mestemég" vúdja pl. gynkrnn előfor1l11l m1 egykorú hoszorkúny· 
prrrkhen. Az füllet (IL tolv11jok 1·cruhizrrinti hüntetéHe - 11lmR7.tófa -- hl'lyl'lt kl'réklll'· 
tiirt•s) Rzint.•n f'Zl n m11~.\·11rnzutot. igazolja. 

a ó _-;-_ o311 b ö .:....:.._-: o11, U -~·· u" e,; = o21 
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383. 

1665 április 28, Lakompak 

A főldesúri hatóság lcét Anfalvi ;ohbágyot hoszorJ:ányság dmin fog perbe, minthogy 
az egyilc vádlott a másilc el6tt, az utóbbi álUtása szerint, egér, maeslca, majd lcuvasz 
alaTo:jában ;elent meg, s vlzpróba alá vettetve, egyilcülc sem merült el. Bár az ügyész 
elt!getésülcet lcivá·n;a, az úriszélc a bizonyltélcolcat elégtelennelc találja, s csupán - az 
egyháznalc fiutendd - Mrságot szab J:i rájulc. 

• Causn. praefati domipi magistratus ut A contra Jacobum Soleticz et 
Gregorium Kureticz in Oindorff degentes ut I. 

ln persona domini magistratus idem, qui supra,1 et cum iisdem proponit: 
Mikeppen in anno 1662. ezen Kuretik Gerg(el ... ha)zanal2 Cindorfon agyaban 
nyugodvan, ugy teozett neki, mint ha az agjaban az szalmaban egdr jart. a 

Melyhez kepest az kezivel az szalmaban nyulvan egy egeret fogott, mely eger 
annak utanna keziben maczkava lott, ez utan az maczka nagy kuvazza, az 
utan megh szollalvan az kuvasz mondvan : Nem ismersze s hi11zen en vagyok 
Soreticz Jakab, kérlek, ne szorongas, s azzal 11z eö ahlakjanak czak egy kis 
lyukaczkajan ki buytt esel tőnt. Ezek meg )éven, jollehet mind az k~ttö az viz
hen vettetett, de egyiket sem nyelte el nz viz, hanem mind az ket 1 fön levegett. 3 

Kivanya azert az dominus magistratus, hogy erdemek szerint megh bfintettesee
nekb, es mint boszorkanyok megh egettessenek; producendo inquisitionem, quae 
sí pro condemnatione Jacobi Soreticz insufficiens foret, inhaeret eatenus t.itulo 
32. partis 2-dae.' 

I Iacohns videlicet Soreticz dicit: Negat simpliciter act.ionem qu"antum 
acl murem, catum et canem et inhaeret productae inquisitioni, siet in quantum 
contra ipsum non militaret. Quantum ad inversionem, nescit quomodo fac
tnm. Igitur cupit sui eliberationem et absolutionem. 

Procurator domini magistratus inhaeret praecitato titulo 32. partis 2-dae. 
Delibe1atum est. Mivel mind az két 1 boswrkanságnak probalasara vizbe 

be valo vetest kivantak, annak hitelt advan, effele czelekedetekert, nem leven 
egyeb vilagos ·evidentia ebbelj czelekedeteknek, tartoznak az czindorfi szent 
egy hazra mindenik, ugy mint Szoreticz Jakab 6 forintot, alter vero respectu 
paupertatis suae fi. 3 ; b annak utanna pedigh affele varaslasoknak es babona
Jasoknak hitell fognak, avagy cselekedettel kóvetnj, erdemek szerint megh 
btintettetnek. Ab ulteriori autem moderna domini magistratus impetitione 
et requisitione absolvuntur. 

Uo. 1280-1290. l. 

1 Az elöz6 üg~ben a vádat Ra.czy János tAlrjesztette elő. . 
1 A lapszél sérülése mintt a.z eredeti szövegből kb. egyharmad sor hiányzik. 
1 A vlzpróbá.nál - nmely n korábbi peres eljá~ban döntő jelentőségű isten-

ltAllettel való bizonyltás ma.ro.dványn - a boszorkányság jelének tekintették, hn a vlzbe 
vetett személy nem merült el, hnnem a vlz szinén maradt. (L. a 381. sz. pert.) 

• L. n 381. sz. per 9. jegyzetét. 
• A dőlten szedett betűk után e.z eredetiben vessző van. & Az eredetiben itt pont van. 
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SOPRON V ARM.EGYE BOSZORKÁNY- es v ALLÁSKÁROMLÁSI POR A 
XVIll. SZÁZADBÓL 

V~dosfalván lakozó 'ln.s ·Eorsébeth és Takács máskép 
Dcserits Ferentz emlé.tett. asszony' férje, 8 azon articula
ris helységben aÚg~ éonfe~siön lévő á.rtatlan egybi1zi szol· 
gá.k 'ts~lédjek ellen:.· .fdk'ép !. négy esitendŐtül fogva, hu
lá.Jra kereső ártalmas igyekezettyek'oek ·és á fen:tirt asszony 
feje, ugy mint tagjai között ·rö ·részének Iilegromlásána k 
v i l A g o s d e m o n s i r a t i 6 j a. 

EÜ~ször. Midő~ a predikator előtt letett hit előtt, 
circiter hat ·esztendővel··. az emlétett · asszony. megromlott. 
v6lna, megnev~zett . féÍ)e fellyebb s alább el6ször a 'v~· 
dosfalvai ·oskolamesternét 'boszorkánysággal vá.dolvá.11 hi
resitette, azután ·saját initantiájára ao 17~5. die 2·a. Men:;'. 
Aug. Vadosf8Jván ·magistra'tualis · foquisitio peragá.ltatván, 
maga a 'férfin 'első tailu 'lévén, hiti szerint puocto 1-i°no 
et 2-do. nem' irt6z'ott bosiórká.nynak ~allani ·és consequé11-
'ter punct.o ' 4-to 'felesége 'romlá.sát' a 'ínest'ernére fogni; sőt 

.· . M'sodszor. AZ oskolamester 'viz
0

közy Míhá.ly felesé~~ 
á.rta.tlansága . felől' meggyt'Szet~etett lévén,. penes commit!sio:.. 
nem 

1 

eius temporis Spect. D; Vice Comitis cootrariam 
inquisitioilem ·peragáltatván ao 1745. die · 29. Mens. Aug. 
ugyan·: Vadosfalvá.n és Pá.pán ·midőn secuiidum · 'deutri 
punétu~ .. 1.:.mum . afelől illquirá.ltatótt" . volna, .ho·gy Dese·. 
'rits · Ferentzné . Kis·. EÖrzsébe'th tes'tében ugy, ·mint feje 
'erá.ilt' nyavalyás lévén, egyebeket, ··akiken val~mi fogyat
kozás"(nyavalyái, lcá.rvallás) esett, ugyá.n Deseri'ts és ezon 
Kis Eörsébet.b · 'felesége · ingerlétt,' bujto'tt, 'biit&.tott~é fel, 
hogy· boszorká.n'y híre lett? Puncto" 2-do Desérits ·azij~ból 
ha\lotta-é a. · tanu, bögy · felesége Kis EÖrsá.beth fejábe 
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megrou1lolt, kórdc&lclv•;U sokaktól annak oklr61, aaaak 
tulnjdonilolto-é, hogy nrahs b6klt61, nélntést61, ''l!Y 
'1u1~bon a mesterné fejét megnoril•'• esell vdlna rajta P 
)Jzekre ni felelte bili nerinl: 

Primus leslis N. DObr61i Frrenl& ad punclum 
1-mum, hogy el61te is gyanakoclolt a mesteroére felo'14go 
1·omlúa irdnl. Ad 2·.dum D11erita ast il beodllell.e, ~OIY 
•gykor hajnalba, ha felesége fenn nem Jelt TOina, u ü 
fejét is megrhta •dlna. Ad 4.-tnr.. 1Us bo1sorUuydgg1l 
is nem lsak bir11ilette a lann e16tt, de arra meg il •· · 
kQdll maga Desorils in inqnioilione magiatratuali biso· 
nyil•6.a Plp'n lakozó Honltb, aliu Simony M.iblllal. 
Est Pl\pin modiante commissione Spacl. D. Vice Comiti• 
Collks Weszprim. megeakQdtetdn, bili ueriat m11m•· 
1alta, bogy itl is a o ... rils nem igazin eoklldOll meg.· 

Secunda faten• Nob. D. En Honllb b11011lót ni· 
lolt ad 1-mum ad 2· dum, hogy magdidl Kis E6rlébetblGI 
lleseril• f•loséicóL61 ut hallott&, ·hogy egy na 11 • ara· 
k n 1 bék t 16 1 ijodetl meg, mind lsak uiu tels•ik, 
hogy ulAnua jő, De11erilslGI pedig ni ballotla, boay bl1· 
rowuor tapogat la meg a feleség• fejét. 

'l'ertia lestis •l•n Dalo~ ul nllotla, hogy Dflarils 
hire•itollo a mesternél boszorkinystggal és bogy éta&ah 
a felesége fejél megtapogatvAn elromlott, és muel 
is nyomorkodik, to•Abb is inbur8'1 abba, hogy nem 
mú, hanem a mosllrné rontotta meg a 
f •jé 1. 

Quarlus lestis Micbael S.alay ad 2·dum hogy De-. 
•erils biresitelte a mesternél lelesóge feje rúú& fel61. 

Suta Nob. Elis&belha HorTilb ut · nllotta ad 
1-mum, Deaerils eújib61 ball•in, bogy •• 6 fele1égét 
a mesterné •esitelte meg ad 2-dum !dem quod etc. a!ii. 

Octava fatena SuPllnna Sulyok 1d 2-dum Deserita· 
oétGI ballolla, hogy a uél lilölt.e meg, " férjél61 padig, 
.bon a D18"terné üt6Lte vólna meg a fejét ilmibao. 

Decimase1ta teali1 Calbarina Németh ad 2·dum 
Deaerilsn6tiil hallotta, bogy nl1mi u61 jölt neki, attól 
m • g i j e d • é n meg ia romlott. 

Ezzel megeléged•én, ujra azegény irlaUan 01kola
meeterliokbe VizkO•V Mibllyba akadtak, anal bireailT6o 
a r.1„ége kiY'1t Kia E6r•6belb, bOIJ 0 m1ga ie bounr· 
kiny éB nl1bol a meelert meglltja, Tagy t.sall a DHét 
ia hallja, hogy valaki előtt emlegeti, uonoal eml6tdt Kia 
E6rlM!betb megnémul, a6t ha nembe.a lenn• T61e, ki tudja 
micsoda 116rnyü dolog eenék rajta. Melly okbtll Deserils 
Ferentz fol116g6t hurl.zolta fellyebb 1 allbb, a ndoefai 
predikatorboz is ehilte, hogy 1'11a, ha a mnter ngy 
m•terné nl\ót emlegetik felesége el61t, mint lúuu 
dolgL Igaz, az U81ony lsttetúképpen·é ugy mb ok b61 
magit rizta, né:nhi tett.e, id6ul (talim mikor 1 a mint 
maginak tolszett) megaz6ll1mlott, oiJIDnlk lf.tszott mini 
akit a gonoszok meR&úlllUl&k. Ezen okb61 i• lamét .a 
masler elleu is juquirMtaloi kiTdnviu a Tekénl. •irmeRy• 
tiHl1it tovibb ia buait•6.a, tOrt.!ol, hogy mid6o Tekénl. 
Hanni bal Ferentz fGbir6 uram, N. Diniky ••kntt ur sok 
érdemee nemes emberek elOll V adoafahlo ao 11•1. dle 
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2. febr. azemre bhni miud a k6t személyet, cuuLn.riu1noL 
lihln, tapasztalta nem csak e1Dlélett 'i'ok611i. í6bir6 ur 
agyébb jelau lh6 embnrakkel Kia E6rstlbotb "noksó~it, 
boqy u nem 16rlént rajta, 1mil mondott; aGI niull.n MOJ 
n~p1l, tudni illik die G. febr. udo•!alvai terminusra 
kimendn 'l'ek6ol. Nagy Pál ilélömesler ur, az•n Tit" 
•irmogyének akkori actualia Ticeiaplonya a dologba bé
teUnlTéu, muter, meeterné ártatlansigit, amazoknak ps
dig helytelen •idolúokat lilTáu, meg is dorgihdn letsoo· 
deeilsni m6116stalo&t. 

Hogy a udosíai egyblzi ezólgik ellen m•gfüolko· 
do1' gyUl6laégekel a Tettes wagi1tratuanak terhére nagyobbra 
•igyék, most immlr Fabri Gergelyre is, azon aug. conf. 
lh6 artioularia ekkleaiioak pnedik&lorira is feH4madotl 
1okuor emléktt Kii EOraébetb, Deserila augy Takí"'' 
l'er11la feláge, akit arra kéri a11lütt, hogy •ng•di·· 
mec a templomba U}Ó jirt9t (ugy Hm Jh6n ollillva), 
bot11 kWrtetiben Ti1u1talút TObeeeen, bele,: hlzlbo1 i.<, 
mid6a a pral'CliUtor Tigu1tald tani1A1okkal éli •6h1•, 
1iehéa, ut6bb, ao n.n, die IU. meu•, julii 'l'akils alia< 
J.>eoerils Aadris sajit fihal biltel azt meré,..lle rPi 
r~1nl, ho11 •nnak ol6tt1 circiler kúl esxltindóvel (<1uool 
probo ootaodum 1nolly 011loudőbo oől azolúLI ia •• •ra 
auioj1 szerint in inquiaitione magls\ru•li ao 1145. men•. 
•ug. peracla ela6 'testi• lhén egyébb feni •peci6calt bi· 
1onyúgok hitek aorint io, akkor mdr megromlott fejér• 
nagy Uaértetekbe Tolt) buu6t innepei tdjban udosfahai 
oekolameater mogbölt gyermeke fiilett mostanyi )'•bri 
Gergely nHtt prudikatort b11lolla az igaz cntbolica 
römli bilben lh6k ellen k'romkodni ekképpen: 

A1oil • illils6 at1aliakcoio'1nak U
b 61, k 6 b 61, Q s t b 61, ara n y b 61 ké I' e k e t, az o
k a t 1 s t e n g y a n i u t i m A d j A k, k u r v a a z 
b i t • k, k u r ' A u 1 1 • e r e t i k a K r i s t u s t. 

Ezen T01Zedelm11 ddolbsal ugy~o„.t ~ondoltik, 

mini hogy 1 mestort, m8"1srn61 költot~ boszorkiny•:lgok 
miát meg nem égetlstbelt.!k , a praedikatorra illyen koip· 
telen dolgot költdn nyarteeebbek losznek ; da igen jől 
esett, . hogy ollyaat nem küllbellsk, 11nolly röjlOLbely1•11 
egyedOI m1gok el6tl eseti •dlna, baoew io couciooe puh
lica fu11ebri, in enquiis demorl ui lllii Indi magistn 11rae· 
1entibu1 oompluribue auditoribu 

1-mo. Hogy H i1 az el16kkel edgyUll l1amis fogás 
légyen, legelOszOr i1 elégléges y6lna megmutalni ls•k 
a m•tar mesterné ellen lelt '1noil Tldollisokból ie, de 

11-do. Mlisodszor, azon id6kben tört.Int dolgokra ho
gyan mutathat u amony, holott azon eszteodöbe amellyhe 
emlegeti a b1lolti praedikatiot, aöt férje hite szerint mór 
1Dnak el6tLa is két eeitend6vel, hol fejére n6ne m•grom
lotl, hol meg•eaatetl, ijett, hol gyakorta 06w.1 Yólt. 

lll-io. Ha ugy v6lt" a prudik&tio, mi6rt bal•••· 
tot.t.' ennyire, éB miért nem intette ·meg a jelenlth6kot, 
bollJ azon praedikaliórul megemlékeuén. moot bizouysA
gok lebetuéook. Ugyann6rt akarta annyira hallHzlnni, 
•kkor elhallgatni, hogy soUra Mod6ke11ye(,gh~l cll•m• 11i· 
zonyúgokal nem lébet illitani. 
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IV-to. De lesznek ha kivántatni fog, akik jelen láv~n 
megmlják, hogy se akkor ollyan vakmerő szókkal, se 
egyébkor tizenegy ) esztendötül fogva minden vasár s UuD"P 
napokon praedikatiokat, biblia ólvasáso~at, cateébizátiokat, 
számos halotti elmélkedéeeket, Vadosfán nem tsak, de 
Győrött is hat esztendeig in utraque catbedra publice 
a temető helyeken mind az három valláson lévö sok 
ezer, fő s alatson rendből álló halgatóság előtt, illetlen 
elencbusokkal nem élt, bauem a szelédségoek lelkével: 
bizonyság Mezen az egész rábaközi halgatóság, hogy 
száma nélkül de suggeetu publico keméilyen megdorg1Uta 
azokat., akik ~.vakmerő disputatiokra fakadtak, és sokszor 
emlékeztette Sz. Péter 1. Levelánek, 3. részének, 15. vers· 
feljegyzett mondásra. Legyetek készek szelédséggel és tisz· 
tességgel választót adni mindazoknak, akik szá.mot ~ér
nek ama ti beunAtek való reménység felől. 

V-to. A Duná.ninnen aug. conf. lévő ekklesiáknak 
caoooai is illyeu k eméoy. tilalwa.t teltek azon· dolog felől: 
circa. usum eleochticum cauendum ne inuectiuis aut scom
matibus V. D. Ministri injurii sint - - ab elencho 
oominali aduersus praedominantes abstiI:eant. MAllyi:lek 
egyik szerzö oka az egyházi szólgák közzü l bevádoltatolt 
Fabri Gergely volt, vide iustructionem superintlmdent 
Numero 1-mo. 
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SZABOLCS VÁRMEGYE mésy János 
ADAL:eKOK A HAZAI BABONASÁG TÖRT:eNET:e
HEZ 

11 
Anno 1721i l lie Ii. Novmnhris De co utrnm: Tann ezen )eszen 

hited jó lelked i11111Preted szerént tartozol megmondani, a kire mit, tudsz, 
szitkozód1íst, káromkod1íst., lopást, t.ol\'ILjságot., 1mniznas:ígot, gyilkossá
got, boszorkányságot e helységlwn félre tevén at.yatiságot, harát.ságot, 
szomszéd1;ií.got., tart.01.0) megmondani. 

Mfü.:odszor e1.l'll lr.szen hit1•1I: hallottacl-n, avaµy lát.t.ad-r l{c)cmen 
1 :yiirµy nyak:íhan azt a 1·zolo11lrnt„ 1) hogy kir:íntotta Nagy Fermicz 
lll'l\111 a nynk:iluíl, a. fp(piu\gének is ha. l:ít.of.t n valami 1·1.0lonkot, vagy 
egyebet viselni a nyak:ihan, mfrt viseli, ha \'isel valamit? 

. Harmadszor: hallottad-e, hogy Csord:í.s Tamás mondotta, hogy 
a herezeli, karádi hoszork1ínyok r:ivallottanak a Kelemen Uyiirgy felc
s1•gére. S7.1Íj:ilu>l ha llottacl-e rsonhís Tamásnak'! (•s ha PZCll kiviil va
lami hoszork1ínys!Ígot tntlsz, tartozol ~egmondani j1í lelkiismeret sze
rint, ,·agy valami gyanus1ígod vagyon-e rajta hoszork:ínys:í.ga irímt '( 2

) 

8. Tanu 'l'askú Mihályné hite szerint mondotta, hogy látta a Ke-

1) C7.olonk, ha.ug:itvt'ttel ·:· kolonr.7., mint Jmlnn-ka.nlll, ~th. Afí•lr. tali1.111íu1, 
m1ilyriíl már Cir.cro l'Ulll·kczik vir~nla 1livi11a). CRrnla rriít tufajuonit.otlak neki. A 
hire~ költíí 1\s J1111hmo:tlr Zduyi Miklós trn~ikua ltali\l:'mak loir:\sáhan olvasAnk l(r 

llcthlru Miklósn41, mint a 1111•gRr.lll'sillt Zrinyi ntnlstí Rzamit.: .rntnl h:\m\k velem a 
Jis?.0(1, tlc ibul c-iry fa, - lll"lyct tisatáknn is magával hortlo7.ott zsr.hóbcn ·· :l.IHtaA· 
tok mrg a sebnek vén\t vclr, 117. ana igtm jtí " 

1) Az itt kiivclkt•zíí la1111vallnm:ísok:lf. kivonatosan kii?.llim, tlRUJ•:Í.11 :17.okat, mti
lyl'k n czikk sz1•111po11tjáhól nzvt!7.Cf1isuk. 

lemen György nyakában a czolonkot viselni és a felesógét is látta a 
nyakában czolonkot viselni, mért viseli, mórt nem r nem tudja, és hal
lotta azt is Csodál! Tamás szá.iáhól, hogy azt mondotta, hogy a her
czeli boszorkányok, Fábiánné azt mondotta, hogy szintén olyan boszor
kányok mint ők, és 30 esztendeje vagyon, hogy egyiitt tanultanak; is
mét gya11nsága vagyon hoszorkánysága iránt Kelemennére, mert egy 
alkalmatossággal a bort reá nem kiiszönté, egy kakas mindjátt reá ug
rott, a kezét megvágta ei; tíz hétig kinlúdott a kezére. 

11. Tanu, Megyesi Sándorné vallotta, hogy egy alkalmatossággal 
mondotta ar. ura lfolmnennének, hogy a másik ura idej1íbe11 sokat el
vontak szolgillatjáhan, mindjárt akkor a keze kit.iirt, a földhöz esapták 
és két tinaját megnyargalták, elvesztek. Csak ií rá gyanakodtak, végre 
is ö mondott a karjának orvoss1ígot. 

Ethnographfa 11 (1891), 353-356. 



1 :!. 'fünn, Szabó lst.vá11né hitP szerint vallott, hogy rgy alkalma
t.oss:iggal Berezel re mc11t, a mikor azokat. a boszorkti11yokat megt\get · 
ték ; a prédikátor azt mo111lotta., hogy vagyon Vencsellőn is egy hc.
szorkány, Kelemen (iyi>rgyn1í és Csoni<is Tamiis is hasonlóképen mon
dotta. Hallotta azt is, ho~y a falu Bgyiitt volt, hogy llorsos András 
azt mondotta: ördiig adták h .... m az apátokat, anyátokat. A falunak 
mondotta ... 

1 :i. Tanu, Rzahó .Mihályné hit.e szeri11t vallotta, hogy egy vásá.ri 
allmlmatol:lsággal siivcget akart Tokajban vmmi az urának és kérte )(e

lemen ( iyörgyöt, hogy válasszon egy siiveget és mondotta, hogy . prú
hálja, ha jú hiszen az urának. Kelem1~11 fiyiirr.:y mo111lotta. tréfiihól, ha 
a fojPmr.t a lrngyelm1~d foj1;1u~z tdwttmn vol11a, iuloihh mng tnchuim vá
lasztani. Ezen megharagszik l<elernenné és egész hazáig rut mo1·sokkal 
illette az urát. !\lás napra virradván, mindjárt a szájamat vissza ·von
ták, sem ehettem. sem ihattam, hanem a gyógyitú megmondotta, hogy 
a ki vásárban megharngudott. reád, az vonta félre a szádat, a szom
szédasszonyod. Ismét Pipa Tamásnétól hallotta adta teremtettével val6 
szitkoz1ídást. 

1 7. Tanu, Tarkú Mihály hite szerint mondotta, hogy nagy erős 

gyanusága vagyon Kelemen t:yörgynére, hogy íí vesztette meg a kezét 
a felcs1igének. Láttam azt is, hogy Nagy Ferencz föeskiidt uram kirán
gatta a czolonkot Kelemen György nyakáhól és mondotta Nagy Fcrenl'Z 
uram, hogy ehhen van minden mesterséged és <~zért nem tehet. a fain 
sem törvénnyel, sem egyébbel; azzal csak elment Kelemen h:ízához. 

rn. Tanu, Nagy tlyiirgy' hites l'lllhm·. hite szerint vallotta, hogy . 
mikor Szenymünét ulvitti\k lhr:ínyha lakOllalmi alkalmatossággal, hogy 
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illik és mulattak, mondotta Nagy György, hogy hozassanak egy itcze 
bort ós Kelemen Gyiirgy is mondotta, hogy nem bánja; arra mondotta 
Nagy György, hogy I<elemen kettüt hozasson. Erre a szóra megharag
szik és elmegyen haza. Kimenvén Nagy Mátyás a házból egy fertelmes 
nagy agár szem kiizben reá agyarkodik, hogy a foga is szikrázik (\s 
elűtte csak heroent a házba, a szemi~ közzlÍ kiipdüsött. Nagy Feru11c7. 
lis Tarkli Mihály hasonlú képen vallj:ik, hogy bement a há;o;ha. 1 Jr.:yan 
Nagy llyörgy vallotta, hogy e nyáron (híván 8:ítor .J:inos ház:í.mí.I 'l'i
sz:d lstv:ín mondotta, hogy olyan kan ördög Kelemen György, hogy 
tiszta gyémánt a t .. e és annak a vihíg:inál járnak Török országra. 

24. Tanu, Megyesi Andr:is hite szerint vallotta mint a 18 tanu, 
a felesége Mei:uesi Andrásné, hogy mind tinój{mak, disznújának elve
szése, foleségn ka1ja kitiin;se ir:int nagy gyanusága vagyon l{eJpnwn 
Gyiirgynére. A rzolonkot is !:itta a nyakában [{elemen nyörgyuek sth. 

(Orsz. Ltár. Limbus II. sor.) ' 
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SZATMÁR VÁRMEGYE Lajos Gy. 
BOSZORKÁNYPER MÁSF~L SZÁZAD ELŐTT 

. - (Boszo1·kány11er más/ él század elöU.) N.-Bánya 
város jegyzökönyvébcn 1705. jau 30-dikáról kö
vetkezö sorok fordulnak elö: 

„ Ti Szaszánné, Szakácsné„ Pap Andrásné ele
gedendöképpen meg•1ilágosodván és megbizonyo
sodván az ti Isten ellen. való gonosz cselckcdeti
tek, varázslástok, büvöléstek, bájolástok„ ördögi 
mesterségtek, boszorkányságtok, melyet a hiteles 
tanuk mincl magatok szájavallása után, s mind 
penig ördögi inesterségteknek gyakorlását sok iz
be látván, hitek után megbizonyitották, és hogy az 
vizben is belé vettetvén mint oly személyek tisz
tátalanok lévén, le nem mentetek, söt az magatok 
szavai is \•ilágosan megn1utogatják; azért mind 
Isten s mind az ns ország törvénye szerént inint 
olyan ördögi mesterséget követö boszorkányok, 
kivitetvén a Kákás mezöre, a ti büntetéstcknek 
helyére, tűzzel testetek megégette tik." 

Hazdnk s a külföld 1866, 448. 



SZATMÁR VÁRMEGYE Abafi Lajos 
FELSŐBÁNYAIBOSZORKÁNYPÖRÖK 

I. 

.Anno 1715 die !l. 1-laji Deliherat. Constatálva nyilváni;ágo,,,an 
magok iszájok vallásából a rm1tavetés dolga, öreg Pap ll!tván úr 
folct1égén, ] >óka fatvánnén, úgy Pap Mihályné ·és Kegyes lstvánnén, 
melyre nézve tetszett e szerint az i:stcne1:1 törvényszéknek, hogy ó 
kgylmek mindenik személyszerint eleven díján maradjon hút!z·húsz 
foriutokon, különben minrl llZ it!tcnnPk, mirnl a nenws or;w:ág Wrvénye 
~zerin(nagyohb volna a biintetús. 

Anno 171 f> dic fi. :?.Iaji. Bizonyítsa meg !Jóka fatvánné azt 
Dóka Audrlumé ellen, hogy rosuivcté:m~ D~1lrn Andrásné tanította, 
mikor hol s kik el6tt? (li'elelctei szerint.) 1 >óka lt!tván foleségével 
e~ylltt, úgy ő P1ip. István is. 

Helationc11 Fatcntinm. 
1. 1<'1ttcns Vid na Ji'raucisci 1 Mlrn li~lizahetha ~zúsz Citat . .J urat. 

~xaminat. fatetur. · Tudom azt s nyilván hallottam 1 lóka lKtviLUuú 
ai;t!zonyomtól, hoi,,')' mondotta voln1t l >óka Andriumé azon elvet1zett 
pénz iránt, hogy vettes8en rostát, rlc hogy tanított.a volna Dóka 
Andrá:snú asszonyom Dóka Istvánné asszonyomat, mint, hogy s mi
képen vesi>cu abban, semmit nem tudok, nem is hallottam, de m:í.11 
.alkalmntosHÍtggal egy csizma elveszésével tudom, hogy próbáltuk a 
rostavetést Dóka Andrásné as8zonyommal, 1le minthogy nem tudtunk, 
hozzá nem is fordult. 

2. Fatens conjux Georgii Remetei Elizahetha Brndi A. 34. Citat. 
Jurat. Examinat. Fatetur .. Hallottam azt Dóka Ferencnétől tegnapi 
napon, hogy mondja, hogy Dóka Andrásnéval együtt próbálták ez
előtt a rostavetést. De hogy Dóka Andrásné asszonyom tanítottll 
volna Dóka Istvánnét, én abból semmit nem tudok, nem is hallottam. 

B. l<'atens vidua Michaelis Pap, Catharina· Pap A. 45. Citat. 
Jnrat. Examinat. Fatetur. Ut 2. Faterui. 

Hazdnk, Történelmi Közlöny VIII (1888), 301-319„ 351-372. 



ao2 

Anno 17 lfi. rn. Maji. Minthogy 1wm bizonyíthatott Dóka Ist
vaí.nné Dóka Andrásné ellen feleletei szerint, hogy ro11tavetésrc taní
totta volna, azért tetszett az istenes törvényszéknek, hogy Dóka 
Istvánné asszonyom convincáltassék eleven díján, ú. m. húsz forin
tokon. Dóka Andríu1né pedig mondjon hitet róla, hogy soha rosta 
vetést nem gyakorlot.t. 

NB. J n foci e Sedis-.J mlicicariuc ezen cua sopialódott. 
A. 17ló. Die 7. .M aji. U tr. etc. etc. super eo ? 
•rudja-e nyilván a tanu, látta-e, hallotta-e s kitől, bizonyosan, 

hogy ifjú Szltsz Gergelyné Medgyesi Kis-Anna isten s keresztényi szent 
élet ellen bűvölést, bájollLst, babonaságot, ördögi mesterséget, varázs
lást, vesztést s egyéb ezekhez hasonló mesterséget, tlldományi gya
korlott volna, hol, mikor s kik ellen ? 

Relationes Fatentium. 
1. Fatens. Martinus Lakatos Cívis Annor. circiter 26. Ad fidei 

Jurat examinat Fassus est nihil. 
2. Fatem. Conjnnx D. :Martini Tot Annor. Cirtr. 74. Jurat. 

examinat. tit.tetur sic. Hallottam azt Szilágyi Fazakas Istvántól, hogy 
mikor vérfolyásba · volt, gyanakodott ifjú Sz~sz Gergelynére azon 
nyavalyája. iránt; hallottam ugyan azt is Szilágyi Fazakas Ist,·án 
feleségétől, hogy az ura maga megvallotta hite után feleségé
nek, hogy Magyarországra fazékkal jártokban egymaí.ssal gonoszul 
éltek volna, mint itthon is, azonban hallottam azt magától Szász 
Gergelynétől magam házamnál, hogy ha tudna olyan meRterséget 
megcselekednli, hogy ntiLlná meg őtct Szilágyi J11tván, azonban csak
hamar időn hozzám jő egy alkalmatossiJggal, hozván magával egy 
kicsinyke sillt pogácsát, adván ide nekem, hogy acljam oda Szilágyi 
Istvánnak, mert 'olyan van benne, hogy ha azt megeszi1 őtet meg
utálja, de én neki oda nem adtam, hanem a Szaszárba vetettem. 

3. Ji"'atens. Conjunx Francisci Lengyel. Anno. eirciter 4fi. Jurat. 
Examinat. fatetur sic. Hallottam maga Szilágyi Istvánnak felesé
gétől," hogy az ura vérfolyAshan kínlódván, ~yam\jok volt ifjú Szász 
Gergelynére, azonban hallottam panaszképen Szilágyi Istvánnak fele
ségétől, hogy nagy gyan~ja van Szász Gergelynére, hogy az urával 
elhitette, minthogy őt~t megutálta. 

4. Fatens. Conjunx Martini Lakatos Juditha Lengyel Annor. 
circiter 22. Jurat. Examinat. fatetur nihil. 

ó. Fatens. Stephanus Mészáros Jurat. Civiii Ad Fidem Deo et 
Commti datam fatetur nihil. 

6. Fatem1. Stephanus Pét.ki Cívis Annor. ci1·citer 34. Jurat. Exa
min11.t. fatetur. Tudom azt, hallván a feleségem az öreg Nemegyeiné
től, nekem megbcszélvén, hogy Fazakas ~zilágyi István, mikoron 
Sándorral, }4"'azakas legénynyel (ki is Szász Gngelynének testvérncscee) 
mentek volna, Lacfnluban egy orvos olúhnéhoz, akarván magát Szi
lágyi István azon vérfolyúsi nyavalyából orvosoltatni, hogy mondotta 
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ADA l'L LAJOSTÓL. 

szemében az orvos oláhné Sándornak, hogy azt egy testvérnéné<l 
<·seleke<lte, a mit cselekedett Hzilágyi l:itvánnal. 2. A feleségemtől 
hallottam, beszélvén neki Nemegyeiné as11zonyom. hogy az Fazakas 
Hzilágyi [st.ván maga mo11clotta, hogy mlott neki Hzász Gergelyné 
valami lepényt, a melyet megevén, azon nyavulyitból mindjárt weg
Kyligyult. 

7. Fatens. .Tohannes Mészáros Cívis Annor. circiter 32. ;rurat. 
gxaminat. fatetnr. Tudom azt nyilván. hogy Fazakas Hzilágyi István 
rosz11l élt feleségével és hogy rongálta, verte Szá1:1z Gergelyné miatt. 

G. Fatens. Conjunx D. 8tt-phani Hzercmi Annor. cireiter 44. 
Jnrat. Examinat. fatetnr nihil. 

!l. Fatens. Vidua D. Andreae Hober :\[aria Német A. 36 .• Tur. Ex. 
fatetur. Hallottam ·magától Szilágyi l<'azekas lstvitntól tegnap, mostan 
ki.izelebb rakván nálam kemencét, hogy szidta Szász Gergelynét, 
H így aclta elő, meggyógyíts engemet, mert te vagy oka az én nya· 
valyámnak, mert ha meg nem gyógyítasz, összevagdallak ; egy .lllka
lommal menvén Szilágyi István Nemegyeiné asszony házához, vitt 
oda neki :'lzász Gergelyné valami bélest, a melyet megevén, azontúl 
azon kínos nyavalya rajta megszünt s meggyógyult. 2. Hallottam 
ugyan ~zilá.gyi István feleségétől, beszélvén meg neki az ura, hogy 
midőn nálok 8zász Gergel_yéknél lakott, késztette volna arra Szász 
( forw~lyné, hogy szökjék cl vele. · 

10 I•'atens. Conjunx ~tephani 8zilágyi A. 25 . .Turat. Ji:xaminat. 
fatetnr. Tudom azt, nyilván megvallváu nekem uram ő kegyelme, 
hogy sokszor késztette arra Szász Gergdyné, hogy szökjék el vele, 
<le a lelkiismer.et arra nem vitte, aznt{m esett természetrendi ellen 
való nyavalyájába, vérfolyásba három hónapig; egy alkalommal 
rendkíviil kínlódván, Sándor a Szász Gergelyné testvéröcscse hítta 
ki 8ándorfaluba gyógyító oláh asszonyhoz, a ki ugyan adott valami 
orvmuiágot, de meg nem gyógyult, mr. orvos asszony mondta Sándor
nak, l1ogy nincsen Felső-Bányán nagyobb k ..• a boszorkány, mint 
az, ki ezt cselekedte, ezt pe<lig egy testvérnénéd cselekedte; azután 
haza:jövén, nem használván. az ol:'th asszony orvosli\sát, ment egyezer 
az uram az. öreg Nemegyeiné asszonyom házához, vivén utána Szász 
(forgelyné egy tányéron egy darab lepényt, a melyet mrgevén, 
mindjitrt mint ha elvágták volna, nyavalyája megsztlnt s meggyógyult. 

l l. Fatens. Conjunx Stephani Petki .Tuditha Mészáros Annor. 
23 . .Jnrat. Examinat. fatetur. 'l'udom, láttam bizonyosan most az el
mult szombaton, hogy Szász Gergelyné a maga udvarán ülvén az 
új istálló küszöbén, hogy oldalfélt kötözött csomókat egy madzagon, 
<le nem láthattam bizonyosan, ha hárs-madzag volt-e vagy ken
derből való, a melyet is midőn kötözget.ne, mindenik kötött csomóra 
száj{Lt nagyon feltátvím reá lehellett, az ura kijövén azonban a házból 
az udvarra, összehajtogatván tette 11. zsebébe jobbfelől, minthogy a 
hal oldalán volt a kötözés, vévén észre, mint eRzembe :vettem, hogy 
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ot.t vagyok, ment :i híiz miigiitt lbvő ki11 ker\jébe, 2. }<;gy alkalommal 
ll~\'én 1ulóH nr. iicscsénok kút polt.11rlwnl, hozzí1 nkarvím vinni, úrkflrr.· 
vtin nr. utca felől vuló ajtM1oz, liullok zajt, a lyukon a falon az ajtó mel
lett, littom, hogy a pitvarban áll Hzí1sz Gergelyné, lévén egy faro11ta 
a kezében, a melyet felfelé megfor~atván, megcicoga~ja a sziljával 
magát is a rozsdával egylitt, mintegy tekcrgetvén a· rostát a glét
őrlő kőre lefordította. 

NB. Ad !1-um recolligálvim magát Német Mária asszony, 
mondja. hogy hallotta maga ,;zájából :5zits:G Gergelynétől, hogy soha 
iwm érik azt, hogy ueki gyermeke legyen. 

12. Fatens .• Johannes Szabó .Jurat. Civis. A. 45.· Ad Fidem 
1 leo et Patriae datam fati. Iterato mint a tavalyi fast1iókban be
ment, hallotta An<lrézernétől, hogy ő hallotta magától Szász 0 ergely-
11étől, hogy az asztalnak a négy szegletire olyat teszcn, hogy a kit 
.~wret, oda. kell menni. 2. Hallottam ma a vincében csaplárné RSt\ZO· 

nyomtól, hogy hallotta 8alánki Mihálytól magíttól, hogy a kuruc 
világban hajdú korli.ban társaival együtt ott ittak, társai elaludván, 
maga 11em aludt, tettetvén hogy alszik, a kulcs lyukán littott, hogy 
bement egy hosszú, c1,;ak megáll, egy szép menyecske lett belőle, 
111indjí1rt három menyec1:1ke lett. azonban vendégséget indítottak, 
kérte azonban az egyik, melyikből ltozr.ak 'I azt felelé 8zász Gergelynú 
a kérdőt, a tokajiból; a ve1Hlúg11ég 11tÍl11 levetté·k a polcról a kenő
csöt, 111ci;konvé11 nrngoknt, a lrnll'to1 lynkil11 mindegyik kimnnt; azért 
:-ialitnki Mihály :izt mouuotta, 111éltt'1 lwgy 111cgl'.·gettes1:1ék :::faásr. Ger
gelynl~: ezen 1<zép actus volt a Szá11z Hergelyné házaban. 

la. Fatens. ( iabriel N:1gys:1.cgi Civis Annor. ;3G .• furat. Examiuat. 
fatetur. Hallottam Oruszmán .Jnnmmútól azt, hogy :-izász Gergelyné 
adott neki egy t:'ilat, nzon napon c11tP rnú mentek férfiú képében s 
vele fertchue11iil bimtak, Pziráut pedig µ;,va111~ja volt Szász Gergdy· 
núre. nem másra. · 

14. Fatern;. Samnel Foglár Civi,,; A. :II. .lurat. Examinat. fatctur. 
Tudom a:i:t, halh·án maga s:i:újiiból, jövén hozzánk, roszul lévén egy 
alkalommal a fclc~ségem, kPnte is; eznn alkalommal heszéltc, hogy 
a kiu. vagy a mely m;szonyon a l16><zúm megáll, · szakít11on három 
tölgyfiiról levelet, rúgja meg s megindul rn jta. 2. Tudj:i. hallvim azt 
Í8 szil,iából, hogy fúrb lyukba háromszor kiált11on, cle nem jut eszibe, 
mi!'Koda nyavalya. efüm mondotta, le~ycn 1~z orvosság. 

15. Fatens. Viclna l>. :\lartini Varga A. f)(i, .J urat. Exuminat. 
fatetm nihil. 

l ö. Fatens. 1 'onj11nx Uab1·idi.: Nag:ys:1.c~gi Anna Maro,;i A. :fö . 
• J urat. ~~xaminat. fatetnr nt A 11tel't>dPrn; in omnih118. 

17. l•'atcns. Conjuux l\lichaclil' Both. Anna Borbí~ly A. 2f). 
J urat. Examinat. fatetur. Egy alkalommal jő hozzánk 8zú8z Ger
~elyné aHs;;zonyom, kér külc·Hün e~y 11e~y1~d málét, nem adv:i.11, vagy 
igérv1~u~ azon n:>l<· a K''t•r111Pkii11k11nk lába fohmgorodik. ismét b"-
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kiitvé11 lihrmadnapra meggyógyul, inegiut kút l1ót clmnlvAn, 11gyan
azo11 l!tha a gyermeknek fehmµ;oro<lik, kínlódott vele sok ideig, meg-
hólya~ozt:'tk hólyagokkal, mel~' irll11t is cg1~s;r. g,vannnk volt :-;:1.Íl,;z 
( 1 ergclym'• a:;sÍ'lonyra. 

1 K I~'atnns. :-\n!iÍlllna G1·11.,,mírn ( >listctrix A. 4(i. ,Jnrat. Exarn. 
f'atctnr. T11do111. l111llvhn 8Í'l:\jáh"1 ( 1 rnzmi111 ,Jitno>111t'~ menye1111wk, fol
kdvt'.!ll KVcrmnkúg-yitl1ól. elősziir 111e11ví·n a t.e111ploml1a, mikor l1mm 
folé uwnt volna, aclott neki egy tAlat 8z:i:;z (forg·elyné. azon éj,;zaka 
re:í ment 8z:'uiz Gergelyné férfiú képében s vele éktelenill bánt, fcrtd
me:;keclett s majd fólholtan hagyta, linrngudutt is reá, lévén ezfllött 
ko11rnas>1:1.011ya, akkor k01ua,;ágha cl nem hívatta. 

l!I. Fat.ens. Conjunx ~teph1t11i Baga.méri .Jnditlm 'l'álali A. -fö . 
• lnrat. Exami1rnt. fatetlll'. 'l'udom azt, hallvim maga :;zájából ~zúsz 
Hergelyn!~től,""· hogy ha az urától megválhatik, e,;ak mcgv:'tlik az, 
melyért meg is dorgí1I.tam, a mint hogy akkor i:i a<lta magút 8zili1gyi 
Fazaka:; htvánhoz. 2. Hallottam azt i:i nrnga :;z:'tjúLól Pzelött l1árom 
eiiztendiív1~L hogy ha tudtam volna, hogy tia<I nem lesz, ez 11em lett 
volna, t. i. lcirnya. 

20. Faten~. Coujnnx Sarn11eli;; Fog'1'1r Anna Bagaméri A. 2ti . 
.furat. l•~xarninat. fatetur 11t 14. fat.en,.;. 

21. Faten,.;. Conjnnx Martini Kupas A. :rn .. lurat . .Examinat. 
fntetm· nihil. 

22. FatenH. ()onjunx Oeorgii J\f urlmyi J 11ditha Varga A. 4i'l. 
( 'it. .J urat. Examinat. fatetur nihil. • 

2H. Fatenl'I. Conjnnx .Joh:rnniR Varga Elisahetha Csiszúr A. 25. 
(~itat .. J11r11t. Examinut. fotetm· nihil. 

24. lt'atens. ( 'onjunx .Joliannis ~zabú 1\f ária Fonúczi A. -1-2. 
Cit. .Turnt. l~xnminat. fatetnr nihil. 

2:-,. lt'ati-n>1. Uo11j1111x -.Joha11nis ( lr11Í'lmí111:v .htditha :-;teuczd A. 
il-1-. Cilat. .l111':1t. Exmuinat. fatet111-. '1'11clo111 azt, mikor kútlinti gyer
mekitgya,.; voltam, hogy két hét t'hnulv!rn, egy h~tig reám jártak 1:1 

velem éktdcnill uú11tak, mindenkor pedig Szit,;z Gergelyné képt.beu 
gyiitröttck 8 jiittek reám. 

2n. Fateus. Conjnnx ~ttipliani Hemctci A. 41\. Cit:tt. Jurat. 
l~xaminat. fatntur. 'l'ndom, hallvií.n, paua:-1zolvitJ1 nekem atyatiam 
Szilítgyi Fazakas Tstvirn, hogy nagy gyann ja van ~zász <ierg'Clynére 
a maga nyavalyája iránt, a fdeségP is hasonlókl•pen mondja meg
nyomorított gyermeke iránt,. hogy egészben gyanakszik Szúsz Gergely
nére. a mely felesége szavaira mondja az un1, ha ltatalmamha11 volna, 
min<ljá1·t összevagdalnám, nem szánnám a gyermekemért, a kire 
gyanakszom. 2-sÍ'lor mondja Szilágyi István, hogy sokszor elin<lult 
bíró uramhoz, a házig elmehetett, <le semmikép Le a házhoz nem 
mehetett. 

* 'ralán inkáhh Szász 'Gergelyuének. 

Hazánk VIII. kötet. 20 
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Anno 1715. ti. :Maji l>eliberat ifjú 8zász Gergelyné ellen N. 3. 
Nyilván lévún az istenes tiirvúnyszúk eliítt Szú.ez Hergelynének 

mind gonosz úlete, mind pedíl-{ ünliigi 1<ok rendbdi e11elekedetc·, a me
lyeket is nyilvírnRitgormu behozt11k a tn1111k, kihez képest tetszett nz 
istenes tö:-vényszéknek, hogy tűz által fogyjon ul élete, a mint az 
J 714. esztendőbeli 1. Martii lett hasonló cselekedetei ellen Delibera
tuma az istenes törvényszéknek. 

NB. l>eliberat Hegedüs l\lártonné bábaasszony ellen. 
Behozvá.n a tanuk bizonyos Hegedüs Márlonné bá.baasszonynak 

soktele gyakorlott ürclögi sok remlbeli bűvöléseit, bájolásait, sokaknak 
keze által való megnyomoríttatásín, fenyegctődzéKét, melyek is meg
vilúgo1mdvitn az istene1o1 törvényRzúk előtt, tetszett az .istenes törvény
széknek, hogy élete· tűz í~ltal fogyjon cl. 

Anno 17 lf>. Die 11. l\laji. lJ tr. de e snper eo. 
Tudja-e nyilván a tan11, látta-e, hallotta-e s kitől bizonyosan, 

hogy 8oós l'álné mind az isteni s mind a keresztényi szent. élet ellen 
ördögi nrnsterséget, bahonasúgot, varázslúst., vesztést és tübb ezekhez 
hasonló rne~t(m•éget,. tudományt gyakorlott volna, hol, mikor s kik 
elleu 'I A ta11n emn omnilmR debitis11ue circ11111stnwlii.<.1 vallja meg. 

llelationes Fatentium. 
1. Fatens .• Jol1annes l'etki Cívis A. H-t Cit .• Jurat. Examinat. 

fatel 11 r nihil. 
2. F11.fenR. 8tephamtK Bartos Civis A. iHi. Cit. .lur. Bxaminat. 

fatetur. llnllottnm a télhen ii]ú Pa}J ll'ltvím uramtól, hogy a Mó1w:í1-
ros (;itvim 11ram'. húzú.bnn megkötiitték volna egy vnskarikába hárssal, 
reggel littjí1k, hogy :-ioós .Pálné van kötve az aHztal lábáh.oz, a hárs 
pedig volt kötve n száján és alól a szm1úrem testén jütt' ki. -
2. Tudom, látván most közelebb c~iltiirWkii11 tíz óra tájban jövén 
alá a kert alatt Szőcs 1Há1·to1111al, hogy SoóR Pálné a Becsi Pál 
uram húza v11.i;y bereníija mellett lévő gerenda vég1'-11él egy küvet, 
lehajolv:ín, a kezével megti;.1ztog:iÜa. azntim a kUvet helyéből f<,l· 
vevén vissznfordítá, az alul füld folől való r(·szét is haRonlókép<m 
kezével megtisztogatván, úgy hagyta, a mint hogy most is a kő 
úgy vugyon. 

a. Fatens. .Johannes ~lészúros Cívis A. 28. Cit. ,J urat. Bxam. 
iatetur nihil. 

4. Fatcus. .Jobannes Vaitri Civiti A. 42. Cit. ,Jur. Exam. fat. 
Tndom, kérvén engemet egy kis kemence rakására, de minthogy 
edénynyel kclletvén elmennem, nem rakhattam, mely miatt is esett 
valami nehézKége, más alkalommal adott egy legénymunek hét zsákot 
bérbe, kérvén érte egy Jl(•gyed búzút, mcgjövén a búzával adósság
ban. a búz~t mc~becsülték, fél negyednél neki több nem jutvánr 
megharagudott, mely miatt is <'rŐs gyanunk lett, esvén nyavaiya U 

feleségem keze ujjának, minthogy el is szakadt ugyanakkor egy íz 
az ujjábót 
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f>. Fatens. ::'lfartinus Keresi A. -fö. Cit .• Tur. Exam. fat. Nihil. 
Ii. Fatens. Martinmi Lakatos Civis A. 213. Cit. Jur. Exarninat. 

fatetur. 'l'mlom, hallvirn az üreg Tnrpui :Mátétól, hogy Szász 6er
g-dy házánál lakó öreg 8zercminétéJI hallotta, hogy be11zélte, hogy 
egy macska ülvén luc1:1k0Han a tíízhelyen, esett kérdés, mi lelte azt 
a maci1kát, hogy ·olyan lucsko11, ene t'elelé egy ::'llarkó Marci nevíí 
fa~rnka11 legény, Dflm lá~ji'ltok-e, l1ogy nz· ~jszaka Soci:,i l'úlaé nynrga-
1 ciclzott rajtn, "' melyet el'lkUvl~111'~vel is 1~1·lísített. 

7. Fatens. Franciscui1 Vaíiri Cívis A. 3~. Cit. ,Jnr. Exam, füt. 
T111lom, nyilván heMzélv{ni n~kem c•zelőtt majd két enztcncWvcl Föl
clescm, járván én ott fazekkal, kí!rdv\:11 egy asszony, hol lakom én? 
fc·lelém Felső-Banyán, kérdi ismerem-e :-;Ol·is Púlnét "f én felelém igenis 
iim1erem; erre felelé: h~j .vén IJoszorkA11y mi~gsem t1ulták megégetni, 
l1a el nem ment volna inneü, eddig régen elfuvuttnm volna (meg
<~gettetvón testét). a széllel. 

8. Fatens. Conjuux Martini 'l'ót A. 7 4. Cit . .T urat. Exarninat. 
fo.tet11r nihil. 

!l. Fatens. 9onj11nx Stephani Keresi . Snra Kere1:1i A. H2. Citat. 
,J urat. Examinat. fatetnr. Hallottam mol'lt c!!iltiirtükün HzGll<ii1i I11tván-
11étbl, hogy látta Soós Pálnét a ]'arWunk mind a két végén, hogy a 
kiiveket a kezlivel hányogRtta. 

10. Fatens. Conjuux illart.ini Keresi A. a . .i, Cit .• lmat. Exam. 
fatetur nihil. 

11. Fatens. · Conjnnx Johnnnis Ynúri .Tmlitha Knmssaj A.. B4. 
Cit .• Tur. Exnm. fatetur. Tudom, hogy f'gy lcgéuyttnk kérte el 11ét 
r.l'IÍt kját bérbe, igórvi:n Socís l'úlnéua k f~g,v 11egy1•<l hítzht, 111eghozv{111 
11úzúját, a legény 11wgh11l, nz acló1:1 hú:d1t :;zéj.iel mind clméretik, 
Hoól'l11é11uk 1w111 jnt töl.il. fel nng',ycclrn'.·I, reám nzc'~rt l1urng111lott,. hogy 
az 1~gé11z ki nem jutott neki, kfrtu az 111·a11mt, hogy rnl\joa neki 
og-y kemencét, do sok dolgu lt'.~vén, twm ért 1·á, mdy iránt is meg
haragudott, ezntán két-húro111 nap chnuh·án fájni k~zll egy ujja. 
kezmnnek, mely miatt is sokat 1:1zenvP.clt1m1. 2l"i Ji.;t mulva egy .alka· 
lommal i;-.enek Lengyel Ferencné által, hogy jöjjön hozzi\m ; izeni : 
jc'il t11dom miért hívat, vigye hét orvoshoz· s meggyógyul, mert az 
1myim i:1 úgy gyógyult meg, 111ag111n voltam a. nyolcadik. 

12. Fatens. :Mathaen!! Tarpai f1ivis A. 56. Cit. J nr. Exarninat. 
fatctur. Tudom, hallván az üreg Szercmiuétől, hogy mondotta nekem, 
hallván ő Marci István fiától, hogy Soó11 Pálné Rz ~jszaka macskán 
nyargalódzott,. Marci mondja Hzereminének ismét, nem lútod·e mily 
lneskos a macska, azon nynrgalódzott az .;,iiul :5o6sné. 

ta. Fatens. Conjunx Mnrtini Lakatos Juditha Lengyel A. 24. 
Cit .• Jnr. Exam. fatetur nihil. 

14. Fatens. Coniunx Petki .Tudithn 'Mészáros J\.. 24. Cit .• Tur. 
Exam. fatetur nihil. 

ló. :F'atens. Conjunx Martini Szőcs Diószegi Elisabetha A. 20. 
20• 
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Uit. Jur. J<~xam. fotetur. 'l'mlom, lát,·:'t11, 111a~am jiin~11 elfí a kert 
alatt Bartos lstvím 11ram111al, hogy Hoú~ Pálué a Bec11i l'i1.l uram 
közin a gerenda v1~gé11él egy követ felvett hcl_véliől. kezével mcg
törülgetvéu, az a)i;ó felével folfordította, a mint 1110;.;t is azon kő 
úgy vagyon, e:t. p<ldig most 1~siiWrtükiin Yolt 10 IÍra tújban. 

lü. Fntm1a .. lohanne:,i l<'llleki Civi;; A. HM. eit .• J11r. 1':x1uni11nt. 
fatetur. Tndom, bt>;;:t.élvén nekem ezelőtt val1í e;;zt,!udőkkel Gyulai 
János f Plesége. l1~n~n ablian az idiíben hére;;e ~oó1-; Pálné vejének •. 
Szabó Mihálynak, eg~· túlen elindulván a felföldre. mondja t-!Opitn
kodva Szabó Mihályné, szeretném tn<lni, miként melwtnek mo;;tan 
télnek idején ura.mék ; Szintén akkoron sütvén Szabó Mihiilyné, Hoós 
Pálné egy forró kenyeret kivévén a kcmeiwéből, kettt'.i v:'lgta, 8oósni' 
a kenyérből megnézte mint s hol júnwk. ;; mondja Soósné a leányá
nak: Szintén ma tizenkét órakor mennek út a Tiszán Tokajba" 
semmi kárt nem vnllottak mi·g eddig : haza jUvén Gynlainé, meg
kérdezte az urát, mikor nwntek itt a 'l'iszún Tokajnúl. megmondja 
Gyulai, szinte nkkor ef:ett átroeneteli.ik, a mint itthon Soósné a ke-
nyérből megnézte volt. · 

17. Fatpni;. Stephann;; l'a p .1 unior f'ivi=- .1 nrat. A. a8. Ad tidcm 
Deo et Pntl'iae dat.am fatct11r nt 4. ct 1 l-11111s: 

Anno 171:1. l>ir> Ui. 1\-Iaji Delilierat. l\linth<>g-y a fate11s,~k11nk 
ta;;siojok tovább ya)ó vilúgo~ít:"tst kivú11, ezPn 'lol~)g· 111m:tan dila
tiólm m•·gyt•n. úgy 111imlnzhllal, hogy világo;;rnl 1·:'111 valamihen dolga, 
itr.rata folvPtő,lik P:t.e11 eausitja t.iirvl·n.n•s<>n, most.a11 pedig k1~ze:-:ség-c11 
elbocsáttatik kétH:t.áz forintokig; mikímt nilami világo;;Ít~s találtatik, 
mindjárt vízre vitettetik. azntá11 cx<•qnáltatik. 

Anno 17 lr1. Die :m. l\laji. Utrnm dr> <'t i-n1per eo. 'l'udjn-e 
11.vilván a tanu, liltta-e, hallottn-e s kitiil, liizn11yo1-1an. hogy Hege,{iis 
Má„ton mondotta volnn : noR 111cgúgctték a:t. é11 folesúg·enwt, 1-; hát a 
Wbhit, a nagyjnit ;; a ki legnagyobb volt·~ 1 ll_va11 igaz lelke volt az 
én feleségemnek, mint az enyt'•m, 11cke111 olyan mint az üvé, no!! 
lc~zen ó szalonn:\ja annnk a tanácsnak, csak j:'t1:io11 n•:'1. 

2. Micsoda bm1zorkú11ysúgot tud Hegcdih; l\lártonrM vagy va· 
rú,zslást., bűvölést, ünlögi mesterséget. 

H.elntione;; Fatentinm. 
1. Fat.1\ni;i. St1•phanus Luc!';kaj. Co11civis .J urat. ad tidcm J>eo 

<>t. Patriae datam .furat. J•~xaminat .. fatetur. Ad 1-um fatr.tur nihil. 
Ad 2-mn nihil. 

2. Fatcm1. Conjunx l>ni l\Iichaclis Szatl1111ári l<~fombetlia Lncs· 
k:~j A. 52 .• 1 ur. Examinat. fatetur sic. Ad 1-nm. f:l:allottam magától 
1-Icge<lüs l\liLrtontól (menvén a LiL\Josi vásárra) lTnőme~ő vég(..nél 
találtam szembe, kérdvén tőlem, hog.r mind megégettP.k-e? én felelóm 
nP.m Wbbet. kettőnél. s hát kicsoda a mil;;ik? Biró Uéeziné; mondja: 
h:it a nagyobbik otl maradt, ismét. morn~ja: v:1gyun azoknak a pol
gitroknak !!zalounájok, ismét mondja, ütví~n vagy \·ervén a maga 
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mdlt'·t: olyan igaz !elke volt az én t't>le,;égflmmik mint nekem, nekem 
•1lyan mint nz üvé: sírt n~yan, 1le hogy künye lmllott volna, nem 
lúttam. A<l 2-11m fatfltur nihil. 

::. Fatens. ('onjnnx .lohaunis J.i:Prek.-s • .\nna, A. -lti. Cit. .Tur. 
Exam. fatetnr Pt prae<'<•1len>1 Ílls::ms in omnihn~. 

-l. F„~tens. .Jolurnnes Ma<laj .Jnuior A. il~. Ad Ficlcm l >eo et 
( 'ornmti datnm fatfltnr. Trnlom, t'~i·kezv1·~1i Onőm!'zŐ végénél, talitlv:'m 
,;z1·111hrn1 l l<•g-Pdfi>1 Miu·tont, 111!:-17.<'•lví·n :-;;r.ath111úri11ú ll:<H7.011yo111mal: 1108 
1111•µ;ég'Ptti•k az Í•n folct1t'•g•!lllPt 't 1'Plel1"k: nwg; hitt a ki na~.volih, azt 
mcµ; nmn ógdtt'•k 'i' L<'s:t.cll n. pokoll1an ,;zalonnája, <le kiről mondotta 
légyen, azt nem érthettem ; ,;ok idt·ig· laktam 11 folest'~g·<•mmcl, dc 
sm111nit l1oz:1.á nem lúttmn, n~ki olyan igaz lelkP volt mint nz enyim, 
olyan 1~:.;-.venlő lelke volt. . 

;-1. Faten:>. Johann Vf'ré,.; A. -lti. Acl Ficl. Deo et ('ommnnitatf' 
1latam fatetnr. Ad 1-11m nihil, atl :!-nm nihil. 

Ii. l<'at1m11. Conjm1x 8tephaui Bagami•ri .Jnditha Túl1111 A. 4ti. 
('itat. .Tur:it. ~~xmninnt. tatfltnr, nwst i,.; a ,..zerint fate11l mint azelőtt. 
Atl :!-nm nihil. . 

- L' ; ) ) ' ) ' ( ,. • .\ '\ I (-,. J L' f' 1. r atens. :-iam1w · og ar !\'IS -'1.. ; -t. ·It .• m·. r.xmn. atetur 
:1d l-11m i11 omnihmi 11t pra.ecedm1s, ad 2-um nihil. 

H. Faten;; .. lohanrn·s Madaj f.ienior Civi;; .lnrat. A. Hti. (~itat 
.Tnrat Exam. fotetúr ncl. l-11111 nihil, nd :!-11111 nihil. 

9. l<'att~ns .. Stephanus l\liskol1·zi ( 'ivis \. :?~. Cit .• 1111'. Exam. 
fatetnr ad 1. nihil, ad 2. nihil. 

10. FntPns. ~{mrnel Liikiis .\. H-L t 'it . .Jnrnt F.xnminat. fatetm· 
:111 l-11111 11iltil, ad :!-11111 11ihil. 

11. F11t.nns .• loltannes Foq~olúnyi ..:\. H:!. ( 'it.. .lnr. Exnm. fat. 
'l'mlo111 azt, hallvílll a maga azitjitht'il, l IPgedii:-1 Mártontól, hogy iu·
tatlmrnl 1111 lt meg a folcsl·ge, úgy si<'ttek \'t:lc, l1aza sem vArt;'1k: csak 
ilÜl811k, nwg ne is vitrjnk, míg 11z 11m haza jií. 

1 :!. Fatm1s. Uonjnnx .loltanni:-1 Forgolirnyi :-;ára Kerekes A. ~H. 
t 'it .• l11r. Exam. fatetnr. A1l l-11111. Tudom azt, hallván a maga szá
.iiLl1bl. l legediis Mártontól, mikor haza hozt.úk, lfltctték a taligáról Íii; 

mondta, úrt11tla11 halt meg a fo}e,.:égflm, lta itthon lett volna, inkábh 
maga ment volna a halúlba <;retle. 

rn. Fat.rms .• Tohannes Maro,.;i A. H:!. t 'itat. .Tnr. Exam. fatctnr 
a1l 1-nm nt pr:rnc<~dens. 

Anno 1711>. Die 2!1. Angnsti. Ezen Hegedüs Márton causája 
h11lm1ztatott következő törvényre, kiv:'tntatvún a kiilső hfllységekr61 
is tovább való világosítást ezen eansa iránt. 

Anno l71f>. Die 12. Septembri. Deliberat •• Jóllehet világosan 
Hegediis Mártonnak iirdögi mestersége, világosan nem constál, mind
azonáltal a fatensekn<>k is fassiójokból vili'tgos dolog, hogy a becsü
letei'I nflmfls tanácHot mo~skos 1:1zavaival megmocskolta é;.i igazsitg
talansi1ggal vMolta, azért t~tszett az i~tcnes Wrvényszéknflk, hog.r 
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nyelve kh·onatván. eh·i1gatta11sék és a vúrot1Ml hóhór · ii.ltal kitilzcl
te1111ék, minthogy magi\ nyclvú,·el maglü g,ranussá tette, úgy mind
azáltal, hogy ha ezen dolgát megújítja, újabb gyanusíigba hozza, 
vagy itt vagy mitsutt gyanusilg1·a okot ád, tűzre itéltetik. 

Anno 171.5. Die 2il. 1'Iaji. Utrum dc et super eo. Tudja-e 
nyilvím a tanu, lktta-e, hallotta-e 11 kitől bizonyosan, hogy az örc~ 
Désiné a megsententiázott Orcg bitba.asszony irímt mondotta "ohrn, 
a kit. megsententii'1?.tak: ai-. mí,ltatl1m lml meg, mert azok. a mik 
hh?.iu11í.l találtattuk, mind orvosfolú~ok voltak, a te11ge1·eu ji>tt lt.t : 
török volt-e, g,irög · volt-e a ki hozta, a ll!Ípot is a tengerről hozta, 
az adta neki? 2-szor micsoda Urdögi mesterséget s boszorkányi;itgot 
tud hozzíi, vallja meg a tanu, azonban kikkel volt társalkodása, 
nevezet<,'sen, ha volt-e a megsentcntiílzott személyekkel? 

Relationes Fat~ntium. 
1. Fatens. Htephanus Lucskni .J11rat. Conci,·is Ad Fidcm dco 

et l'atriae datnm . fotetur nihil. 
2. L•'ateuf-1. Conjunx 1 >ni Mielmeli1'1 8i-.atmitri Elisabetha L.11c,;

kai A. [>2. Cit. Jnr~t. Exnmin. fotetur nihil. 
H. E'n tens. ,Johannes Veres A. 4H. Ad fülem l>eo et conmrn

nitate dntnm fötetnr nd 1-um nihil. J(illel1et, azt tudom, míg nzok 
az cxe11nalt személyc•k fo~va voltak, hogy a piacon a bol~jába11 nem 
lllt, SI' a 11111ga hí1zúníd nem nuu·adhatott, j:'trt egy más húzhoz; jntt 
hozzám i11 este, tndakozc'Jdvím Wlem, !tit t mhr vnjon mi dolga le11zcm 
azon személ;reknek ? l}l'l'Ói Ífol t111lakozi'>dott tőlmu, hogy vajon t.alitltak-<i 
,·alamit a házitnúl ( ~~11 fölP!t'•111, (·11 1w111 t.111lom, arra ismót 1110111ljn, 
de Lizon.'· talúltuk, níul is volt, 1111tt1ltvitn uwkkol'Íit., mennyi egyP
Lct ÍM. Atl ~-um. Azt nem tu1lo111, hogy llegedU8 Mártounévnl tál'
snlkodott volna. <l<· azt nyilván tudom, hogy ezelőtt való időben a 
megégetett Stencznlué igen gyak<1rlotta n Uét!iné házát és cgymíu~
sal társalkodtak, cle miért, ll<'lll tudom. 

4 .. FatenR Conjunx .íoh:umis Fo~dár ~iira Kovács :A. 4f1. Cit. 
.Jur. Exam. fotetnr. Ad ]-nm. A mint ezdőtt vallotta,. mo1'1t in om
nibus nznk11 t fütc•1íljn. Ad :!-11m nihil. 

f1. Coujnnx Stephani Bngamér ,J udithn Tálas .A. 4ti. Cit .• Jur. 
Examinat. fatetnr. Ad 1-um. A mint ezelőtt vnllotta, most is azoknt 
fateíilja. Ad 2 ·lllll nihil. 

li: Vatt:ns. S1tm11el Foglár A. H4. Civi11 .Jurat. Exam. ( jit. fate· 
tur. Hallottam a magam feleségótől. hai-.ajiivón a piacról K mondja, 
mit. bíuntl 1 >ésiné nsRzonyom, azt mondja, hogy ártatlan haltak azok 
a személyek. Ad 2-um .Nihil. 

7. I!'aten11. Conjnnx JohanniK Veres Anna l\lílk A. 42. Uit. 
,Jur. Examin. fatetur. Ad 1.-11m _nihil. A 2-um. Tudom, hallvím 11 

megholt Farkn11 Mihálynétól, cg,,· alkalommal mondta, csak gyl\nak
szom, de ha engemet megeskctnionck 1 >ésinére, tudtam volna mit 
mondani;· ismét mondju, roszul lén;u eg,r í;jjel, kint ülvén a hold. 
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világon láttam,· hogy egy kis gyermekforma hement füst ablakon, 
azonban csak megszólalt a kllkas. 

8. Faten,;. Conjunx 8tephuni Lucskaj Auna GyöngyUsi A. 43. 
Citat .• Jurat. Examinat. fatetur. Ad. 1-um. Tudom, hallvlm magam 
Désinétől, hogy sok ken5cl:!ét találták a vén asszonynak„ ismét núdat . 
ill. Ad. 2-um nihil. . 

!I. 1~'1\t(~DK. Htopl11u11u1 MiRkolm1i A. 21i. nitut .• forat. Examinat. 
f'at.ntnr. 'l'ndom, nyilvll.11 hrn1:1.l1lvú11 rwkmn Hw•kn 11. blthu11t1ll:.m11» 1 

s:-.into 1011, hogy 1 >úNiné igen kedvezne az iktiémnek, uem ukarua 
Yétcni; egy alkalommal jövén haza a háuyi\ból, nem találta benn 
:-\tenczeluút a házban (minthogy akkor egylitt, laktak), lévt:n abban 
nz időben szeretője Steuczelné Grnzmánuak, hall 1mtt.ogást, ( lruzmim 
egyedül Uwén a házban, folmegyen azonban a hái-. h~jjára, hát 
Désiuével van Stenczelné, Gruzmún azonban megfogván l>ésinét, a 
ház hé,ijitról levetette, de meg nem kereste iránta. Ad 2-nru. Nihil.· 

10. Fatens. Michael Farkas A. 48. Cit .• Jurat. Exam. fatetur. 
,\rl 2-am. ,'l'ndom azt nyilván még ai-. első ura F11.rka1:1 Jónoti idejé
ben, hogy Stenczelnével nagy. barÍLtsá.ga volt, tudom azt is, hog,y 
:o;tenczelnét a ·maga kamarújúha rejtegette harmndnapig, éis hogy 
onnét jitrtak ki fíít szedegetni a horkút µataka mellé, azonban az 
én fele~égem nyomorúl!ágában reá gynuakodott; azonb11n tudom azt 
magam, nz első ura F'ark11s .János idejében, hogy találta Nagy 
Istvánt a hasún (az, ki is az nra halála után eh-ette) és Farkais 
.Júnos indult a bíróhoz, engemet kért az istenért, hogy fm1sak az 
Hl'll után, hívjam vissza, 11 mintlwgy vis11za is jiitt '·olem cg~'fltt, 
lllf"~ iH bt'.ikéllot.tek. 

11. l•'atenll Sus:i.nna U ruzmau (Jb1:1tetrix A. 4H. Cit .• J ur. gx.am. 
fatetur sie. Tudom azt, hogy 1 >ésiné asl'.!~onyom jltrt é11 magát gyú
g-yította Stenczelnével. 

12. Fatcns. Vidna Andrea Hober Mária Németh A. HO. Cit. 
.J 111-. Ex.11m. fatotur. Nihil. 

1 B. Fatens. Conjnnx Samneli,.; F.'oglár Anna Bagaméri A. 24. 
Circ. Cit. ,Jur. l~xam. Fa1:1sa est ad l·um. Hogy a ni'Lla talit!t e1:1z
köziik orvasságok voltak, hallottam u11yám asi,izonytól, hogy ő kelme 
1 >é;;i né usszony tbl hallotta volnu1 Ítf,')' moudotta. De cetel'O nihil. Ad 
2-11111 nihil. 

14. Fatens. Vidna Michaelii,i Kovács Sophia LAta A. Ml. Cit . 
• Tnrat. Examinat. Fassa est ad 1-um nihil, ad 2-11111 tudom, hogy 
~tenczelnével társalkodott, ett s ivott. · 

1 n. Fatens. Conjunx Johannis ( h·uzmán Juditha Stenczel A. 
-12. Cit. Jurat.· Examinat. fassa est ad 1-um nihil. Ad 2-um. 'l'udorn, 
azt hallván magam, az édes anyíunnak akkor reggel, a mely éj
szaka megvallatták sz~jltból, hallváu mások is, ú. m. Huszthi Péte1•, ··· 
Huszthi Márton, Sipos Mihályné, Orosz .ll'P.rencné, Stenczel Márton 
a maga nra; a maga urltt megszólítván. :Éde11 tára, átkozott légy ha 
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mega<lo<l pésiui·nek azt az öt foriutot. mert nem ö_t forintot, hanem 
riisa Mzoknyá.t érdemlenénk tőle; kérdvén tőle miért, folelr: azért. 
hoz?.ak békí~t, j?;yikot, oltlalférget neki. lln11zthi 1\lárton kérdezte\ 
hogy hozta-e azoknt, arrn felelé: igeniH hoztam, azért hozatta velem, 
hogy az urát ete11se meg vele, azonban ismét mondja 8te11.czeln~, 
mikor az urát a 8omos hegyen megütötte a fa: ahun az ebadta, 
maga mest1wsége miatt ütötte meg a fa tavaly, már hozzá mehet 
ahhoz a legényhez, mert jobhan élt mint az nra RZ ebatta. Annak 
utána kérdezt~ nz atyám, megvallottad-e ezeket azoknak az P,ffihe1·-
11éges embereknek, a kik vallnttatták? lgenii1 megvallottam, felelé, 
de ő kgyelmek :~zt felelék, csak haragomlum mondom. reá,· a melye
ket mondok, hmnis:m mon<lok. 

16. :F'atern1. Johannes ( :ruzmimv A. 42. ( ~it .• Jur. Examin:it. 
fatetnr 1-um nihil. Ad 2-um. Tndom 

0

Stenezelnével való tiirsalkodh-
114t, a mint ott laktam, egyiltt a koliból menvén haza, a mint egylitt 
ittak találtam őket, de Désiné él'lzrevette hogy hazamegyek, éi;zre
vette hogy elmegyek mellette, a házból kiszaladt, a bort a kfnnem~P 
mö~i'i tették, holott a pipámat keresvén, re:í t::ditlt1un a borra; kérdl~-lll 
ki hozatta a hort ? mondja 8tenczelné: magam hozattam ; kérdeztPm 
tt'íle: hút Délliné mit.t keres itt? Arra felelé: C'sak úgy gyött fol 
hozziLm ; azonban 1'.m a hort fogtam, hogy kiiintsPlll a pitvarba. 
é11zre nem vevén. hogy utímam jiJ :-;t.enezelné, forclnltomban a riicső
vnl pofon találtam ütni. 11emmi mestm·ségek gyakorlását nem i11 l!tt
tam ; annak utíuma hallottom, ltogy Désini~ aR11zony n . ..-:tlkúzott. 

17. Fatens. Vidua Mnrtiui :-\tenezcd .lwlita 'l'orol'zkaj A. ::x. 
t'it. .Jur. Exam. Fas11a est ml 1-um nihil. Ad ~-um. ·A k1~rdéslu·11 
való dolgokról semmit nem tudok, egy aikalommal l>éi.:inú asszonyom 
kér adó11s~got. hogy mondjam meg uramnak, hogy ailja meg a húza 
árí~t; én megmondom az uramnak, hogy: mivel adós kgyelnwd 
Dlísiné asszonynak? mond az uram : mond meg V1~Riuén.ek, lm bizony 
soha sem adom, mert nem tudom, mit alkudtak feleségemmel, mert 
a: feleségem a kalitkából kiáltotta, hogy JJésinének meg ne adjam 
az adó.-ságot, a biiza árát. 

18. Fatens. Vidua Stephani Kádúr llona Polgár. A. 'i4. Cit . 
• Jur. Exam. fa11sa el!t ad 1-nm nihil. acl 2-11111 nihil. 

19. Fatens. Vidua GáRpári Puder Dorko ~zabó A. Í>Í. Cit. 
Jnr. Exam. fassa est ad 1-nm nihil. Ad 2-um. 'l'ndom azt, hogy 
Stenczelnével társalkodott, együtt ittak, magam is 110rdottam hort 
nekik, de caetero nihil. 

20. Fatens. Conjnnx l\lich. Konya .Anna Erszingj1írtó A. 42. 
· qt. ;Jur. Exam. fassa est nihil. 

Anno 171f'l. Die 2U. AuguRti. Delib1•rat. :Minthogy nyilvánosan 
constál öreg Uésiné asszonyoll'nak a 111egsententiítzott öreg bába
asszony alkalmával házról házra való sok alá s feljií.rása, hiába való 
beszédei, tudakozódltsai, melyre nézve tetszett az istenes törvényszék~ 
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nek, hogy e:.r,ekért a l'SelPkedetciért convinl'ft16djt'lk tizenkét fori11-
toko11: minthogy magára n:igy gya1111t hozott s miisokat meghotrim
koztatot.t. 

lrnl'1iritur contra H.elictam \'idnam Joannis Condam Nl~meth 
Elisah1·.tham viddicet .lúkur;, Pt quiclmn j11xta Huliin!iert.i 1 letitri 
l'1111eta Anno 17~tl. die 10. }f ensis .J 11lij Nomine Helictae Cornlam 
Martini :-;enioris Hzabó. 

l J trnm d11 1it sup1ir M. 

t. Tudja-e; lí1tta-e, hallotta-e 11yilvA11 a tan11 H hi:.~011ymm11, hogy 
Nénwtli .limos11é .Jókm; Erz>1élH~t iste11 ,·~:-1 a ker1isztény {~IHt ellen liíí· 
viiléist, 111'1 jolúst., v11rázslúst, v1•sztést t'•i! 1~gyéh iirdögi mestersúget g-yn
korlott volna, kivel, hol, mi helyen és kik ellen gyakorlotta? 

:.!. Liitott-e nyilvún, hallott-e hizonyosan hozzája tisztátalnn 
.~tetet, pnrúzna8ágot, hol, kivel K mely időben"? Com omnilius co11gr11i11 
l'irc11msta11tiis hite után mondja meg a tanu. 

]fr·lationes fatentium cum nominibn.•. 
1. Fatens .• Joannes Deréni Cívis A. circ. 40. Cit. .Jur. Exam. 

fassns est. • \cl 1-um .lJire1~te i'tihil. A1ldit tamen. Hall.lttam Csiszár 
.Márt.ontúl, ott lévén akkor a .Jókns Erzsók házimál, hogy ha bos~or
kány nem volna, nem vihetnt'~ vúghez a llliket.' cseleksr.ik, mert akár 
hov:í men11ék is, úgymond, nem maradha.tok meg. Ad 2·nm. Ugyan 
téíle liallotta111, KerekeR .lános nram és Ovári fatván jelenlétökben, 
hogy k11rvima.k mondotta .lókrn1 Erzsébetet. De caetero nihil. 

:! . Fatens. Helicta Condam U regorii ( l uthi, Mari a .Tan ki Annor. 
l'irc. liO. t.~it . .Jnr. Exam. fatetnr. Ad 1-nm. 'rudom azt nyilván, 
hogy mikor a tiam .János nyomorúságban volt, láttam eleimbe jönni 
.lókus Erzsókot az. üreg Soó1méval és o<la menvt'~u egykor Jóku" 
Erz,,;1)khoz, kérdeztem tőle, miért .Járta~ja itle 8oósnét, ~ eimk bcagta. 
Ugyanakkor láttam, hogy :-;oósné a .Jt'ilrns Erzsók telkén felfosztozó-
1lott, ú~y rilzta rnagút; kérdeztem mit eRinúl éH mondottam, ne csi
niiljatok valamit 11. fiamnak; errn. ÍM Psak kacng~tt, mornlviu1, én ide 
1w11J lih·om. Tudom azt is, lwgy a fiam betegRégúben 11z •~n fííz
temet meg nem ette, de az iivét megette, és a tiam oda mm1vén 
nyomorúsúgút elbeszélt1\ azt i~1lelte, ne félj, mert meggyógyulsz. -
Ad :!-nm nihil. 

::. Fatens. Consors 8tephani Sárkiizy Anna Sznz A. il8. Cit . 
. Jm. Exam. fassa, Ad 1-nm. Hallottam Portöríí .Jánmmétól, ez pedig 
a tiittól a bor elhordásáért, a mikor az anyától félt volna a fia, azt 
mondotta. neki : ne félj, mert olyat adok ~n neked, hogy sem 'puska, 
sem kar1l meg nem fog. Ad 2-um. Hallottam 8zah6 Púlnétól az én 
házam előtt, hogy Csiszár Marci kiáltotta volna Jókus E1·sóknak: 
.ló volt-e a tót f ... a? melvre .Jókns i.:rzsók azt felelte: Láttad-e ? 
a l1~gény visszafoldvén azt ii'.iondotta: :f~n láttam, isten úgy segélyj~n. · 

-l. Fatens. :o;ára Hemethei a Dno Stephano seniore Remethei 
i~nella adhuc in Capillis, A. circ. 18. Cit . .Jurata et Exam. fatetur. 
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Ad 1-nm. Egykor a magunk kertünkből este fölé a maga hitzához 
Jókns Erzsók útszólítot.t és íitmenvéu, mi végre liívna és ottlétemlw11 
egy magas száraz olí1h nőt odahivatott, C><iimir l\lárton eléíttlik üh·í~n, 
egy tálba vizet töltöttek és egy cérnát megkötözvén belé mártotta, 
az oláh "n6 olvasott ·reá, a mit nem értettem, .Jókus Erzsókkal i~ 
oláhul beszélt, de azt sem értettem. Annak utána egy lakatot a túllm 
tettek és a gerendá1·a feltették a vízzel egyiltt. 

f>. Fatens. Andreas Vékom· Ch·is. A. circ. 2:">. Cit .• Jur. Ex:i 111. 

fassus. Acl 1-um. lfollottam 8z~Ló l'álnétc)I a kohbau, l1ogy Júk11s 
Erzsóknak 11. maga leánya kiáltotta a maga ndvarán : Te vng,v boszor
kány, az én szememet is te ötted meg. Tudom, egykor magam roi,tznl 
lévén, Jókus Erzsókot hívattam, és mikor kent volna,. azt mondotta: 
még a feleséged sem vall kárt ha én megkenem. Ismét a feleség-<'1Ii 
gyermekágyban fekvén, magam jelen nem létemben két polturití•rt 
odaküldUtt, a feleségem fel nem keUietvt'~n, nem adott, másn11p a teje 
mind elapadott. De caetero nihil. 

1). Fatens. Consors Pauli Szabó Elisabetlia Szath111itri1 A. cin·. 
40. Cit. J11r. <•t Exam. fassa est. Acl 1-mn. Hallottam azt hizon \"O

san, hogy a ma1·mnro1-1i oláh nő ott lévún, kérte .Jókns Erzsók maga: 
édes asszonyom csinálja kgylmed ezt a dolgot a minél jobban lehet, 
és én olynn leszek kgylmed~ez mint_ a kgylmecl rnagn leimya. va~y 
!Hég jobb. Ad .2-um. Tudom, hnllottam :izt is, hogy n 1ilag:t" lei111ya 
ott lévén, intette az anyjitt, hogy azt a legén)'·t ne tartsa ott, llIPrt 
mindnyújan nagy gyalázatnnkrn vagyon, a minap is az <'m uram 
kgylmedrt a t6t legénynyel vi'•tken kupta és bánia1 hogy meg 1wm 
bélyegez.te; melyért megharngudvún a li'tn~·Ara, egy darab fö ml kP1·
gette ; a leánya megfordulv:'m azt monilotta; De a mi uag,rnbli. az 
én szememet is kgyhned rontotta el. 'l'mlom azt is bizonyosan, hogy 
~jszakának idején a tót l<'gényt kiverte ( !8iszfl.r l\iárton nagy lúr
mával és azon verekedés közhcn nyilvánvaló kurvá11ak, bo8zorkány
nak kiáltotta és Jókus Erzsíik arra kérdezte:· ~frgtudná<l-e bizonyí
tani? mire a legény felelt: :Megtudnám, isten szent háromi;itg úgy 
segé\jen, a lábad között hogy megb ... ott és jó volt a nagy esz
köze. Mely ~ktelen 11zavait míisnaprn kelvón i1o1, a legén~· uteahalla
tára kiáltotta azon szókkal. A .Jókns Erzsók leánya is nappal jelen 
lévén azt mondotta: Jaj elmegyek, nem jó ház ez. A legény azt 
mondotta leányának: azért mondom, mert én itt lakom, netalán 
máso~tól fattyat kapjon és rám fogják. Tudom azt is, hogy soks?.or 
riagy dorM.zolá.8ok voltak és gyakorta a Iegén.yny~l beziu-kóztak, de 
mi végre, nem tudom. Azt is hallottam Mohácsi Evától, hogy mon-

. dotta: azt hallotta, hogy Bodokit a deákot betegségében hívatta Mo
. hácsi, Erzsók a deáknak úgy mondotta: szenvedjük Mké>el é1lcs 
szívem a betegséget, mert énnekem Németh ,Jánosnénál ndtnk kút 
körtét, egyiket kgylmednek kiildöttem, a másikat magam megettem, 
én lt1iattam szenved kgyhned. Addit iterum. A Portöröuó doMuyíit, 
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melyet a :fiával .ellopatott, házanként hordozta, ú~.r árulta, litttam 
magam i>zemeimmel, én igazítottam nyomiiba l'ortörőnét. 

7. l•'atens. Consors .Joannil! Szilágyi Elisahetha Szabó Annor. 
eir. :!-!. Cit .• lur. l•:xam. Ad 1-um nihil. A<l :!-nm. Tudom világo„au, 
láttam a sok uorbézolást és langy Csi;izf1r Mitrtonnal sokszor hezitr
kl1,,,tak, fel napig is úgy voltak. gy1~rmekeit. sz~jjelküldözte. Azt Íll 
tu<lom, hogy a legény a ládáját fel!1asogatta. 

8. Fatcns. Consors t-itephani A kolli .h11litl111 l~siszár A. 30. Cit . 
. l 11r. Exam. fatet.ur. 'J'ndom ar.t, nyilván l1allotta111, hogy a király
dúrvizi mesterlegény nálunk lakvún, ll ki magAt .lókmi Erz.t1ókkal 
kenette, kinek volt adós 1-! pénzzel, mely után a legény hároms:wr 
kiildött, harmadik kére,tés ntími 1~jszaká11 kelvén a dolog, reggel a 
legény azt mondotta: En nem kérdem 11olm azt .~z a<lós;iágot, mert 
az éjjel igen meggyiitröttek. Ad<lit. Jfallottam ÜtVÖll l\Iihúlynétól, 
hogy beszélte, hallotta .lókm1 Erzsóktól Lévai János felől, hogy pa
naszolta volna neki: Bodokit hozzám nem_ szoktathatom, gyakran 
szép ételeket fözök, ha hívatom is, nem jön. Ha akarod, úgymond 
,Jtíkmi Erzsók, ide szoktatom én. Azutún hallottam, hogy megtébo
lymlott a deák. 

B. Fatens. Conso1·8 :Michaelis Sink.a Hára Kerekes A. circ. 30. 
Cit. .lur. Exam. A<l 1-um nihil fatetur. Ad 2-um. Hallottam Jánétól, 
hogy az urát Jókus Erzsóknál folzárták volna a ház héjjára. 

10. Fatens. Relicta Condam .Joannis 8zöt;:i Elisabetha .Jererni 
A. 28. Cit. Jur. Exam. fassa est. Acl 1-um. Tudom azt, hogy eg~-
kor ottan le akarván jönni, .lókus Erzsók behívott mondvim: .Jere 
Le, jó hírt mondok; lieme11tem és a:d mondotta nekem : 11e búsulj, 
mert a fiak jó helyen vannak, i>emmi 1Jajok ninrnmn, mert az este 
eµ;y marmnrosi olúh nő itt lévén megmondotta, hogy hol vannak. 
Láttam azt is akkor, hogy a gereJl(lún két tál volt. kérdeztem mi 
vagyon benne, adjon nekem ill; mire lcv1!vé11 egyiket, látt11111, l1ogy 
víz van benne és a vízben egy lakat; mPgkérdeztem mire valb éi; 
azt fölt'lte, Mártonnak baja, nyavalyúju vun, az az olíd1 nő ct1iu:'tlt 
orvossílgot neki: az este follll volt a víz, de látod-e mint leapadt. 
Ezt is tudom, hogy kérdésemre felelt s azt mondotta : az oláh n(í egy 
cérnúra sok gombot kötött és ·azt mondotta neki, hogy a markába 
i;zorítsa, ha kioldódik, haza jönnek hamar a fiak /.,ll a meDJ1yi gomb 
marad, annyi hétig laknak oila. Ad 2-um. Láttam azt i11, hogy Czi
szár l\T ártonnal tartósabban ölelgetőztek, csókolództak. 

11. Fatens. Consors Joannis Sándor, Anna Kováti; A. circ. HO. 
< 'it .• Tur. Exam. Ad 1-um fatetur. Egykor oda menvén láttam, hogy 
Csiszár Márton beteges lévén a pitvar kiiszöbén ült és egy oláh nő 
f~jére olvasott; ugyan ottlétemben Jókus Ji~rzsók kért tőlem egy 
lakatot, mely után a leányát kflldötte. de mi végre, nem tudom. 

Continuatio Ejusdem lnqnisitionis, per Ampli:;simum Senatum. 
Anno eodem, die 17. ,J ulij institnta. 
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l :!. Fatern1, 1 :abriel ltosnYni .J ur. l'ivis .-\. circ. 2:-l. Cit . .f11r. 
Exmn. fatetnr Egycl11~t ll<'lll t11~l11k hoz;-.á, lta1w111 ltallottum CsiKzár 
::\lúrtontól, hogy mo111lotta: 1\1:'11· Pg"y11zf'r ·~ljiittem háza<lt<íl, de nem 
1111.11·a<llmtok, vissza kelletett. lllPllnem. 

1 :1. F;lteu.„. Con11ors Habri<'IÍil Hos11yai Sára Nagy A. 2H. C'it . 
• Jur. Exam. fatetur. Hallottam Pap Istvánné nénémasszonytól, hog,v 
i"zabi't A11<lritst vafamely lakat,·a1·:izsllLKKal gyógyította volna olid1 
a>1Kw11y ídtal. Ad i-mn. ~alírnki l\líltályné ímgyomRl!szonytól liollottnm 
bel<zélni, hogy C;;iszú1· M :írton1111 I k:1plÍI k volna, hogy p:tráz11idkodott. 

1-1-. FatP11s. l.'orn•ors ~tepha11i .J1111ioris Pap .luditha ~al:'tnki 
A. <'in~. Hli. Cit .• J ur. Ex:un. fatetur. A1l 1-nm. Tudom, hogy ~zahú 
Audrii;;nak gyógynlúsúra javallott vörüt; ~selymet, hogy. kössék a lúba 
hiiv<'lykúre, magam Í:< lílt.tmn rajta. Az 1\ijeli <.'•s nappitli sok dorhé
zol:íst is tudom. Lútta111 az Pln111lt ll/1gybirny11i vitsáron, ho~y ró;;z1'
gek J.'•v1'·11. Csi1<zúr Mitrtomml húzták-vo11túk eg_v111ilst, a. kontva is 
a nvakitban volt. 

· 15. Fatt>m1. Coni-;or1< Marti11i LéY:ti Eli:<alJetha l'itlJ, A. :!-L ( 'it. 
.1111'. 1~t Exnm. fa8sa <'St ad :!-nm. Hallottam anyíimass?.onytól, ő kim~~ 
:-\zalii'1 P:íl11ú /lHSZOll,VOJJ1t1)l a tút IPgúny i1·imt uti a. FatPns. 

Ili. Fatens. Con1'orR LanrPntii Hotskai Hnsanna Ujliázy ,\ .. fii. 
( 'it. .lnr. Exam. fotetttr. Szahú A11drhs dolga iránt uti 14. Fate11s. 
'l'íílem izent<'. 

17. Fateus. ( '011i;ors J\lartiui ~zoboszlai Borbara ~~geresi A. :!Ii. 
Cit .. 1111·. Exa111. fatetnr. Ad ~-11111. Hallottam 8zARz Oergel.vuú né11«'•111-
as11zo11ytúl, hogy mo11dotta volna UsiHZÍll" l\1ítrtonuak : C1<ak a;-. egy
:<ZPrit ÍK m• adta1l volna egy múriú;:on. Lúttam a nagybúnyai Hoka
dalomha11 nt 14. Fati>nR. A<l<lit. ( >tt hallottam a lc~g<'~nytiíl, ho:.:-.v 
mondotta neki: Végy fiam a mit koli, egy ara11yai láttam az l\HHY.ony
uál. a lngl·11y adta a kezébe. 

lH. Ji'atens. l{elicta Vidua .Joaunis Uomlam Portürő, 8árn .lúRa 
A. mt 1 'it .. J ur. I<:xam. fatetnr non pla1w ad rem. Hallottam a;-. 
1~kteren <lorbézolást újjel-nappal. kikkel nem tudom, mert húzú11úl 
nem vol ta111~ Azt tudom, hogy i11kolú La jíiró fiamat magához <•Halo
gatta, a;-.znl lúda kulcRonmt ellopntt:i, aLMI a leányom eg.v tiJl(íja 
7 frt Aní.t elvitette, í~gy pinc<•k11lesonwt ÍH, onuau boronmt, doháuyo
mat elhordatta mindaddig, a míg a fiam rajta kapta, hogy déz>1itrnl 
vitte volna el a bort i akkor aztán hallvim fenyegetődzésemet, á\iött, 
sírt eHltte111, hogy ha keresem, l'gyehet nem tud fizetni, a háza. vpi;;z 

ntúna. Ad ~-um. t'siszúr ~litrto1111ál Remmi oly dolgot nem lútt:1111, 
hogy egyiitt mentek volna az erdőbe fáért vagy miért. Azt is mondta 
fiamnak, hog.v lopjon tőlem 8 forintot, olyat ád neki, valami vörüH 
zacskóban mntogatta~ hogy smu puska, sem km·d meg nem fogj:1. 

1 !I. Faten11. Rdicta Vidua Martini ( ~ondam Borbély Cathari11a 
Kállai A. Hti. Cit .• Ju1·. ~~xam. fatetur. A<l 1-itm. Azt hallottam tőle, 
hogy mondott:i, a csillag gonoi-;z képében Henkire nem száll ct«~. 
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:.!O. F'ntcns„ ( 1011sors 1\licl1at·lis :-;aliu1ki [f<·lc11:.t ~zúsz A. ;;:!. 
( 'it. .lur. Exu111. fatet11r J\cl l-11rn. J lalloltam :-ialúnki A11drit:métúl, 
lioµ;_v valamcl.v iircg olál111éít a km·tjt"b•m ápolµ;awtt, il1~ 111i vl'.·gTe, 
nem rno111lot.ta. A vörös iwlyern jaYallitisítl. is liallott:rn1 :-i;-.abó Arnlrú„ 
irímt. Ad :!-lllll. Hogy vele kapta volna a v1-je

1 
ut · 1 ii. Fat1m:;. d1~ 

kitől l1allottam, 11<~m jut eszPmhc. 
:! 1. Fn.tl'llB. 1 'onsors .loliaunis s1·11ioris ::-5ipos A1111a Né11wtlii 

A. :!ri. (~ii. .1111'. J(xam. faBsa, prn l'Olllllllllli. A liorlwrd:'ist lúttmn, a 
;;ok kialiúlit:;t. liallottam, hogy n10111lotta 1 'sisú1r Múrt.011 fi!lől, a 
111ij<~ ,;;-.al1:1clo11 van, lmzzúnyul, egymit>i jliakamtúval kell ól11iiik, mint
hogy qryiítt laknak ete. 

:!:!. l!'att~ns. ConMort1 .Johau11iB Kú11tor .Jwlitha Toroe;-.kai A. 
circ. :!!I. 1 ~it. .lnr. Exnm. fatetm. Hallottam <lorhézolást. fajtalirn 
énekU!st, néha jót Í<i mondott. A megholt tiacskámat törvún a 11y1t
valya, javallotta, hogy vörüs selymet kiit11énk a lába ujjára. de 
minthogy l1alidmi nyavalyája volt, nem escld~edtiik, íí sem c:-;dekcdte. 

:!B. FatenB. ( 'onsors ~teplm11i Miskolczy Barbara l>arnai A. :!Ii. 
Cit .• J ur. Ex.arn. a<l rcm nihil fassa. 

~4. Fatens. Como1·s Stcplrn11i ::-leuioris Toroczkai Auna Nllg'," 
A. no. 1 'it .• l11r. ~:xam. nihil prantc. 1 'omputationmn fassa est. 

tö. Fatens. ( ~onsors Martini Kigyósi Elisahetha Toroczkai A. 
H4. ( 'it .• far. Exam. fas:;a. F<1;jtalan éneklél!t halloLtam, borhordást, 
dorhézolást láttam. l >e caetero nihil. 

~Ii. Fateus. ( ~onsors Andrea<! Szalá11ki ('atliarina .l\larosi A. ~;;, 
( 'it . .Tur. Exam. fossa. :Ad 1-11111. Lúttam egy olitlmőt, hogy a fííhcn 
fokiidvé11 apolgatott a kertjélwu, úgy 1110111lntta hogy beteg vol11a, 
lm mo11dottm11 hogy bor vert1~ beteg, mert húuyt. A Dók:i Ferencué 
leányittól hallottam, hogy mikor tii;zt. Bölöni úrnítl Bzolgidt, egy
kor vi;-.1:t vitt volna néhai Karas~ai Amlrá;-; úr ker~jéhől, c>lőtte 
megk(~pzctt, s1~hol előbb iwm látta, hanem 111ikor lllt'glizólit.ottn, ilye11-
for111Ít11: uo cl6kerctJtl a pulyk:it. 1\zzal ismét odalett diíl(~, scm111it 
nem látott, csak nagy kaeagúi;t hallott, ő megrettenvén, alig tudott. 
ÍLtmcn11i a tii;zi. Böliini uram tPlki:~rc. l lallottam ( !13apó AndriustM 
hetegBégí!hen, mii1d közelebb rciL c111lék1~ztctvú11, , hittel 1110111lotta, 
hogy líLtta betegiségébeu a házuknál, még őt a tenyerével fenyegette, 
hogy ott lenni mondotta. Ad 2-nm. Egykor hozzí~mcnYén kértem, hogy 
m·amat kenné meg, panaHzolta, hogy Csiszár Márton s a fi:.i. elmentek, a 
legény ládá;ját felverte, őtet erősen areul eBapta, láttam magam is, hogy 
a szeme alja kék volt. Másnap oda megyek ugyanazon dolog végett, l1át 
együtt isznak a pitvarban, azt mondja nekem: Látja kgyehued 
olyan gonoBz legény ez, hogy' engemet nyilvánvali'> kurvának 1:1zid. 
Az mondja a legény : annak bizony én téged, örclögadta kurvája, az 
én vérem sem kárabb másénál. Hallottam ismét özvegy Salánki 
.Jánosné anyárnasszonytól, hogy ő kgyelme úgy hallotta volna, kitől 
nem tudom, hogy valamely bányász éjszaka a uányába menvén, 
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l/\tt11, hogy valnmdy tót legénynyel paritzniLlkouott, gyertya lévtm 
az nsztalon. 

27. Fatem:. Com1ors :-itepl11mi Kőrösi Juuitha Szilágyi A. an. 
Cit. Jur. ExRm. fatetur praeter Comp. nihil., 

28. Fo.tens U>nRorR Johanniii Nagy Eva György DeíLk A. 
26. Cit. Jnr. Exam. nihil all rem. A kiirtfl iránt nem úgy referúl, 
mint a ti-ik fatens, hanem úgy moditieltlja, hogy az anyó.tói hallott11, 
Mohámmétól, hogy llodoki az ő leányának is kllldött egy körtét, 
talán a mint roszul volt, de múr akkor meggyógyult volt. 

29. Fatens. Helieta Vidua. .Johannis Condam senioris Salirnki 
~iLrn Boe1o1kni A. 50. Uit .• J111·. Exam. fatetnr. AJ 2-um. HnUottam 
Szabó Pálnétól, hogy valamely leg{•nynyel kurváskodott volna. C:w
ternm ut 27. Faten~. 

öO. Fatens. Consors 8tephani Úoodi Elisabetha Dóka A. 25. 
t•it. Jm.". Exam. fassa est ad 1-mn. Hallottam Remethei 8áritól 
hogy rgy oláh nőt oda hívott mngáhz, őtet is odhhívta, az olú.h nő; 
e~y lakatot. mosott er;:y tálban, rµ.y darab cérnát is kötözgettck. Az 
mondott:,, Németh .Jáposné, a kiért ezt <'selek(\Zik, meggyógyul, <fo n 
kire ezután P-ió!ik, megromol, azután a túlat a vízzel egyfltt a ger..m
dára föltették, akkor ( •siszár Marcit orvosoltatta, úgy mondotta. Azt 
is mondotta Németh Jánosné azon IE•ánynnk az oláh asszony felől : 
ennél, úgymond, nincsen nagyobb boF!zorkány Mál'marosban. Az 
apparntio iránt nt ~6. Fatens. Addit pro majori lumine : Elébb 1w111 

lil.ttnm, h:111em mikor mPgkaea~t:t mng-ítt, Pg-yik kezével a t'ilvot 
fogta, vnlmnely pulyka iránt F!zit.lott, pirongatott ebezett, azután <'h'
nyészet előttem, hová lett, nem tudom. A dolog fényeR nappal volt, 
az ő lútium i~ nagy fényességgel tet1>zett, a szó utirn . hirtelen en_v1\-

. Rzett el eWlem, csak addig lút!-lzott, mint a meddig kettőt va~y 
hármat Rzól <•gymús1ml. 

:H. l•'at('llR. ,Jolinnrl<'s Kál111úrnli ( 'ivis }( bányc1111is A. H2. Cit. 
Jur. Exam. f11tet111· ail 1 um. Jlalloth1m a tdeségemtől, hogy 111011-
dotta volna neki l\füzté11l>, vagy Lakatos J11dith a szeme iránt, a 
mikor Maák Audr{umál laktunk: Hej Síira, bizony azt hallottam <'·n. 
hogy anyád ~eszteite meg a szemedet, azon tanult. Ad 2-um. 
(Nagyon ocRmliny s nem is ide tarto7Ó hiábavalóság.) 

32. ·Fatens. ( ~onsors Sigismundi 8tephani Uatharina Nyiri A. 
a2. circ. Cit .• Jnr. Exam. fa.."lsa est o. 1-um nihil. Ad 2-um. Láttam 
az elmnlt husvét másod napján sth. (HiiLbavalóHág.) 

BB . .14'nten'il. tleorginr; Suki Irn1uili1111ii A. iW. Ci~. Jur. Exum. 
fasstfü ad 1-um nihil, ad 2-mn. etc. , 

Pr.liberntnr Anno J 72!J. <lie 21. J uly. 
Mivel hogy ( ~siKzitr M:'trton l\s .h'ikns ~rzsébet, néhai Nlnncth 

Jánosné, eg,nnÍLRt po.rú.zuaF!:'tgokkal megmoc11kolták, mely mind n 
tan1tknak valli'tstétellikből megvilágosodott, mind az ő ~ijeli-nappali 
tilalmas és törvénytelen conversatibjok, dorbézolások, arrra valb 
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útm11t11túsuk, mely ii;ten ellen val/1 törvénytelen eseleke<leteké1't liólili1· 
krnr.ére kellett volna ei;11íük és a vúro!lliól, mclyt~t megfortfür.tettek s 
meg-l)()tránkoztattak , kiveretni<ik; mincl az áltnl, mivel hogy magu
kat a nPn11~8 törvényszék előtt kézhea1lltssal l1áza8sitgi életre kiite
lezték, ez okon Wrvények ·ebben mitigúltatik, hogy nem hóhér áltnl 
!eszen megver1~ttetésük, hanem maguk egymiuit keményen megverik 
t•s ez legye11 1!ddig való Wrvlmytclcn, tisztittl:m, mocskos 611 botrú11-
kozt11tlÍ 1~11~tiilo11·k megbilntető j11tulma. Ez11t:i11 1~gyhckeltetót1iiknek 

. 1·<m1foi; i'ttjút kiivetc!ltdik. J1)lrns Erzsl:lietnok 1u~clig vnráz~ló törvéuy
tdeu convc·rsatiúja pro hic et nunc p1·0 11lteriori censura in snspcrnlo 
ac: reservnto llflg,vntik. 

H51 

TI. 

Anno 1 ia I. dic 22. :Mcn11i11 Maji ct i-leqmmtibus. 
l 11qni:;itio collaternlis ten<lcn:; a1l invcHtigationcm illins diiup1isi

tionit1 n11m hic Fd::i{:í-Bltnyae jnxta vnlgi opinionem darentnr mulior
('.lllae arte Diaholica ntente8, qnae cives vcneticio sno interimerm1t, 
i1le:;t: Pot11 aut ednlio veneno infccto, Ant. aliorum san.itatem per
vc1·tere11t, m~i111b1·a integra dehilitarent, atque acl utendum inepta 
reddcrrmt, t1imiles item incantatio11c8 cxcercerent vetitas, et quide111 
per immancm diaholicam cirudelitatem, intermnptu .Joha1111it1 'rrom· 
J,itá1:1 Uou1:1orti:; morti8 occasione, hac. Herie peracta. 

l )e co · uirum. 
1. 'l'ud-e nyilván, hallotta-e nyilván a tanu e városban oly 

:személyről, ki örd<lgi tudomitnyhoz értő, vai'ázsló· gyanm1 személyek· 
kel t1zo.kott társalkodni? 

:!. 'l'ud-e, hallott-e oly személyt, a ki mérges étellel vagy itallal 
rnús folebará~ját hs láh·a megétette vagy itatta volna, vagy holtig 
Mí11lő beteggé tette, kit, ki? 

a. Tud-e, hallott-e olyat, a ki llrdögtól tanult varázsló mester· 
'S<'~l!µ;el felebarú~iímak ép taµ-ji1t, ú~yn.int: 8Zemét, kezét, lábát vagy 
t·~yúh rí:1:1zút megvesztette, rontotta, é>1 az vele élet1re alkalmatla1mi1 
tette volna. kit, kinek cselekedte'( 

4. 'l'ud-e, hallott-e olyat, az ki, mid6n valamit kért volna 
mástól, úgymint kölcsön pénzt vagy egyéb akármcl.v dolgot, ha nem 
11rltuk vagy nem adhattak neki, onnan haraggal dörögve-morogrn 
clmenvón, nnnnk alkalm1\to1111ú;~ávul minemű nyavalya, roml{1s É't1 örrlü~i 
t{:t.emóny et1ett azon, a adtől kért, kin, ki által? 

fl. Tud-e, hallotte-e olyat, a kinek midőn valaki az ő akara~ját 
11cm ci;clekc<lte és fonyegettt', azt go11011z nyavalya éti ördögi m1111ka 
kü,·ettc, kit s ki által? 
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fi. 'frrd.e-; hallott e olyat, a kinek a lov:lt az t'lmnlt ~zent
Oyörgy napkori debreeéni vhsárra meghérlette ugyan, d1~ má:mk 
javallúsából keveselvén az ígért bért, a ló adó m<'g1111\.solta igt~retét, 
de a ló kérő ember újabb alk11d:'u1t tett, a lovas ember a folesúgét dkiild
vén az ígért bérnek tdvt'~•elére amannak hit:aUwz, annak tclcségt~ 
azon szegény asszony minemű i1ehéz és kemény haraggal telj1·" 
pirongató beszédekkel illette légien, kicsocl{lk voltak azok, minclkí:t 
rí~szről rrnvezzc meg a tanu. 

7. Azon szegény nt.lszonyt legottan e·dolog meglét1:le 11t/rn ml<'> 
t'jszalrn mincmíí ~miosz ördögi munka kuvette, úgy liúr1>m éjszaka 
a'.l11tán. A gonosz lélek minemű úhrázatban kínzotla és rontotta egy
uen min1len tag,Jait. 

l:i. A'.lon személy akkor egészséges volt-e vagy beteges, vagy 
azon gonosz i.étemény itltal romlott. meg egészségében .'.ls ép tagjai
ban. l!gyanabhan halt-e meg vagy egyéb nyavalyában? 

!l. Annak előtte volt-e ép elmével, vagy csak oly hhhorodott 
elmt ... jíí volt és képzelő<léí. 

10. A g• nosz lélektől 111·m volt-e azelőtt elfoglaltatott, wlük 
eimboráló, kórságos vagy egyéb ördögtől szarmazott nyavalyában. 
t 'nm omnibus eo spectantibns congrui:; ( ~ircnmstantiis mondja lile~ 
hite ntitn a tann. 

ltdatiorn~s Fatenti111n 1·1un snis Nominibns. 
!'rima Fatcmi Honesta Consors l>. Joham1is Hai;kn Senatoris 

Elizabetha Tót Annor. 4fi. Cit . .Jur. Exaro. fatetur. Ad 1-nm nihil. 
A<l '.2-11111. Hallottam Dési l!'crenc si'.goromtól, azt mondotta: A fejére 
tenné Bagamérinének a kezét, r<·á eHküdne, hogy az (í kC'z(:ből itta 
mq.:· a mérget, 1wkem tiltott, hogy vele ne t:í.rsalko1ljak, t6l1: 110 

igyuk. Hallottam né·lwi li<'rl't:;la:i .Ji,vátétl Ít.;1 hogy ákavitúval kínálta, 
megitta, mwn túl soha egészs{•gc nem volt, miudjú1·t akkor az 1~jjai 
nwgglil·uedtek. Ad 5-um. A mit erre hallott, megrnornlja ~zócs .!11 i
haly11é, úgy Uirotlii Zsigmondné. Ad li-mn. :i\lagútól hallotta111, Tro111-
hit!is .fá110snútót; hogy erősen megpirongatta a ló megmásolí1sért 
llagmnériné, az orrÍLt is majd foh·erte s azt mondotta: viu:j meg; 
l',.;uk Ill'lll szolgálhattam volna mt'·g fai ann!d tiilihet. A1l 7-1u11. Azt 
is hallottam :111 re li<pia nihil. Addit 2-o puncto. Azt is hallnt.t:1111, 
hogy mikor Hag:nnérint'' liozzújok júrt, akilrlwgy hnrugutltak, hn lm
llHmt, dc mi1lőn a tüzlin a fát megforgatta, windc11 har:igjok clmnlt. 
.\z 1\rr:g asszony harngndt legink:ilib. 

2. Fatm1s. (\msoro .Johannii; Liikös Anna Foglilr .A. ~n. ( ~it. 
.l11r. Exam. fossa est . .Ad :!-11111. Hallottam l>ési J<'c,re11l'tc'il, hogy a 
Bag-am!:ri11{, italadil,.;ától kdl meghalni. Az anyjiitól is úgy hallotta111. 
Ad ö-11m. Hente:;nÍ! us,.;zcrny0111tlil hallottam e kfailbre, Videat11r ad 
ti-nm uti pr:tecelle11,.;. Ad H lllU. '1'llllo111, hogy éJ:> ehnév1,\ volt 11itla111 
ús clol ~ozott. 

:;. Fatens. Omsor;; Stl!pl1ani Uj\'firosi Jurati C'ivi.-; ElizalH,t.lia 
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Sipos A. :Ifi. Cit. Jur. Exai~1. fatetnr. Ad 5-um. 'l111laj<lon engemet 
fe11yeh'et!'tt meg ily alkalmntossággal. F'og-lár Síunuel uram a felcsé
g(:vd vt:r:;1!11gv~:11, az anya Haga111éri11é reú szokott járni kocórlni 11 

pauaszkodott nékiiuk, az uram momlotta: Hógor ! fogd meg néném
nek a kezét s vezesd ki a házból. Akkor ctmkhamar úgy e:;ett a 
dolg-ok, lllP/„~'t111lta, reá jiltt. uramra, hpgy miért mondotta azt vejú· 
rll'k, l1ú11k<11lott v1:lt!. 'l'őliink n11gy liaragg-111 s ily fonyegctörlzóssel 
1111:11t cl : V ú1:i:1 tok, mt•gr!mlegettek engem. Annak utúna egy ing,'áll 
ebt s kt~t patyolatot szegtem be neki; hogy fizetést kértem tőle, ily 
fenyq.\·ctúst izent reám a lányomtól: Vá1:jon csak anyád, azért Í:; 
tizet1\;t. kér, 11wgt:ml1:gd engem . .Aznt:'t11 esdt rajtan> az a nyavalya
tiirés. A zórl. is piro11gatott, hogy .Annok hoz mentem. 

-1. Fateu:;. Con:;un; Michaelis 8zőts Anna Polyák A. 211. Cit . 
• Jur. l1:xa111inat. fatetur. Az elmult húsvét dőtt mentem Hagaméri11é 
asszonyom liolt.júlwz, itd elő egy kis1led kecskebőrt s azt mornlja, 
liogy ablit'il uram csinálna erszényeket, c11inált uram, de keveselte, 
a melyl!1't t!rÍÍsPn haragudott s pirongatott, Jiogy elrontottuk a bőrit, 
holott ki1:,.;i lóvón, töbh uelőle nem telt. MúsHzor oclameútem, hogy 
o,.;tyút vegyek tőle, nem adott, :sőt pirongatott akkor ÍH a bőrért; 
ha11e111 Szilágyi Andrásné asszonyomat kértem, ő klme vett ostyát, 
a uwlylyel a midőn hazajBtt ó klme s beadta, a gyermeket legottan 
ki1·ontotta a ncl1éz n.ravalya s egész iit hétig rontotta; orvoslottam 
sokfl:le on•o:;sággal, a mit ravallottak, fokc~tc tömjénnel füstöltem, 
ft.111',rn:I Í,.;, foghagymával, salvi:i aurilrni!, disznó garn';jjal, úgy sziint 
\'al:.111it. Az11tún pgy éji:;zaka, a 111i1lő11 11em aludtam, oly szózatot 
l1allot ta111, 111i11t a Bagamérinéé, ezt mondván : Miért hndösítettétek 
1·1 ezt a gycmu·ket, mely sz1;p gyenuck volt. Felkeltiink, kerm;tiink 
gy1~rtyárnl, de semmit sem találtunk; máimap újonnan oly kemé-
11y1~11 kirontott.a a uyavalya a 'gyermeket, hogy az ölemben i11 t•lig 
t a rtl1atta111, azt tudtam, hogy kirag1ul ják az iilemből etc. 

f>. l•'atnrn1. ArnlrcaH Bodoki .lnratuH Civii! A. 42. Cittns et ad 
Videm 1 >eo tlehita111 <Jommti1p1e datam cxam. fattur. Acl 2-nm. llal
lot ta111 llalognl,tt)l,· hogy mmulotta j)(,si Ferenc iránt reá gyanakodott, 
hogy Baga111éri11(~ itatta mq;. Ad -!-um. Hallottam Marosi Sz. János-
11t',11SI, liogy midőn Bagaméri né asszonyCJm Debrecen bői hazajött, 
kt':r!t! Szarma,;ági 1 >úvidot, hogy segítsen, nem cselekedte, azntán a 
lúlia 1111:g-dap:ad t. Ad f1-um. A Kis ~zásznt'' leánya iránt ÍR hallottam 
Balús11t"ttll. Acl ~-11m. Hallottam magától Bngamérinétól, hogy panasz
kodott 'l'rumuitúsi':kra, rnúsok izgat/isából a IC. dolgát, egyebet nem. 
Ad i'i-um. Mal'Osi .Jimostói hallottam. Ad !)-um. 'l'ndom, hogy ép 
t•l111l~jíí volt. l>e caetero nihil. 

· fi. \<'ate11s. Honesta Vid11a I,anrentii .Jnnioris q11or1tlitm Botskaj 
H11sa1111a Ujli:'1:1;i A. fJO. Cit. .fnr. Exam. fossa et1t nihil. 

7. F:; t1•11,;. Honesta Vidua (~11ornlam Andrea e Karassai, Auna 
Júkns A. i"iO. Cit. Jur. Exam. fassa est nihil. 
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8. Fatens. Honcst:i Vidna Qnonclam .Johannis .Tnnioris ~zúsz 
Éva :Máclai A. 40. Cit. .Jnr. Exam. fassa est. Ad 2-um nt 1:1ecunda 
fatens. Az anyjától hnllottnm. Acl 7-um. Magától Tromhitiumétól lial
lottam. NB. Hallottam LntKkni Istvánnétól, hogy mo1Hlotta: \ Ba
gam{,riné le1i.nya az ő klme leánya copulatiójának alkalmúvnl, a uái:;z 
előtt, mind a férfiak, mind az asszonyok előtt m~gseprette az utcát. 

n. Fntens. J>aulns .Junior Bucsi Cívis A. 2H. t 'it .• Jnr. Exam. 
fassus est. Ad 3-nm. Az én gyermekem kezt,i mcg:mgorodtak, gya
nnm volt Antal Kis Annára, a kivel annak előtte ü1:11:1zcháhol'O<ltam 
valami dolog végett; Harhó Mihálylyal kcnPttem, ki azt mondotta, 
ez nem igaz dolog, mert l1a én mnskor az ilyet kcmtem, javult, de 
ez még t\jnl; ezen szóm reá mentem és reá kiidtottam, hogy ő ron
totta meg a gyermeke111et, minden gyanum, úgy murnlám, n·úd vnu, 
a mely ebill megettetl, meg i1:1 gy<'>gyítsnd, mert isten úgy segélyjen, 
ür<liig iultu, mtigí~getlek, azon fonyBgetés után me~gy1'>gy11lt a gyermek. 
A lllOKt:mi hú1:1vét ntú11 léín gyeruwkem kerei;zt1~léi;ekor í,.;111út éj1:1znk11. 
venilégeim, elmenvén 1:1 kikisérvén őket, az ablakomat. eréísen Lecsat
tantották, gondolom ő cselekedte, mert ételt nem kiildöttem neki. 
A mikor megfenyegettem, azntán való éjszaka a mint az álomból 
fdi;erkentcm, foleíibgemmel liallottnnk oly jelt, mint lm valaki a gyer
mek bülcíiőjiitől elin1lnlt é1:1 az ablakon n1tgy t1uhn11ással ment volna ki, 
mint ha két ködmünt k1iszöriiltek volna fü1sze, az 11 hlakom it1 kinyi· 
totta, a kezével ismét verte, hogy hetörő1ljék, de mintegy két njjnyí 
híja mar11clott. Az ílunep harmadnapj1i11, pünkösdkor, n11yíuna.-;t1zony
núl Bagaméri, Tartzaliné, Antal Kis Anna együtt bort ittak. Ad -!-um. 
Kltmpó ,J iinosnétól mit hallotttm, megmondja maga. Ad ö-nm. Fenye
gcti)<lzéi;ét magam is lmllottam a szom:;zédban !aktában ily formirn: 
Vú1:i ! reh mm1 adiil nw~tlnplúzta, de kit, nem tutlo111. 

){). FatnnH. ,Joha111H·~ l.lt'isi Ju\"eni1:1 Civi~ A.:.!:.!. ei1·1~. ()it. ,J11r. 
Exam. fotd. nd 2-mn. Az apám iránt hnllottam .lohb a11y1'1111:1s.-z 1J11y
túl, hogy Bagamériné itatta meg. De cacte1·0 nihil. 

11. Fatens. Consori> Stcphani .Ember, Sára V llH .A. 21i. eirc. 
f~it. ,Jul'. Exam. fatet11r. A1l li-nm. Uti prima Fatt~ns. '1'1ulo111, lio~y 
~kkol' tnjhan egy kitzl111111yni oláh né>téíl tt!jot vct.tPm, nz 11ra111 him1-
g11dott érette, hogy PJ.(.Y polturát adtam; akkor mo11dott11, hog',y nwg
esett neki a tej, mutatta, hogy kck. a teste, az az olúh 111'.í őtct meg
ütte; mondottnk néki, miért esett meg, holott nem é; vette a toj1·t. 
Annak ntánna majd három héttel. midőn miisok mondottúk néki, 
hoKV nem az oláh nő, hanem inkáhh az, a kinek lovút. adta, ütte 
meg, úgy mondotta, hogy 11 lova egyszer ment t'lcihe, a frjét l11lro111-
szor reá vúgva hajtogatta, azutilu a láhával l1úrnms:t.01· vúgott felé, 
az11t!rn rsuk oda lett, dméjén n1·m volt, nem érezte, hogy reá 1111•11t 
volna s nehliz lett volna. A1l 8-um. Tudom, ho~y lwtegei> \'Olt, a 
derekát fö,ilalta, a foga is f:o'ijt, maga liú:,:ostnl szaµ·l-\'atta ki a foµ;át 
11 lú odaadúsa t·líitt. Ad ~-11111. .Az! tudom, liugy st>mllli ji'1 1wm jiitt. 
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ki a szájából, a gyermekit átkozta, iirdögnek adta, az ördögök a fák 
t<:t~jé11 hordozzák, szaggai;sák l:!Ztjjel éíket, szaggassák-W1:jl'!k szí
vedet. A lcúnykája midőn kérte volna, hog-y mondassa el a miatyán
kat, nem cselekedte, azt mondotta néki: Ereclj, vigyen el a:.-; ördi.ig 
min<l rniatyímkoddal egyiltt. Maga is soha nem imádkozott, tőle egy 
c;:zt1mdő nlatt neni hallottam 

12. Fatens. HigismmHlns Papoltzi Cívis A. 40. Cit.. Jur. Exam. 
fa.ss11s est. Ad li-11m. 1 lnllottam mngátlil 'J'rombitásnétól, hogy panasz
kodott, Hagmnériuó ai;F>zonyom a lova megmá:;olásáért pirongatta, kol-
1l111;ozin, rongyosozta, azutiin avas szalonnát adott néki, reá volt 
µ:ym111j:1, l1o~y vngy m11ga, vngy mlu-1 /Lltal cselekedte rajta azon 
r11111li1st .. Ad 7-11111. 1\1 ngútúl lwllottnm. Ad 11-nm. Í~p elmével l1írt., 1~t<·. 

1 a. l•'utcllt!. C:o11HIJl'l:I Sigismun<li l'apoltzi Eva Kúclí1r ,\, illi. 
l 'it .• Jur . .Exam. f'1lHBa e:;t rnl !J-mn uti pr1w1:eden11. 

1-!. Fatens. Uo'nsors Martini Vas Elizabetha Sipos .A. 2H. Cit . 
• l 11r. l•:xmn. fas:;a est. Ad l1·um. :Mikor Bagamériné asszonyomat el
liagytam, tovúhb nem szolghltam, azt mondotta: Miért hagys~ el, 
':'t1:j weg te, az il'.lten n<i adjon neked több ruhát. Elmentem H. Tót 
( iyiirg-y ,Júuot;nt'i h8szouyoml10z, de nem szolgálhattam, mert ruimfon 
t';j:;zaka reám jártuk, uem el1ettem, erőm uem volt, félbe kelll'tt 
lmgy11om a szolgúlatot, mu sinct1 tl.lhb ruhám, ki volt, uem twlom. 
Addit: eg_y kor a torka föjt, az ajtó. knlcslynkán killltott, ezt mon1l-
,·im: .Jöjj Le, hallo<l.-e, héj ne fá:ion 11 torkom. . 

lf>. Fnt.m1e. Uonsors .Tohannis Szu.hó Mnrosi F.lisabetha Kolol!
''Úl'Í A. HB. Cit; J nr. Exam. fat!s& tilit ntl 4-um. Az uramtól hallot
tam, l10~y Lúpoi!i Erzs<'ik H:illzoriyomhoz átmenvén, tud11kozta uii lelte 
a:t. 111:i'tt, azt 1111.rndották ural'ltnl: A mi<ll5n a bányáról jött volna, ut 
rd'crt :°H1:; Fatous nem ment s1!gÍtcni, akkor éj11zaka. úgy teh1y.ett az 
111·únak,. mint ha fitt tördeltek voh1n el n lúbím, reggel mondotta 
1tt'·ki, 11t'·z:t.l'd foh~i;(·~mn a li'ihomat, t'1~y li\tszott, mint lan fa vn~y 
i-;iivt':uy ladyu let.t vol111L l'l~jta, azoukivill 11ztillo1:jcs, zöld s <~gyi'·b 11zi11íí 
volt. Ad 7·11111 uti 12-nl!. 

Ili. Fatcm1. Michnd Nagy I.iqnefactor. A. 36. circ. Cit .• Jur. 
1-:xnrnin. fot1sus 1p~11:si ad B-nm. Hallottam a Lutskai Sámuel uram 
húzúhan, laogy mondotta Antal Kis Anna: Fekvő beteg- nem le11z<m, 
Je az tJgéli!z nyúron nem épiil a lálHl; l~n Hitem az ablak alatt., d
liisze111, hogy én rólam mondotta. 
. l 7. Fatern1. ComOl'i! Htcphuni Szeremi Elisahetha Kováts A. 2:!. 

Citat. .l lll'. Exam. fal!sa est nil1il. 
1 H. Ji'ntens. Ladislan:; Kováts Civis A. 55. Cit. Jur. Exnmin. 

fmH!ll:; ad H-nm nti 12-us. 
1 !I. }'iltens. Mai tinns l\f czei A. 42. Cit. Jnr. Exam. fassns ad 

li-11m llli 1::!-ns Fnkni; a1h«w1~m. A,·ai;t adott néki. Ad.7-um. 1\la
gi'1 tM hallott.mn, hog-y a pirougatÍIH 11tú11 lllÚ8011ik vagy harmadik 
1".i~zuka a mugn lova kép<'.!ben ment rá Bagumériné, rajta ttlt 11 lovon, 
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reá hí1gott, a ló nem érezte, hogy fájt volna. Ad 8-11111. Akkor cgúsz
súges volt, azon roml:í8 nem sziint rajta, sőt nöw~kedett mind halúlig. 
Ad H-nm uti 12-us. Arl. l 0-um. Semmi olv dolgát nem hall•1ttam. 
A gyermek iránt uti 11-ma faten~ nrl voce11"1 :,izívét iriclu:sive, magam 
i8 pirongattam róla. 

20. lt'atens .• Tohannes Hz. Marosi .J11rat11s A. 42. ad Fi1fo111 Deo 
<lebitam et commti datam homagialcm esam. Fassm1 est. Acl -1-um. 
Uti lf>-a J!'atens et infra f>l. Azt is hallottam ifjú Kerekes .hí.no:i
nútól az Ujvárosi uram lányfl.t<>I: A<ldig az anyja meg 1ie111 gy1'1g-y11lt 
a nyavalyuWrÍ!Hiiől, míg Hagamfriné·re Foglár Hám1wl últal r1~it nem 
flzentenek. Ad 7-nm ct !l-11111 uti 12-nM Fatens. 

:.n. Fatem1. Helicta \'idua Franci;ici Quontlam Lengy„J N. Anna 
\Teres. A. (i(). c:t. Jnr. Exnm. fat1Mll. e:1t non alind ad fl-11111 P1111et.11111 
<ptasi. Egyebet nem tn<lok, hanem a sz.-herk•~szi Hokadalomlian a 
piiu·on hozzám jő Bngamúrinó i; nzt mondja: l<:tl1~:1 asszonyom <~gy· 
nehit.ny fökötőt tennék k lmc<l cleilie, lia árnlná klmecl, 111dy, kel (:11 

bizonyos okokra nem fogadhatván, re•im neheztelt, s azt 11w1Hlja, 
vá1:jo11. klmed még többet szolgálhattam volna klmcdnek. llarmadik 
~j~zaka Hemethéu erősen megnyomtak, a testemet erősen nwgfog
<losták; melynek helye megszederje~e<lett, azután felette igen visz
ketett é8 fájt, de senkit nem képzelhettem, nihil rle reliquili. 

22. Fatens. Consors Johanni;i Senioris Foglár 8itra Kovúts A. 
f10. Cit. Jurat. Kx:am. fatetur pro Communi hoc modo. ~askn .lí111osné 
a;;::izonyomtól hallottam, hogy mi1lőn azon mostani lábai 11yomoríu;úgúba11 
fürdőt tőzetett volna, megmondották ő klmének: Reá vigyúzza11ak, liogy 
az Usthe valaki Lele ne nézzen; egyk.1r reménytelen ki1nrn1tii11k, 
hitt Hngamériné az iisthe hajlott és belcné:.r,ett, minden jdentés 11{,(
kiil al:ittomh1rn menv(·n he a húzba. .Ad ::?-nm. llallot.t:un 1 ){,;;i FP
rm1c komám pann,,,zából, magától, így szólvún: No éclt~.- ko111í11u
iu1::1zony: eleget kér klme1l cmg~met, hogy ne t:'tr:;:1lkod11ú111 lhga
mérinével, de megc:1ett énnékem, mert ő rontott meg, ií miatta kdl 
nl•kem meghalnom. Huc vergeret quasi. Tiszt. :-iólymo:si 11ra111 l«'il 
lmllottnm, itt való mester ko1·úhan hogy pa11n:;zolt.1i: 11::-:ykqr Bai-:a
mériné ebédre laivatt11, elsííhen is réte1it vitt föl, llldy1~l, 111i11t. l1ogy tcr
métizele nem volt a tútizta míívet enni, nem evett, a kntyitja 11wll1•ttn Hit, 
annak adott belőle Bagamériné, a mely ugyanott megdiiglütt, melyet 
s11:jni\lt ő klme, mivel k1~rl.vct1 volt ő klrnt'~nél, s 11101ulolta ő klme: 
.11), hogy nem ettem belőlP, mert megholtam volna 111inl a k11tyi1111. 
Bagaméri né mornlott : .Jaj az isttmért, mit heszél k l 11wd, a;i: hií'.ony 
nem attól holt, ham'm a kí1poi;ztától, melyet otthon evet l. ~úly111o~i 
uram mondott: A1tól bizony nem holt, úgy {m il'l, a s;i:olgú111 is 1111·g-
holtunk vulna, de minden lii:wnynyal a rétei;től lwlt 1111,g. A 1ncgholt 
kutyát Hagamériné a szulg:llójával kivitette, a ~ani,jl>lln 1akargatta. 
Erre lött repositiój'a tiszt. Solymosi Súrulor úrnak, r1:1p1irúlt,1tvii11 c;i:: 
A mi a dolgot illeti, :1z igaz dolog, l1ogy (~11 volt:uu B. Bag-.1 n11~ri 
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István uram ő klme házánlil ebé?en, vagy micsoda alkalommal egyál
talúlw.n eszembe nerri jnt (léyén már annak circiter 20 esztendeje), tndom 
azt is, hogy upponált valamit Ragambriné asszonyom, de én jó 
IUekkd írom, hogy mi lehetett é11 ettem- e belőle vagy nem, azt nem 
tu<lom, :111núl inkább az akkor velem lévő 8 nz asztal, de inkább :1 

pad alatt lábamnál fekvő kutyának (venia verbis) adott-e 6 klme 
bel<íle vagy nem, nem tudom, :ioha ilyformán senkinek nem is mou-
1lottmn, hanem lábamnál a pad alatt hirtelen megholt a kutya, nem 
t 11clok mit gondolni felőle, mondottam azt mind Ragamériné asszo-
11yo111nak, mind másoknak i1:1 RJlllak ut{mna, hogy talán valaki 
gyújtott tapll1t vagy valamit adott volna a kenyérbe vagy valamibe 
a. k11tyAnak. Az 1~lég, hogy mikor 01lamentf'm, velem lóvéu a kutya, 
'i<lú111ul 11yargalózva-fntkúrozva mellt nz úton. ~likor ez volt, ha. 
<·ml<'!lwz11t'~k. H. Hósa Mihúly nrllm látott engemet, mondi\ ő klrrie, 
l10µ;y mi1:socla víg kutya az nnyém. E~y szóvnl h. és nemes uraim, 
s1!u1111i liizonyo8 informutiót ez irímt tubbet ennM egyebet nem tudok 
lenni, a mint felj1~bh igaz lelkiismerettel írom, Mező-Madaras, 1731. 
j11lim1 14. Acl Ó·um. Az öreg 8zász ,Jánosné asszonyom lábával meg-
11yomoro1lott, leányától hallottam, énnékem mondta: Oh édes aMszo
nyom, elq~·et hívott klmed engemet magához Hzolgálni, de dhagyván 
Bag:u11ériné a1-1,.;zonyomat, Hcmctl1ei 11ra111ékhoz mentem, bár oda He 
111<::11t1:111 voltam, addig fenyegetett engemet, míg meg nem romlám 
miau.a. 1 ljvitrosiné asszonyom pnnaszílból is t!Okszor hallottam, én-
11í·k1~111 mon1lotta, hogy mióta lt1gamúriné megfenyegette, azóta van 
rujta a nelu'~z nyavalya. Ad 9-um uti l~-us. 

~n. Fatens. Vid1w qnondam .foh11nnis Senioris Kis· Szász dicti, 
Anna seu .lnditha Marosi A. 52. Cit ,Jur. Exam. fassa. Ad 5-um. 
Tudom, mikor a le:'myom Bagamérinétól elment H.emethei Mihály 
úrl10;1., a.zt kór1lé tőlem: Elment a limy szolgálni ( mondom : elment; 
azt 1110111lta, nwgvcri az ist n, ez11tú11 megromlott a lúbával. Egykor 
lútni jií H azt momlja, miórt r.em fordítjuk a lányt tővel u tíízre, 
111ely<·t a midőn rn!Lsoknak megmoudtnm, i·eiLm erősen haragudott, 
fonyegetd.t, hogy reá keres, 1le még eddig nem c8elekedte. 

~4. li'at<mH .• Joha11ne:1 Kí~kesi Civil'l A. f18. Cit. ,furat. Exam. 
fotd111· 11il1il de re interregnta. 

2fi. F11tm1s. 1 'onsorH Martiii 'l'nrtzali Catharina Néme'th A. i\O. 
Cit . .J 11r. Examinat. Fassa ad {i. um uti 12-us .b'atens. Pirongatta etc. 
„\d H-111n uti '11-a. Hosznl volt, a vt'.:rt püktc nálam. 

21i. Fatens. Pet.ru:1 Motsi Civis A. B2. Citat .• Jurat. Examinat. 
FasscIH iul 1-nm. l follottam Somai Gergelytől, hogy mondotta, azt 
lialloWt a fíírészmesternétől Kozmáné, őtet egykor sokat nyomták, 
az 11ritt arra tanította egy ol:'th nő, hogy lőjjön lS réJla háromszor a 
pnskút tPgy1~ reá, a melyet midőn kt'!tiszcr véghez vitt volna, a ma~a 
a11yja linfnt kiúlt,·a: .Jaj fiam ne lőjj, mindjárt meghalok, a por elfogta. 
a szí v1·met; ő mPggyógynlt, iítct tanította, hogy úgy orvosolja a fek· 
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ségét. Ad ó-nm. Tudom, hogy mikor Foglár Sámuel a lovamat me~
bérelvén, m~gdöglött az úton a keze alatt, ús én törvényre tartai
tam; a feleségemre akkor hamar milllodik vagy harmndik éjszaka A 

megholt lovam képéuen rájöttok, mellettem a ló keményen Öl'l!Zf'

tapodta, a mely miatt sinllí hetegágyba esett., tíz hétig nyomorog-vá11 
azon betegségben: tizenegyedik hétben megholt. Akkor Bagamériné 
a!!szonyom együtt járt Foglár Sitmnel uramnál, akkoron is oda gya
nakodtam, moet pedig a 'l'rombitásnó példájából még nagyobban. 
Ad 9-um uti 12-ns plerique alii. 

27. Fatens. · R Vidna Quondam Stcphani Nagy, Hofia 'J'1mm11 
A. aü. nit. ·,Jurat. Exati1inat. fa11sa est ad f)·Ulll quasi uti pr:t1~ccciP1l8 
Gener. Addendo: . Még a nyögését. is hallottam, szólottam neki, nem 
szólott, az í1gyból legngrotta.m, gyertyát gyítitottam, úgy serkent fel ~ 
m~t mondja: .raj édes anyámasszony mind 1.ls11zetapo11a a mi lovunk 
A gyomra, hMa mind/' iirt összedaga<lozott, llzon ágyllból meg sem 
gyógyult, este mikor efeküdt, egú~zsége11 volt, tizenegyedik hútlrnn 
holt meg, akkor egy hét alatt elállott a 11zava. Ad 7-um. 'l'rombi· 
tástól hl\llottam, hogy a. lo~n kópében taposták öuze, · 

28 .. J1'atens. Conso1·s 8igi11mtmdi (Jirothi Sára 8zig11thi A. 41i. 
( lit. .Jur .. Kx:am. fassa. Ad ö-um. A fiamat minek 111imna. Bagamérirn'~ 
a11szonyomt6l elment éa Sasku ,János úrhoz mesterség t.Rnulni íLllott 
volna, 1wkat fenyegette, hogy mi{}rt mert odamenni, mind ő neki, 
mint! magamnak még a piacon is hányta~ a ki meg is nyomorodúk " 
két kezével, azeU5tt ép lévéD, ki nem tölthette idejét, ma is úgy van, 
megszilradott a keze, immár elmult egy esztendejo. i 

29. Fatens. R. Vidua quondam Micha(!lis Gáspár, Barbara Re
methei A. 38. Cit. Jur. Exam. ~~assa ad 7-um. Magától Trombitás· 
nétól hnllottam. 

nO. Fateus. llichael Kis Fignlus CiviH A. öO. circ. Cit .• 1 urut. 
Examinut. fatetur. Ad 4-mn. A fiam két fazekat csinált Antal KiA 
Anna sz{muí.i·a, Hetsi Pálné a11szonyom elvitette pénzen, a melyeknek 
eladilsokért haragudott Kis Anna, és hogy a sütő Hzin alll ágyat 
csinált a fiam, mivel a hely közel volt a Németh htván uram ajta· 
j4hoz, u hol· akkor lakott. Igy sziílott annak előtte is, fehér lepedőRi)k 
jártak ott, nem jM·allotta néki nz ot.t h:'tlást. A kczút Errlúlyhc11 
lllf"gg,rógyitották, mikor haza.jiJtt dolgozhatott véle, ezntím ismét meg· 
újult fi\j<lalmn. 11 erőtlensége miatt nem dolgozha.tik véle. 

31. Fntens. Consors ejnsdem .Jmlitha UáRpár A. aü. Cit .. Jur. 
Exam. fatetnr. Ad 4-um. Gyanakszunk a tinnk keze iránt, hogy 
nh:gnyumorodott, Antal Kis Annára a fazékokért ut praeeedcns l11m1.· 
gn<iott; n fiam mondotta ne harngudj(}k, mást cAinál, de azalatt mng-· 
uyomorodván a keze, uem csinálhatott. A 11tlt6 s:r.ln ula.tt vnló hlilíuu'it. 
11em janslotta, ezt mondván : Ne háljon ott, ő is hált ot.t, de nem jó, 
mert a gonoszok útjokbnn van, 6tet is ijc11ztettt'>k ott. 

38. Fatens. :Michacl Kis Filius pracccndeutis, A. 2G. circ. Cit. 

-694-



411AF1 1.AJos·rór„ li69 

,J11rat. Exam. fatetnr. Ad 4-um. Azért van gyanum a kezem .iránt 
Antal Kit1 Annára, mert ellenezte a sütő alatt való hálást, mivel a 
Németh lt1tváu kis háza ajt11:jába láttam onnan, a hol ő la]cott, deszkákat 
i1:1 rakott a gyepű mellé, én pedig eltaszigillt1nn, a melyért neheztelt. 
Azért ellenezte pedig az ágyam odacsinálását, hogy ne lássam Kéke11i 
l:itókot mikor hozzá megyen, mert oda járt vasárnapokon reggel, 
mikor más a templomba ment, egyébkor es.te tíz óra tajban; azt 
fo~t:1 helé, hog)· ott. a gonoszok jltrnak, őtct is, mikor ott lakott 
Ha(lú11yiné idejúbcn, onnan sokszor beszalasztották a leped6sok. A 
kmwm más:iZOl' it1 volt úgy, - uti Pater referet. Különben 1:1emmi 
lii;r,011yo11t 1w111 tudok hozzá. 

:l-l. l•'atens. H. Vid na Q.nondnm 1\f ichaeli8 ])iószeghi, ]!'iguli 
IW1:1abutha Késc1-1ináló A. 60. <:itat. Jnrat. Exam. futetur. Ad 2-11111. 
Hullottam özv. Botskai Lőrincné asszonyomtól, hogy az előbbi urát 
] >ési Ferencet Bagamériné a1:1szonyom itatta volna halálra. Ad 7-um. 
Hullottam magától 'J'rombitásnétól, hogy a lova képében járnak reá, 
ct1uk alig van, immár láttam magam is a· patkó helyét r11:ita. 

ilil. Fatens. Clonsors Nicolai Ralog, F:lisabetha L6rincz A. 62. 
Citat. .Jurut. Exam. fatetur. Ad 2-nm uti praecedens cum additione: 
Az anyától hallottam. Ad 7-um Láttam az összerontott testének kék
ségét, mely szörnyű volt, maga mondotta mint járt, de én nem tudom. 

31i. J.;,atens. Consor8 Ladislai Kováts Juditha Esnéthi A. 36. 
flitat. Jarat. l!~xaminat. fatetur nihil. 

37. Fatens. Hel. Vidua Quon~am Samuelis Fazekas, Anna 
Szilágyi A. 50. Oitat Jurát. Exam. fassa est ad 2· um. Hallottam, 
hogy Uét1i E'erenc dolgában Ragamérinére gyanakodtak. Ad 7-um. 
!IagAtól 'l'rombitásnét61 hallottam, a lova képében Bagaruériné· reá 
jár, elrontottúk. Ad !) urn. Ep elméie volt etc. 

~8. Fatens. Consors Andreae Vas Helena Sógor A. 62. Citat . 
• Ju1·at. Examinat. fütetur. Ad 7-um. Uti 1l·ma Fatena. Els6ben az 
olíilt nőre vetett, azután a ló kt'lr6re. Ad 8-um. Uti e11dem. Ahl>ll 
a 11yavulyí1ba vágta a fogát. Ad 9-um uti eadem et 19-us Fatens. 
~,fogam i1:1 intettem, ne átkozza a maga gyermekeit, azt mondotta : 
Ott>t 1ui i11t1:1cm, IDert ő azt immár holtig nem bagyjn.. Soha nem lát
tu111, hogy imádkozott volna. 

mi. J;'atens. Uregoriu1:1 Somai A. ó6 Cit. Jurat. Exam. fatetnr 
ad 1-nm uti 2fl. Fatens. Ad 7-um uti 27. Ad 9·um uti 87. · 

40. l!'atens. Consors :Martini Kálmándi ,Tuditha Ujvárosi A .• 46. 
nit. ,Ju1" Ex1un. fatetur ad 7-um. Kékséget láttam a testén, oldalán, 
hátán, mint életében, mint holtakor, egyebet nem láttam. A maga 
lova képében, mondotta, hogy kínozták el. Ad 8-um. Egéa1ségeanek 
líttazott, míg a lovát Bagamérinének nem adta, fenjárt,. uután hete·· 
ges volt. Ad H-um nti. 12-us et reliqui idem Fatente1. · 

41. :F'atens. Consors Johannis Kálmándi Sára Németh A. 26. 
Cit. ,J 111'. Exnm. fatetnr. Ad 7 ·um uti praecedena,· · addit a kékség 

- 6915-



FJi:J,SŰDÁNJ AI llOSZORKÁNYl'ÜRÖK 

között látszottak apró veres sebek, mitől voltak, nem tudom A1l 
8-um uti etiam praecedens. NB. Antal Kii! Anna iránt má:suk mon
dották, a szemem ron1lásakor, hogy ő cselekedett volna valamit. 
'J'alán innen vettek gyanut, hogy ,uramnak komí\ia volt ittlétében, 
tudatlanságból komának nem hívattam, de én semmi harag,iút nem 
tapasztaltam, velem szólt, hesii:élt, mondotta ugyan, miért nem hívat
tam komába, reám haragját nem látván, nem tudtam gyanakodni, 
mivel nem fenyegetett. 

42. Ji'atens. Cousord ]), Lanrentii Senioris Hoti,;kai Anna Béres 
A. 40. Cit. Jur. Exam. t'atetur. ,/\d 2-um. Az anyjának ú~y mon
dotta uram Dési Fei·enc, hogy Jlagamériné itatta még, gyanakodott. 
A mostoha fiamtól Dési Jánostól hallottam, hogy mikor 01lajiirt, azon 
személy a tűz farkára szokott tilni, az il,;zköktit. megforg-atta a tii:.r,iin ; 
mapun nem vettem cszcmhe, mert relt. nehe:.r,telvén gyakrabban, ki
mentem a házból. 

4B. Fatens. Consors Johannis Kámpó Elisabetha Kovács A. -16. 
Cit. Jur. Exam. fatetur ad 4-um. Az elmult karácson tújhan Antal 
Kis Anna az öcsém Bétsi Pál uram'uál lévén, kért tőlem fouyadék 
zsírt, mondtam hogy nincsen, úgy mint máskor. Az11tá11 harm:iclik 
éjszaka a fejemhez állott, mezítelen lábbal jövlm be a házl1a, l~gyik 
ujjával úgy megnyomta a homlokomat, hogy ugyan bPlehult a körme, 
mely másnap Íd mint egy körmölés megtebi~ett, úgy teti;zett mint 
ha eemmit 11e alndtam volna; akko1·. imádkoztam istennek, eltávozott 
tölem a gonosz. Ezután oly főfájás esett reám, hogy öt hl:tig feküd
tem vele. Küklt\ttem ugyan neki betegségemben fodor h~j~it, 1le sem
mit se könnyebbedtem, haném egykor vízért jövé11, uramat megkór
dezte, melyet uramtól hallottam, ugyan könqyebbséget éreztem fáj
dalmamban ; máskor magam is hallottam az utcában he8zé1ll~t, akkor 
ugyan megújultam. Ig,Y isten megszüntette nyavaly:'tmnt. Ad 7-11m. 
M11g1Üól Trombitáimétól hallottam a ló dolgút. 

44. J.„atens. Uonsors .lohnnnis Ferentz Ann&. Bal'toi; A. -!ti. 
Citat. Jnrat. Exam. fatetur. Ad 6-um. Hallottam,. hogy piron~atta a 
házában a ló dolgában, szegény bolondozta Trombitá1mét Bngamériné 
asszonyom, akkor úgy látszott, hogy nem haragudt, azután magától 
Trombitásnétól hallottam a mi eljövetelünk után, hogy orrát is föl
verte. Ad 8-um Akkor knldöttük vékáért, azt mondotta, a láha fúj, 
nem mehet. 

45. Ji"atens. Stephanns Kigyósi A. 22. Cit. Jnr. Exam. fatetnr. 
1'~gykor Técsőn voltunk, megerl5ltettem magamat, nagy terhet vivén, 
megsérültem, meg. is ceömörlnttem. Jókus Erzsókot hívta Tivadar 
Mihályné nénémasszony kenni, megkent vagy háron1t;zor, eleinte 
jobban voltam, azután roszabbu1; gondoltam, talán nem tetszett neki 
a mit fizettem, újonnan elhivattam kenni, adtam akkor neki egy 
máriást, melyet nem akart ugyaµ, de elvette, jobban lettem. Az11tún 
is eljött, nem hagytam magamat kenni, akkol' bckövetkezernlő 1\jszaka 
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reám jöttek az ő személyében és fölötte igen megkínoztak nyomás:sal, 
liogy mikor felköltött Tivadar :Mihály sógor uram, mert kiilönlien 
J(J s1~111 ébredtem volna, ő klme mokogásQmra jött be, az ingem, 
lúlwavHléma, mind vizes volt, mrntúu n l1ar111adnapi hideglelé8 <-l<dt 
reú111, vele voltak a hatpataki vén oláh nő és Stetanné, a ki a 
::-\zabó Uyörgy úr hi'1zában lakik, azok nem ~Jántottak, úgy tetiszett, 
ctmk vel<ztcg állottak. Eléhh is, a miko1· keut, azon alkalmatos:iái.rgal 
111i·g- 1~g",YllZlll' 11yomtí1 k meg a képéht·n, mc'ly tíírl1etőbh vul.t, akkor 
11y1~1·s hússal kiuúlt. l\foudottam néki, hogy jártam, azt is mondta: 
l\li:µ;t'.sdeki;zik n gono:w:ok, vele Íi; l11í.11tak úgy . 

. !fi . .Fatens. Michael Ballog Civii; Cothurnarius A. 36. Cit .• lur. 
Ex;u11. fass11s est nihil. 

47. I~'atem1. (Jrng-orinH junior Csi11zár Civis A. 28: (~it . .Tnrnt. 
Exam. fo1<i;ns est ad 1-um quasi. Hallottam a Sós Mihályné leimyíl
t1il, hogy a beteges gyermekeket zahbal fözött fürdőben mosta m1•g 
mr. :1uyja, kilenc kert támasza tövére . hordotta a zabot, magam is 
músokkal e~yiitt láttam a predikátor úr rétin való keresztúton le
tültütt zahut, de ki töltötte oda, nem tudom, nem láttam; 11. leány 
i'iµy mondotta, azon túl jobban lett a gyermekük. 

-18. Fatern1. Comiors ejnsdem praeeede11tis Clara Tsétőri A. ~2. 
l'in:. ( ~it. ,Jurat. Exam. fassa est uti Idem praceedens. Adilit. Azon 
as„zonytól, 8ós Mil1álynétól hallottam, hogy a leánya tüdejét kivettí·k, 
rotlwtlt alma a Uidcje, az meg iti holt, valami oláh nő járt hoz/.á, 
az mun<lotta néki. , 

-l!I. Fatens. Consors Michnelis Sós, Catharina Soma A. 2fi. Cit . 
.Jur. Exarn. fatetur. Ad 1-um. ~~két fatensek fassiójokat trarn1feriilja 
a gyermeke tudeje fogyatkozása iránt Szász Mártonnrra és ~omai 
1„t,·írn11éra, hogy azok hnllottúk volun. valamely olált nőtől. 

f10. Fatens. Consors Juhannis Ke1•esi Ser.iorid Anna Hegediis 
A. -18. Cit .• Tur. Exam. fassa est ad H·um uti 44. J<'atens. 

!) 1. l<'atens. Consort> .Tohannis Hemethei, Catharina Salánki 
A. -l:!. Cit .• Jur. Exam. fatetnr ad -t-um. 'l'udom egy gyermekágy
fek temkor, a mikor Foglár Sámnelné is gyermekágyban feküdt, 
Bagnmt'n·iné asszonyom tőlem sepríít kéretett, háromszor küldött érte, 
én mentegettem magamat, hogy kell a seprű, nem adhatom, a b:'il1&. 
és Fodorué ellenezte, de mikor harmadszor -elküldött érte, odaadtam, 
azután a csecsem tüzességgel megdagadott olyan fájdalmaim voltak 1 

úgy tetszett, hogy meghalok., Az uram a bányáról hazajövén, kérdi, 
)11;gy mi lelt, nem adtam-e valamit a háztól. .Mondottam, hogy jár
tam Bagamérinével, ő klme. neheztelt reám, azonban meglátván 
Foglár 8ámuelt, magához hívta s mondotta néki, mit cselekedett az. 
anyja éti hogy esett n dolog én rnjtam. Azt is mondotta uram, küldje 
haza a seprűt, mert bizony bíró· uramhoz megy ő klme és bepana
szolja. Azon Uzenetre od~iBtt Bagaméri uram, reménykedett, hug_y 
ne c1:1elekedje uram, mert eJtei:je<lt a híre, én, úgymom.I. eleget kén'm. 
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az ily dolgok iránt. de nem tudok mit tenni vele ; az uram azt 
mondta, ha a seprűt visszahozzák s megmondja mit cselekedett véle, 
111egenged neki. Ezután odajött, a seprűt haza hozta s azt mondotta 
néki: más javallotta ő ne&i, hogy a harmadik szomszédból kérm1sen 
setiríít, azzal füstölje a nyughatatlan gyermeket. Azutim az emlőm · 
fájdalmát isten megszüntette ehnult. A Szarmasitgi Dávid dolgát hal
lottam a feleségétől, miként hívta Bngamériné segíteni, nem mehetett 
~1 dereka ft\jdnhna miatt, akkor qjszaku. járt úgy a líi ha, de semmit 
se111 szólott felőle gyanusl1ga iránt. 

52. Fatens. Joh11nnes Remcthei clvia Fossor A. 60 nit: .l urat. 
Examin, fassus est ad 4-um uti praecedens M-a Fatcns. per omuia. , 1 

Mt ~'atens. Consors Johannis Junioris Kerekes Sára IJ:jvilrosi 
A. 24. Cit. Jur. Exam. fatetur ad 4.um 11ti 20-us Fatens: 

64. Fatens. Consors Gregorii Somai Elisabetha. Sándor A. fü). 
Cit. J ur. Exam. fatetur ad 1-nm uti 26. et 39-ti11 Fnteutes. 

56. Fatens. Stephanus Ujvárosi Jurat. Cívis, Decurio, A. 4H. 
Cit. ad Fidem Deo debitam et Commti datam Exam. fatetur ad 2-um. 
Hnllotta.m Egri Mártonnétól, hogy Szabadszállási uramnak akavitát 
vitt Bagamériné lS klme, meg nem itta,· az ő urának adta akkor, 
n. város szolgája lévén, csakhamar megholt utánna, Mészáros Já11011 
uramtól is hallottam, hogy Dési F.'ercnc uramat éS itatta volna meg, 
.Bagamériné. Hallottam Vas Milrtunnétól is, hogy beszéllette, mikor 
Bagamérinénél lakott, hallotta téSle, midőn a torka fájt, az~ mondotta 
a hbban: JéSjj be, hadd gyógyuljon meg a torkom 1 odakint pedig 
senki nem volt. Mikor el akart tlSle menni, nem akarván elbocsátani, 
a~t mondotta néki: Nem lesz neked ennél több r11bád, nem szolgídsz 
to tubbet. Annak utánna B. rl'ót György .Táuos uramhoz rnent, uem 
11zolgálhatott, mert éjszuka reá jártak nyomni, nem ehetett, nem volt 
~reje, félbe hagyta a szolgll.latot. Ad 3-um, Hallottam, hogy a Szi
lágyi István uram Pista nevű fia, a Foglár. Sámuel ker\jében, holmi 
oltoványokat összetördelt, mely kertet akkor Bagaméri uram bírt, 
a kt\rtételért az atY,ja a gyermeket megverte, azután a lába felsugo
rodott, valamely oláh asszony gyógyította meg; Bagamériné maga 
tett panaszt az atyj~rtak, hogy intse meg a gyenneket, mert el nem 
azt~n vedi, Ad 6-um uti 3-a ~~aten1. 

66. Fatens. Consors D. Johannis 'l'ót György Elisabetha Jósa 
.A. 48 .. Cit. Jur. Exam. fatetur ad 2-nm uti príma Fatens. A'd 6-11n1. 
A tiszt.: Enyedi nram lába. iránt gyanakszunk reá iunen, mert a 
piacon megátkozta egész cselédünket a magam füleim hallatára. 
Azonban eleit61 fogva gy6lölk6dött ellenünk, ez iránt maJea i11 szólí
tott meg, hogy ·van a tiszt. Enyddi uram · lába, s mondotta : Hej 
mindjárt em~e1Te gyanakodnak; azt is mondotta i H~j mérges 6 klme, 
az hányta k1 a lábát. Azonban Debrecenben lé.vén most közelebbi 
debreceni vásárkor, azon piacon a nagy templo1n feléSI lévén szállá
sunk, & marhákat gondviselésnek okáért egy B. Vasas ne' íí em Ler 
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udvarán bekértem, este f) óra lájban fogom magamat a szekerektól, 
bemegyek a marhákhoz, hogy lússam mily fr1rmán vannak, a mikor 
kijüvi>k az udvarról, elémbe jő személyesen, erÖ<'en pökdéiz, kap sza
poráu 11 földhöz, semmit sem szólott. Attól én úgy megrettentem, 
ltogy másnap is jóvá nem lehettem, mások is csodalkoztak rajta, 
hogy mi kit, oly nagy bágyadással és gondolkodással voltam, piron
gattak érte, kivált Kőhalmi úr. Maga is hozzánk jövén a vásárlá.; 
kii:t.lien, csuk megfordult előttem, 1H:mmit 1:1em Hzólott. Ad 5-um nti 
il-a ct nf1-us. A V 11s Mártonné dolgúbau, 11ti etiam f>5-us Fatens. 

f>7. 1~'ntcm1. Johannes \lészúros ,Juratus Civis A. 46. Cit. ac 
:id fidem 1 >eo debitam et Comti datam :Kxam. fatetur ad 2-um. 
Magitt<il ))bi Ferenc bátyámtól sok ízben hallottam, hogy panasz
koclot.t., 1~zL monclvírn : Ucsém, 11 gyomromon vnu nokem vulnmi mint 
egy alnru, attól kell nekem mcghulnom, engemet Hagamériné ütL meg. 

fi8. Fatens. Stephanus Marosi Figulus .Tur. Civis A. a4. Cit. 
ad fidmu Deo dobitar~r Commt datam, exnm. Í&Hsus est. Ad 1-um. 
l lallottam a 4 7-ik Fatenstől. Ad H-um uti ~-a et -12. Ad 8-um u ti 
!1-118 et reliqui etc. 

[J!J. lfateus. Stephanus Somai l'abonarius Comtis A. 30. Cit . 
• Turat. I~xam. fatetur ad 1-um uti 26-us, ad 7-um uti 19-us. Addit. 
Hallottam Mezei Mártontól, hogy mikor .Jakabné tehén fejni ment, 
elsőben a hasát megürítette, a sajtárt reá borította, azután ment 
tehén fejni. 

liO. ~,atens. Consors Juniorie Darnai Jnditba Takaró A. 31l. 
Cit1tt .• Turut. Exam.' t&.tetur ad 2-um. A mint reá emlékezem, Dési 
Ferenc uramtól hallottam, hogy Bagamériné asszonyom itatta meg 
11kavititbau. Ad 5-um .. Mikor Szappanos :Mihály úr mellettttnk lakott 
a Hukmúny uram mostani házában a kertben gyomlált a Hzolgálója, 
mi is a mRgunkéban urammal, hallottam, hogy mondotta szolgálója: 
< >h istenem, sok emberséges ell)ber mon1lá, hogy ne szeg5djcm ehez 
u ld1:t.hoz, he megholondulék. ~jn kérdem tűl!l: HovR. v11ló v~gy, 
füu11 'f Azt mondá: F~n asszonyom nagybányai ,·agyok, koldus HzaM 
Plitcr leánya. Azon nap este felé a leáuyAhoz jövén, azt mondja én
uiikmn az utca ajtóban állván s a kilincHet fogván e az ujjával meg
fouyegetvén : V iirj meg csak te Darnai Péterné, mit beszéltél a szol· 
gálómnak. Uram azt mondja 11eki: Szomszédasszony, az én feleség.em 
ogyehet nem szólott, hanem azt kérdezte t6le, kinek a Jeilllya Nagy
bányán ; a feleségemet ne fenyegesse kegyelmed, mert el nem szen
vedem. Azután közelebb jött uramhoz, ápolgatta, hogy 6 kegyelme 
jó ember, de én sokat beszélek. Ktsvetkez6 héten uram a templomba 
ment, valami es6 in<ful alól, az es6 el6tt többekkel együtt beállott 
Gulácsi uram bílzás boltja alá, egy méh egyenesen a torka alí~ 1:1zál
lott, megcsipte, üt6tt hozzá eleget, de t5le meg nem védelmezhotte, 
a esipé8 ut1in elájult, mihelyt a fnlúnkát kivették, onnan vezették 
uz unyúmasszony boltjába, mert semmi ereje nem volt, mikor én 
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odaúrkcztem nu)r eszén isem volt, e világhoz sem tndott. Akkor bíró 
\'Olt n. Kovát,; G1:rgdy uram, oda mentem, ő klménck elLeszéltcm, 
lio~y júrt az uram; ő klmét lúttam hogy írt, azután üzent-e rú rngy 
nem, 11cm tudom, uram harmadnapra lábra úllott. Addit. Azon s;wl
~úli'itól hallott.nm, hogy mondotta, akár mit cselekedjék asszonya 
jelPn nem léti~he11, minrl..i11cket a szemére hány. 

lit. Ji'atr.rni. ll. Vi1lua :Martini Qnondam Egri .Tnditha Hrudi 
,\. -1H. l ~it .. )urat. Ex11111. fotPtur ud i-um nti flf>.us Fat1m,.;. A;.-.11tá11 
lmmnr 111eglicte~e1lctt, az iistükéből olyan jött ki, mint 11z orl1ú1w 
tiizcs nyavalya, az áhráza~ján le a torkára ment a tiiit.1~.-;·ég, :1blia11 
holt meg. Akkor egy pár inget is küldött az akavitárnl Bai.;amértué 
:o;zaLadszállási úrrak, ő klme meg nem viselte, hanem az inget 
ur11111ra 11rlta, clwmettiik vele, a lúbraval<ít Oyőrinck. A1111nk 11ti11111a 
c~y id{) mulva megkérdezte tőlem Bagumériné, ltogy úµ;y v1!lt·e, 
e~yehct ne1~1 mondott: Hadd legyen, nem bánom, oda is jó hr'.lyrc esett. 

ti2. Fatens. Michacl Kovúts Dét1icnsii; A. 32. Cit. .Jnr. gxnm. 
t'assus. A Di1virl dolg1)ha11 uti 5-ns. 

liil. Fntens. e \msori; ;Joltan11is Kántor .Tndit.ha Torntzkai A. :rn. 
< 'it . .Tnr. Exam. fatctur a1l r>-nm. A leányomat megszólította. piron
gatússal 11 maga házánúl, húza árát vivén ő khnének, Bag1n11éri11ífü~k 
mo111lvi\n: Miért voltak annak az ördögtéff megkisértetett 'l'rnmbitá.;-
11é11ak látni, hiszen az ördög kisértette azt meg, mert nem járt a 
templomba. Azután a fiamtól is üzente, hogy oda ne menjen, mert 
hara~i;zik reá. Ezután úgy kiomlott az ábrázatja, hogy épség nem 
volt heune, azt mondották ho~y i.intés, némely orbúncnak mondotta. 
Ehliől gy:rnakotltnnk reá. 

li-1. Fatens. ~úra Kántor puella in capillis A r~. < ~it. .J 11rnt. 
Exmninat. fasi;a, a1l r, nm 11ti praecerlent1 :Mat1~r. A1ldit. Azt is m011-
dotta: Olyan szép atyafiai vannak bíróné asi-;z<myomnak :-;ziµ;ctlicn. 
lterum. A mely éjszaka rajtam esett, egy csóka jött elómhe, annak 
a1lt11.m enni, egyéb jelt _nem láttam. 

li5. Fatcns. lJavid 8zarmasági Civis Fossor A. HH. ( ~it .• J nrnt.. 
Ex am. fatetur. Az igaz, hogy engemet hívott Bagamériné a Lúzájút 
segítPui, a mikor l lebrecenl1ől hazajött, mentettem magamat, hogy 
nem emelhetek a deriJkam fújdalma miatt. Arra egyehet umn szólott, 
l1anem meghiimgette magiit, ezt mondván : Elmehet l1át kelmed. 
A lábam fájdalma egy hónappal is azután történt. AJ 2-um nti 2-a 
Fatcrn;. 

liti. Fatens. Hregorius Mákk A. 48. Cit. Jur. Exam. fatPtur hor. 
modo. J;~gyk1>r egy lovam elvesztéé1·t gyanakodtam Bagamt'.,rinére, 
ily okból Berkel'lzre menvén, akkor szekérrel más asszonyokat vit
tem oda vásá1Ta, ő klme is kért, hogy vinnéll.l el, már elég terhem 
lévén, nem fogadhattam, azért neheztelt reám, kért, hogy ha esak 
egy ládiicskiijút is vinném el, mondotta, hogy maga is fog,11lott egy 
lovat, mégii; inkább szeretne szek1~rren menni s iárni. Kértlezotem, 
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hogy fogadta a lovat, azért erősen megriasztott, mért kérdezten1 azt. 
Azon útamhan a lovaimual szerenrniétleniil jártam, mert vis11zajövőleg 
egy isárba elesett, előbukott, a hámba úgy belC"kevm·edett, hogy alig 
tudtuk liclőle kivenni, a töhbi lovak11ak semmi ln~jok i;em volt, 
holott a1111ál sokkal alább valók voltnk; annak ntánna nem evett, 
1111~gvcrliettem, semmit 1:1em ha,;znált, megtlüglütt; a háta olyan volt, 
mikor megnyúzták, mintha fü1szerontottúk volna, az apai hegy :-tlatt 
dii~liit:t. nwg, hirtelen eldíílt, c11ak megrcHzkedtette a liibait, más lovam 
irs diii;lütt meg 11tá11a ütildnap. 

li7. Fatcns. Consors Johannis Kuszmo l\laria Fiak A. B6. Cit . 
• r urat. Exarn. fas8a est hoc modo. Karáeson havának 3-ik napján 
este, elm11lt 1 Wl. esztendőben, fé1:jem otthon nem létében úgy esett 
a dolg•m1, hét óra tájban lefeküdtem az ágyamba, de 1:1emmit sem 
11l11d tau!', uramat várván, egyszerre megzürclöl az ajtó kilinc::ie, kér
deni: Ki vagy'( Senki nem szól, gondolom, bejön ha akar, úgy gon
doltam, hogy uram. Egykor hirtelen, reménytelen előttem áll Haga
múriné, de i~jtónyilást semmit nem hallottam, azt kérdi tőlem : J lol 
lll'ttd ( mondom: A pincében. Megretten vén, gondolám, hogy kísértet 
volua, mondám .felfohászkodva: Uram Jéz.us ! ő azt mondja: I>e ae 
emlegesd azt. :Ji~n annál inkább megrcttenvén, a fejemre vetóm a 
m„11 tl:111et, s azon módon ijedtem heu let~stem az ágy eleibe a föl cl re, 
úgy kiáltottam a szom11zédságot, hogy ne hagyjanak, az alattt hová 
ktt, nem tudom. A mikor J. Foglár ,János uram otla8zaladt, kérdi 
ti'ílcm, mi lelt, mondám hogy jártam Bagamérinével, de ő klme úgy 
1110wl, lwgy i:;emmit sem l:'ttott. Volt a maga hétköznapi ruhájában, 
a feje keszkenővel volt bekiitv„. 

li8 Fatens. Consors Martini Késcsináló, Elizabetha Tzemermány 
A. ~-l. Oitat .• Jurat. Examinat. fatetur. E mostani nyavalyámba~ 
igyekezvú11 Fejér Annókho:z, az útra kérettem egy ernyőt Bagaméri
nétől, a lánytól tudakozta hová igyekeziink, ki megjelentette neki 
8zándékomat, melyet megértvén, hozzánk jő, jóllehet hozzánk járatos 
nem volt, erősen d.isvadeálja, micsoda n~héz út vagyon, hagyjuk el 
i;útrnlók1111kat, félt, úgymond, a kártól. En mondom, valamint járok, 
d1~ dmcgyek, tovább .nem halasztom szándékomat. }i~ szómat hallvá11. 
fngja a ke,;zkenőjét, valamit kii.Int belőle, ezt mondván: Hej be i·égeu 
van mióta hordozom ezt a balitát, s tűzbe veti által rajtam, úgy 
láti:;zott, mint egy iznyi kéreg lehetett. A melyért nagy gyanusaggal 
\'agyok re:\j:~, hogy ártásomra C8elekedte, a mint ott is megmondott:i 
l•\júr A11né1k, hogy gonosz tétemény vagyon i·ajtam, az orvoslús i:;em
mit smn laas:1.11ált. A mióta hazajl.lttem egy éjjelem 8t!lll volt csendes, 
hugy ennem nem adnának, maga személyében három 1·eoclLen ii; 
adott ennem, közelebb tejes kását, még azt mondja, eliiőben a kutyá
a k kell helőle adni, miért, úgymond, a kutyának nem vetettem 
naőle, m11.ga vetett 8 gye1tyává vált, azután tálalta ki. l\fár most 
helgamnak fözetnék, hol anyáma11szony11yal úgy éwtnek. 
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6R Fatens. eonsors .Tohannis Costa Mária Guthi A. Hli. Cit . 
• lur. Exam. fatetur. Mikor Ragamériné odament Késcsináló l\Hrton 
urékhoz, ott nem voltam, azért addig lett be1:1zédeket nem hallottnm, 
hanem midlSn a keszkenőjét megoldotta, láttam, mit vett ki belííle, 
jM észre nem vehettem, nzt mo1ulia: Hej mióta hordozom itt ezt a 
bnlitál, fogjn s a tűzbe veti, a mint az öcsémasszony mellette ült, 
cli5tte n. térden kerel!ztul, ugyaq t1zemmel tnrtottam míg ott Ultem, 
1le cl nem égett, ott állott a tíízben. 

70. Fatens. ,Johannes Kintze famulus Dni Judicis Michaclis 
BarthoR A. 22. Cit. Jur. Examinat. fatetur. A Gruzmánné ilolgába11 
i;euuni egyebet nem tudok, mert alucltam, hanem azon i>erkentem fol, 
hogy lefordult n 11zékről, a melyen feküdt, a suhogását hallottam, 
l1i.ttam, hi}gy a földről kelt fel s azt mondta: Hiszen tl'Í!tiban júrí·k, 
hogy leesém. · 

7 l. 14'atens. 8ín·a Barna de Somkitt A. 26. Ancilla pariter prae
t'ati D, .Tudicis fotetur. Az elébbi dolgot, mely esett Gruzmím11tl11, 
nem láttam, mert aludtam, hanem -">vont.ól hallottam, Helique hujus 
l•~as1:1iones videantur t1i uecessnm foret in Uontinuatione magi1:1trat11ulil'> 
iuq 11it1itioni8 su b N r. 49. 

l.>eliheratnm. 
Anuo l>omini 1733. dfo 7-a. mensis lfaji, adversns Stephani 

Bagnmeri Concivis hujatis f~onsortem Juclitham Pongrácz ,Jmliciitliter 
lata Hcntentia sen Deliberato talis est: 

Licet Crimen horribile Veneficii contra Stephani flaga.méri con
liortem }uditha.m Pongrátz, ex Relatione testium manifoste edoceri, 
i<leo juxta meritum ejusclem Criminis aggravari nequiret, quia tRmeu 
praecise quondam Francisci Dési adversus se publice sparliam ve11e
ticii S11spicionem sl'iens, ac publice 1mstn1it, neqne semet ab eadem 
uxpurgare allaboravit1 Non 8aecus solitis suis ex perver!io füroro 
(•outra. proximos etfütis minis, vetitarnnique imprecation11111 lJHibm1, 
totmtl hoccc Oppidnm graviter offendiaset, ad praeHmnendumcp1e contra 
i,;emet, nimiam Eidem praebuh1set nnsRm, suam depiqne in hnc re 
1n·~jectam innocentiam debite ac aufticienter edocere nequiviaset, I<leo 
11d mentem Kitonita Oap. 9. Quaest. as. pleno homagio, i. e. jnxta 
Cousvetudinem hujnii Sedriae Flor. Hungtium Quadraginta peuHione 
ugraYntur, hoc addito, quodsi amplius praximis auis solito modo minnri, 
ne diraH imprecnri non ce11sarct, imo enormiter contin11urct, poeua 
lauec toties qnoties irremii1ai\1iliter duplicabitnr. . 

Anno 1788. Die ~a. Jnnuar Deliberatum est. 
Minthogy néhai Német Jáno8 özvegye Jóku11 l<Jrz1:1ébeth, eleitől 

fogva is.teni félelem éa kegyeHég nélkül való életet élt, úgytmnyira, 
hogy részegeskedése, káromkodása éa két íz\iun való }Jaráznai!úga 
t'1ltal, ezen nemeR városban magát igen cégéres11é tette, mely gonoi;z 
és elfajult életéért, noha a nemei! tanncs ennek előtte is meghll11tette 
vala; mindazáltal minthogy reménylette a n. tanác1:1, hogy azon Ltln-
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tetésekkel megintetvén, nem hogy életét megjobhította volua, sőt 
i11kábh azután is varázslásával, paráznasága irárit lehető gyanus 
életével feslett társalkodásával, részegeskedésével és isten ellen való 
kúromkocliu;i°Lval méltatlanná tette arra m1tgát, hogy ezeu nemes 
vúro:;nak tiirsaságában toviLbli elszenvedtettei;sék, hanem noha a tiir
vlmycs szoros igaz11úg szerint, méltó lett volna arra, hogy wk isten -
tden cseldrndcteiért megcsap11ttatvím, hM1ér által e városból kiífaet
tetuék, mindazáltal a neme:1 taníu·s nz istenes künyörületesst'.igre 
hajlandó levén, az ő gonoszs~ig!mak ércleme szerint nem büntette éi; 
hóhér kezébe nem adta, hanem az l5 eddigelé gyakorlott, isten és 
em!Jerek tUrvénye ellen való gonosz életének. blinteté11ét1l ezen nemes 
vúro:mak túrsiuuí.gából végképen kirnetl!zi és kitil~ja, úgy, hogy lia 
ennek ntímna vagy a vArosban, vagy ennek hatimi.n mcgfogattatik, 
hóhér keze által lészen végslS rneghllntetése. Hogy lm pedig ,·alaki 
e 11Pmes ~árosbnn vagy ennek h1ttl1rán lappangani látná é11 r«'ila, a 
kinek illik, hírt nem tenne, annyival is inkábh ha maga Jappnngtntná, 
valamennyiszer rajta elércttetik, tizenkét forintig mcg})üntettctik. 

l'ubli<~at. Per Ord. Notar. Executio est ] >1:1lilierat. 
Anno Hi!.16 die l. Jnnii Utr. Contrn. et adver1rns PE'rson11s 

Elisnlwthn l\Iatzi, Catharinam Fazekns et Conjugem dni ~I1u·ti11i 
Hteuczel. 

rrudja-e nyilván a tnnu és hallotta·t~, hogy valami i,;rdl.igi mes
tertléget, varázslilst ·vagy magok cselekedtek volna, vngy mi1sokkal 
cselckecltettek. volna a felnlírt l!zemélyek 'I 

Contra .Elisabetha l\fotzi. 
t. Testis Johannes Dombháti Senior A. Circ. fi(), Citat. Jurnt. 

Exam:' fntetur. Gyermekem nyavalyáját orvosolÍattam volna, St<m
czclné mondotta: Örömest eljönnék, cle Matzi Erzsiktől nem uyug
hatom, mert éjszaka személy 1m1rint reám jl.itt éH engemet megfog-
1lo:-111tt, ezt mornlottn: miúrt kiltiid a J >om t,hnziné tiú t? hn uúlum 
11lúl111k nem . lettek volna, megült volna. Az alilakoumt 11111gkonto 
disznó ganéjjal, hogy megerezvl:n a szagát a gorw11zok, hc nem me-
hetnek hhamLa. · · 

~. Te11tis Ancilla ejnsdem A. 22. Circ. 0it. Jur. Exam. fütctm·· 
ut n11tcccclm11! in omnilrns: Velem l!zrnletdt disznó g1mlljt, foglmgy· 
miival Usszetürte, az nhlakokat bs uz 1~jtót Lekente, ezt mondotta: 
l~gyetck hfldös ebek s ne árb1atok az í1rtatlannak. Ezeket :-:itenezel11é 
c11c•lcked te. 

8. Conjux Michaelis Szalió A. Cire. 40. Cit .• Tur. Exam. fnt. 
Búzát kért tőlem 1\latzi Erzsike, de nem adhattam, mert nem volt; 
mirnljArt mlumap eszem eltávozott tőlem, unnyira, hogy mim tncltam 
három hi"tig ettem-e vagy nem. Eszemre térvén vi11zont, kért tőlem 
húz:H, de nem adhattam, mert Demet<~r Úl' megpnrancsoltn, hoi;y 11e 
adjuk, ismét úgy jiLrtam, mint azelőtt; ezeket velem l1ét1:1zer 1:1;ele
k1:d ték anyja ir1 ugyanazt vallja. 
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4. 'l'estis Alpáréti Gáspárné Cit. .Jur. Exaruinat. füle me1lianlt' 
fat<'tnr. Tudom, hogy Matzi Erzsik tejet kért Lökös 'l'amáK11ét1)l s 
nem adott. s azon éjszaka a bornyát megnyargalták, megholt a 
hornyú. 

f>. Testis Szigethiana Senex Cit .• J nr. Exam. · .Mntzi ErzKiktöl 
hallottn.m, ha a felÍér kígyót megfőzuék1 (NB. az ezután küvetlrnző 
szavak felibe, a sorok közé ilyen formán va.1 írva, de nem tndtnm 
jól olvasni: ((megadnák enni valakinek») mindenféle füvek megszúlal
nának, <'~s ki vesztésre, ki gy<>gyításra való megtudathatuék s ki
nYiln.tkoznék. 
„ H. 'l'estis Conjnx Steph. AbrnRvi A. Circ. ao. Cit .• lnr. Exam. 

l\l:itzi ErzRikté>l hnllotta, kéretPtt tőle tejet, hogy nem udhatt.:un, a 
tclwnemnck tejn elveszett, egy hl'.>tig nem volt teje, hogy 1negjlitt 
azután n tt;je, küldöttem neki egy csnporraL· és azt izeutc, hogy 
mennól fiistüsebb szalmát főzzek meg, a tiilgyét mossam meg, úgy 
<'Relekedtmn, miTtdjárt a teje megjött. 

1 lPliherntnm. 
:Matzi }~rzsÍknek mint ennc·k eléJtte ci.;deke<lett H phtritlt iir<liigi 

mestersége, mint most némely taunkuak vallástételeik által elő:ulott 
azon mesteri:!égének megújítása, hanem in totnm ifi, sed ex parte 
Wn·ényét, poenáját mitig:ílják is, hogy azon tanuk által halálra nem 
seutentiitztatik, mindazonáltal,· hogy mind a r{·gi s mind a mostani 
erős gyanu elháríttassék, neki torturára kell vonattatni. 

Dcliberatum posi torturam. 
Matzi Erzsik kivitetik a vlm1sból a törvényfához, mcgvercttetik 

s örökké való exiliumra tizenkét mértuldnyire ablegáltatik. 
Contra Catharinam Fazekas. 
1. 'restis. Conjux Miehaeli1-1 Hzókcly A. Circ. 40. ( ~it. .lt!I·· 

Exam. fatetnr. Hnllottam l\latzi I~rzsiknek sz{~jából, rnonclotta: l<:n 
i-;emmi boszorkány1-1úgot nem tudok, de az én nént~lll Fazokas Kata 
tud. Azonban mióta házat csert'„Jtiink vele, házam körül Rokfól•: 
ör<lügi próbák estenek. A?,on házcserélés közben monclottmn: .ló 
volna megcserélni, de félek, mert Simonné leányát. is klmed vesz
telle meg; melyre felelt: Nem én, hanem anyám, mondotta Fazc
kM Kata. 

2. H111jux. An<lrac Sz(>.k.ely A. Circ. liO. Ci~ .• Jur. Exa111. T111lom 
nyilvi\I\, hogy Fazekas Kata eµ:y árva leány által, Marosi Hm·µ:nly11é 
szavitval t<;jct kért tfílcm, mi\•cl igért.em Marosi11énak annak Plfítte, 
mim1ap ki~rt )laroRiué ,; lllOTHloltn: Nem nekem a<ltAl, hanem Vaw
kus Katának. Ar.óta tehenem t~je olyan mint a víz. 

B. Petrus Szókely A. 2(i. Cit. .J ur. l~xam. fatdur. Faznkas 
!Pi111ya sziLjáhól hallotta'm, hogy mondotta: Hoha .lók11s l4a1111uil·1wk 
HibJi1'~ gyermeke JWIU h•sz, búr engemet rnegég<~ssern~k. - ,\ 
húwnkba bevetettn a tyúk mo11yút, anyám megtörte, kiYül szúp 
ti"zta volt, de belül olyan volt mint a tinta. 
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AllH'I l.A.JOSTÓL. 

-L Testis. Conjux .Tohannis <:yiirgy I>Pák .A. e. -!Ii. Cit. Jur. Exam. 
fot. Faz1·kas Katn kúrt tííl•~m egy u1·gyc!d liúzút, ntm1 adtam 11~ya11; 
h·ú11yo111 t<'il kért egy kenyeret, a;,, s1·m adott; mindjárt a leúnyom a 
t.'tliair1'il 11-e.sett és etiak esúszott ilO hétig és az ágyban fokii1lt. A pia<'Oll 
a 1;znmólJ1~ mondottam: te etted meg· a gyermekemet nyilván; rnou
dotta: l'llak emberre gyanakodtak, szedj sz<::derlevelet, föz<l meg, add 
11eki i1111i, úgy javalotta, ha életrr, való, megél, ha halálra való, meghal. 

:1. 'l'estis. Conj11x )liehaelis !ifarosi A. 31). Cit. ,Jur. Exam. 
Fa;,,PkaH Kata leánya kl~1·t tííh~m ez11lonnút, hi1zmnnitl nem lúvúu, 
rw111 :ullrnttmn neki, rnirnljíu·t akkor t'ülizaka uyomorgattak, 11wg
ro11tott.11k, Pnnem adtak 1mlittát; mátmap igen ros:wl voltam, c:;ecseim 
111d11!zd~ lúvén foldagacltuk, az uram a !JZOtnHzédi:1i'1g eléítt fönyegett<\ 
111irnljí11'l meggyógyultam; azt javallotta Fazekas Kata, egy csonttal 
k1!rd;ítsmn meg a ceec1mimet. Cisipkére, mondotta a leánya, hog-y 
ta11íts:u11 meg, én nem tanítottam, megfönyegetett a leimya, mon
dotta: l l:uld legyen csnk, megtanit1111ál még. Harmadnap rnnlva mi11dj1'11·t 
•·µ;y foki: te !<'1 (;j~;,,aka jütt nz udvarra, a lwzúrt ajtór1)l a táma.'lz t ·levette, 
11z utcára kiment, gonclolvim, hogy nz a mi lovunk, 11tánna ment, 
111Pgdiif'te éii tinóvá vált. Kiment a közlin Benedek Pál folől. 

~i. Tt~sti:; .• J nditha lr akovi ( 'it .• J urat. Exarn. fatetnr. Fazekas 
Kata t<ílem égett Loralját kí~rt, lm mondottam, nem vagyok szalia1l · 
wlc; {) momlotta : hadd álljon csak, a<lnítl még; akkor éjszaka fél 
lit liom mc~gdugadt, Szappanos úr megfenyegette érte, ő azt jav.allota 
11ehm, liogy hamuval kenjem, úgy cselekeritem s meggyógyult. 

'i. TestiR. Ümjnx 1 Javicli."l Borhi•ly A. 20. Circ. Cit. J nrat. 
Exam. fatetnr. Fazekas Kat:i lcitnya szalonnát kért tőlem, en asz
.~zo11yomra igazítottam; akkor éj:-;z:ika úgy megnyomtak, lia ember 
1wm ldt volna a házban, talán megültek volna. 

H. 'l't·:;tie. Con,i11x B:u;ilii Bott A. Circ. HG. Cit .J nr. Exam. 
fatl't11r. · Fazd;:m; Kata kéwt tőlem t<:i1~t, nem adhattam; mimljúrt. 
mit.;uap vért fojilnk a tdiémtiíl egy c:gi•i!z hétig. Biró hatalmával 
r1•it izc11tii11k, minll,ihrt mei:jött a tf•je. 

!t. 'l'Pstis. Michnel Eiirdög A. <'irc. 21i. Cit. Jnr. l•~xamaniat. 
l lallottam l'ajltt Hzi'~jábM, Toroczkai l\filiály1111k, lakúslian lt'~v(:11 .( 's11111a 
li:'tzúl1:111, liog-y adott \•olna 11eki Fmrnkas Kata egy clarab kalíu:sot, 
1~1111t':k<:111 111mulotta: Bizo11y oly rosznl vagyok, hadd foklidjPlll le. 
,\1111ak utimua :-;okúig sínlőtlütt rninttn. 

10. Conj11x Nicolai HzaLó A. :W. Cit. Jnr. Exam. fatet11r . 
. h ücsómre megharagudott Fazekafl Katn, mindjárt a nyakát kite
k<·rt•'·k t'!pizalrn; az <><·sü11 l'PÍL izent, l10K'. ~ya.unkodik reá ,.; ocla 
jiitt .~ 111011<lot.ta: :\1 i<!rt l1i\·atútok '! az iics(!l!I mornlotta: ki:ylmeclre 
µ;yanakHzorn; errn lfl<mrlii l•'az<:kas Kata: 1 [allum, <l<! miudjitrt mo
~ryd; a bíróhoz. Dc ez i<lPig' Helli lllent ~ a 11yaka is nwgg·y·"~u ult. 

11. Filia .folwn11is :-iz(t,.;z )lolitori~ A. hi. Cit. .lur. }i~xa1ui11at. 
fat~t11r nt A11tc<:e1Hlc•:; m omnilms. 

lt;t„,;,uk Vili. ktitet . -705-
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Deliberatum a<l haec: 
Fazekas Kata tön·ényfáho?. vitetik s kalyihitba zárattatik, fel

perz.ieltetik. 
Contra Conjugeri1 1\Iartini Htenczel. 
1. 'l'estis. Filléri lstvún, . tid e median te fa tetur: 8zaszari .J itnoM

nétól hallottam, hogy 8tenczelnó n boszorkányságot egy kat(1nittól 
tanulta, Ól! hogy ez esztendőtől fogva nem volt t!ZÍÍZ. 

2. 'l'estis Co1~jux .Johanni::i 1 >omliháti A. Cir. 50. Cit. ,Jnr. 
Exam. fütetur. Sttiuczelné 1:1zája mondotta, hogy híttam fiam gy6-
gyítására: .Jaj édes anyám, hogy menjek, mert az éjszaka l'(:i1111 

jiitt 11zernély szerint Matzi J<:rzsik, megnyomocskolt s mondotta: Ha 
oláhok nálam uem lettek volna, megrémiiltem volna. Adclito : Mon
dotta: Lassan ángyoh1, lassan, mert a '' onya Mihók tehenét i11 mcg
t~jték, s ntánna lescilkedtek s haza lesték Matzi Erzsiket, ~oha. ucm 
volt tiszta 11zemély sem at.yja, sem anyja. Di11znó gan/~val is megkenti~ 
az ablakokat, fa.tdur ut vir ejusdum in omnibus. 

a. 1\lieha<il Hzász A. 4fi. Uirc. Jur. Exam. me<liante füle vallja: 
Mikor fogva volt 8tenczelné, monclotti:.: Ha engem megiilnek, l1i;w11y 
másoknak i:i meg kell halni. . 

4. Coujux Panli Jirnos A. circ. 60. Cit. Jur. Exam. Mikor a 
húzam elégett, mondott11. .Stenczelné: Mit gyanakszol én reiun, mert 
1111gyuhb me11te1• nálamnltl Uzemermánné. 

[J. Conjnx .Johu.nnis D01J1bl11'.tti A. Circ. 30. Cit. Jnr. l1~xam. 
fatetur. Moudotta Stenczelné: Edes Borka asRzony adj nékem ab hun 
a farkas gégében; én kérdeztem: Mi~rt? mondotta: Ha azon át 
fujnlmak a tuná<:l'!ra, ha sziutén megszentcntiáznának is, de aemmit 
tiem tehetnének. 2. Kilimc falu határáról, kilenc sírból ha fiildnt 
hoznának, egy-egy marokkal öntenék el a taniicsházba.11, 1:1cmmit nem 
tehet.ne a ta11úcB. ~. A szemérem testén lévi'S sző1·t, ha megvagilalnák, 
égett borban hcndniik iuni, ige.n 11zf•.retné éa reá nem Hzóll111tnúnak. 

ti. ( !onjnx l\lichnelii; M 1Lro11i A. Cir. Bli. ()it. ,J ur. l~xn m. 
Kovác11 Gergely úr adott volna 11zolgálutomhau vásznat, nwlynt igért 
volt Stenczel11é, hogy megcsinálja, egy kis inget adván l<Jányíu1ak. 
ki11ek vc11zett nevét kUltiitttJ, mely foléíl hlrllsko(ltnnk i'-1 vnlr!, vallotta, 
hogy 1wki ndtam, de elloptí1k tőle; mondotta azt it1: l lnzz · c:;uk 
nekem egy marok Lor11ót, mikor sUtök, a kemencébe vetem, a ki 
ellopta, annak mindjárt kiugrik a tizcme. 

7. Conjux Ambrnsianu A. circ. 4(), Cit .• Tur. ~~xam. fatetur 
jöttem a l't1orgór6l, Stenczelné jött eléímhc egy k0i:1ár füvei, 111011<lotta. 
A te ur1ul meg11zidott engemet! én folelttHn: Ne~n hallottm11; mon 
<lotta: vá1:j reá Ozemcr111nnné, hamaréhh megégetnek tégedet mint 
engemet, nagyohb bo11zorkán.v vügy uitlumnál. 

!;. Te:itis Conjux l\lichnelit1 Kupás A. Circ. 3fj. Cit. .Tur. Exarn. 
ex mediante fide vallja: Steuczelné arra tanított engemet, hogy 
ecetLen igyam pu:;kaport, soha többé gyermekem nem lo:izm1. 
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ti. Tesfoi Conjux Stephani László A. Circ:. 4ti. Cit. J ur. Exám. 
fatetnr. Ládámból vm,izett el két forintom, melyekért szomorkodtap1: 
i; javallottilk, hogy tud11a valamit Stenczelné felőle mondani. E n 
kérdeztem tőle, hogy tehetne valamit; ő kérdezte: Sok ideje-e hogy 
elveszett? mondám : Két esztencl~je, mondá : Késő már, mert akkor 
a nyomát kellett volna fol venni. 

10. '1'1•stis Conjux Georgii Kováts Cii. .Tur. Exam. fatetur. 
Htenczelné maga ház{mál adott, nem tudom fölii volt-e vagy más, 
hogy tiit:jem 11wg, adjam akhr enni 1~telekben, akár inni italban az 
11ra11111ak, ue111 )eszen olyan haragos. A<l1lite: 1\llllmttal hogy in1t11i
ritltatnak reú, hozzám kiildötte a leímyát s kérdette, ha citáltat
tak-e a v{1rosházára; én mondottam, hogy nem. 

11. Láda Sophia ut. anteceJentes in priori Testim. Contra et 
adversus conjugem Martini Stenczel 'l'estis 37. 

12. Czemermanné fide mediante fotctur. Laposinénak szi\jáhól 
hallottam, mostani 1 luptipernéuek, hogy Stenczelné tanította voln11, 
hogy itnlt vegyen be, a nála lévő gyermek elmegy tőle. 

Deliberatum -ad haec: 8tenczel Mártonné ellen mind a gyilkos
ság, mirnl a babona, lirdiigi b(ívölés él!> hájolits a tanuknak egye~ő 
vallonubnkhól megbizonyodvAu, halálos sententia mondatik, tűzégetés 
által életének el kell fogyni. 

( I•:ze11 ·ut{1bLi inqnisitio csak B folio levélnyi jegyzőkönyv töre
déken rnn, melynek varrá11í1ba akasztott ki:i papirszélen, vallatúsi 
pótl1~kok olvR11hatók, kiírom ezeket is.) 

1. 'l'e11ti11 Kis Szász hite után vallja : Fazekas Kata kért a fele
liÚgemtől t1~jet, feleségem mondotta, hogy este nem adhat, de reggel 
jőjjün 1:1 fog adni; akkor reggel nem jött, hanem este felé uógy 
órakor jiitt s kért, de már eladta a fele1:1égem a t~jet. Mindjárt 
a tehéntől vért kezdett fi;jui a folcségem. Ma is egy cseppet 1:1em fej
hetnek tőln. 

2. ( ;onjux l\fich. Szőts Anno ( :irc. 40. Citat. Jurnt„ Examinat. 
fotl'tur nihil. 

H. Molnilr l\fihAlyné mediante füle nihil. 
·I. An~y111:1 oláh asszony füle m1~dinnto tatetnr nihil. 
fi. A rnnyász ~Járton Cit. .Jnr. Exam. fatct11r nihil. 
Ii. ~askn Jáno1mé itcrmn fo.tetnr: .Matzi Erzsik volt adó:1 

1-\asku A111lrÍl1i uramnak Matzi Erzsik urának Várad alá járú
i;\1\,rt, itthon füetése járván, ahból kitartotta. Sasku András 
11ra111 p,;lc k{~sőn kimenvén az udvarrn, egy nagy Lékát lúl1úval 
i\:;„;o;dapodott, világgal keresték, de nclll találták. Matzi Erzsiknek 
me:;clagadt 111iucle11 tagja, annak utánna gyanakodtak, hogy talún 
{J volt. 

7. Relicta 8tephani Madai mecliante fide fatetur. Fazekas Kata 
ntyá111hoz 10 órakor jütt tíz polturát kérni, atyám akkor nem :111-
hatott, :ikkor moudott Fazekas Kata: Adnál még, ha lehetne. Mind-
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járt öcsémnek a lába kezdett dag:idni ~s felzsngorodni. Oyanakodván 
atyám, reá izent, s úgy gyógyult meg: 

~. Aranyász András A. 30. mediante füle fatetur nihil. 
9. Veress Istvánné ('it. ,Jnr. Exam. nihil. 

10. Conjnx Mic11. Fazekas Cit. ;Jnr. Exam. fatetnr. Fazekas 
Kata hozzám jött és hozzám járt, Toroczkai Mihók11ak úg-y vútlolt, 
hogy én arltam volna neki az almát; de rch lltell\'1~~11 l.írli úr hatal
m:!val, hogy gyanakorlom rPá, mondottam, mivel a k1•zei111 elestek 
volt, mindjárt ·a kezeim ereje megjött. 

1. 'festis .Toh. ( 11>iHzár A. Hli. Cit .• Tur. Exnm. Lúttam sz1~nwim
mel ~ji>zakának i<lt;jón az istáll1~hn11 a hidláson foktc111ltm1 l'~Y tdrntt! 
hódol! foj ü agarat, a széuim lál111.i snhogvim, mellém a v11g-dal1) t.t'íkc 
itllvím, s anuak ntánna elváltozott :izintén olyanuá 111i11t Fa:i:cka:i 
Kata, ezt is úgy uézt.em, mint ha most nézném .és féls:i:emíínek s 
himllS helyesnek láttam; a lábomat elsőben s annak ntánna c~ész 
testemet mind eltapogatta, én tenyeremre és térdemre úllván, rólam 
csak leereszkedett és fehér agárrá vált, s annak ntánna a lajtorjírn 
mint szintén ember kiment az istálló ablakán. 

2. 'l'estis Relicta An<lreae Kereszturi A. ilO. Cit. Jnr. Exam. 
fatetur nihil. 

F'elst'Sbánya városa jegyzőkönyvéből mÍIKolta Lugossy Ferenc. 
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SZATMÁR VÁRMEGYE Szinnay Antal . 
SZATHMÁR v ÁRMEGYE FEK.VesE, TÖRTeNETI 
es POLGÁRI ESMeRETE 1. 

§. 120. A' boszqrkányokról, és Ördögg~"' í;~ia\1· 
hodlt1 <"mberek~Ol is nevezetes ezen Vármegy~. ~1.ír 
Závodszky a• Nappul6. Köny\•ébe irja: „ },ugy 1Go7. „ Eszt. a' gonosz lélek J.fosed várába mer." !:zernfény~ 
h vcsztéseit tette, az embereket. kövekkrl hajigálván • 
,, és az ételeket el cserélvén. Gróf Gvadányi Jósef. 
ITatli Vezér is a' 11 clcskei Notá'riusnnk Testamcnt6máha 
l.c i1·ja Gyarmatra való Totty Dorkónak hibájos me• 
stersé;;eit: 

„ Mikép pemetén últt, mint képzeltt 16ra, 
,, Mint maga. Aszszonya i'iltt most . szén vcn6ra, „ Esztet ugralta () mind télbe, mind nyárba, „ Ezeri uyargaltt mindég az. Ecsedi várba. 

Uralkodott tudniillik eien bal vélt-kedés n~n1 c~ak É<le-s 
Magyar Haz•\nkban, de külso Országokban is; még 
Dicso Mária Theresia CsáS:l<Í• né, Kir.ílynéuk, 's a· 
nyánk alatt ama Túd6s van Sviet,n Gt:rárJ UJnri Fo· 
Orvos 176~. Eszt. meg gyozo okvkkal mer; n1úta11a al 

józa· 

Budán, 1809 



józanon gondolkoa6 világnak: hogy ez<'n tonclolatlan 
itéllut télel vagy képzelodésbol, vagy bPtr.{;;!ll~~~L·i.il szár~ 
~azott, és a' búbájoaok által véghez vitt Jolgok nem 
Ordögi hicstl'r&éggd, de tennészetesen tötténtenek, 
""Wair.y helylch:nm, mint tnesék, nékiek tulajdonítanak. 
l!.z.en állí1a11m1k igazságát hogy mint egy tükörben lát„ 
hai.sák a' maradékok, .három ollyan ,zérencsétle1:i asz
szonynélk 'biintetö perl'ulyását ezen Véirruegyének L<.>vél 
tiirából (2. Kött. 10. t.z:l>u, és 7. l\.iilt. 20. szárn alatt) 
ki vévén, azoknak foglalattyát a' .Magyar világgal küz„ 
leni kívántuk: 

1730. Eszt. T6th Borka Sároasy jánosrtak feles~ge 
-tSarollyánba való, elébb Czimbor'ás társainak ki vallását·a 
kínok által való foggatásra, :urntán elevenen tüzre ité,l· 
tctcitt, és Nagy· Kárulyba me& is égeltetett. 

,, Ez csak uztf'tuleje _. hogy a' Boszorkányok kiii· „ zé 'Sarollyánhan Asztulns János h:iz~nál cstve béál~ „ lott, maga vallotta, hét tanúk pedig tejére tévt-n a' „ kezeket hittel pecsétellék: hogy Boszorkány. Mert „ Nemes Szúcs Istvánnak a' felesége le betegeclvén „ hogy Sárossinét Komának nem hivta; n' gyermek „ ágyas as.zszonyt, a' keresztelésnek. idején az ágyban „ vert~k, fojtogatták, gyötrötték, ki is csak S"rossinét „ ki<~ltotta: hogy o van rajta;· mellyért a' férje Szlics „ István bosz~zút Állani kivánván, egy has:íp föval raj· 
,, ta ment Sárnssinéra, dc midon annak ház:íboz ér
'' kezelt v61na, minden haragja el mliltt, úgy meg 
„.tudta babonázni, azért a' Kereszte\obe Sáros!"inét i• 
,, el hiván' éJ, borral otöt meg kinálván a' feles~ge 
,, Szücs Istvánnak azonnal jobban lett. Az után Szi'ic:s „ litvánnak a' leánykája· is ros;szí1l ·lett, azt mon. „ dották az DSl:t!'izonyok ! hogy Kötéa van renne, „ reá izent Sárossinéra, és a' leánykája meg gy6gylÍlt. 
,, Nemes Szabó Andrásnak Sári leánya a' klÍtra ment 
, vizet meriteni 1 akkor látta: hogy ~nrossiné :1:1.: falu
,', nak végén mint egy 300 lépésnyire vólt, h•l.t egy
,: szer hátra tekint, . már háta megett látta állani, „ mellyett meg beszélvén, Sárossiné a, leányt meg
" fenyegett~ 1 az után nem sok idóre a' leányt tii;i.be 
" csapták 1 úgy feki.idtt a' tfö:ht>n, mint az hú Itt, r:.' 
,, honnét ki hlíz:atváu 1 a' feje ezen leiinynak bátra h· 

„ ke· 
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"· keriidi.itt,. alig tudták helyre igazíta!'li• Báthory lst• „ vfo szolgálóját pedi~ látták: hogy hársfa kötéllel m•' 
,, vólt kötve, és a' fejét Jába közé vonták „ ett - i1 ali' „ tudták helyre tenni. Midön eszére jött ezen leány, 
„ moudotta: hogy Sárossiné a:t ablakon ki repi'.ih, „ mclly egy bund~val vólt bé dugva. Dálnoky István „ peclii; hogy almát nent ad9tt Sárouinénak', azonnal 
,, egy fulka rosz:azúl lett, inellyet or'vosolni kivánván, „ s:i:üz Jdnynak hat szíH hajával bé kötötte a' uarvát, 
,, még a" házában bé· fordLíltt, három izben a• hajaz~
" lak el vesztek a' szarváról, és meg· is döglött, mellyet 
„ f cl· bontahán, a' teste ollyan lett, mint a' fekece „ posztó. Szilágyi Lászlóné egy alkol'matossitggal Ke· 
,, nyeret siitvén, bogy Sifrossinénak nem engedett a' „ si'ito kemenczéjében egy bélest bé tenni, a' téaztil
„ j.ít , a' vér el lepte „ szintúgy cseppegett belole. „ .l:'~gyszer pedig midon ezen Szilágyiné az ágyba fe· 
~' kiidött vólna, Sáros!ly Jánosné harmad magával bé „ repi'il ct az ablakon, és mind a' hiírman kere&ztúl „ iil \'én rajta mP:g nyargalták. Egy ízben Nemes lia· „ log Sámuel az erdore menvén „ látta éjtszaka: hogy „ S;írossh1é egy kis fekete Kútyával arra ment az 
„ crdo szélin "· ozomban haza jövéu., Sárotsiné11~1k a' „ menye beszéllette: hogy a'· napája azon .éjtszaka ot
" thon háltt 1 teihdt egy idliben két hellyen lá111zatoU„ „ l\1ás izbeti pedig -a'· ház héjjáról tojálllal hajigáltak, 
P' a' gyanú csuk Sárossinéra vólt. 

17.}5. Eszt. Hasonlóképen Rekettye Pila, és Var· 
ga A 11 ua, CsJszléra való aszszonyok, a' társ3.iknak ki 
nyilalkoztatására minden szokott kinzások nlá. vetettek„ 
az után Kiirolyban el~venen meg égettcttek. 

Ezek kérdore vétetvén, tagadták n~kiek tutajdon{. 
loU tetteiket „ de 18. tanúk fejeik re. Lévén· kezeiket, 
valtott:ík: hogy boszork,tnyok. „ Mert Imre László „ fiacskáj:iuak egy tlijást adván meg enni, nem sokára „ a' szi[ja a' . füléhez ht'1z6dott, és a' szeme is mrg „ romlott. Mész:íros Mihály felesége · bogy gyerm~k „ ágyában bábának nem hívta Uekettye Pi lát, csec1e
'' mös gyermeki.nek vérbe bort~lt a' szeme, de Rekt-t• „ tye J>ilát hivatdn , egy kötés czérnát a' gyermeken „ a\ltal nyL'1jton „ és meg gyógyította. Balás M • hályt 
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„ éjtszaka meg nya1;galták 1 • ollyan v61t a' teste mint „ a' fekete .posztó, párnáaban pedig sokféle bokrétákat „ talállak. Vécsey Uram fiacskája miauok harmad na· „ pig sem ~jjel, sem nappal nem alha.tott. E<;ry Mi· „ hályné e1zében meg bomlott 1 hogy kolcs"ón adott egy „ zsák teng.erijét viszszá kérte. . Csegödi. Mester val· 
" loua: hogy a' ki.irlon ki' és bé jártak' e St'göldi Czi· „ gány fiát mt'g ve!ztették .. Egyszer r.„~euye Pii a a' „ gerenda alatt a' földön fel0l1 estve ti'.iz világnál mint „ .egy fonal gombolyitó ügy forgou-:, az után Kiss·An· „ nának fel fogván az alsó ingét, elol, 's hátul a' fa. „ rát meg ütölte, és ellüntt. .Bartos Miluílynak az an· „ nya ki mítlván e' világból, halála oráján Varga J„n. „ nára kiállott~ hogy o vrszlette vó1Ra meg. Somog~·i „ Mihály Rosályi l'rédikátor, h<'gy. Varga Annának 
,, i.ertésseit a' b1'.izájából bé hajtotta, azonnal a' Knn· „ c:zája c5ik6jáv~1l cdgyi.itt lábaikat rágni kezdették, 18. „ dllrab szar\'.as milrhája pe<lig, 1 1 még a' kis bórjt'1k „ is ollyan tánczolást, és ugrálást miveltek: hogy cm· „ b„r ollyat nem látott. Sályi Prédikátor is Almásy „ JilllOS c~tt lévén sz.ilva, em1ck·is istállóba kötve )évén 
„ a' lova, huonlókép„n tánczrilu. Midon m•li· Knrolyh:1. 
,, fogva vólt Hr.keuyl' Pila, Mi11k6lczy .Jáuos 1Clsér,fre „ többed aragával rajta met1t, a' 11yaká1a i'iltt, 's mer; 
„ fojtani ·akarta „ a' szavát- is hallotta: · No ! kutyák , „ miért jdrtato/, ellenem Kqrolyba esküdni? Böszö1·
" ményi .Mihály Gacsályi Konclái; vaUoua: hogy ser· „ téssei a' makkon el. veszvén, Rekettye Pilá~10z j<í.rt „ tanácsot kérni 1 le iiltette ·egy pad székre, az ut;í11 

,, felfelé fektette, a' tüzhöz pedig egy uj fazékat tett, 
„ melly • is valahányszor egy~yet röff'ent, vagy is p:it~ „ tant, mindenkor egy , boszorkány 'jött be a' tár~.ai „ közzUt a' n:obába; ezek „gy nehány számra telvén', 
,, mo~dotta a' tanúnak: No! már ülly fel! fel iilvén, „ mindgyárt a' kantárt csapta a' fejéhez, és o mind gyárt „ lóvá változott 1 's Reketye l'ila reá ülvén borsért 
P> járt rajta négyszer• vagy ÖtSZOf 1 de hová járt? nern „ tudhattya , a1ivel elméjéL<H annyira el · t<ivozott : „ hogy fel nem eszmélhetett. Vi1z1zá hozván Csász„ lóban Rrkettye Pilái:, 1 1 az kantárt fejébol ki lniz
" ván, mindgyárt megint emberré vált 1 's eszébe j11t· „ ván : hogy már vinad , 's a' sertést k1 kellt"ne haj· 
,, tani. meg indúltt Gacsályban, hát az úton k«t for-

" kast 
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„ kast elö találtt,, mellyek ollyan sr.eHdek váltak : 
„ hogy kezeivel simogatta, 's, az u.tári a' tanú sok 
„ ideig csak ugyan esze nélki'il v6lt. Oe hogy ezek 
így történtek, kezeit a' Rekettye Pila fejére tévén, 
ez.en eszcJos a' törvény r izék előtt megeskiid(?tt. 

Varga Anna a' klnzásnak ·minden garáditsait ki 
álván, szemtelell tagadta boszorkányságát; de Rekettye 
Pi la , és Tóth· Bork~ kínos faggatásnak három nemei 
után, ollyan kt'ptelenségeket magokra vallottak, mel· 
lyeket csak a' kínok sajtolhattak ki egy okos állatb6l, 
úgymint számtalan társaikat. még pedig· Nemes. és 
leg betsiiletesebb aszszonyokat neveztek „ kik LidJr!" 
c::en .jártak Sz. Gellér hegyére. · .;, 'Lidércs pe„ „ dig ollyan formájú. madár, mint az iromba tyúk. „ nappal az ágyok alatt .v6lt, éjtszaka velek hált, és kö
'' zösködött, sorba_ tartották, sótalan. kását adván néki „ enni. Kompániákra v61tak felosztva,. minden. Kom• „ pániának fekete selyem Zász16ja lévén. Midön t'Zen „ társaságba állottak, tiizes vassal meg belyegeztettek 
„ az aszszonyok bal felel az ágyék okon t a' férfiak a• 
„ hátakon a' vállok lapoc~kája között. és ezen béllyeg 
„ si.i té1 1 szemlátomást is meg tetszett ·a' , kinoztatott 
„ Varga Annokon. Az Istent meg kellett tagadniok. 
,, lsleri sz6 hc:lyett. ezeket mondották: .Ripp! Hopp! „ ott legyek, a' hol ·aharoh ! A' Mi atyánk imádság· 
„ hói ki kellett hagyni: de meg 1zabadic1 a' gonou
" tói. Hasznok vólt ezen bubájos mesterségbol:. hogy 
,,. a' férjeknek vak szemeit valamelly kenöcsével m'eg 
„ kcnvén, azok mély álomba merHht}<.., kik mellé az „ á~yba sepri'"Lt tévén , ök hásonlóképpen meg ktnvén 
„ a' fejek tetejét; két tenyereiket, és talpaikat. h6ld „ 1'1jjul:ískor hol Lidérczen, hol lóvá változtatott em· „ here ken, hol _sz~n · \'onón • ·vagy sütö lapátokon, 
„ vagy az ajtó kilintsnek lyukain , vagy a" kiirtön~ és 
„ kéményeken• Hipp ! hop ! mondván ki repültek• és 
„ mentek hol Sz. Gellér, hol a" Tokai hegyekr~ ,. Vi• 
„ lágos, vagy Ecse~i puszta várakba , ottan egy Ör" 
„ dög sipolván, a" többi ördögökkel tánczoltak, ven
" dégeskedtek, közösködtek, a' melly állapotban az „ aszszonyokis férfiak tulajdonsági var bfrt;.1k,. cs~v6-
„ ken hordókból bort ittak, a' meg nyer~elu embere• „ ket csak e'y véko11y szál veQstöre le pányv,:~cák a' , „ töb·' 
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„ többi kö:zött Ko6s. Annát ki nevezvén „ hogy nyereg 
" forma áll • csontal meg 'nyergelték vólna' annak a• „ hátán a" nyergelés helye, és a' térdtin a' ki pány• 
" vliztatásból (mivel térdelni nékie kelletett) hi:frvasta· ,„, culása a• bir6i szemlélés ·szerént meg tetszett. Va„ lami feketf! réz pénz 'nemét is osztogattak közötte~ „ az ör.dögök, de annak csak mar;ok között v6lt kd· 
'" lettfe •. Ezen ördöngös vendégesketlésbe sem gyer• „ tya, sem tüz nem vóh, még is igen fényes viliigos- · „ ságú vala a• tánczoló palota.· Világos-Vári mulatság;„ ba mind 'Oláhul beszéltek. Az ördögöknek, tilló „ forma kardjuk vólt fából, "s azzal -vagdalkoztak , „ ézen szókat mundván : vdglah. de nem sértiek ; a.
'" mint az ·ütések nem is fájt. Az embereliet pedig·· „ és a• barmokat tetszések szerént' elvei:zthelték, és „ meg ronth•tták. Jaj! vólt annak az embern~k, kinl'k „ az ágyába, vagy a' párnáj~ba,. Jaj ! annak a' barom„ nak„ mellynek a• jászláb~; var;y az aklába ei.;y kö
" tés · czérnát tehettek „ · mert' átkot reá mondván , a' „ mics.odás kötés~k , és csomók .vóltak a' czérntin, ti gy „ a' meg átkoztatott embermik • vagy. baromnak üszve 
n fonódott, és csomósodott a• béli. az inni, l1s 11~i11· „ den erei , . és ez közöltök ltötJanek -neveztetett. U ~ y . „ rontották meg Uray Mihályhé. aszszonyiHígot, kinek „ a•· kutyái Bab6c1116 boszorkánynak . a• 'bornyát meg 
,,, ölték,, és ·az árrát meg adni o kegyelme nem akar
" ta. · Ugy Székely Jánosnak ·a."· 'fiacskáját mostoha 
„. annyának ingerléaé~ol, hogy a' jószágból részt ne· „ v"ehessen. 
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SZEBEN V ARMEGYE Carl Göllner 
HEXENPROZESSE IN SIEBENBORGEN 

1. 

Hermannstadt April-Juni 1692 

PROZEB GEGEN DIE HEBAMME BIELZ 

Die 17. Aprilis comparent coram amplissimus Iudicat 
Catha.rina coniux Michael Benneng Schusters ut Actor ab 
una und dann Jacobus Kann ut lnctus partibus ab altera, 
da Actor vorgiebet; welcher gestalt Inctusll sie in seinem 
Hauß ein zauberisches ligtes2> Weib gescholten, der Teufel 
würde sie noch mit Mutter mit all bei den Galgen füh
ren, dahero bin ich bewogen worden, solches einem Löb
lichem Iudicat anzuzeigen und begehret solches zu dä
.zieren ... 

Indus stellet Zeugen ein: 

1. Testis3> Crestel Schwartz annorum eire. 45. ;.e.f.'l 
dieses hab ich gehört von andern, daß die Schusterin 
immer im Verdacht sey, aber wir haben uns immer 
gefürchtet. 

2. Testis Marten Meltzer Döpfer annorum eire. 34 j.e.f. 
dieses weiß ich daß meiner eine Henne in der Schusters 
ihrer Schopfen Eyer geleget, gehet mein Weib hin, 
die Henne nachher Hause zu bringen, die Schusterin 
wollt mein Weib nicht in den Schopfen lassen, danach 
wie sie die Henne aber fand, von der Henne atn andern 
Tag der Hals auf den Nacken gedrehet, daher hatten 
wir sie im Verdacht. 

t) Inctus (a): der (die) Angeklagte 
21 Sächsische Mundart=schlechtes 
8) Zeuge 
•> juratus et fassus est=er legt den Eid ab und sagt aus 

Cluj, 1971 



Itzo vier Jahre hatte der Schustern ihre Mutter einem 
J.""ourier einen Apfel gegeben, welchen der Fourier in 
Schubsack getan, hernachen fand er einen Pf erdsknödel 
drinnen; der Soldat verklagt sie füur dem Herr Königs
richter und hiesch ihr5> 200 Reichsthaler bis · endlich sie 
~ich mit vielem Bitten bis auf 12 Reichsthaler vertragen, 
daß wir sie also für ein übeles Weib hielten, der Fou
rier hats dem Herrn Tobia angesaget, bis am andern 
Tag ward er auf den Tod krank. Was der Herr Tobia 
<lern Fourier gesagt, weiß ich nicht, genug, so schickte 
mich der Schusterin ihr Mutter zum Herrn Tobia zu 
fragen ob er dem Fourier gesagt hat oder nicht; Herr 
Tobias sagt mir, auch das Holz will ich ihr führen lassen 
zum verbrennen; wie wir es ihr sagten, so zitterte sie 
wie ein Reis und furcht sich sehr. 

3. Testis Hans Zachers annorum ejus 35 j.e.f. Mehr 
weiß ich nicht als wie ich mit dem Schustern in der Nacht 
gehuetet habe, hat er selbsten auf sein Weib und Schwie
ger gesagt, daß zauberische Hundsart, mein Weib und 
Schwieger fressen mich, daß ich keine Gesundheit mehr 
haben werde. 

Unser gewesener Zehntmann sagt einmahl zu mir, 
wenn ich meiner Schwieger nur mit einem Wort zu
wieder bin, so friß sie mich auf den Füßen, daß ich 
vergehen muß, wie mein Schwager. 

Wenn der Schuster sich mit dem Weibe gezanket, 
habe ichs gehört, daß er zu seinem Weibe sagt: Du 
verfluchtes zauberisches Hundsart. Als uns Gott zum 
drittenmahl ein Kind gab, wie wir der Schusterin ihn· 
Mutter nicht zur Hebamme riefen, da dräuet sie uns 
warum wir sie nicht, sondern eine andere gerufen hat
ten, wir würden sie einmahl gerne rufen, es würde aber 
zu langsam sein, auf dieses wird uns das Kind gleich 
krank und stirbt ·auch darauf, daß wir glauben, sie hab<' 
es gemacht, daß das Kind gestorben. 

4. Testis Paul Eisenecker annorum eire. 32 j.e.f. nihil. 
5. Testis Adam Drotloff annorum eire. 32 j.e.f. Es 

sagt einmahl als die Nachbarn beisammen waren der 

5) Sächsische Mnndart=vl'rlangte. 
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Nachbahrhann es sey eine ehrliche Nachbarschaft, außer 
der Schusterin ihrer Mutter, sie ist nicht wert, daß sie 
in der ehrlichen Nachbahrs schaft lebt, aber sie hats 
nicht gesagt bis auf diesen Tag. 

6. Testis Anna Kirtzin annorum eius 55 j.e.f. nihil. 
7. Testis Barbara Hannin annorum eire. 36 j.e.f. 

sonst weiß weder von der Schusterin noch von ihrer 
Mutter nichts mehr als daß sie schreyend Gesind sey. 

8. Testis Agnetha Tellmannin annorum eire. 40 j.e.f. 
nihil. 1 

9. Testis Agnetha Sehwartzin annorum eius 30 j.e.f. 
Von Leuthen hab ichs hören sagen, daß die Schusterin 
und ihre Mutter in Verdacht gewesen sie sey eine Hex. 

10. Testis Maria Drotlefin annorum eire. 30 . j.e.f. 
nihil. 

11. Testis Elisabeth Plantzin annorum eire. 29 j.e.f. 
Als ich mit meinem ersten Kind und im Beisein der 
Amme, der Schusterin ihrer Mutter erlöset war und einen 
Sohn Franz gebahr, wartet die Amme meiner nicht wie 
sichs gebühret; als ich das anderer Kind hatte, wollte 
ich sie nicht rufen lassen weil sie ineiner erst nicht 
gewartet, auch zum dritten Mal ließ ich sie nicht rufen. 
Es geschah aber, daß eine Schusterin in der Borgergaß 
ein Kind hatte, aber keine Milch das Kind zu säugen, 
rufen sie mich hin, und wie ich hinkam, so fand ich die 
Amme, der Schusterin ihre Mutter da und sagt mir, 
sie würde es mir vorhalten warumb ich nicht sie, sondern 
eine andere gerufen hatte, ich forcht mich sehr, sie 
fraget mich wieviel Kinder habt ihr, ich sagt, drey, s<> 
sagt sie mein Franz, was macht er, ich sagt, er gehe in 
die Schule. Darauf sagt sie: ein anderer wird euch (salva 
venia) den . . . besser geleckt haben, als ich. Ihr werd 
keine Kinder großziehen außerhalb dem Franz. Nach 14 
Tagen stürben mir die zwei Kinder hintereinander, der 
Franz blieb, hernachen für 14 Wochen stürben mir wie
derumb zwei Kinder, daß ich die Muthmaßung auf Sie 
habe, weil sie mir dräuet: Ihr werdt keine Kinder groß
ziehen, sie sey eine Ursacherin daß mir kein Kind blei-· 
bet. 
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12. Testts Maria Meltzerin annorum eire. 26 j.e.f. 
·nihil. 

13. Testis Catharina Paulini annorum eire. 21 j.e.f. 
Von den gemeinen Leuthen habe ichs gehört, daß sie 
-der Schusterin ihre Mutter, die Hebamme niemahlen für 
fromm gehalten. 

14. Testis Anna Kammnerin annorum eire. 24 j.e.f. 
Nebst -vergangenem Ostertage sagt ein Soldat zu der 
Hebammin der Amtsfrau ihr könnt gut auf der Scheibe 
tanzen. Sie sagt: ich nie, sondern ihr könnt drauf tanzen. 

15. Testis Thomas Kirehgäßer, annorum eire. 17. 
j.e.f. Ich hab von vielen Leuthen gehört, die Amtsfrau 
in Verdacht haben, daß sie eine Zauberin sey. 

16. Testis Stephanus Kellenger an. eire. 43 j.e.f. 
Von der Schusterin weiß ich nichts und hab niemals 
nichts gehört, aber von ihrer Mutter, der Amtsfrau, weiß 
ich dieses, daß mein Weib nacheinander unterschiedlich 
zwei schöne Kinder gehabt, aber das letzte in den ersten 
8 Tagen, das andere bald darauf starben, wir wußten 
nicht woher es käme, bis meine Frau es gewahr wird, 
von der Plantzin also der Schusterin ihre Mutter bei 
ihrer Tochter Geburt Hebamme gewesen und auch von 
meinem Weibe geredet hat, die Amtsfrau gesagt zur 
Plantzin, es würde uns kein Kind bleiben, wenn wir 
nicht sie zur Hebamme und eine andere gerufen haben, 
darauf kommts daß mein Weib zum drittenmal schwan
ger war, waren wir furchtsam, daß im Fall wir sie der 
Schusterin ihre Mutter nicht rufeten, würde uns auch 
dieses Kind sterben. Wir rufeten sie aus Furcht, aber 
was. sie verlangte, daß mußte man ihr geben und sie 
kam mich auf 12 Gulden. Es geschieht wie das Kind 
ein wenig erwuchs und wir es zwischen uns im Bette 
hatten, finden wir des nachts das Kind nicht, so liegts 
uns bei den Füßen, ganz braun. Danach ließen wir die 
Amtsfrau rufen, sie nimbt das Kind setzt sich auf den 
Herd und pfeift, redet bei sich selbst hiergestalt. Das 
Kind fing an zu lachen und ist ihm nichts und sagt zu 
uns: Ihr alberne Leut, es ist ihm nichts; bei dem ande
ren Kind war sie auch das dritte aber hatte meine Frau 
.zu Müllembach, wie sie hernachen zu uns kommt, sagt 
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sie, dieses habt ihr mir auch entzogen, so sagt ich, es hat 
sich nun also zugetragen: diese drei Kinder leben alle, 
aber weil wir fjie bei den ersten zwei nicht gerufen, 
seien sie uns alle gestorben. (Nachher noch vermerkt: wie 
sie uns gedräuet hatte). 

17. Testis Crestel Almer annorum eire. 30 j.e.f. nihil. 
18. Testis Merten Riemner Nösner annorum· eire. 48 

j.e.f. Dieses weiß ich zu sagen von der Bieltzin, daß sie 
immer in Verdacht gewesen ist und die armen Leuthe 
haben sie aus Furcht zur Hebamme rufen müssen; Gott 
gab uns ein frisches Knechtchen, bei welchem: diese 
Bieltzin auch Hebamme war so geschieht, wie man ihr 
eine Schüssel voll von den Fladen pflegt zu geben, hat 
man keinen Czucker in die Schissel gelegt, sie aber ver.:. 
meint, man hätte ihr den Czucker genommen, turnieret 
grausam daß wir uns furchten, sagt, ihr werdt den 
Czucker teuer müssen zahlen, in der Nacht wird uns das 
Kind krank und auch nicht mehr gesund, biß andern 
Tages das erstarb und wir also den Verdacht auf sie 
hatten, sie habe uns wegen des Czucker das Kind fres
sen. 

19. Testis Han~ Weber annorum circa 42 j.e.f. nihil. 
20. Testis Catharina Kauntzin annorum eire. 33 j.e.f, 

nihil. 
21. Testis Catharina Vutschin annorum eire. 36 j.e.f. 

nihil. 
22. Testi Anna Megyeschin annorum eire. 38 j.e.f. 

Alß meine Tochter die Biltzin Amtsfrau bey sich, als 
sie gebähren sollte, rief, so erlöset sie Gott freudig, es 
geschahe aber in ersten 8 Tagen, daß meine Tochter des 
nachts samt dem· Kind anfingen zu schreyen und sagt 
meine Tochter, es reißt mich sehr im Leibe, daruf riefen 
wir diese Amtsfrau, die bey ihr gewesen war wie sie 
kombt, sagt sie, es wird keinem nichts werden. Ich aber 
wollte als eine Mutter, sowohl meiner Tochter als auch 
dem Kinde gerne helfen, suchten alle Mittel ihnen zu 
helfen, sie sagt aber zuletzt, und wenn gleich des Für
sten sein Balbierer und des Kaisers sein Doktor käme, 
werden sie dem Kind nicht helfen, schlug zwo Fäus.te 
zusammen und sagt: Es wird ihm niemand helfen. Und 
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wenns gleich der Donner erschlagen sollte; das Kind 
stirbt hernachen am andern Tag, meine Tochter band 
sie, so wurd es ein wenig besser mit ihr, dieses kam 
daher, wie wir mutmaßen, weil sie Fleisch von meinem 
Eidam auf Borg genommen und wie er sie heute nach 
dem Geld schickt fürs Fleisch, geschieht dieses her
nachhero in der SE'lben Nacht. (Später ergänzt: Daß sie 
es aus Bosheit gethan, weil mein Eidam mein Geld 
gefordert). 

23. Testb Anna Sehullerin annorum 24 eire. j.e.f. 
Dieses weiß ich zu sagen daß ich. ein Söhnchen hatte 
von 5 Jahren, und wie ich ihn mit an den Alten Berg 
tru~e so wird er sehr müde, hernachen schlief er sehr 
lange und wie er erwacht und ihn aufstengelt, brach er 
ganz nieder und wurdt also ein Krüppel. hernachen 
fragten wir nach, wer ihm helfen könnte. Wir bekamen 
eine Wallachin diese sagt, er wäre verhext worden und 
wies hernachher mit Fingern auf die Bieltzin, die Amts
frau und sagt, diese hat dir dein Kind verhext. ich trug 
das Kind zur Deutschin, die sagt, die verfluchte Hex 
hat dieses Kind verhext und ihm das Gliedwasser ge
nommen. Es wird sein Leben lang ein Krüppel bleiben, 
kroch auf der Erde und hernach und lernt es auf Krüken 
bis ins 28. Jahr gehen. Dieses hat sie mir vielleicht des
wegen gethan, weil mein Mann als Gartenhüter ihrem 
Mann die Roß im Schaden vielmals schätzte; ich fragte 
viel nach wie ihme zu helfen sei. sa~ten alle er sei 
verhext, es wollt sich auch niemand seiner annehmen. 
Ich: hab ihr unter Aug gesagt, daß sie es hat verhext. 
Sie' hat es gelitten. 

24. Testis Catherina Weberin annorum eire. 38 j.e,f. 
nihil. 

25. Testis Catharina Riemnerin annorum eire. 40 j.e.f. 
Als ich im Kindbett saß, wie die. Godenll die Schiss0ln 
brachten und ihr eine gute Schissel gegeben wo kein 
Zucker ~ewesen, kommt die Bieltzin Anna über mich 
ins Kindelbette, sehlägt die beiden Fäuste zusammen und 
schreit: Halt dies nur im Sinne, ihr werdet den Zucker 
theuer müssen bezahlen, ich bat sie, wir wollten es 

t) Paten. 
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ersetzen, bald drauf kommts dem Kind zu, als wie wenn 
man in das Kind gestochen hatte wird ganz schwarz, 
wie es die Frau Sabaniusin höret schickt sie alsbald dem 
Kind was zu machen, indessen schick ich unsereine 
Nachbarin nach der Amtsfrau Bieltzin, sie war nirgend 
zu finden, den ganzen Tag suchten wir sie, bis gegen 
abend, fand man sie zur Weidner Bachnerin, wie sie 
kommt, sag ich ihr die Frau Sabaniusin hat dieses ge
schickt, man sollt dem Kind was machen, sie aber nicht, 
setzt sich auf den Herd, greift dem Kind in den Mund 
und spricht, es· ist ihm nichts; ich sagt, hier ist . was, 
macht dem Kind etwas es wird sterben, drauf sagt sie, 
es ist ausgemacht ihr macht umsonst, darauf ging ich 
zur Paul Feldschitzin und rief sie das Kind zu sehen, 
so sagt sie, das Herz ist diesem Kind ausgenommen, das 
Kind ist verhext gewesen und gestorben. Die . Bieltzin 
wollt sich auch des Kindes gar nicht annehmen. obgleich 
ich ihr Zahlung genug bote, so blieben wir arme Leuthe 
in dem Glauben, daß die Amtsfrau uns dies Kind fressen 
hat (später vermerkt: Weil sie uns dräuet). 

Unsere Magd ihre Mutter hatten gar schöne Äpfel 
in ihrem Garten und die Bieltzerin kam und hiesch ihr 
Äpfel und nimmt von ihr die Bezahlung. Des nachts 
wird ihr übel, steht des morgens auf, soll das Feuer 
anblasen, so bläst sie ganz es aus und das Maul war 
ihr ganz auf den Nacken gezogen. Darauf hat der Magd 
ihr Vater welcher zu ihr ins Haus ging gesagt, warum 
habt ihr das gethan, daß ihr meinem Weib das Maul 
verzogen habt, sagt sie, es wird ihr schon gut werden, 
gab ihr was dem Weib das Maul zu schmieren, es ward 
gleich gut, dieses hab ich mit Augen gesehen. 

26. Testis Anna Ungarin annorum eire. 38 j.e.f. nihil. 
27. Testis Catharina Kauntzin annorum eius 25 j.e.f. 

11.ihil. 
28. Testis Catharlna Seilerin, annorum eius 29 j.e.f. 

Dieses weiß ich von der Schusterin zu sagen als ich filr 
drei Jahren auf dem Hof wo der Schuster wohnt dienetet 
wurden mir zwei Hembder gestohlen, so sagt ich, es hat 
sie kein Deutscher oder Soldat genommen, sondern un
serein Mensch, die Schusterin sagt, habe ich sie genom
men, ich sagt, ich nenne euch nicht, daß ihr sie genom-
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men habt, es ist genug, es hat sie mir ein Mensch 
gestohlen; sie aber zog es auf sich, am andern Tag 
schicket sie mir 2 Männer zu befragen, ob ich sie ver
meinet die Hembder gestohlen zu haben, ich sagt, ich 
hab sie nicht bestimmt, darauf in der Nacht kommen 
ihrer zwei Weiber über mich und wollten mir mit Ge. 
walt zu Trinken geben und sagten trink es ist gut, ich 
aber könnte auch nicht reden und nicht sehen, daß ich 
sie erkennet hatte, winselte, mein Herr stunde auf und 
zündete das Licht an, indessen verließen sie mich, fragt 
mein Herr alles und sagt wie ich .gewimmert habe, es 
war auch nicht ein Traum sondern wahrhaftig, daß ich 
die Muthmaßung habe, diese Schusterin sei mit ihrer 
Mutter über mich gewesen, welche mich haben bezau
bei;-n :wollen. 

30. Testis Hans Roth, annoru.m eire. 30 j.e.f. Von der 
· Schusterin weiß ich nichts, aber von ihrer Mutter d·~r 

Bieltzen weiß ich dieses, daß der Poharnok Janos mich 
zu seinem Vater gerufen und diese Bieltzin war He
bamme bei seiner Frau. Er zahlt ihr gut mit Geld und 
gab ihr 2 Kübel Korn; am andern Tag rief er eine an
dere zu sich weil sie ihn gelassen hatte, ge~chiehts das 
des Poharnok Janos sein Kind sehr krank wurde und 
erblinden wollte. So kommt der Herr Pohärnok Jänos 
zu mir und spricht zu mir: Komm mit zur Amtsfrau 
Herr Gevatter, sie hat gemacht daß mein Kind erblin
den wird, weil ich sie weggelassen haben; ich ging mit 
ihm zu ihr, so sagt er zu ihr: Du verfluchte Trud, hab 
ich dir nicht genug gezahlet, warum hast du mir mein 
Kind verhext, ich will dich verbrennen lassen, so meinem 
Kind das Sehen nicht wieder erlangt; es war dem Zim
mermanns Frau und noch ein anderes Weib zu ihr ln 
der Stuben wie er ihr dieses sagt, die es höreten; wir 
gingen weg, sie litt alles wie er sie schalt, am andern 
Tag war sie zum Pohärnok Jänos gegangen und hat dem 
Kind die Augen geschmiert, so wurde es schon besser 
mit ihm daher kam sie zu mir und sagt, ich bin dage
wesen und ihm die Augen · geschmieret, es wird schon 
besser sein, es seien einfältige Leute, sie wissen nicht, 
danach ging sie heim. 
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31. Testis Adam Grass annorum eire. 31 .. j.e.f. Von 
der Schusterin weiß ich nichts zu sagen sondern von 
ihrer Mutter weiß ich dieses, als mein Weib im Kinder
bette war und 8 Tag bei ihr gewesen war, weil sie aber 
meine Frau nicht pflegte nach Gebühr, daß sie nach Ver
wahrlosung schrie sollten wir sie weglassen und ihr aus
schenken, hatten aber eine andere für sie bestellet, ich 
kaufte am Dienstag ein Spanferkeln und wie ich es heim
brachte, des morgens um 8 Uhr so fragt sie mich, was 
soll das sein, so sagte ich zu ihr, wir sollen euch auf den 
Abend ausschenken, sie sagt wieso, wer soll des Kindes 
pflegen, so sagte ich, meine Mutter und Schwester wer
den nun' das Kind pflegen. Darauf sagte sie: du armes 
Kind du, wer soll dich baden darauf ging ich in Hof, 
die Amtsfrau die Bieltzin aber sollt das Kind gleich 
baden, wirft das Kind aus Zorn daß ich ihr ausschenken 
wollt ins heiße Bad, so fängt das Kind an zu schreien, 
die Magd lief hinein, auch ich, die Magd sagt zu ihr, 
was macht ihr; danach sagt sie zur Magd, was hast du 
drauf zu sorgen. Danach wickelt sie das Kind ein, darauf 
nach 2 Stunden gewann es die schwere Krankheit und 
abends riefen wir sie ihr auszuschenken, und wie sie da 
war hats Kind auch die schwere Krankheit, schenkt ich 
ihr darnach aus. Am andern Tag riefen wir ein anderes 
Weib, wie sie das Kind auswickelte, so blieb des Kindes 
Haut so weit es im heißen Bad gewesen war ganz an 
den Windeln kleben,· das Weib wickelt es wieder ein 
und sagt, wer euch das Kind so versorgt hat, sorge auch 
weiter. Ich ließ die Amtsfrau die Bieltzin wiederum 
rufen, sie sollt das Kind zurechtbringen, da sie es auf• 
wickelt, blieb die Hand des Kindes ganz an den Windeln\ 
das Fleisch war ganz rot, wie gekochtes Fleisch, auch 
der Mund wie sie ihm Wasser aufgegossen hatte, war 
er schon weiß, und des andern Tages starb das Kind .. ~ 

32. Testis Pitter Leichenträger annorum cira .. 36. ;.e.f. 
Vergangenes Jahr für den Herrn ruft mich der· Tomes 
Bedner unter dem Stadtturm zu ihm und sagt zu mir, 
ihr seid ein Leichenträger, ihr wißt daß ich ein Grab auf 
dem Friedhof draußen habe, so es kommt daß die Bielt
zen stirbt bis ich auf den Herbst komm, so sollt ihr sie 
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nicht in meines Vaters Grab legen. Ich sagt, wir wollen 
es nicht tun seid ordentliche Leuthe, ihr seid Freunde 
und könnt euch nicht vertragen um ein wenig Erde; 
darauf sagt er das verflucht zauberische Teufelsgesind 
mit Tochter mit allem, wo mir Gott auf dem Herbst 
hilft, so soll man Wunder sehen, was ich anfangen will 
und wenn ihr gleich sie dahin begraben sollt, so will ich 
zum Stadtrichter gehen und sie ausgraben lassen und 
mit ihr wunderlich verfahren. Er ist aber mit seiner 
Frau mit all im Herbst gestorben ... 

(Es folgen noch 47 Zeugenaussagen die alle für die 
Hebamme Bielz belastend sind). 

Nachdeme jetzt bemeldete mit genugsamen Zeugen 
überwiesen, ist sie nach weiser Erörterung aufs Wasser 
geworfen worden und bekennt. 

1. Testis. Die Sebastian hatte eine unzeitige Geburt, 
so sagte ich, sie sollten es unter die Türschwelle in den 
Stuben inwendig begraben, sie begraben es auch und 
hatten darnach Kinder. 

3. Testis. Ich hab ihme die Hand auf den Leib gelegt, 
daß es krank ward ich preßt ihm aufs Herz und drukt's, 
daher starbs. Des Herrn Werder sein Kind druckt ichs 
aufs Herz und kam zum Rohr hinein von dem Herd 
des nac;hts; der Teufel ist ein Schalk, er kam in Gestalt 
einer Katze und hab dessen begehren gethan. 

11. Testis. Des Nachts hab ihn den vier Kindern 
das Herz gedruckt und bin durch den Rauchfang in 
Gestalt einer Katze eingefahren und an den zwei ersten 
ist nichts gesehen, an den andern zwei hab ich keine 
Schuld. 

Der Teufel kam schwarz für mich mit Gänsfüßen und 
Gestalt eines Deutschen, gab mir einen Trank ein und 
bin immer in Gestalt einer Katze ausgefahren, und zwar 
in einer weißen Katze. Der Leib blieb liegen und sprin
gen auf und davon und stoßen nirgend mehr an und 
kommen gar wohin wir wollen, es geht gar geschwind 
davon. 

Es ist loß letzund ich kann kein Kunststücke! be
weisen ... 
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23. Testis. Wir zerbrachen ihm die Beine und der 
Deutsche war bei mir am Alten Berg. 

25. Testis. Des nachts täte ich ihm Blauenstein drin 
und ich blies ihm drin den Blauenstein ... 

Sententia data: ... dass sie lebendig zum Feuer ver
dammet ist. 

(Arhivele Statului Sibiu, Actele Magistratulut Sibiu, 
judecätoria OTQ$Ului fi scaunului Sibiu, Registre 
nr. 25/1961, 92). 
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2. 

Deutschkreuz, 10. Oktober 1699 

PROZEß GEGEN GEORG SCHOBEL 
UND· SEINE FRAU 

Anno 1699 den 10 oct. klagtt Actor (Titt) Herr Johann 
Aegermont, von Jung Printz Hannover Courassier Re
giment Graff Jörgischen underhabenden Compagni vor
bestellter Herr Leutenandt I (nctum) Georgium Schobel 
und sein Weib vor Hexen an, modo sequenti: 

A. Als mein Knecht zu dem Georg Schobel in Quar
tier lage, begehrte er von der Wirthin umbs Geld Wein, 
welches sie auch zum ersten nicht abschluge, sondern 
ließe ihm zukommen. Als er aber zum andermahl for
derte,· wolte sie ihm nichts geben. Drauff sagte der 
Knecht: hastu mir cinmahl geben, so gib mir auch 
ietzundt, sie aber wolte simpliciter nicht, so stoßete der 
Knecht mit dem Fuß nach der Wirthin, worauff sie 
sagte: Wart nur, du solt dieses bekeetzen, welches auch 
bald drauff geschehen, daß der Knecht an Arm und Fuß 
krumb · worden. Ich aber habe mich desselben angenoh
men, und in das warme Bad geschickt, denselben alda 
curieren zu lassen. Auff das sagte Georg Schobe l, das 
werde nichts helffen; Es haben sich auch vielerlei 
Zeichen in ··seinem Hause gefunden, welche sich in eines 
redlichen Mannes Hause nicht geziemen, als nemlich: un
ter dem Stälchen ein todter Menschenkopf, mit 2 Armbei
nen, welche an noch vorhanden, hoffe dieses werde nach 
Außsage der Zeugen besser bewiesen werden. Inzwischen 
halte ihn mit seinem Weibe vor Hexen, will es auch 
dociren. 

Inctus respondet: Ich nebst meinem Wey.b seyn un
ser Leben lang solches nicht beziegen gewesen, viel 
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weniger. mit Hexerey umbgangen, weiß auch nicht, wie 
der todte Kopf und Beine unter mein Stälchen kommen 
seyn; haben auch dem Knecht nicht gedreutet; sondern 
die Sach verhält sich also: Als der Knecht besoffen in 
dem Hoff sich wunderlich geberdet und herumb sprang, 
warneten wir ihn treulich, er solte sich nicht sa stellen, 
es. möge ihm ein Unglück begegnen. Daß ihm aber da!? 
Unglück widerfahren, kan ich nicht dafür, bin auch nicht 
zu beschuldigen, sondern er hat sich solches selbst zu"" 
zuschreiben, in deme er von Springen nicht ablassen 
wolte, verlange derowegen ab impetitione Actoris absol• 
viret zu werden. Weiln ich aber höre, daß Herr Leute
nandt uns für Hexen und solche verdächtige Leutte 
hält, als verlangen wir solches von .ihme · auff uns zu 
beweisen. Wird etwas auff uns kommen, so wollen wir 
dem löbl. Judicat nicht zu stark seyn. Wltfrigens ver
langen wir poenam talionis. 

Testes Actoris. 

Utrum Testes wissen, etwaß gesehen oder gehört 
haben, daß I. mit Hexerey· uinbgangen und verdächtig 
~y? . 

1. Testis Paulus Folbarth annorum circiter 4Q eitatua 
;ur. et .jatetur nihil. 

2;. · Testis Sophia Orbenifi, providi ··aeorgti Orben, in~ 
habitatoris et tonsoris pagi Crucensis eonjux ann. eire~ 
:16 juy; et fatetur:„ So ·viel weiß ich zu sagen, daß ein
mal zu ·Georg Schobeln ein Furier von Santischen ·Jtegi~ 
mentwar,· welcher zu ihm sagte: Vatter; Vatter, warumb 
habt· ihr ·m'.ir ·'das ·Pferdt verhext? Georg Schobel aber 
sagte :zu ihtn, die Leute reden viel,· aber wir können 
pkhts.· · . · · · · 
, · 3-'. Test:' Georgius Orben· ann. eire. ·55 jur. et fat.fEin 
Furier-von· Santischen Regiment hatte ein Pferdt von 
dem· Geerg Schobeln gekaufft, so kompt der Furier· ·eln
mahl. zu mir und trifft· Georgium Schobel zu mir· an; 
alwo ·sie mit einander getrunken. Der Furier sagte unter 
anderm .. zum Schobel: Vatter, hohle: mich der Teufel, 
ihr· seyd ein. Hexe, .ihr .habt mir mein. Pferd verhext; :W.O 
es .ihm nicht .b.esser r wird, „ so. wjl~ ich euch, hol . mich der„ 
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Teuffel, verbrennen lassen. Der Schobel gab zur Ant
wort: lasset ab von solchen Reden, lieber trinkt ihr, ich 
will euch Wein genug holen lassen. Der Furier sagt aber
mahl die vorige Wort addito: von der Zeit, daß ihr in 
den Stall gegangen seyd, und dem Pferdt über die Län
den gestrichen, will mein Pferdt nicht zun.ehmen, ob es 
gleich wol bey mir mehr Habern frißt als bei Euch, hol 
mich der Teufel, ich will euch verbrennen .lassen, wo 
es ihm nicht besser wird. Der Georg Schobel sagt aber
mahl: laß der Herr von solchen Reden, die Leutte reden 
zwar viel, aber wir sind gleich wol nicht Hexen, grieff 
ihn bey dem Rock, sagend: Der Herr komme zu mir, wir 
wollen ein bißel mit einander reden. Der Furier folgte 
ihm nach, kam aber über eine kleine Zeit wieder, sagte: 
Der Schelm wolte woll, ich solte schweigen, aber wenn 
es meinem Pferdt nicht besser wird, hol mich der 
Teuff el, ich will ihn lassen verbrennen. Haben sich nun 
verglichen oder nicht, das wei~ ich nicht. 

4. Testis Thomas Kauntz ann. eire. 25 jur. et fat.: 
Habe von Georg Schobeln nichts gesehen, aber von 
Andress Schustern gehört, daß er bei ihm in Verdacht 
wäre, daß er ihm seine Frucht auß seiner Scheune weg 
.zauberte, maßen sein Getrayd niemal .mal so gibt wie 
anderer Leute ihres, auch wenn er seine Frucht aus
dreschete, er zu ihm komme und die Gelegenheit auß
schauet~. 

5. Testis Andreas Schuster ann. 36 ;ur. et fat.: So 
viel weiß ich von Georg Schobeln zu sagen, wie man die 
Frucht einführet, kompt er allemahl zu mir, Drathstük
ker zu entlehnen. Es geschah einmahls, wie er um 
Drathstücker zu mir kam, sagte ich zu ihm in Gegen
wart etlicher Leutte als: Georgii Kinn, Leonhard Fol
berth und Georgii Bitschens Knecht: Er kompt nicht 
wegen Drathstücker alleweil, sondern Er suchet · waß 
sensten drunter, welches es auch gehört und so off t er 
zu mir kommen, allemahl merklichen Schaden erlitten. 
Wenn wir aber die Frucht an dem Tage, an welchem 
selbe gedroschen worden, so haben wir Gott nicht ge
nug danken können vor den reichlichen Seegen. ltem 
des Schobels Sohn ist jährlichen, wenn man Cam. ein-
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geführet, zu uns kommen und Drathstücker begehret. 
Nach deme ich aber in seiner und andrer Gegenwart 
diese Wort geredet: Man kompt nicht allezeit nur umb 
Drathstücker zu mir, sondern man nimpt mir dadurch 
den Seegen, so mir Gott giebt, ist er nimmer kommen, 
außer der Schobelin, so eben zu gedachter Zeit im an
dern Jahr ein Kalb in meimem Stall suchte, in welchem 
ich hörete rauschen, als wenn man etwas von Streu
Reusern abrechete, sagte auff das: Man kan es nur 
nicht laßen, daß man nicht umb solche Zeit zu mir 
komme, ist es nicht umb Drathstücker, so ist es sonsten 
waß. Item wir spühren großen Schaden an den Früchten 
in der Scheuren und wenn wir nicht alle Tage auff
nehmen, waß wir dreschen, sondern laßens über Nacht 
liegen, so kompts weg. Haben die Gedanken auf sie (weil 
sie alle Jahr umb gedachte Zeit ist zu uns kommen), daß 
sie uns den Segen benehmen. 

Item: Gestern kam Georg Schobel, fragt mich wegen 
der Gaßenhutt, ob selbe sey fortgesagt,O hebete unter
dessen ein unutz Spänchen von der Erden auff, truge 
es mit sich davon. · 

Item: Einmahl verreckt des Georg Schobels Schwie
ger ein Kalb, redete derowegen Georg Schobeln drom:b 
an, liße auff das nebst mir noch einen Nachbar nempe 
Valentinum Folberth zu sich kommen, das Kalb zu be
sichtigen. Wie das Kalb in Stall abgezogen · 1ag, sahen 
wir, daß es in den Seitten schwartz getretten war, 
inzwischen aber wie wir mit einander vom Kalb rede
ten, stunde Georg Schobel im Garten am Stall, hörete 
uns zu, waß wir mit einander redeten, fieng an zu reden, 
daß wir erschreckten, (weiln wir niemenden sahen), 
sagte zu mir: Ich solte es gar wohl im Sinn halten, waß 
ich geredt, er wolte mich drumb suchen. Auff das ver
reckte mir auch ein Kalb, weßwegen ich auch den Ver
dacht auff ihn habe. 

6. Test. Johannes Schwartz annor. 32 jur. et fat.: 
Mein Vatter ist sehr lang krank gelegen, sagte öffters, 
die Hexen plagten ihn, endlich kurtz vor seinem Ende 

1> Der Reihe nach weitergesagt, von Haus zu Haus. 
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sagte er: sonsten niemand als Georg Schobel hätte ihn 
gefreßen, denn er sey ihm damahls vorkommen. Auff 
das starb er auch. Der Schobel ist auch niemals in gut
tem Geschrey gewesen. 

7. Test. Thomas Herberth ann. 50 jur. et fat.: Als 
ich mich einmahl mit Georg Schobeln ge~ankt, dreuete 
er mir offentlich sagend: Ich solte ihm dieses in kurtzer 
Zeit bezahlen. Auff das starb mir gar jährlich in kurtzer 
Zeit ein Mägdchen, warob er bey mir im Verdacht lebet, 
als hätte er mir das Kindt verhext. 

8. Test. Leonhard Folberth ann. 45 jur. et fat.: Als 
wii; den Corn Zehenden eingeführet, kam Georg Schobel 
zu· mir,· verlangte von mir ein Holtz zu einem Pflug
haupt, welches ich ihm auch versprach zu geben. Indeme 
ich aber das Holtz suchte, hebet er waß von der Erden 
auff und gieng davon, ich ruffete ihm auch· nach, wolte 
aber nicht warten, hat mich darumb auch weiter nicht 
ersucht. 

Item: Als ich einmahl mit des Schobels Knecht zur 
Verwahrung der Haber einen Zaun macheten, kam I. zu 
mir, eben wie wir den Hanffsamen auß drescheten und 
sagte: Ihr habt nicht gutt zugemacht, das Vieh ist in die 
Haber gegangen und großen Schaden drinnen gethan. 
Den andern Morgen bin ich selber hinaußgegangen, den 
Zaun· ·zu besichtigen, fande aber keinen Fehler dran, 
sagte. z:um Schobel: Ich bin da gewesen und den Zaun 
beschauet, er ist noch ·wol, wie wir denselben gemacht, 
spühre auch keinen Schaden in der Haber. Auff das 
sagte er: darumb bin ich heunt schon dagewesen und die 
umgestoßene Häuffä zusammen ~eleget. Weiln demnach 
bey uns dafUr gehalten wirdt, daß (wenn man waßerleiO 
Frucht .einführete) solche Leutte zu einem kämen, daß 
sie einem die ·Frucht verführeten, weil ich aber merk
lichen· Schaden· an meiner Frucht gespjihret, . und ·Georg 
Schobel eben abgedachte Zeit zu mir kam, so ist er bey 
mir stark im Verdacht we.~en Schadens in meiner Frucht, 
fümemlich aber von· der Zeit an, da man hat angefangen, 
die' Frucht einzuführen, ist stettig ein ·Sack mit Frucht in 
seiner· Scheuren· gestanden bis ·zum ·Ende des Dreschens~ 

l) Sächs;=welcherlei · 
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welches ich von der David Schnellin, so eben auff deiJ 
Schobels Hoff gewohnet, gehöret habe. 

Item habe gehört, daß 5. Test. Andreas Schuster in 
Gegenwart des Georg Schobels Sohn gesagt: Mari kompt 
allezeit zu mir umb Drahtstücker, aber man holet nicht 
allein Drahtstücker, sondern man nimpt mir damit den 
Seegen, den mir Gott gibt. 

9. Test. Pitter Folberth ann. eire. 45 jur. et fat.: Ein~ 
mahls kauffte ich auff Denndorff er Rattert Holtz. Wie 
ich daßelbe heimzuholen hinfuhre, und alles auff einmal 
nicht laden kunte, ließe das übrige da. Inzwischen aber, 
als ich das übrige auch abholen wolte, begegnete mir 
Georg Schobel auch mit Holtz, und weil ich meines nicht 
gefun.den, also war er bey mir in Verdacht, suchte dero
wegen auff das, vermöge der Gerechtigkeit, mein gestoh
lenes Holtz, zu ihm, sande es auch daselbst, weßwegen er 
bestrafft wardt, gar bald aber auff das verreckt mir ein 
Pferdt. 

Item begab es sich einmahl, daß des Georg Schobels 
Sohn umb Waßer zu uns kam, nachdem er aber von mir 
weggegangen, ruffte mich unser Soldat, sagend: . schauet 
waß für Borsten und andere zusammen gemachte Wesen 
liegen im Pretztrog,2> welches ich mit Augen gesehen. 
Nachdem ist er angeklagt worden und wie es bald umb 
die Erndtzei t gewesen, gieng mein Weib zu ihm und als 
sie etliche Säcke mit Mehl da stehen sahe, sprach sie zur 
Georg Schobelin: Ihr habt euch gutt gegen die Emdt 
geschickt. Sie antwortet: Ja, aber wer weiß, wers eßen 
wirdt, in Vermeinung, weiln sie der Leutenandt stark 
angrieff e, es mögte die Execution drauff folgen. 

10. Georg Kinn annor. eire. 41 ju.r. et fat.: Wir neh
men unsres Rind Viech keinen Nutzen, maßen selbes im
mer in den Winkel gegen des Georg Schobels Hoff zu 
laufft, als wolte es hinuber springen, auch will die Kuhe 
nicht stehen, wenn man sie melken will, also daß mein 
Weib offt auß Unmuth gesagt, wenn die Georg Schobelin 
im Hoff gewesen und zugehöret: Ich meine nicht anders, 
der Teuf!el wolte euch alle hinüber führen. Inzwischen 

1) Sächs = Brunnentrog. 
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wenn die Schobelin hat sollen backen, hat unsere Kuhe 
kein Tropfen Milch gegeben. Nach vollendeten Backen 
aber hat sie ein wenig gegeben, aber keinen Tropfen 
Butter davon machen können. Sie ist bey den Leuthen 
nebst ihrem Geschlecht im Verdacht gewesen. Item wir 
spühren merklichen Schaden an den Früchten, so uns auß 
der Scheuren wegkommen, und der Schobel hat alle Zeit 
einen Sack in der Scheuren stehn, darinnen bald wenig 
baldt viel ist. Item fatetu.r idem quod Test. 8 qouad mem
brum tertium. 

11. Test. Pitter Wagner annor. eire. 33 jur. et fat: Als ich 
einmahl zu meiner Schwieger (so zu Georg Schobeln auff 
einem Hoff wohnete) gieng, fande ich vor L Kellerthür 
ein alte Pistolen Thock, 3> in welcher Eberwurtzel war 
dieselbe betrachte ich mit einem Studenten, so bey mir 
war, inzwischen aber kamen 2 Nößner dazu, welche sag
ten: das ist der verfluchten Eberwurtzel, man solte den 
Mann verbrennen, so selbe brauchet. 

12. Test. Michael Giel annor. 35 jur. et fass.: Als ich 
geheurathet, hat des Schobels Sohn gleichermaßen mein 
Weib zur Ehe haben wollen, und weil sie ihm nicht zu 
theil worden, hat er zu ihren Freunden gesagt: Ich würde 
mein Lebtage bey ihr kein Glück haben, welches ich auch 
in der That erfahren, denn innerhalb 7 Jahren sin4> mir 
1 l Pferde verreckt. 

, 13 . . Test. Michael Folberth. ann. eire. 38 jur. et fass.: Als 
ich dem Georg Schobel dienete, geschah es, daß ich ein
mal umb den Mittag wolte auf den Stall steigen, da sahe 
ich etwaß, wie ein Weibsbildt gestalt, kam etwaß den 
Hoff her.für geschoßen, bis auff den Stubenboden, auff 
das lieffe ich in die Stuben hinein, solches anzusagen, sie 
aber antworteten: Ey waß solt da seyn, es ist nichts. 
Doch bin ich hinauff gestiegen und gesucht, aber nichts 
funden. · 

14. Test. Georg Schnell juvenis ann. 25 jur. et fass.: 
Vor ungefehr 10 Jahren, als ich zu Schäßburg Lehrjahr 
dienete kam ich einmahl nachher Hause zu meiner Mut-

3) Sächs.=Düte, Behälter 
4) Nach dem Sächs. gebildet=sind. 
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ter, welche zu Georg Schobeln auff einem Hoffe· wohnte~ 
und weiln sich Georg Schobel mit meiner Mutter gezan
ket, weßwegen er auch zur Strafe gezogen, so kompt die· 
Georg Schobelin zu meiner Mutter und sagt: Wart nur 
wart, ihr solt dieses entgelten, wo ihr nicht, doch euer· 
Kind. Nach deme ich nun nacher Schäßburg gezogen, be
kame ich 7 Löcher an meiner linken Hand und als ich 
der Cuhr wegen zum Balbierer gieng, sagten sie: die 
Hexen hätten mir die Knochen herauß genommen. Nach 
3 Jahren bekame ich auch an den Füßen Löcher, welche 
ich auch noch bis dato habe, lebe stark in den Gedan
ken, die Georg Schobelin hätte mich verderbet, in deme 
sie mir gedreuet. Inzwischen aber ließe ich mich mit ei
nem Soldaten, (welcher zu Meschendorf im Quartier ge-· 
legen), curieren, welcher mir stark verbothe, nicht zu der· 
Georg Schobelin zu gehen, sonsten mögte alle seine Cuhr 
umbsonst seyn und nichts hafften; kunthe aber seinem 
Verbothe nicht ein Gnügen thun, denn ich nachher Hause 
umb Brodt gehen müste, machte die Gassenthür gar 
heimlich auff, welches zu Mitternacht war. Wie ich ·hin
kam, hörte die Georg Schobelin die Thür auffgehen, (wel
che in Hoff auff der Lauben gelegen), sagte zu mir: Wie 
heimlich kompstu, vermeinest vieleicht, man höre dich 
nicht. Ich antworte: Ich vermeine,nicht so, sondern ich 
komme mir Brodt zu holen. Wie ich hienein kam und 
wolte meine kranke Füsse in meiner Mutter Stuben visi
tieren, fande ich kein Pflaster auff der Wunden, suchte· 
fleißig allenthalben, auch in der Schuhen, fande aber· 
nichts. Nach dem begabe mich wieder nach Meschendorff 
zum Feldscherer, und als ich demselben meine Füße· 
zeigete, hat er sich gar lang meiner nicht annehmen wol
len, vermeinet erst, ich hatte Wein getrunken, wie ich· 
ihn aber recht berichtet, sagte er, die Hexen hätten mir 
die Füße verhext, auch die Salben seyen gantz verdorben 
und nichts nutz, denn wenn die Hexen drüber kommen„ 
schlage keine Salbe mehr an. 

Von wegen der Wurtzel sicuti Test. 11. 
Von der Zeither aber, daß meine Mutter wider den 

Georg Schobell gezeuget, (welches ohngefehr 6 Wochen. 
seyn), ist sie immer krank, biß auff gegenwertige Stund. 
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Sie sagt, die Georg Schobelin sey mit sampt ihrer Tochter 
in der Nacht persönlich vorkommen, und ihr Erbsen an
gebotten, und gesagt, sie solte davon eßen, denn die wären 
von der Hochzeit her. In deme sie sich aber stark ge
wehret, hatte sie ihr das Maul mit Gewalt auffgebrochen 
und die Erbsen hinein gethan, hatte nur gern zugriffen 
aber nicht gekunth. Wie sie nun bei anbrechendem Ta.~e 
gantz .krank auffstunde, klagte sie es mir, wie es für ihr 
in der Nacht ergangen sey, ist darauff sehr krank worden 
und sich den Tag dreymahl erbrochen, und schwartze 
Maten wie Roßlawendt5> außgegeben, kan von der Zeit 
hero nicht zurechte kommen und erbricht sich alle Tag 
dreymahl. Über diess nach 8 Tage, nach · deme meine 
Mutter gezeuget, sprang unsereiner Kuhe6> das eine Auge 
auß, haben sie auch dieses Falls sehr im Verdacht. 

Meine Mutter sagt auch kurtz vor ihrem Ende, wie 
daß die Georg Schobelin in ihrem Krankbette, als sie 
ihren Sohn gebohren, nach dem das Kind erlöst, eine 
lange Weile still gelegen, als wenn sie in eine Ohnmacht 
gefallen oder gantz todt sey, so sey meine Mutter in die 
andere Stuben zu des Schobels Mutter gelauffen und ge
sagt: Kompt doch um Gottswillen und schaut zu, euere 
Schnirch 7> sie ligt, als wenn sie todt wäre. Sie hätte 
geantwortet, last sie nur mit Ruhe, es ist ihr nichts, sey 
also wieder zurück gangen zur Kranken und hätte an 
selbe gegriffen, die Armen auffgehoben, aber sie seyen 
für nur nieder gefallen, als wenn sie gestorben wäre. 
Nach Verfließung einer Stunde hatten sie gehöret etwaß 
saußen, und gesehen, daß eine große Mücke umbs Bette 
herymb geflogen und endlich die Georg Schobelin sich 
einmahl erhohlet, einen Arm und Fuß beweget und heim
lich8> geradt aufs Bett geseßen. 

15. Test. Daniel Sehnemn vidua ann. eire. 45 jur. et 
fass.: Als einmal Georg Schobel wegen unser gestrafft 
worden, kame sein Weib des morgens nur mit bloßem 
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Kopf, in den Haaren,8> zu mir, schluge die beyde ~euste 
zusammen, sagend: dieses mustu entweder ihr oder eure 
Kinder entgelten. Nach deme über 4 Wochen hat mein 
Sohn einen Schaden in der Hand bekommen, welcher 
ihm bey der Nacht ist zukommen und biß 12 Woch~n 
zum Feldscherer gelegen, aber nicht geholffen worden. 
In Teliquo sicuti antecedens 14 Test. filius quidem peT 
omnia. 

16. Test. Stephan lVagneT ann. ciTc. 63 juT. et fass.: 
Nota: waß von diesem gezeuget worden, gehet Act. Bru
der an, welcher schon todt. 

17. Test. Johann SchusteT alias Helvig ann. ciTc. 50 juT. 
et fass.: Einmahl war mein Weib mit Georg Schobelin 
widerwertig, drauff ist mir ein Finger krump worden, 
habe also die Gedanken auf A. 

18. Test. Michael Witsch ann. ciTc. 55 juT. et fass.: 
Wir waren einmahl von wegen einer Hacke mit A. wi
derwertig. Bald drauff ist mir ein Pferdt verreckt und 
daß sie in üblem Geschrey gewesen, ist der gantzen Ge
meindt bewust und so offt sich iemandt mit ihnen ge
zanket, ist ihnen ein Unglück drauff erfolget. 

19. Test. Paulus Schnell ann. eire. 50 jur. et fass.: 
Ich war einmahl vor Gericht mit meiner Schwester, da 
agierte ich vor meine Schwester wider Georg Schobeln, 
weiln ich aber die Action meiner Schwester zu nutz 
machete, so wurde der Georg Schobel böß, bald drauff 
kriegete ich einen Schaden am Armen, auß welchen man 
mit Stückern als Fischknochen herauß genohmen; nach
dem kriegete meine Tochter auch einen bösen Fuß, also 
daß sie· ihr lebetag ein Krippel seyn wird. So lange ich 
weiß, ist es alleweil ein Geschrey gewesen von wegen 
Hexerey~ 

20. Test. Petrus NußbaumeT annoT. ciTc. · 53 juT. et 
fass:. Seither Zeit, daß Georg Schobels Eydame unser 
Nachbaar worden, können wir unsers Viehes keinen 
Nutzen nehmen, auch an den Früchten spüren wir merk
lichPn Schaden, denn wenn er 20 Hauffen drischt, so hebt 
er bis 11 Kübel auff, hingegen wenn wir auch 30 Hauffen 

9> d.h. ohne Haube, die die Frau tragen .Jlluß. 

1 O - He:unproseue In Slebenbllrven 145 

-736-



dreschen, so können wir nicht mehr als auffs 6 oder 
7 Kübbel auffnehmen, also daß wir offt drüber weinen 
müssen. Es ist auch jedwedern alhier bewust, waß für 
eine böse Ehe anfangs zwischen Georg Schobels gewesen. 
biß sie hat zaubern gelernt, darnach ist alles gut worden. 

21. Test Thomas Herberth ann. eire. 26 cit. 10> jur. et 
fass.: Das habe ich von der Georg Schobelin gehört, daß 
des Schobels Kühe den andern Abendt, als man den 
Todten-Kopf weggenohmen an denselben Orth gegan
gen, al wo der Kopf gelegen, nieder gefallen, wider auff
gestanden und schröcklich gebörlt, welches des Schobels 
Dienstmädel in acht genohmen, ist in die Stube gegangen 
und solches angesagt, da ist die Schobelih gleich herauß 
kommen, hat die ·Kühe von gedachtem Orth weg getrie
ben, welche sich zufrieden gegeben. Gestern hat sichs 
auch zugetragen, daß ich mit der Martin Galterin gegen 
Hauß giengen und als wir von der Sach mit einander 
aqredeten, so sagte die Georg Schobelin, so auff der 
Gaßen gestanden: Wer hat Euch hieher gesollhen (?) es soll 
noch mancher wegen dieses fallen. 

22. Test. Johann Merten ann. eire. 28 jur. et fas!.: Die 
Georg Schobelin hatte einmahl von der Leonhard Schu
sterin ein wenig Teig zu einem Kalatschen verlangt, wel
ches ihr nicht abgeschlagen, des Abend ist die Kuhe mit 
nichten zum Kalb gehen wollen, auch wenn das Kalb hat 
zu ihr gehen wollen, hat sie daßelbe mit den Hörnern von 
sich gestoßen, haben es kaum von der Kuhe erretten 
können. Da haben sie die Gedanken auch auff die Scho
belin gehabt, als hätte sie mit dem Teig der Kuhe die 
Milch benohmen. Nach dem hat sie auch von der Schnürg 
ein wenig Teig geheischen, und weiln ihr solches ab.P,e
schlagen, als denn gehet sie zu der Leonhart Folbarthin. 
so ihr auch einmahl abgeschlagen, darauff ist eben 
daßelbe erfolget wie oben geschehen. 

23. Test. Paulus Schuster ann. eire. 40 jur. et fass.: 
Unsere Kühe lauffen mit Gewalt vor des Schobels Hauß, 
können selbiger keinen Nutzen nehmen, gedenken nicht 
anders, er zauberth sie dahin. 

10) citatus est=wurde vorgerufen. 
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24. Test. Martin Galterin ann. 45 jur. et fass.: Das 
weiß ich, wie ich gestern zu des Georg Schobels seinem 
Bruder gieng, so fragte mich Georg Schobel, ob man mir 
auch gebotten hätte, Zeugniß zu stellen; gabe ihm zur 
Antwort: Nein, sagte er darauff: Er wird nachher noch 
(salva venia) in Dreck fallen, seyne Sache sey einmahl 
richtig vorm Gericht gewesen. 

25. Test. Leonhard Schusterin ann. eire. 68 jur. et fass.: 
Daß die George Schobelin einmahl von meiner Schnürg 
Teig zu einer Hanklich entlehnen wolte, und sie ihr nicht 
geben kunthe, weiln der Teig schon im Backoffen gewe
sen, begehrte sie darnach von mir ein Stück, durffte 
solches ihr auß Furcht nicht abschlagen, inmaßen. ich 
mich besorgete meines Sohnes, der ohne des krank. lag, 
der Fuß mögte ihm ärger werden. Von der Zeit her habe 
ichs merklich gespühret, daß meine Kühe nicht so viel 
Milch geben wie vor. 

Custodes carceris, worinnen Georg Schobel verare
~tieret seyn auch examinieret worden, welche folgendes 
bekennet: 

Johann Merten, daß der Schobel gesagt: Wenn nur 
mein Weib beständig verbleiben solt, so fürchte ich mich 
nicht. 

Paul Schwartz, daß der Schobel dem Portario nachge
ruffen und gesagt: Er solte es seiner Frauen sagen, sie 
i;olte beständig bleiben wie vor. 

Pitter Wagnerin fatetur, daß der Georg Schobelin ihr 
Vatter über sie gesagt: das Gottloß Kindt, ich habe ihm 
(nemblich dem Georg Schobel) ein gerecht Kindt gegeben, 
aber es ist bey ihm ein gottloses Kindt worden. In reli
quis fat. idem quod Test. 15. 

Georgius Wagner Portarius, daß die Georg Schobelin 
ihren Mann im Gefängniß besucht und gesagt: Du lieber 
Gott, wie müßen wir hier so viel leiden, andere welche 
noch viel ärger seyn als wir, die !äst man gutt mit 
Frieden. 

Demnach ein merklicher Verdacht von wegen Hexerey 
ex fassionibus testium vemohmen, ist 1. Georg Schobel 
mit sampt seynem Weibe gefänglich eingezogen, das Hauß 
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fleißig visitieret und folgende verdächtige Sachen gefun
den worden als: 

1. Drey Scherben unterschiedlicher Größe, darinnen 
zur Schme(re)rey dienliche Sachen gewesen. 

2. Ein kleines Töpfchen, darinnen auch waß gwesen. 
3 .. Ein Pusch unbekanther Wurtzel. 
4. Ein klein Stück einem Menschenbein, ohne den 

noch vor der Action gefundenen Menschen Todten
kopf etc., davon in der Klage des Actoris. 

5. Ein Strohwisch in dem Stall, in welchem, nach 
deme er auffgebunden worden, ein .Knoblauch Spühle11> 
gesehen worden. 

6. Ein wenig Geräß12> von Bienen, in einem Tuch ein 
gebunden. 

7. Die Löcher in der Kühe Hörnern und 8 Pullwer in 
einer· Spuel. 

Worauf! denn die beyde zwar jedes obsonderlich 
fleißig examinieret und in gehaltenem Examine folgendes 
bekennet: 

Examen instituitur cum Georgio Schobel anno 1700 
die 27 Martii, ubi ad quaestiones sequentes sequenti modo 
respondet: Wie ist der Todtenkopff auf ihren13> Hoffe 
kommen? 

R. Daß weiß ich nicht, wenns auch des Leben kosten 
möge. 
Wie seyn denn die Beine dahin kommen? 

R. Ich kans nicht wißen, ich habe sie nicht in Hen
den gehabt. 
IWer hat dann den Strohwisch gemacht und in den Stall 
gethan? 

R. Ich habe denselben gemacht und hinein gethan. 
Zu was fürm Ende? 

R. Vor der Nachtsfahrer oder Hexen. 
Wer halts Euch gelehret? 

R. Ich habe es von Andern gesehen. 
Waß für Redensarthen braucht man dabey? 

111 ~ächs.=eln Stückchen. 
12) Sächs.=Waben. 
1a) Sächs.=euren. 
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R. Ich weiß nicht. 
Waß ist in dem Tuch eingebunden? 

R. Geröße von Bienen. 
Wotzu dienen die Sachen? 

R. Zur Artzeney vors Viech. 
Was habt Ihr in den Töpffchen? 

R. Es seyen Bierheff en. 
Wer hat selbe drein gethan? 

R. Ich weiß nicht, ob ich sie drein gethan oder mein 
Weib. 
Waß ist in dem größten Scherben? 

R. Es ist Sehmeer vor die Schuhen. 
Was ist in dem mittleren Scherben? 

R. Unschlidt (!) -· Grewen14>. 
Waß ist in dem kleinesten? 

R. Salben für Roß und Rindviech. 
Auß waß ist die Salben gemacht? 

R. Aus Hasenschmaltz, Hünerfett und auß ·Fetten von 
einem Vogel. 
Von waß für einem Vogel? 

R. Ein Teutscher Herr hatte selben auß Teutschlanden 
geplückt15> mit herein gebracht, welcher einen Dukaten 
gekostet, denselben hat er zu uns gebraten und geßen in 
Gegenwart des damahligcn Richters Mich. Folbarths, wel
chem gemeldeter Herr auch ein wenig davon gegeben, 
aber sonst niemandem, auch seinen eigenen Knechten 
nicht, von demselben hat mir gedachter Herr ein wenig 
fettes gegeben. 
Woher hat16> Ihrs gewust, daß dasjenige Fette von dem 
unbekanthen Vogel zur Artzeney diene? 

R. Derselbe Teutscher Herr hat mirs gesagt. 
Habt ihr nicht gefragt, zu waß für Artzeney es gutt sey? 

R. Nein, denn es war gar ein großer Herr, ich durffte 
ihn nicht fragen. 
Habt Ihr das Fette jemahls gebraucht? 

U) Unschlltt=Greven=Dle beim Schmelzen des Fetts fibrfgge
bliebenen Reste. 

15) Sächs.=gerupft. 
18) Sächs.=habt. 
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R. Ich hatte einesmahls einen wehen Fuß, so legte 
ich mir daßelbe Fetten drauff, auch einmahl auff einen 
bösen Finger. 
Hats Euch waß geholff en? 

R. Ja, es hat mir geholffen. 
Hats Euer Weib auch gebraucht? 

R. Ich meyne nicht. 
Hats Euer Sohn gebraucht? 
· R. Ja, als ihm einmahl ein Dom in einen Finger ge
~angen. 

Hat Euer Weib von dieser Schmererey gewust? 
R. Sie hat von allem gewust. 

Hat Euer Sohn auch davon gewust? 
R. Vom kleinen und vom mi ttlem Scherben hat eJ' 

gewust. 
Waß ist dieses vor ein Bein? 

R. E$ ist ein Menschenknochen. 
Wotzu dient derselbe? 

R. Ich habe gehört, daß derselbe gutt sey zur Artz
ney. 
Wer hat denselben hingethan? 

R. Wir haben denselben in unsrem Hause gefunden. 
Wer hat denselben gefunden? 

R. Ich. 
Habt Ihr den Knochen also bald gekennet als Ihr densel
ben gefunden? 

R. Ja. 
Da Ihr denselben gekennet, daß es ein Menschenknochen 
sey, warumb habt Ihr denselben nicht alsbals wegge
achmißen? 

R. Weil derselbe zur Artzney gutt gewesen. 
Wielang ist der Knochen dagelegen? 

R. Auch fast 30 Jahr. 
Was habt Ihr Euch bey desselben Findung berathschla
get? 

R. Als ich denselben gefunden, sagte ich zu meiner 
Frauen: Waß ist dieses für ein Knochen? iagt sie: 
Es ist ein Menschenknoche. Man brauchte solcher bißwei
len zur Artzney. 
Zu waß fürlei Artzeney ist dieselbe dienlich? 
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R. Ich weiß nicht. 
Waß für Wurtzel ist das? 

R. Wir haben dieselbe von einem Czeckel gekaufft. 
Wer hat dieselbe gekaufft? 

R. Ich selbst. 
Für waß und wie theuer? 

R. Für einen Brummer .171 
Zu waß fürm Ende? 

R. Wenn die borstige Thiere Drüsen gewinnen, so 
ist selbe gutt. 
Hat Ihr dieselbe gebraucht? 

R. Ja. 
Hat sie waß genützet? 

R. Ja sie hat geholffen. 
Waß ist das vor ein Spuel und waß für Pulver ist drin? 
· R. Eines Wachtmeisters Knecht hat mir den Pulver 

gegeben, so hab ich selben anderswo nirgends hinthun 
können. 
Waß habt Ihr denn mit dem Pulver gemacht? 

H. Er ist auch gutt zur Artzency vor das Viech. Hab
en Eure Kühe auch Löcher in den Hörnern? 

R. Ja. 
Zu waß fürm Ende? 

R. Damit man ihnen die Milch nicht nehme. 
Wer hats Euch gelehret? 

R. Ein Fourier. 
Wenn Ihr aufs Waßer kompt und schwimpt, waß wird 
Euch darnach widerfahren? 

R. Werde ich schwimmen, so wird man mir mein 
Recht widerfahren lassen. 

Examen instituitur cum uxore Georg Schobels Anno 
die praep. 
Wie ist der Todtenkopff sampt den 2 Menschenbein in 
Euren Hoff kommen? 

R. Ich weiß es nicht, Gott weiß es. 
Waß ist in diesem Topffchen? 

R. Honig. 
Wer hats drein gethan? 

171 Eine kleine Münze. 
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R. Ich. 
Seyn diese Scherben Euer? 

R. Ja. 
Waß ist in dem großen Scherben? 

R. Schmer dtimi t man den Wagen pflegt zu schmeren. 
Waß ist in dem mittlern? 

R. Alt geschmoltzen Späck. 
Wotzu dienet daßelbe? 

R. Die Schweine damit zu curiren. 
Waß ist in deh1 kleinsten Scherben? 

R. Hasenschmaltz, Hünerfett und Vogelfett. 
Wotzu habt Ihrs gebraucht? 

R. Aufzubinden. 
Hats Eur Mann, oder Ihr selbst oder Eur Sohn je ge
braucht? 

R. Nein· bei meiner Seelen. 
Wie ist das Bein zu Euch kommen? 

R. Ich weiß nicht. 
Wenn habt Ihr das Bein erst gefunden? 

R. Ich habe daßelbe immer da gesehen, ich bin da 
groß gewachsen. 
Wer hat daßelbe zu erst gefunden? 

R. Ich habe ihn zu erst gefunden. 
Da Ihr daßelbe funden, habt Ihr selbiges Bein jemanden 
gezeigt? 

R. Nein, denn ich wußte nicht, waß es für ein Knoche 
sey. 
Da ihrs nicht gewust, waß es für ein Knoch gewesen, 
warumb habt Ihr selben nicht weggeschmießen? 

R. Er hat mich nicht geirrt. 
,Pflegt man denn solche Bein zu brauchen? 

·R. Ich weiß nicht. 
Hat Eur Sohn waß gewust von diesen Scherben oder auch 
wol gebraucht? 

R. Ja, er hat dieselben gebrauchet. 
Zu waß Ende hat ers gebraucht? 

R. Ich weiß nicht, es möge ihm eine Schieber18l in 
den Fin,ger gegangen seyn. 
Wo habt Ihr die Wurtzel genohmen? 

1a1 Sächs.=eln Spänchen. 
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' R. Ich habe dieselbe von einen Walachen umb eln 
wenig Brodt gekaufft. 
Zu waß für Ende habt Ihr die Wurtzel gekaufft? 

R. Wenn die Borstige krank seyn, so braucht man sol-' 
ehe W urtzel. 
Habt Ihr sie jemahl gebraucht? 

R. Nein, so wahr als Christus der Herr den heutigen 
Tage geschaffen. 
Hat sie lhr19> Mann gebraucht? 

R. Nein, niemahls. 
Waß ist das für ein Strohwisch, so in Ihrem20> Stall ist 
gefunden worden? 

R. Er dienet vor die Nachtsfahrer oder Hexen, wel
ches ich von alten Leutten gehöret. 
Von waß für alten Leutten? 

R. Ich weiß nicht. 
Wer hat denselben dahin gethan? 

R. Wir haben denselben daselbst gefunden, als wir 
dahin kommen seyn. 
Wie lang ists, daß Ihr Hexerey getrieben? 

R. Ich habe nichts gelernet. 
Wenn Ihr aufs Waßer kompt und schwimbt, waß werdet 
Ihr von Euch selbst urtheilen, waß wird man Euch thun 7 

R. Das weiß Gott. 
Werdet Ihr aber schwimmen? 

R. Ich weiß nicht, ich bin gerecht. 
Habt Ihr21> Mann von diesen Sachen allen gewust? 
R. Ja, außerhalb dem Todtenkopff und den 2 Men-

schenbein. 
Von wem habt Ihr gelernet? 

R. Ich habe nichts gelernt. 
Filius Georgii Schobels wirdt auch examiniret und be

kennet .folgendes: 
Kennet Ihr diese Sachen? 

R. Ich nicht. 
Wißet Ihr, waß in diesen Scherben ist? 

19) Sächs.=euer, eurem. 
201 Sächs.=euer, eurem. 
21) Sächs.=euer 
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R. Nein. 
Habt Ihr waß drauß gebraucht? 

R. Nein, niemalß auß keinem. 
Waß wißet Ihr von diesen Sachen? 

R. Ich weiß, daß in dem größten Scherben Sehmeer 
und in dem Topff chen Heff en gewesen. . 
Wer hat die Heffen in das Topffchen getahn? 

R. Meine Mutter. 
Was wißet Ihr von der Wurtzel? 

R. Meine Eltern haben sie gekaufft. 
Zu waß Ende? 

R. Den Borstigen die Drüsen zu heilen. 
Habt Ihr selbe gebraucht? 

R. Ja, als die Borstige einmal so sehr fingen an zu 
sterben. 
Wie lang ist Ihr Vatter mit Hexerey umbgegangen? 

R. Ich habe von ihm nichts gesehen. 
Habt Ihr gewußt, daß dieses Menschenbein in Ihrem 
Hause gewesen? 

R. Nein. 
Wißet Ihr, daß Ihres Vatters Kühe Löcher in den Hörnern 
gehabt? 

R. Ja. 
Wer hat selbige darin gemacht? 

R. Ich selber. 
Zu waß für Ende? 

R. Damit den Kühen die Milch nicht genohmen 
werde. 
Wer hat Euch das gelehret, daß es dafür diene? 

R. Ein Fourier. 
Hats waß geholffen? 

R. Nein. 
Sehet wohl zu, waß Ihr saget, denn Ihr habet auch auß 
den Scherben der Salbe gebraucht? 

R. Nein, ich habe der keine gebraucht. 
Auß sothanen Fassionibus werden die Contradictorien 

conferieret, welche folgendermaßen lauten: 
Vir. Erstlich sagt der Vatter von wegen des Strohwi

sches wo sich im Stall gefunden, daß Er denselben ge-
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macht, auch selber dahin gethan, weil er für die Nacht&
fahrer gu tt sey. 

Uxor. Die Schobelin sagt, daß sie denselben da gefun
den als sie noch dahin gezogen wären. 

Filius aber spricht: Es hatte denselben ein Soldat, 
ao daselbst im quartier gelegen, dahin gethan, weil ~r 
vor die Nachtsfahrer gutt sey. 

V. Der Schobel bekennet, daß in dem mittleren Scher
ben seyen U nschild ( !) Grüwen. 

U. Die Schobelin sagt, es sey geschmoltzten Bach
fieisch.21> 

V. Der Schobel und Filius sagen, es seyen in den 
Töpffchen Bierheff en. 

U. Die Schobelin sagt, es sey Honig. 
V. Der Schobel kennet, daß er das Fette auß dem 

kleinsten Scherben gebraucht, einmahl auff den Fuß und 
einmahl auff den Finger. 

U. Die Schobelin bekennet: Nein, wir habenn nie ge
braucht bei meiner Seelen. 

V. In specie bekennet der Schobel, der Sohn hätte 
daßselben Fette auch gebraucht und davon gewust. · 

U .. Filius sagt: Nein, er habe deßen niemahlen ge
braucht, viel weniger davon gewust. 

V. Der Georg Schobel bekennet, er habe in Menschen
knochen im Hause erst gefunden. 

U. Sie bekennet, sie habe denselben zuerst gesehen. 
V. Der Schobel sagt: Er habe den Menschenknochen 

alsbald gekennet. 
U. Die Schobelin sagt, sie hätten den Knochen nicht 

alsbald gekennet. 
V. Auff die Frage, ob der Knochen zu waß dienlich 

wäre, antwortet der Schobel, ja, er diene zur Artzney, 
welches ihm sein Weib gesagt hätte. 

U. Ad eandem questionem respondet uxor, &ie wüßte 
nicht, wotzu er dienlich wäre. 

V. Von der Wurtzel bekennet der Scholbel, daß er die
selbe um einen Polturacken23> von einem Czekel gekaufft. 

22l Sächs.=Speck 
•J Eine kleine Mürue. 
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l1. Die Schöbelin sagt: Sie hätte die Wurtzel von ei
nem Walachen umb ein wenig Brodt gekaufft. 

V. Der Schobel und Filius bekennen, daß sie die Wur
tzel gebrauchet und ihren Schweinen die Drüsen damit 
geh eilet. 

U. Die Schobelin leugnet und sagt: daß· sie die Wur
tzel niemahlls gebrauchet, so wahr als Christus der Herr 
den heutigen Tage erschaffen. · 

V. Als der Geqrg Schobel gefraget wurde, wenn er 
auffs Waßer solte kommen und schwimmen, waß ihme 
werde widerfahren, gabe er zur Antwort: Man wirdt 
mir mein Recht thun. 

U. Ad eandem questionem respondel;>~t uxor: Das 
weiß Gott. 

Weiln die Contradictorien in vielen Stücken sehr wi
dereinander und dubiös seyn, haben wir den 28 Martis 
die qaestiones mit Georgio Schobel weiter formiert. 
Habt Ihr auch eine Tochter? · 

R. Ja, ich hab eine. 
Ist euer Tochter so gutt als Ihr oder ist sie beßer? 

R. Sie muß beßer seyn, denn man hat von ihr noch 
nichts geredet, von mir aber sehr viel. 
Glaubet Ihr, daß diejenigen, von denen viel geredt wirdt 
des Verdachtes wegen, so gutt seyn als die von denen 
nichts geredt wirdt? 

R. Die seyn ja beßer, von denen man nicht redet, als 
diese(l)ben, von denen viel geredet wird. 
Waß· haltet Ihr denn von Euch selber, in deme man so 
viel ·von euch redet? 

R. Die Leutte können nichts wißen, obs also sey waß 
sie reden, denn Gott kann allein ins Liecht und Tunkel 
sehen. 
Interim in discursu refert: Wenn ich ein Trudt wäre, so 
walte ich ja bekennen, denn ich weiß, daß solche Leutte 
nicht ungemartert bleiben, welches ich zugesehen. Werde 
ich aufs Waßer gethan und schwimmen, so wird man mir 
mein-Recht thun. 
Wißet ihrs denn, wie kompts, daß die Hexen schwimmen? 
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R. Darumb, daß sie dem leidigen Teuff el dienen, und 
sich ihm verschrieben haben. · 
Schwimmen denn alle Hexen? 

R. Ich habe noch von keiner gehöret, die unten ge
sunken wäre, so man aufs Waßer gethan hätte. Die sich 
dem Teuffel verschrieben haben, die schwimmen. 
Wie pflegen sich denn die Hexen zu verschreiben? 

R. In deme daß sie dem Teuff el dienen wollen. 
Auff waß Arthund Weise? 

R. Das kann ich nicht wißen, denn sie sind gar man
cherley, eine hat dieses, die andere ein anderes gelernt. 

Interim refert: Wenn ich schwimmen werde, so werde 
ich ja ein Trudt seyn. 

Item: Wenn man manchen so auff den Peltz schlagen 
solt, wie man mich drauff schlägt, es mögte ander Staub 
drauß fahren. 

Wenn ihr gleichwohl schwimmen möget wolt ihr ihre 
Sünde bekennen? 

R. Endlich und endlich will ich sie ja bekennen. 
Habt ihr von eurem Weibe waß von dergleichen Hexerey 
gesehen? 

R. Nein. 
Abertnahl referieret Er: Mein Weib hat mich ·ersten

mahls wegen der Hexerey nicht nehmen wollen, hat also 
noch ein yahr zu Schäßburg gedienet. Endlich hab ich 
ihr versprochen, daß wofern sie waß von mir sehen 
werde, soll sie es ihren Eltern sagen und an Tage geben. 
Au ff welche meinet ihr das obige, da ihr saget: Wenn 
man manchen so solt auff den Peltz schlagen etc. Wer 
seyn dießelbe? 

R. Ich weiß zwar niemanden, aber es ist unmöglich, 
daß wenn man auff manche die ganze Gemeindt solt zu 
Zeugen stellen, wie auff mich, daß nicht etwaß solte he
rauskommen. 

Ferner wird die Georg Schobelin auch fürgestellet und 
auf ihres Mannes Fassion gefraget: 
N achdeme man Euch erstenmahls gefreuet, habt ihr auch 
ihrem Mann abgesaget und darnach noch ein Jahr · zu 
Schäßburg gedienet? 

R. Ja, es ist dem alles also. 
Ist eure Tochter so gutt wie ihr oder ist die beßer? 
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R. Sie ist so gutt wie ich bin. 
Waß werdet ihr von euch urtheilen, wofera ihr 
.schwimmbt? 

R. Wo ich schwimm, so wird mir darnach mein 
Recht geschehen. 
Woher wißet ihr, daß alle denen, die da pflegen auf 
dem Waßer zu schwimmen, ihr Recht geschehen muß? 

R. Daher, weil das Waßer keinen ungerechten Men
schen leidet. Schwimme ich, so wird man mir mein 
Recht thun. 
Seyn denn mehr Zauberer hier als Ihr? 

R. Es seyn ihr ja mehr, das kan sich E. (ure) f. (ürsich-
tig) W. (ohl) W. (eisheit) wohl einbilden. · 

Sententia: Demnach ein löbl. Gericht beyder Parthex 
Proposition, Replic, allegata ( !) testium fassiones in ge
naue Consideration gezogen und gewißenhaft bedacht der 
!ehr verdächtigen Umbständen, ist die in causam attracti 
ab Man und Weib vielfältig in dem Zeugen Verhör we
gen ihres geführten magischen und von dem leidiaen 
Teuffel herrührenden Leben, aggravieren das Nothwen
dige erfordernde Examen mit beyden zu halten, vermit
tels die propriam oris confessionem ehender auß ihnen zu 
brtngen, so auch auß dem Mann gebracht, weiln aber das 
Weib bey selbigem sich sehr halsstarrig und obstinat er
wiesen, dem löbl. Judicat mit ihr strickte zu verfahren 
Anlaß gegeben, das verstockte Gemüth mit denen scharf
/ en un peinlichen Fragen zu belegen, wo dann selbigea 
durch die schwere media Tortura ihr zauberisches und 
unchristliches Leben vielfältig bekennet. Wenn demnach 
ein htesiges löbl. Gericht so wohl ex dictamine legum di
vinarum, naturae et civilium positivarum dictante aurea 
a.equitatis regula, von welcher als der Aquität alle ieges 
dependieren, vor Recht befunden, daß beide Mann und 
Weib al& wegen ihre! bißherigen geführten Teuffli
schem auff ihr selbst eigen Beküntniß, andere dergleichen 
Zaubem zum abscheulichen Exempel, durch da& Feuer 
vom Leben zum Tode sollen gebracht werden. 

Undt dieses von Rechts wegen. 

M. E y s e n b ur g er. 

158 

-748-

r 



Proba den 29 Martii feliciter peracta, Georgius Scho
bel coram tortore intorsus fatetur sequentia: 
Erkennet ihr euch endlich für einen armen Sünder? 

R. Ja, ich erkenne es, ich bin ein Sünder. 
Seid Ihr auch mit dergleichen Zauber Sünden behafftet? 

R. Ja, ich habe mit denen Theil gehabt. 
Was habt Ihr lernen zaubern? 

R. An Gütter24> und Früchten Schaden zu thun. 
Habt Ihr denn iemanden einigen Schaden zugefügt? 

R. Der Thieß Gedderthin habe ich eines umbgebracht 
und getödtet. 
Wie und auff waß Art und Weise? 

R. Ich habe es todt geschlagen. 
Mit waß? 

R. Mit den Händen. 
Sagt mir doch die Wahrheit. 

R. Ich habe ihm auch eingegeben. 
Waß hat25> ihr ihm eingegeben? 

R. Von der Salben auß dem kleinsten Scherben. 
Wust euer Weib davon? 

R. Nein. 
Könnet ihr auch Menschen tödten? 

R. Nein, denn ich habe die Arth nicht gelernt, sondern 
nur an Früchten und Vieh schaden. 
Wie viel Arthen seyn denn der Zauberkunst? 

R. Es seny mancherley. Etliche 1. können am Vieh, 
2. etliche an Früchten, 3. etliche an Butter, 4. etliche an 
Milch; 5. etliche an Menschen, 6. etliche an Geldt scha
den. 
Welches unter diesen habt ihr gelernt? 

R. An Vieh und Früchten schaden. 
Hat euer Weib auch diese Arty gelernt? 

R. Nein. 
Interim dicit: Wir seyn zwar beysammen gewesen, 

aber sie wils nicht gestehen. 
Wer hat euch gelehrt? 

• 4} Sächs.=getter=R!ndvleh 
25J Sächs.=habt. 
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R. Von andern hab ichs gelernt, welche schon loß se
yen. 
Wie und auff waßfurley Arth? 

R. Ich habe dem Teuff el gedient und mich ihm ver
schrieben und einen Bundt mit ihm gemacht. 
Indeme ihr vorher bekennet, das alle die Hexen einen 
Bundt mit dem Teuffel gemacht, auff waß Arth und 
Weise verschreibt man sich dem Teuffel? 

R. Ignorando. 
Alles w1:tß euch der Teuff el eingebildet, ist erlogen! 

R. Ja, das erfahre ich ietzo. · 
Habt ihr euer Weib auch gelehret? 

R. Nein, ich wolte sie lehren, aber sie wolt nicht. 
Seyn denn mehr Zauberer hier als ihr? 

R. Ja, es seyn ihr noch viele. 
Welche seyens? 

R. 1. Die alte Georg Krausin, 2. Fitter Ehrmannin, 
3. Die kleine Blächin bey dem Martina Schnell. 4. Simon 
Schnellin. 5. Jeremias Kinnin. 6. Hans Hirlingin die äl
tere. 7. Daniel Schnell. 
Wisset ihr auch keine außwärtige? 

R. Zu Cloßdorf ist der 1. Chrestel Herberth und 2. 
N. N. Krettsch. 
Haben diese alle eine Kunst gelernet? 

R. Nein, denn die Nr. 1 kann mit allerhand Arthen 2. 
und 5. mit Vieh und Glitter. 3. Viech und Menschen 
verderben. 5. mit Butter und allerley. 
Seyn ihr den keine mehr? 

R. Ja, es seyn ihr noch gar Viele, aber sie seyn nicht 
auß unserer Compagnie, denn wir haben 2 Gesellschaften. 
Wo und an welchem Orth kompt ihr zusammen? 

R. Bald hier, bald dort, wir haben eine Reise und 
Ordnung. 
Habt ihr eure Kinder auch gelehret? 

R. Nein. 

1 

· Auß welchem Scherben habt ihr euch eingeschmeret? . 
R. Auß dem kleinsten. 

An welchem Orth habt ihr euch geschmeret? J 

R. An dem Gemächt. 
Mit waß? 
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R. Mit einer Gänsefeder. 
Auß waß bestehet die Salbe? 

R. Auß Teuffels Kunst und sonst vielerley, welches 
ich nicht Weiß. 
Wer hat euch gelehret? 

R. Die alte Crausin Nr. 1 
Wie vielerley Ingredientzen seyn in der Salben? 

R. Sie solt mirs nicht sagen, sondern sagte: Es wäre 
nicht gutt, Wenn mans einem jeden sagt. 
Hats euer Weib denn in acht genohmen, daß ihr so He
xerey getrieben? 

R. Ja. 
Was sagt Sie, wenn sie die Scherben sahe? 

R. Sie schalt mich und sagt: Waß habt ihr vor euch, 
wem dienet ihr, warumb laßet ihr nicht davon? 
Wo kommet ihr am meisten zusammen? 

R. Zur alten Crausin. Dießelbe ist die Heerführerin. 
Habt ihr denn auch gewiße Gradus und Ordnung? 

R. Ja. Die Nr. 1 ist die Heerführerin, die Nr. 4. ist 
die Geigerin. 
Wo hat und hält sie die Geige? 

R. Sie führet dieselbe in einer Nußschale. · 
Waß macht ihr denn, wenn ihr zusammen kompt? 

R. Erstlich schleppen wir zusammen, darnach seyn 
wir fröhlich beysammen. 
Woher nehmbt ihr die Unkosten? 

R. Bald hieher bald dorther. 
Waß ihr jetzo bekennet, ists die Wahrheit, oder hat ihr 
solches auß Furcht für der Marter bekennet? 

R. ·Die schlechte Wahrheit ist es und nicht anders. 
Uxor Georgii Schobels addmitur et examinatur. 

Bekennet eure Sünde auch und thut Buße, schaut euer 
Mann hat sie guttwillig 'bekennet und ist ungemartert da
von kommen. 

R. Ich weiß von nichts. 
Habt ihr auch gekunth zaubern? 

R. Nein, ich habe nichts gekunth. 
Fertur ad torturam et pice stillata fatetur: 

Seyd ihr eine Zauberin? 
R. Das Waßer hat .mich zu einer gemacht. 

Von wen habt ihrs gelernet? 
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R. Wenn ich waß kan, so hab ichs von meinem Mann. 
Ferro uritur dicitque: Wie soll ich diese Marter auß

stehen, mein Mann hat mich in dieses gebracht. 
Wie hat Ers euch fürgegeben? 

R. Gar gutt hat Er mirs fürgegcben. Praeteraquc ni
hil. 

Vir denuo examinatur: 
Hat euer Weib denn nicht gelernt? 

R. Nein, ich habe sie darumb geplagt, aber sie hat 
nicht lernen wollen. 
Hat sie denn waß von euer Hexerey gewußt? 

R. Ja. 
Wenn ihr des Nachts fortreiset, geht der Leib mit oder 
nicht? 

R. Nein, der Leib bleibt still liegen, also daß es ein 
Gerechter offt nicht merken kann. 
Waß gehet denn auß? 

R. Der Geist. 
Wie vereiniget Er sich denn wieder? 

R. Gar schnell als wenn er nie außen gewesen wäre. 
Wer macht und bereittet denn din Salbe? 

R. Der Feind macht und giebt sie. 
Waß giebt man ihm dafür? 

R. Daß man ihm dienen wolt. 
Kan sich ein Gerechter mit der Salben behelffen? 

R. Nein, er muß sich erst dem Teuffel übergeben. 
Wenn sich euer Weib hätte laßen überreden. sie wolt 
lernen, wie hättet ihr sie gelehret? 

R. Ich hätte nur jenen geruffen und sie mit der Sal
ben eingeschmieret. 
Wenn ihr ihn geruffen, in waß fürley Gestalt wäre er 
kommen? 

R. Er kompt bald wie ein Hund, bald wie eine Häne. 
Kompt er auch mit in die Gesellschafft? 

R. Ja. 
Haben sie auch bestimpte Zeit, wenn sie fort und wieder 
zuruk kommen? 

R. Sie könten alle Tag und Stundt zusammen kom
men, doch thun sie solches meistens in der Nacht, wenn 
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die Leutte im ersten Schlaff seyn biß zur Hannenkrätli. 
Wie nimpt denn die Hexe einem andern das Corn? 

R. Die Kröthen bringens zu. 
Wie nehmen sie die Milch? 

R. Sie ziehen und melken die Kühe, auch bißweilen 
an der Atz.26> 
Kompt denn die Milch auß den Atzen? 

R. Nein, sie kompt doch vom Viech. 
Ultima die et Mensis ac Vitae Attractorum simul fatetur: 
Woher seyd ihr so reich worden? 

H. Wir haben den Seegen nicht von Gott somlc'rn von 
Teuffel. 
Georg Schobelin wird gefragt: Wie habt ihr denn gPlernet? 

R. Es ist mir unsichtbar und unwißen:l zukommen. 
Uxor virum alloquitur hoc modo: Höret, sagt mirs 

doch vor unserm letzten Ende, wie und wann habt ihr 
mich gelehret, daß ichs nicht gewust noch empfunden 
habe? Respondet: Es ist Euch in eurem Krankbette zu
kommen, als ihr unseren Georg gehabt. 

Darauff seyn sie beyde ad locum executionis Magicae 
destinatum außgeführet und exequieret worden, unterwe
gens aber hat Georg Schobel referiert: Dahier kompt eine 
schöne junge Frau, welche nichts beßer ist als ich, et haec 
fuit neptis Nr. 1. Ducis, uxor Mich. Folberth jun. 
(Fr. Te u t s c h, Siichsiche Hexenprnzesse, in: ,.Archiv 
des Vereins für siebenbürgische Landeskunde", Bd. 39, 
1915, S. 712-735). 

2o1 Sächs.=Zaunstlitze. 
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3. 

Deutschkreuz, 7. Juli 1700 

PROZEß GEGEN DIE FRAU 
DES SIMON SCHNELL 

Anno 1700 die 7. Julii compariut coram nostris Actor 
Simon Schnell klagend wieder 1. Bonyta Janos pastorem 
Equorum undt giebt vor, daß er 1. etwa schuld gezeihet, 
und praetendiret. Wie sie nun also miteinander davon i· 
abgeredet, seye I. I. davon gelauffen und gesagt: der 
Teuffel solte dich längst an der Hächo gehohlet haben 1 

init sampt deiner Gi.itter, du hättest solches lang vorhcro 
verdienet. Item habe I. ihn wegen einer Güter in dem 
Verdacht, darumb begehret A. ein löbl. Judicat solte sie 
in diese Sache entscheiden. 

R. Inctus. Es ist dem also, daß wir uns mitteinander 
überworff en von wegen geringer Schülden, womahln ich 
daßjenige waß A. jetzo geklaget, geredet habe, begehre 
demnach nichts mehr, als A. solle sich auß solchem Ver
dacht machen. 

Actor nullos producens testes, Inctus sequentes pro
ducit: 

1. Incti Testis. Geor(} Schuller annor. 78 j.e.f. Als wir 
einmahl zum Mertens Merten auff der Hochzeit waren, 
s·agte A. Weib: Allo! ich bin die Butterfrau in der Oberst
gassen. Item haben sie die Burger einmahl bey der 
Nacht, welches ich selbst gesehen, angetroffen, also daß 
ich sie auch selbst im Verdacht habe. Das weiß ich auch, 
daß die Peter Folberthin eine Kuhe hatte, welcher sie gar 
keinen Nutzen nehmen konnte, die lieffe mit Gewalt 

1) Häch=Hccke, Zaun, nach dem Volksglauben der Aufent
halt der Hexen. 
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fÜr A. Hoff, weßwegen benente Frau zu A. Jungen ei
nem gesagt: sags deiner Mutter, woferne es mit der Kuh 
nicht anders wird, so wird sie der Teuffel hohlen müßen, 
darauff ist die Kuhe vor A. Hoff au ff der Gaßen gestro
ben. 

2. Testis. Michael Vitsch annor. 60 j.e.f. Das habe ich 
vom Mies Herberth gehöret, er habe A. im Verdacht, we
gen seines erstorbenen Weibes. Item habe ich von den 
Nachbarn gehört, wenn A. Korn dürrete, so Hesse ers etli
che Tage auff der Lauben stehen. 

3. T. Christel Helvig annor. 45 j.e.f.: Als ich einmahl 
mit A. von der Arbeit kam, begegnete uns Michaelis Bin
ders Pferd, so sagte A.: Aha, daß du blind werden soltest, 
so lang dein Herr Burger ist, undt blind bleiben, so lange 
er Burger bleiben wird. Item habe ichs von meinen Kin
dern gehöret, daß A. Kinder solten gesagt haben: Wenn 
mein Vater pfeifft oder pipest, so springt etwas in unsere 
Stube, undt wenn er noch einmahl pipest, so springen sie 
zum Rauchfang hinauß. Item daß A. Jung gesagt, es seye 
ein geschindeter Hase unter der Laube gelegen und habe 
kein Haupt gehabt. Daß weiß ich auch, wenn er Korn 
dürret, lüßet ers 8 Tage auff der Lauben stehen, in der 
Scheuer gehets eben so her, daselbst stehet immer Frucht 
in Säcken, so lange A. Frucht in der Scheuer hat. 

4. T. Michael Folbarth annor. 35 j.e.f id.em quod 
praecedens: Einesmahl als meine Fraue krank ward und 
hart darnieder lage, sagte sie, sie hätte A. Weib nebst 
dero Mutter undt Schwester bey der Nacht mit einem 
Liecht über ihr stehen gesehen, welche ihr Speise ge
bracht hätten, von solcher Krankheit hat sie nicht wieder 
genesen, sondern bald darauf gestorben. 

5. T. Michael Marten annor. 48 j.e.f.: Als wir ein
mahl auff einer Reise2> zogen, sagte A. Jung: Sie hatten 
ein Haasen Haupt im Schopffen funden. Nachdem re
deten wir viel von dem Kopff, also daß auch dieser Jung 
zuletzt ungeduldig darüber ward. Item Ich habe von mei
nem Weib oft gehöret, daß sie gesagt: Wenn A. Weib 
melke, so rede sie alleweil als seye iemand bey ihr, wo-

2) Damit sind öffentlkhe Dorfarbeiten ·gemeint, die mit dem 
Wagen zu machen waren. 
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rauff ich auch selbsten Achtung, und es in Wahrheit also 
befunden. 

6. T. Paul Folbarth annor. j.e.f. Nach dem man das 
Korn eingeführet hatte, undt A. nicht zu Hause war, so 
drosche A. Weib mit ihrem Gesind, undt hatte alleweil 3 
Säcke in der Scheueren stehen, in deren iedem ein we
nig Frucht war, undt so oftt sie die Säcke hinein trugen, 
waren sie voll. Item Wir hatten Kühe, die lieffen A. an 
die Thür, stießen sie ein, undt starben uns darauff inner
halb 8 Tagen 2 dahin. Item Einmahl kamen Kornkäuffer, 
welche von A. auch Korn kauff eten, mit welchem ich 
nachmals auff ihr Begehren mit zu A. hinein gieng, undt 
in deme wir hienein kamen, lage eine dicke Nater auf 
den Säkken, worinn das gekauffte Corn war, weßwegen 
sich die Leute solches Korn zu nehmen weigerten, A. aber 
wolte es nicht wieder zuruck nehmen. ltem habe ich ge
höret, nachdeme Andreae Schobels Kind gestorben, daß 
die Andres Schobelin fürm Fenster auff der Gaßen ge
sagt: Kein ander Mensch hat meinem Kind die Augen 
außgestochen als ihr selbst. Item A. Jung war einmahl 
zu mir mit dem Rocken, undt sagte unter andern: Meine 
Eltern meynen wir schlieffen gar wohl, aber wir .sahen 
wol waß sie thun. Drauff sagte mein Weib, wie so, waß 
machen sie doch? antwortet der Jung: Meine Mutter 
nimpt einen härinnen Gürtel, welchen mein Vatter be
greifft, tantzen also in der Stuben, darnach ziehen sie 
weg. Item Wir kunten von unsern Renen auff unserm 
Hoff keine Eyer finden, endlich befunden wir, daß un
sere Henen auff A. Stuben legtf'n, mein Weib rieffe 
drauff A. Weib, welche nur das Mädlein schickte, nahm 
also mein Weib die Eyer, dartzu sagte A. Weib: Wolt ihr 
die Eyer denn alle behalten? Mein Weib antwortet: Ja, 
denn meine Renen haben sie gelegt. Darauff A. Weib ge
sagt: Die Eyer sollen euch sauer gnug werden. Worauff 
mein Weib: Wenn mir waß wiederfähret, soll euch das 
Feuer verbrennen, aber mein Weib ist darauf krank wor
den, und am 8ten Tag hernach an einem Donnerstag ge
storben. Item als A. Weib meiner Mutter eine Hene ge
schlagen, sagte meim Mutter zu ihr: Hastu die Hcne gc
tödtct, so friß sie auch, und warffe sie A. für die Thi'lr, umb 
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welche sie auch nachmahls thädigten, undt wurde A. da
rumb gestrafft, darauf sagte A. Weib: das soll eine theure 
Hene werden, bald hernach wurde meinem Brüderlein 
der Halß verruckt, also daß ihm kein Balbierer helffe 
kunte. Wir zogen entlieh bey ein ungarisches Weib, wel
che auch nichts helffen kunte, sondern sagte: Welche die
ses ein Ursach ist, wohnet nicht weit von Euch. 

7. Testis Michael Folbarth annor. 55 j.e.f. Als ich 
einmahl in meinem Burgerampte umb Mitternacht in 
der Gaßen hinauf gienge und eine Reise zehlete, lieffe 
mir A. Weib über den Weg, wie ich wieder zuruck kam, 
stand sie an der Thorseulen und molk. Ich fragte sie, waß 
sie mache? Sie antwortet: Ich mache nichts. Ich fragte 
weiter, ob ihr Mann zu Hause sey? Resp. Ja. Undt ich 
zehlete ihn auch die Reise. 

· 8. Test. Ieremias I/erberth annor. 42 j.e.f. Zeuge wis
se, daß A. Hofffrau zu Testis Weib gesagt: Sie habe ge
sehen daß A. als man das Korn hätte einführen sollen, 
einen leeren Sack in die Scheuren gehenket habe. Item 
Einesmahls zehlete mich A., ich solte an statt seiner im 
Dorff hütten, da schickte ich mein Weib bey A. und 
ließ ihm sagen, ich würde nicht hütten. Darauff A. zum 
Honnen gangen undt si<.:h von der Hutt bcfreyet, ich 
aber schickte mein Weib abermal und liess A. sagen, ich 
würde die Hutt nicht annehmen, worumb A. zornig wor
den, bald darnach ich auch A. Weib bey mich kommen 
und gesagt: Mies, wenn dir deine Anna stürbe, es mögte 
dir schlimm gehen. Drauff sagte ich, ich wolte nicht gern, 
daß sie sterben solte, darnach ist mein Weib für A. Hauß 
gangen undt im geraden Weg den Fuß vertretten, undt 
weil sie dartzu krank worden, hat sie selber gesagt: Jetzo 
bezahle ich nur die Dorffshutt. Undt daß A. Weib an 
meines Weibes Tod schuldig sey, will ich ihr auffs Hauptt 
schweren: Item Einmahl als Michael Folbarthin Magd 
andere Mägde herbergte, ist A. Sohn wollen zu ihnen hi
neingehen, undt weil ihn die Magd nicht sollen hinein
laßen, sagte Er das ich hörete: Du soltest verdorren wie 
ein Zaun. Welches auch also geschehen, undt ob man sie 
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schon viell hinundwieder geführet, hat ihr doch niemand 
helffen können, welches fast iedermannen bekant. 

9. T. Daniel Klein annor. 45. c.j.e.f. Als unser Knecht 
noch klein war, ward er einmal sehr krank, so daß wir 
bei ihm wachen müsten, unter währender Krankheit 
sagte µiein Weib einmahl des Nachts zu mir: Schauet waß 
komt zum Rauchloch herein, und wie ichs sahe, war es 
eine dicke Kröte als eine Katze, die schorre3> ich ins 
Feuer, gieng drauff undt sahe nach dem Junge, unter 
wehrenden kurtzen Zeit kompt die Kröte auß dem Feuer, 
daß wir sie nicht mehr finden können. Nach diesen hat 
A. Weib einen wehen Fuß gewonnen undt gesagt: Es seye 
ihr ein Pretztrog4> drauff gefallen, darauff .gienge ich zu 
A. Bruder undt klagts ihm, wie es sey ergangen, der 
sagte: Das ist meine Schwägerin gewesen, sie haben auch 
in 3 Jahren keinen Pretztrog gehabt. Item A. Weib kam 
einmal zu mir auff den Hoff, zankete sich mit mir und 
dräuet mir auch, da sagte ich: Zanket euch mit mir nicht, 
denn wo mir oder aber meiner Gütter etwas wiederfähret, 
so soll euch das Feuer verbrennen, aber sie hat mich 
darumb nicht gesucht. Noch an dem Tag hatte ich zu 
~hren, da ginge mir A. Weib über den Weg, darnach 
trieb ich eben an den Tag meine Pf erd frisch undt ge
sund auß, des Morgens aber kam eins krank zu Hause 
und starb auch darauff. · 

10. T. Michael Folbarth ann. 60 c.j.e.f. Das weiß ich, 
daß die Säcke auch drey Wochen mit Corn gefüllet auff 
A. Lauben stehen. 

11. T. Martens Mertenin annor. 50 c.j.e.f. Dieses weiß 
ich, wenn A. dräschen, laßen sie das Korn in 81:\cken 
stehen, und wenn sie es dürren, laßen sie es in Säcken 
auff der Lauben stehen. Daher nahme ich einmahl Ur
sache zu fragen, warumb sie die Säcke da stehen ließen? 
R. das Korn sev noch nicht dürr genug. Item wenn man 
das Korn einführet, dröschen sie es alsbald auß undt 
laßens darnach in der Scheuren stehen. Item Weiß ich, 
daß in A. Leiterloch ein Pusch15) Aeren, welchen mich 
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meine Dröscher gewiesen, hiengen, zu waß End sie aber 
sind hingehenkt worden, kan ich nicht wißen. 

13. T. Mies Mertenin ann. 45 c.j.e.f. Ich habe offt ge
höret, daß sich A. mit meinem Weib gezanket und ihr 
diese (puta Laster) für geworffe, jetzo hab ichs abermahl 
gehöret als sie sich gezanket, sie aber hat nur stille drü
ber geschwiegen. Item daß fast den gantzen Sommer 
Säcke mit Korn auff der Lauben stehen, weiß ich auch. 

14. T. Peter Folbarthin ann. c.j.e.f. Ich habe von der 
Paul Kinnin gehöret, daß A. Jung zu seiner Großmutter 
kommen undt gesagt habe: Meine Eltern setzen sich auff 
einen Gürdel, pipfen und springen in der Stube herumb, 
worum die große6> sein Eltern unterredet undt gesagt: 
Daß ihr nicht von solchem ablaßet undt weiset solches 
den Kindern. ltem Einmahl kam A. Sohn zu mir, der 
eltere, undt sagte: Meine Mutter thut solches, dessen wir 
werden entgelten müßen. Item Ich habe einma~l eine 
Kuhe gekaufft, welche immer zu A. lieffe. Von derselben 
konte ich keinen Nutzen nehmen, endlich wurde die Kuhe 
krank, undt ich wolte sie zum Waßer treiben, da gienge 
sie für der Mies Kinnen Wand, legt sich hart daran und 
starb. Item sahen einmahl unser etliche bey einander 
undt redeten von Zauberey. A. Weib aber lag auff der 
Erden. Wie wir redeten, sprange sie auff undt ward unge
duldig darüber, da sagte Merten Binderin, wenn man 
zwischen ein Hauffen, Hunde wirfft, welchen man trifft, 
der gallet7> oder schreyet. 

15. T. Valten Folbarth ann. 60 c.j.e.f. Wir haben offt 
davon geredet, undt selber habe mich mit A. Weib öffters 
hart besprochet, weil wir so vielen Schaden spüren, aber 
es hat mich niemand darumb gesucht. . 

16. T. Georg Herberthin ann. 37 c.j.e.f. Daß immer 
Säcke mit Frucht in der Scheueren undt auff der Lauben 
stehen, weiß ich. Item Wir hatten eine Kuhe, welche, 
wenn die Heerde kam, etlichemahl vor unserm8l vorbey 
gieng, ich suchte sie und fand sie zu Mies Kinnen. Als 
ich dieselbe von dannen heraußtrieb, gienge sie in A. Hoff 

6) Sächs.=Großmutter. 
7) wird gallig, zornig. 
•l Slichs. Wendung=vor unserm Haus. 
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hinein, den andern Abend machts die Kuhe eben also, so 
gieng ihr mein Mann nach, womahls er dann mit ihnen 
gehadest, von dem fort ist die Kuhe wiederumb nach 
Hause kommen und zu Hauße geblieben. ltem A. Weib 
klagte mirs, wie es ihr vor 2 Jahren mit der Valtenin er
gangen. Drauff sagte ich, warumb nehmet ic;h euch deßen 
an, sie hat euch ja nicht bestimpt, und das hat sie gelit
ten. ltem hörete ich gestern. A. Weib sagen:. Ich werde 
auch wie Christus genug unschuldig leyden müßen. 

17. T. Martin Binderin annor. 38 c.j.e.f. Daß Inctus 
offtmahls A. ans Fenster gegangen undt gesagt: Man solte 
Euch längst an die Häche9> geführet haben, worumb ihn 
A. nicht hat suchen wollen, sondern nur stille darüber 
geschwiegen. ltem. Es saßen einmahl unser etliche Weiber 
für der Wand, A. Weib aber lag auff der Erden, wir mey
neten. sie schlief! und redeten viel mitteinander, da stande 
sie auff und sprach: Ich kan eich nicht länger zuhören Ihr 
Schwätzerinnen, daruff antwortete ich: Ihr machts fast 
wie man sagt: Wenn man zwischen die Hunde wirfft, 
welchen man trifft der gält, denn ihr nehmet euch dieses 
an. Das habe ich auch von ihr gehört: Sie glaube nicht, 
daß Hexen wären. · 

18. T. Jacob Herberthin annor. 45 c.j.e.f. Einmahl kam 
die Peter Ehrmannin zu mir undt sagte, Sie hatte es von 
ihrer Schwiegermutter, undt von der Krausin, und auch 
von A. Weib selbsten gehört, daß diese 3 Michaeli Schnell 
das Auge außgestochen haben. ltem habe ihre Schwieger 
immer einen Krug im Backholtz gehalten. ltem hat A. 
auch zu meinem Mann gesagt: Wer in dieser Zeit nicht 
einen Handel kan, der kan nicht viel erlangen. 

19. T. Hanus Kleinin annor. 36 c.j.e.f., daß A. immer 
Säcke mit Korn auff der Lauben haben, weiß ich. 

20. T. Michael SchneUin annorum 45 C;j.e.f. Als die 
Stephen Wagnerin, noch lebete, hatte sie A. Weib Zau
berey wegen gescholten, also daß ihr A. Weib an Recht 
gebot~en, drauff ist die Stephan Wagnerin zum Honnen 
gangen undt gefraget: ob A. Weib da gewesen! Da hat 
der Honn gesagt, Sie wäre nicht bey ihm gewesen. Sie 

9) Häche=Hecke, Zaun. 
10) Sächs.=Prozeß führen, streiten. 

170 

-760-

r 
1 
! 



aber hätte Bescheid gegeben, sie solte erstlich mit Simon 
Radoscher thädigen10> edenn er sie zuvor auch also ge
scholten, aber sie hat weder mit einem noch mit dem 
ander gethädiget undt das mögten ohnegefähr 20 Jahr 
sein. 

21. T. Peter Folbarthin annor. 44 c.j.e.f. Als ich ein
mahl zu A; war, bin ohngefähr über das Kistchen gegan
gen, und habe große Töpffe daselbst voll Butter gesehen, 
daß ich darüber erschrecket. ltem daß immer Säcke mit 
Frucht in der Scheuern und auff der Lauben stehen, 
weiß ich auch. 

22. T. Paul Schwartz annor. 42 c.j.e.f. Da(l A. Nach
barin gesagt: A. wäre nicht gerecht, undt daß Er offt 
Säcke auff der Lauben gehalten. 

23. T. Michael Binder ann. 36 c.j.e.f. Weiln ich vor 
einem Jahr Burger war, muste ich auff des Honnen Be
fehlig Schuld außtreiben, weil A. schuldig war, muste 
ich auch von ihm fordern. Da kam A. Tochter einmal 
undt sagt: Er kompt alleweil nur für unser Wand, undt will 
uns allein freßen, innerhalb 8 Tagen ist meinem Schwie
gervatter das beste Pferd gestorben, undt nur 3 Tag krank 
gewesen. Item hat sich A. Weib wegen eines Reisebrod 
mit mir gezankt, so ist mir nur innerhalb 8 Tagen auch 
das Pf erd verhext worden und gestorben. Item ist mir 
ein anderes verkehret worden; also daß es das Haupt beim 
Schweif gehabt, doch auff vieles curieren ists geheilt; 
nach diesem ist eben das Pferd bey sein Hauß zur Tränke 
geführet worden, da ist. A. in seinem Thürchen gestan
den, und sind die Pferd anfangen zu lauff en, daß der 
Reuter heruntergefallen, und ist das Pferd auff die andre 
Seiten verkehret worden, undt den dritten Tag hernach 
gestorben. 

24. T. Lucas Roth annor. 34 c.j.e.f. Daß A. Knecht 
solte gesagt haben: Mein Vatter undt meine Mutter sitzen 
auff einem Gürtel. ltem Daß als ich A. verheyrathet er 
etwas unter dem Backen auff den, Hochzeittage in, acht 
genohmen und sein Weib nicht haben wollen, biß sie ihn 
endlich wieder überredet. ltem Daß sie offt Säcic mit Korn 
auff der Lauben gehabt, welche Zeuge selber dahin helf
f en tragen undt die Schweine seyen dameben gelegen. 
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25. T. Johann Schuster annor. 50 c.j.e.f. Ich als ein 
N achbahr habe zu A. in seiner Scheueren einen Sack 
stehen gesehen. 

26. Georg Roth annor. 42 c.j.e.f. Einmahl hat unser 
Soldat ein Unthier für seinen Roßen gefunden und dem
selben den Kopff zerschlagen. U eher eine kleine Weile 
kam der Soldat undt sagt: Die Simon Schnellin kam 
gleich ietzund auß den Weingärten frisch undt gesundt, 
und ietzund liegt sie undt des Todes eigen. Auch sagte 
A. heimlich zu ihr: Hat dich der Teuffel nicht wieder 
irgend gehabt. 

27. T. Andreas Huffnagel annor. 33 c.j.e.f. Daß A. Weib 
bey des Schobels Execution solte gesagt haben: Ich weiß 
daß ich von dergleichen Sachen rein, undt ein Kind des 
ewigen Lebens bin. . 

28. T. Hanus Folbarth ann. 40 c.j.e.f. Daß A. Schwe
ster bey Test. S~hwieger Vatter gewohnet, welche doch 
endlich auß ziehen müßen, bald darauf seyen etliche über 
ihn kommen. Er aber habe sie nicht gekant, habe aber 
die Gedanken auff A. gehabt. 

29. T. Petrus Folberth jun. annor. 22 c.j.e.f. Einmahl 
daß sich meine Schwägerin mit A. Weib wegen Eyer 
zanketen, sagte meine Schwägerin unter andern zu 
A. Weib: Du bist verdächtig Hundsarth, da sagte A. Weib: 
Wilstu auch morgen also reden? R. Ja, sucht· mich d.rumb, 
aber sie hats nicht gesucht. 

~O. T. Hanus Kinnin ann. 72 c.j.e.f. Als meine Tochter 
sterben sollen sagte sie: Es sein ihrer 3 bey mir gewesen, 
welche, wenn ich gewolt hätte, umbfaßen können. Ich 
werde sterben, sie habens beschloßen, ist solte länger nicht 
als biß in die Freytag zu Nacht leben, ist auch darauff 
gestorben. Item Meine andre Tochter hat von einem Nach
bahr einen Gürtel genohmen, welchen A. W.eib auch gerne 
haben wollen undt deßwegen hat A. Weib gesagt: Du 
solst. ihn dein Lebelang nicht tragen, welches auch also 
geschehen, denn sie ist bald darauff gestorben, und hat 
gesagt: Es wäre ein Weib über ihr gewesen, dieselbe 
hätte ein dickes Wachslicht gehabt, und hätte sie gar zer
brochen. 

31. T. Peter Ennanin ann. 60. 
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32. T. Andr. Schobelin annor. 50 fatentur unum seil. 
nihil. 

33. T. Peter Folbarthin ann. 60 c.j.e.f. Ich habe g~ 
sehen, daß A. Weib einen Schochtert und ein Kleppel
chen in den Händen gehabt, damit seye sie neben des 
Nachbarhrs Zaun gestanden und mit dem Klippe! auff 
den Zaun geschlagen, in reliquo idem quod Testis 6. et 29. 
Item habe ich mich mit ihr wegen einer Hene gezankt, 
so ist meinem Jungen das Maul verzirket, weßwegen ich 
sie ihm Verdacht gehabt, habe ihr auch durch einen Mann 
sagen lassen, ich hätte keinen andern Menschen im Ver
dacht als sie, aber sie hat mich darumb nicht· gesucht. 

34. T. Paul Kinnin ann. 39 c.j.e.f. Daß A.: Kinder zu 
ihr kommen undt gesagt: Macht ihrs auch so wie meine El
tern? Darauff Zeuge: Warumb, waß machen sie? R. Sie neh
. men einen Gürtel, sitzen drauff undt tantzen, welches ich 
A. Weib untersagt in beysein ihrer Mutter, welche gesagt: 
Warumb jaget ihr die Kroten nicht hinauß, wen ihr waß 
für euch habt? Item daß A. Weib zu Zeugen· gesagt: Ihr 
Lebelang werdet ihr nichts überkommen, wei~ sie sich in 
einer Theilung mitteinander gezanket. 

35. T. Georg Folberthin ann. 39. c.j.e.f. Ich habe ein
mah! 3 gutte Melkkühe gehabt, welche alle abend wenn 
sie von der Herde kommen, für A. Thürchen stehen bli~ 
ben, . daß ich sie alleweil hab müßen abholen, endlich 
habe ich auß Ungeduld diese Wort geredet, daß dich da& 
höllische Feuer verbrennen solt, wer hält mir die Kühe 
~mrner da auff, drauff sagt A. Nachbahrin in Schertz, wir 
haben gar gutt Wasser hier, deßwegen blieben sie hier, 
ich sagte weiter: Wenns nicht anders wird, so muß sie 
Feuernägel geben, darauff ists anders worden, aber eine 
hat müßen vertrocknen. Item bin ich einmahl mit A. Weib 
auß der Arbeit kommen, in dem kamen die Kühe, so 
kompt eine gar schlimme, ich sagte: Das ist ein schlimme 
Kuhe, von der wird man keine Butter machen, drauff 
A. Weib sagte: Waß redestu, sie ist mein, ich habe mehr 
als einen Eymer Butter davon gemacht. 

36. T. Michel Nußbumerin ann. 23. c.j.e.f. Ich bin 
einmahl zu A, kommen undt gesehen, daß A. Weib einen 
großen 2. hänkigen Topff, welcher voll Butter gewesen; 
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in der Stuben gehabt, so sagte ich: Ihr habt viel Butter, 
sie sagte: Ich habe auch viel Melke. Item hat sie unter 
dem Bett ein Ständchen gehabt, welches auch voll Butter 
gewesen. 

Anno. 1700 die 17 decemb. wurde die Simon Schnellin 
neinpe A. Weib vorgestellt, und wegen der Hexerey an
geredet. Unter andern hat sie in diese Worte außgebro
chen: Man sollte sie schwemmen laßen, so würde man 
sehen, daß sie nicht oben bleiben sondern untersinken 
würde, casu quo wenn sie schwimmen solte, waß solte 
man ihr thun? R. Man soll mich verbrennen. Quaeritur 
porro: Wolt ihr alsdann nach dem schwemmen alles be
kennen und reifflich außsagen? R. Ja. 

Anno 1101 die 1 septemb. erscheinet abermahl I. Bony
ta · Janos, undt stellet auffs neue coram generoso Do
mino de Franckenstein folgende Zeugen: 

1. T. Aeva Vitschin ann. 69 c.j.e.f. Als Michel Fol
barth Honn undt Georg Folbarth Burger war, schickt 
mich gedachter Burger in unserem 4 thel Dorff, Eyer 
auffzuheben, womahln ich auch von Simon Schnellin Eyer 
begehrte, undt weil sie mir keine geben wollen, habe ich 
solches dem Honnen angezeiget, darauff schickte mich der 
Honn abermahlen von denen Widwen undt zugleich von 
Simon Schnellin Eyer zu foddern, weil sie mir zum an
derrunahl keine geben wollen, ist sie darumb vom Honnen 
umb den 9 gestrafft worden. Hierauf! dräuete mir 
A. Weib, sagend: Wart, du solt dieses alles noch bezah
len, welches auch geschehen, denn ich hefftigen Schmert
zen an einem Fuß empfangen, daran ich biß dato zu 
leyden gnug habe. Item Daß sie bey den ·Leuten immer 
suspect gewesen, weiß ich. 

2. T. Valten Wagnerin ann. 70. c.j.e.f. Sie wisse anders 
nichts, als daß A. Weib bey den Leuten sehr verdächtig 
gewesen. · 

3. Testis Peter Folbarthin annor. 44 c.j.e.f. Als A. mit 
seinem Weib undt seiner Schwieger einmahl in dem 
Schopf en beysammen saßen, hörete ich, daß A. Weib zu 
ihrer Mutter sagt: Mein Mann ist nur wie ein Mame
luck, er hätte sich längst ergeben. Drauff sagt die Mutter: 
Haltet euch nur fest und ergebet auch nicht. Eines an-
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dernmahls wie ich als eine Nachbahrin in den Reyhen 
gieng, sagt Simon Schnellin: iezunder bin ich den Leuten 
recht unter den Zähnen, ietzt werde ich kaum können 
herauß kommen, drauff sagt ihr Mann: Von dergleichen 
Sachen soltet ihr gelassen haben. Sie sagt: Wie solte ich 
ihm anders thun: Item Hat sie einmahl zu meiner Schwä
gerin gesagt: Wenn man mich aufs Wasser bringt, da will 
ich genug bekennen. Item Weiß ich, daß sich iederman für 
ihr gefurcht und in einem argen Verdacht gehabt habe. 

4. T. Jacobus Herberth ann. 58 c.j.e.f. Einmahl als ich 
nebst A. auß der Kirchen kam, und von diesen beschwer
lichen Zeiten redeten, sagte A. unter andern, wer in 
solcher beschwerlichen Zeit nicht etwa einen besondern 
Handel kan, der kan in seinem gewöhnlichen Handel nicht 
fort kommen. 

5. T. Thomas Herberth ann. 30 c.j.e.f. Als ich vor et
lichen Jahren dem Michael Binder dienete, undt ohnge
fehr umb Mitternacht auff der Gaßen gieng, habe ich die· 
Simon Schnellin sampt ihrer Schwester und Mutter, in 
der Mutter Haus alle abgeflochtet, gesehen womahln eine 
von den Töchtern die Mutter auff einer Bank . liegend 
geschmieret, die andre auff dem Herd gesessen; zu was 
Ende es geschehen, kan ich nicht wissen. 

6. T. Paulus Kinn ann. 45 frater A. uxoris c.j.e.f. nihil~ 
7. T. Dorothea Binderin ann. 50 c.j.e.f. Einmahl sagte 

in Beysein meiner, mein Vatter im Schertz zu A: Weib: 
Du bist eine junge Hexe. Welches sie guttwillich ange
nohmen. Item habe ich gesehen, daß sie alleweil Corn auff' 
der Lauben in Säcken gehalten, weßwegen sie allezeig bey 
den Leuten verdächtig gewesen. 

8. T. Georg Bramm ann. 40 c.j.e.f. Anders wisse Er· 
nichts als daß sie die Leute in einem argen Verdacht 
hätten. 

Porro instituitur examen inter Testes ad majorem di
lucidationem. 

1. T. Georg SchulleT ann. 76 dilucidieret das Melken 
also: Als ich einmahl im Dorff hüttet, sah ich nebst dem 
Burgern die Simon Schnellin an ihrer Thorseulen mel
ken, als sie uns aber in acht genohrnen, packte sie sich 
davon. 
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6. T. Paulus Folbarth ann. 36 diluc. quoad primum 
punctum, daß so bald die Leute Korn eingeführet undt 
alsbald zu dröschen angefangen, fangt er auch alsobald 
immediate an, trägt 2 oder 3 leere Säcke mit sich in die 
Scheuren, drischt ein wenig undt hebt es auff, thut in 
jeden Sack ein wenig undt läßt es in der Scheuren stehn, 
über 8 Tage sind die Säcke voll undt wenn Er nicht zu 
Hause ist, thut sie mit der Tochter deßgleichen. Quoad 
2 dum wegen der Kühe ertrug sichs also: Als meine undt 
meiner Mutter Kühe ohngefährt vor 14 Tagen gekalbet 
hatten,· fieng einmahl meine Kuhe an zu lauffen stracks 
an A. Hoffthür, stieß dawieder, kam stracks wieder zu
ruckgelauffen, undt fallend in meinen Hoff starb ohn 
alle Bewegung dahin, nach etlichen Tagen meiner Mutter 
Kuhe deßgleichen. 3 tium punctum af firmat se vidisse, 
4 tum similiter. ltem Als Paul Galter Burger war, so trug 
er A. ein Pfand auß, so sagte A. Weib: Er solte nicht mehr 
Pfand außtragen, er solte nicht mehr Burger sein, drauff 
er kurtz hernach krank worden, und nach fünff Wochen 
gestorben. 

Nachdeme das Haus Simonis Schnells als A. visitieret 
undt unterschiedliche Sachen gefunden, welche ein ge
wisses Specimen Magicae artis für sich bringen auff wel
che sie gefraget und darauff sie folgender maßen sich 
resolvieret, ist folgender Weise consignieret: 

Erstlich wird sie vermahnet, daß sie ihres Seeligma
chers Christi . Verdienst bedenken undt ihre Sünden be
kennen wolte. 

Qu. Wo ist die Geige womit ihr eurer Compagnie auff
gewartet? 

R. Davon weiß ich nichts. 
Wie habt ihrs übers Hertz bringen können, daß ihr 

euch dem Teuffel übergeben? Gott weiß, ich bin es nicht 
bezugen. 

Wie kan denn das sein, daß so ein scharffes Zeugniß, 
sowohl von Georgio Schobel als auch von den übrigen 
Zeugen auff euch gebracht? Wie er es hat können thun, 
weiß ich nicht, den übrigen Leuten haben wir nichts 
wiederreden können, sie haben geredet, waß sie gewolt. 
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Der Georg Schobel hat gesagt, ihr wäret unter seiner 
Compagnie undt unter seinem Fahn! Niemand weiß das 
beßer als ich undt Gott. 

Wo ist denn die Geige? Ich weiß nichts davon. 
Hier sind etliche Sachen, kennet ihr sie alle? Ja, sie 

sind unsrer Mutter. 
Wie wißet ihr, daß sie der sein, ehe ihr dieselbe 

betrachtet? Ich bin zwar nicht hier gewesen, als sie herein 
gebracht worden, weiß aber gleichwohl, daß ich nichts 
dabey habe, meine Schwester undt ihre Kinder haben 
sie vorm Jahr in unsern Keller gethan. 

Hatten sie die Sachen an einen Orth getahn? Sie 
möchten ja beysammen gethan haben. 

Sie sind ja nicht bey einander sondern verstreut ge
wesen? Ich weiß nichts, weil ich nichts hingethan. 

Es würd der Hartz, welcher unter den gefundenen 
Sachen war, präsentieret und gefraget: Was sie mit dem 
Licht gethan? Wir haben die Weinfäßer undt Biden damit 
getrieff et. 

Waß ist in dem Scherben? Ich meyne die Soldaten 
hättens einmahl auff unsre Rahme gethan. 

Ich meyne es mögt das sein, darauß ihr euch einge
schmieret? Negat. 

Wo ist denn die Salbe damit ihr es thut, gebt sie her
für? Ich habe keine. 

Was sagt der Soldat, zu waß nütze sie? Ich weiß nicht 
zu waß Er sie gebraucht. 

Warumb habt ihr denn so stinkende Sachen in eurem 
Hause gehalten? Wenn ichs gedacht hätte, daß mirs so 
ergehen solte, wolt ich sie nicht da gehalten haben. 

Ihr habt ja oben gesagt, daß es der Soldat hingethan? 
Negat. daß es der Soldat hingethan. 

Ich weiß gewiß, daß ihr jetzunder lüget, undt weiß 
das euch Euer Lügengeist verlaßen wird. Ich wolt es sa
gen, wenn ich es wüste. 

Zu waß dienet denn das gelbige Pulver undt waß ists? 
Es sind geriebene Ingbern, oder wird es Safran sein, kan 
nicht wissen wie es zu uns kommen. 

Waß ist das schwartze Pulver? Ich weiß nicht waß es 
ist, wenn man mich schinden solt. 
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Was ist das weiße Pulver? Es ist Kalk. 
Das glaube ich. Ja das könet ihr wohl glauben. 
Was ist das vor graues Pulver? Meine Mutter und1 

Schwester haben hingethan, ich aber habe keinmahl ge
sehen, weiß auch nicht was es ist. 

Waß sagte sie zu waß dienete es? Ich weiß nicht, 
habe nicht drumb gefragt. 

Wenn der Sack voll Gedeiß11> war, bracht eure Mut
ter was mehr hin? Gar nichts. 

Woher ist denn das Ding herkommen, waß außer dem 
Sack gefunden. Das kan ich nicht wissen. 

Waß sind das für Knochen. Ich weiß nicht, waß es 
für Beine sind, icp hab sie nicht versorgt. 

Er siehet auß, als sey es von eines kleinen Kindes 
Kopff. Ich habs mein Lebtag nicht in Händen gehabt, 
weiß nicht waß es ist. 

Waß hat das Ey zu bedeuten gehabt, das in einem 
frischen Maulwurffhauff eingesetzt gefunden? Ich glaub 
es hats eine Hene hingelegt, anders weiß ich nicht, wie 
es solt hinkommen sein. 

Eine Hene wenn sie zu legen pflegt, leget sie nicht 
in ein Maulfwurffhauff, daß die Spitzen unten gekehrt 
undt mehr als halb bedeckt ist? Wie das geschehen kan 
ich nicht wißen, es hätte seinetwegen können da liegen. 

Woher ist denn das Zeichen? Es ist von einem Weiber 
Krantz. 

Waß ist darinnen? Röh Haaren. 
Wer hats gemacht? Es ist vor langer Zeit gemacht 

worden, weiß nicht wers gemacht hat. 
Was ist denn das? Es sind Röh Haaren. 
Kennet ihr das Kraut? Ja, es ist Niehten Kraut. 
Zu was dienets? Vor die Würmer beym Vieh ists gutt. 
Kennet ihr die Sachen alle, die wir euch haben für 

gegeben? Ich weiß nicht würde ich sie kennen. 
Waß thut der Stein in der Scheuren? Hat ihn mein 

Mann oder sonst iemand dahin gethan, weiß ich nicht. 

11) Wäsche. 
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Wie sind doch die Sachen in den Sack kommen? Mein 
Mutter undt Schwester haben sie hingethan, als ich nich~ 
zu Hause gewesen. 

Die Schwester wird vorgestellet undt examinieret. 
Wie heißet ihr? Catharina. 
Habt ihr einen Mann? Ja. 
Bey wem wohnet ihr? Meine Mutter wohnet bey uns. 
Kennet ihr die Sachen so im Sack? Ich kenne sie, sie 

sind meiner Mutter. 
Wer hat sie in den Sack gethan? Meine Schwester 

nehml. A. 
Wie lang ists, daß man solches zu ihrer Schwester 

getragen? Es ist mir nicht wißlich wie lang. 
Hat eure Mutter jemahls darnach gesehen? Nein. 
Wie hat sie das Gedeiß1 so schädlich berauchen laßen? 

Wir Kinder soltens zwar auß Schuldigkeit gethan, undt 
beßer versorgt haben. 

Waß sind das vor Sachen? Ich hab sie nie gesehen, 
weiß nicht was es ist. 

Die Mutter wird vorgestellet undt examinieret. 
Kennet ihr die Sachen, welche im Sack sind? Ja ich 

kenne sie. Waß habt ihr in dem Sack? 12 neue Frauen 
Hembder undt ein altes. 

Wie viel Kittel? Fünffe. 
Habt ihr keine Truhe, darin ihr die Sachen hättet hal

ten können? Nein ich hab keine. 
Wo ist das Gedeiß in der Brunst gewesen? Daselbst 

wo es jetzt gewesen ist. 
Wie lang ists seit der Brunst? Bald 3 Jahr. 
Warumb habt ihrs so lange Zeit nicht gewaschen? 

Weil mich die Hand des Herren troffen, hab ichs nicht 
waschen können. 

Hattet ihr waß meh; in Sack oder habt ihr was mehr 
zu eurer Tochter gethan, als dieses Gedeiß? Andres nichts 
als das Gedeiß so ich täglich brauche. 

Wer hat Euch das Gedeiß in Sack versorget? Ich sel
ber. 

Wer hats zu eurer Tochter getragen? Mein Enkeln, 
oder A. TochtPr, eine hats hingetragen. 

1 Wiische. 
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Auff die andre gefundene Sachen wurde sie befragt, 
ob sie waß wisse, woher sie seyen, und zu waß sie dienen 1 
Sie wisse nichts davon. 

Maritus examinatur. 
Wisset ihr waß das für Oedeiß ist? Ich kenne es nicht. 
Waß für Sachen sein es? Ich weiß anders nichts, als 

wie ich es da sehe. 
Wie ists in euer Hause komen? Es wird ja durch 

Mühe hinkommen sein. 
Waß seyd ihr vor ein Haus Vatter, wenn ihrs nicht 

wißet, wie es iri Euer Hauß kommen? Ich achte solches 
gar wenig. 

Auff die übrige gefundene Sachen wird er befraget: 
Kennet ihr die Sachen? Ja das eine kenne ich, es hats 

ein Soldat zu uns gelassen. 
Wie ists mit dem Ey, welches im Maulwurffhauffen 

eingesteckt gefunden, beschaffen gewesen? Wir pflegen 
die Hüner öffters in Keller einzusperren, so ists leicht 
geschehen können, daß es von einer hingelegt worden. 

Nach glücklich vollendeter Wasser Probe wird .Simon 
Sehne Hin ferner examinieret. 

Sagt mir wie seyd ihr dartzu kommen, daß ihr dem 
Teuffel gedienet? Wenn ich nichts weiß, kan ich auch 
nichts bekennen. 

Waß ist denn dieses, kennet ihr das Ding? Weil mir 
das Mütterchen herunterkommen, hatte ich es umb mich 
gebunden. 

Wie kam euch der Teuffel für, als ihr zuerst mit ihm 
in Bund giengt? Es ist mir nimmer für kommen. 

Sagts doch herauß! Ja ich bin dergleichen Sünderin 
eine, ich will meinem Gott vertrauen. 

Welcher Art Zauberin seyd ihr gewesen? Ich habe 
zaubern nichts gelernt. 

·. Ihr habs ja jetzo bekant, daß ihr dergleichen Sünderin 
eine wäret. Ich habs wol bekant, aber ich habe doch 
nichts gelernt. · 

Wie habt ihr lernen zaubern und wie ists euch für
kommen? Ich weiß nicht wie ich dartzu kommen bin, weiß 
auch _nicht von wem ichs gelernt. 
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Wo kam der Teuffel zuerst bey euch? Er kam in mei· 
nem Haus bey mich. 

Wie war er gekleidet? Er hatte schwartze Kleider an. 
Warens lange? Ja. . 
Waß sagt er als er zu erst mit euch redete? Er sagt, 

ich solte von Gott abstehen und ihm dienen, versprach 
mir datzu, ich solte alles gnug haben. 

Waret ihr noch unverheyrathet als er zu Euch kam? 
Nein, ich war schon verheyrathet. 

Er ist ja noch in eurem Mägdstand zu euch kommen. 
Negat. 

So weiß ich doch, daß er auch etwas bracht, als er 
. erst zu euch kommen. Er brachte zwar zu essen, aber ich 
weiß nicht waß es war. 

Legte er sich nach dem nicht zu euch? Er mögte wol 
bey mich gelegen sein, doch weiß ichs gewiß nicht. Item 
r'efert: Wir lagen ja auff meinem Bett bey einander. 

Macht er euch irgendwohin einige Zeichen? Davon 
weiß ich nichts. 

Wie sahe er auß? Alt. 
Hatte er einen großen Barth? Er hatte freylic)?o einen 

großen. 
Wenn. ihr außfuhret auf den Tantzplatz wie macht ihr 

es? Der Teuffel bracht mir Salbe. 
Wo ist die Salbe? Ich weiß nicht wo sie sein wird. 
Gab man euch auch zu essen, und tantzet ihr auch? 

Man gab auch zu essen, getantzet habe ich nie. 
Tantzet ihr nicht umb einen Bock? Die stelleten sich 

rings umb denselben, und tantzeten also herumb. 
Auff was stunde der Bock? Ich weiß nicht auff was 

er gestanden. 
Wo kamet ihr meist zusammen? Auff dem Wasen. 
Wenn ihr wegzoget verbrennet ihr den Bock? Ja. 
Waß macht ihr nochmahls mit der Aschen? Wir li~ 

Ben sie da liegen. 
Waß sagt der Teuffel zu euch? Er sagt: Röchet euch 

an den Leuten, aber ich habs doch nie gethan. 
Wie ist des Johannis Elgjes Kind das Ding zukom· 

men? 
R. ignorando. 

181 

- 771 -



Als wir euch zum Richter examinierten, war der 
Teuffel bei euch? Ja, er sagte mir ins Ohr, ich solte frisch 
leugnen .. 

Wie hattet ihr den Bund mit ihm gemacht? Er hat 
etwas von mir, weiß nicht auß dem Finger oder Fuß 
genohmen. 
· Wo habt ihr des Sathans Zeichen, den er euch gege
ben hat? Ich habe den, meyn ich, an der Hand. 

Kamen viel Leute an den Platz zusammen? Ja. 
Wo ist das Liecht so ihr mit euch genohmen? Es 

ist vergangen, denn es schon lange ist, seyd ich abgestan
den. 

Wo ist die Geige, welche ihr geführet? Sie ist zum 
Krauß in der Neugaßen. 

Wo wird die Geige, gehalten? Auff der Stuben. 
In waß für einem Ding haltet ihr sie? In einer Nuß

schalen. 
Wer ist der Geiger gewesen? Der Krauß und sein 

Weib. 
An waß fürm Orth auff der Stuben ist die Geige? 

Ich bin noch nicht gewiß, ist sie zum Krauß oder aber 
zur Schullerin in der Schwartzgaßen. 

Ist denn die Schullerin auch ein Hex? Ja. 
Wie viel Compagnien sein zu Creutz? Zwey. 
Wer ist der Heerführer unter eurer Compagnie? Ha

nus Hirling in der Neugaßen und sein Weib. 
Auff waß fuhret ihr weg? Auff einer Kehrruth oder 

sonsten waß wir bekamen. 
Wenn der Teuffel bey euch lage, trieb er Unzucht 

mit euch? Ja, es war eben als wenn mein Man ehrlich 
mit mir lebet, außgenohmen daß er gar kalt ware, sonsten 
aber gestalt wie andern. 

Welche war die Geigerin? Die Krausin und die Schul
lerin. 

Wo ist die Drummel? Ich weiß nicht, sie ist zum Hir
ling oder in der Schwartzgassen. 

Ist die Köllerin auß ihrer Compagnie? Ich hab sie 
niemahls gesehen. 

Die Georg Herberthin denn? Die ist auch nicht auß 
unsrer Compagnie. 
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Wie schuffet ihr die vielle Butter? Wir molken an 
den Atzen, Ecken und Zeunen. 

Waß braucht ihr für Wort? Der Teuffel war immer 
bey uns; 

Waß hatten die leere Säcke in der Scheuren zu be
deuten? Der Teuffel bracht Frucht durch Kroten drein. 

Wo haltet ihr die Kroten? In einer Kaulen in unserm 
Schopfen. 

Wo. ist die Kaule eigentlich im Schopfen? In einem 
Eck halten wir sie. 

Habt ihr eure Kinder einiges gelehrt? Nein. 
Habt ihr vom Teuffel oder von einer andern Zauberin 

gelernet? Vom Teuffel. 
Waß war doch für Materie in dem Scherben? Es war 

einem Soldaten. 
Wo ist die Salbe damit ihr euch fortgemacht? Ich 

ineyne sie sey gantz verschmieret. 
Womit schmieret ihr euch? Ich weiß nicht waß es für 

Salbe ist, die Krausin und Schullerin haben mir dieselbe 
immer bracht. 

Wo habt ihr die Fahn? Zum Hanus Hirling. 
Welche sind mehr Hexen? Peter Ehrmanin, Hanus 

Schnellen Daniel. 
Wo helt Hirling das Fahn? Auff der Stuben. 
In waß hält ers? Ich meyne in einem Tuch. 
Von waß ist es gemacht? Von Leinwanth. 
Wisset ihr keine außwäl tzige Hexen? Keine weiß ich. 
Wie viel Kinder habt ihr getödt? Keines. 
Wie macht ihrs mit den Leuten, wenn ihr ihnen das 

Hertz außnehmet? Wir stachen das Fleisch mit Nadeln 
auff und machtens nachmahls wieder mit dem Fehl, wel
ches wir abgelöset hatten, zu, undt strichen es mit ein 
wenig Salbe an. 

Wie lang seyd ihr bey ihnen gewesen? Ohngefähr 10 
Jahr. 

Als ihr geschwemmet wurd, merket ihr es, daß ihr 
geschwommen? Ich habe das nicht vermerkt, ich meynete 
aber ich lege auff dem Boden. 

Glaubet ihr nun, daß das Wasser eine rechte Prob sey? 
Das weiß ich nicht, ist sie recht. 
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In loco supltcit. · 
Wisset ihr noch einige Hexe? Nein ich weiß nun nichts 

mehr. . 
Ihr habt ja auff mehr Leute geredet. Ja, es ist wahr, 

die aber schon von mir bestimpt, undt auffgeschrieben 
sind. 

Sind sie denn nicht alle in eurer Gesellschaft? Nein. 
Wie kennet ihr sie denn alle, da ihr doch gesagt, daß 

ihr außer eurer Companie keine kennet? Haben uns auff 
dem Feld angetroffen. 

Waß ihr uns heut bekant, gestehet ihr, daß es wahr 
sey? Ja. 

Habt ihrs aus freyem Willen oder auß Furcht ge
redet? Was wahr ist, habe ich geredet, und guttwillich 
bekant. Item refert: Meine Kinder sind dieses Lasters 
nicht bezugen, man sol es ihnen nit vorwerffen. (Fr. 
Teutsch, a.a.O., S. 747-764). 
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SZEBEN V ARMEGYE Fr. Teutsch 
. SÄCHSISCHE HEXENPROZESSE 

~on ben im folgenben mitgeteilten (>e~en4>toaeffen finb alle bil auf 
ben leiten, bet in Sd}aal fpielt unb beffen 'ilulgong unbdannt ift, in 
l)eutfcf}fteua gefloff en. l)ie btei @emeinben l)eutfd}fteua, llnef cfJenbotf 
unb Rlolbotf waten utfptünglid} jßefivungen bet 'äbtei Reta, nacfJ bmn 
~uf~ebung fie an ,Petmannftabt fielen (1477) tefp. an bie ()etmann• 
ftdbtet ~tot>in4. 1 l)ie btei ()tte ~atten, nid}t uollbmd}tigte <iemeinben 
bei SacfJfenlanbel, in beffen jßefig fie all Romitatlgemeinben roaten, 
bie niebm ®eticf}tlbadeit, inbem „ bie 3 l)ötfet tRicf1tet", bie fie fidJ 
felbft roä~lten, fie aulilbten. l)ie ~ppellation ging nacfJ (>etmannftabt, 
bem aucfJ bie ~ö~m unb RtiminalgeticfJtlbadeit auftonb. @Su ift bei biefen 
(>r,;enptoaeffen fteti · ein ,Petmannftäbtet tRotl~ett bet ßeitet getuefen. 

l)ie Rteuaet ?l!toaeffe finb entnommen bem: 
Protooollum 1 Actiones Forensee, praeprimis Oriminales 1 tam 1 

oppidi Primarii Szasz-Keresztur 1 quam 1 reliquorum duorum an
nexorum 1 ut pote 1 Meschendorft et Sz. Nicolausdortf 1 per appella
tiones et provocationes adJudioem Primarium 1 Oibiniensem derivatas I 
oontinens 1 Judioe hoc tempore primario existente Vird .Amplissimo 
ao Oiroumspecto 1 Dom. Christiano Baas 1 Senatore Oibiniensi meri
tissimo 1 haud postremo, 1 Oppidanis vero 1 Michaela Folbarth Judioe, 1 
Georgio Sohwartz Villico 1 In oommodum Boni publici, ad exeru
plum et Immitationes 1 serae Posteritatis, in propagationem in· 
violatae 1 justitiae, ss. scripturae et regulis juridicis reoeptis ! oonsonae 1 
ut et ad· promovendum bonum et puniend 1 um malum institutum 1 
Anno 1695. 1 Per 1 Thomam Meltzer Schenkensem 1 p. t. Reet. Soholae. 

~i. SJlflllet ~at biefe ~toaeffe fcf}on gdonnt unb filt bie ~eut 
nocfJ moflgebenbe 4il rbeit: jßeiträge aur @ejd}id}te bei (>e~en11loubent unb 
bei ()qenptoaeffel in Siebenbiltgen. ~rnunfcf)roeig 1864, t>muettet. . 

1 (S. II. eebeul) 'i>cll f&d)flfdJe !RAtto1111l11trmD9en. „ne nd)ttgefd)td)tltd)e 
etubfe. 0ecmAHftClbt 1871, @). 6. 

Archiv des Vereins für slebenbUTgische Landeskunde NF 39 (1913), 709-803. 
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'tlie ~blcf)rift ift eine b11d1fto1blidJ nrnnnr mit ful9rnben 9lb• 
tucicf)ungen: 'tlie großen brntjd)en \811djft11brn finb nacfJ bcr jruinen 
Drt~ogralJ~ie umuenbet, bie 3nterlJnnftion ift ~in unb wieber l:lcrbcHert, 
ftatt bc~ ~nft ftetl gebrnnd)ten cf ift einfnd) t, flott di ftet~ eu !lt!c§t. 

l)ic ~lnmerfungen tuollen einige not1urnbige jad}lictie unb jµradjlid}c 
l.!rläutcrungen geben. 

ißd bie inviolntn justitia betrifft, \o mufJ fie freilid} fiel} ba~ 

.t>aupt l>er~üUen, um nid}t ~u fe~en, tun~ ~ier i~r .3u @~ren gejdJn~. 

1. ~ro3ef1 gegen l~corg 6d)obel. 
Anno lß!Hi die 6 Apr. ift fiir nn~ 'tlrcl) •'tlörffer•ffiid}tern in 

fivenben 9led}ten erfd}ienen fütor @eorgiuß 6dJobel adversus In cnusam 
attractam 1 i)auib !Ed}neUin in appellnta cnus!l snspitionis, in beme 
Ador In causnm nttrnctam be\d}ulbiget, nlß ~nbe i~n Inctn im !ller• 
bad}t angmbet, er ~ette i~r ein Stalb getretten, bafl eß uemcfen 111iitfen. 
Sold}em !lletbad}t einen Sd}ein ~u neben, f ü~ret 1 ncta genugfnme .ßeugen 
an unb bieweil Actor ge~dfiig unb fo böje öffterß auff ber 6d}nellin 
!llie~ gewefen, bafl er eß im .t>off nid}t bulben fönnen, f o mufl et fd}tumn 
mit feinem .t>au[Jgefinbe, bn[J fie bem Sl'nlb nid}tß get~an, bleibet alfo 
bie @;d}neUin im '5d}aben. ~nmittelft aber erwarten mit nod} deliberatnm 
amplissimi domini judicis primarii · hornm trinm pagorum. 

lnctae .ßeu11ni~ aber, meld}e~ fie bem Actori geftellet, befte~t ~ier 
innen: 

Testis l. !llalentinu~ ~olbart~ jnr. et fass. 2 al~ ~ingeruffencr her 
Sd}neUin uerrucftel stalb 3u fe~en, ~örete id} ben @;d}obel im (.~arten 
fd}re~en, e~r nod} etroafi auft i~n gmbet 1uurbc, 1ueil bie 15d}nellin fagte: 
fe~et, mit iit ba~ stalb ~ertretten: nu~, nu~, 1uen1 gilt ba6 ober bin id} 
im !llerbad}t? i)arauff antwort bie Sd}nellin: weil bn allein im .poff 
gewefen, ~abe id} bid} nid}t in fleinem !llerbad}t. '.l:lem fd}on abge~ogenen 
nalb aber ttJar unter ber .t>aut im '.l)innen ba~ 5Blutt ~ufammen ge· 
ronnen, bafl ein bluttfd}roar~er ~lecfen natürlid}, al~ ~ette mann mit 
einem ~ufl ba~in getretten, ~u le~cn war. i)a6 Sd}leimd}en aber wat 
gan~, wie el auffgefd}nitten murbe, war bas @ebärm aud} fo ~ertretten, 
bafl ber IDlu[J barau[J gefloäen. 

' 'tlle fidienblltgifdie @.letld)tlftJtad)e macfite batnul futA lnctus (a) bet (ble) 
~ngdlagte. 

1 !IBleber~elt fiel! bunter: jumt11R .et faBsuR t•qt =er legte ben ~lb nb unb 
jagte aul!. 
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2. ijnbreal SdJufter jur. et fass.: 3m .f>off bei Sdjobell ~örde 
id}, all l)ingeruffener, bie Sd}neßin : <n fan ja @ott fold}e ßeute nid}t 
ungeftraijt laflen, feget nur, wie bal Ralb aertretten, auff bal rueff 
ber Sd}obel: nul), nul) lC. ut test. primus. 

3. @eorgiul !llitjd} jur. et fasti.: illl ein 9lad}bar meifl idJ, bafl 
ein Ralb fo gutt wie bal im '.l)orff nid}t roar, unb bal ift roa~r, bafl 
ber Sd}obel ber Sd)nrllin @fitter 1 offt aufl bem .f>off gejaget, bafl fie 
au mir fommen unb ba gelegen ift. · 

4. 3uon Rul)l)irt jur. et fai;s.: 3d} war in bei Sd}obell .f>off 
unb fe~e ber Sd}neUin Rned}te bal Ralb aufl bem Stall laflen unb bafl 
el frifd} unb fpringenb lieft bifl au ber Ru~, ba el anfing au faugen. 
'.{)er Sd}obel aber jagte: Segel, .f>anul, bal ~ie~ frißt immer mit 
meinem flfü~ unb id} l)abe nid}tl bafür all Ungtbulb unb lieflige 9leb~n. 

Deliberatum Amplissimi Domini '1~riftiani .\)aal, judicis Primarii 
trium oppidorum: iBeil @eorgiul Sd}obel fid} mit brm 3urament 
purgimn milffen, bafl er bal Ralb nid}t getreuen, alfl roirb (ir bauon 
abfoluiert unb bleibet bie jd}ab~afftige im Sdjaben. 

2. q!ro~etf gegen bie <irmannin. 
Anno 1696 die 29 Febr. ift für uni 3 i)ihffer BU~trrn in fiirnben 

9led}ten erfd}ienen 3acobul .f>erbert~ Actor adversue Inctum $etrum 
firmann in appellata causa suspitionis, in beme Actoris iBetb auff 
Incti iBeib gmbet ~at, all wenn er uerbäd}tig ßauberung wegen. 
'.l)nrilber Actor roieber Inctum sub juramento reifflid}el ßeugnil ein• 
geftellet wie folget: 

Test l. IDliel i!orinain: '.l)ie lirmannin fagte: !Hein IDlann ~at 
mid} fa~ freflen, weil i~me ber Jtu~~irt gefaget ~alte, bafl id} melfen fonne 
unb bafl id} aud} aum IDlid}. Sd}neUen gewefen mm, bal idJ amat nid}t 
leugnen ran. ßum Sd}neUen war id} mit bem '5djod}tert,1 aber idJ gieng 
einer milfligen Rul)e, nad} bem id} ~u .pauf e gemolcfrn ~atte, bil ba~in 
nad}, weil id} ben Sd}od}tert nirgent feien fonte, f o trug idJ i~n in .f>4nben. 

2. @eorgiul 9luflbaumerin: Unfet Solbat fagte, bafl et bie Ciirmanniu 
aum. Sd}nellen gatte gef e~en, bafl fie gemolfen. 

3. $aulul !Binbeti~: ~or 4 3a~ren fa~e id} ein iBeib in unfnm 
.poft, ftu~ t>ot ~age, bafl el nur bal .f>embb an unb bie Sd}utae für 
~alte, eigetlid} f al)e id} nid}tl, gebacf)te aber, el mm bie <irmannin. 

1 54!f1f. be lletter = bot tRtnbt1le4, {)4fen, lttl~e utf. 
1 elcfJf. = 1Jlelff4&el. 
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4. !Jlid). ~iltdJ: iBor 4 3abnn fabe idJ btt'J 5tunben im 4Hbenb 
ein !Btib »om firmann betaue fommen unb aum .t>erbcrtb binein lauffen, 
giene ibm nad) aum .t>erbertb in .t>off, funte el aber nid)t finben, bal 
~ieb aber n>ar außgetrieben unb war all wenn rl ne.rfdJeudJt n>m. 

5. 3acobnl Sd)mari idem quod 4 tus. 
6 . .t>anul .t">irling idem quod 4 tus. 
7. @eorgiul inu&baumer idem quod test. 2. 
8 . .panul Wlüllerin: i)ie lirmannin fam einmabl weinenb au uni 

nnb fagte: i)ie n\eiber au ff ber @aff en ~eilen uon i~r gmbet, bau 
fie eine i:rub wm nnb id) babe unterf cfJieDlicfJma~l groue ID1ll~e mit 
meinen stil~en ge~abt, ba idJ immer bie litrmannin in tBerbacfJt ge~alten . 

. 9. IDlid)arlil SclJnelll filiue: 3acobi ein 3a~r »ergangen fagte 
id)1 wieber bie lirmannin: a~a bu aauberifdJer ,Pnnb, mann ~ette bidJ 
not 20 3a~ren »er brennen f ollen, fie aber f d1wieg ftill. 

10. liat~arina Sd)nrllin: 3dJ börrte, baß ,Panul Sd}ufterl So~n 
wieber beß (irmannl Sobn fagen: mtin ~ater ~at beine Wlutter nnter 
unfer einer Ru~ bcf ommen. 

11. 3uon Ru~~irt: i)ie Sd)nellin fagte mir einma~I, baß fie nidJt 
meUen fene, meil i~re 9lad)barin gar gutt fenne. i>al fagte idJ bem 
firmann, mau für einen Qlerbad)t bie .ßeutte auff fie ~etten, mebr n>eiü 
idJ nid)tl. 

Deliberatum Ampl. Dom. J udicis Primarii horum Pagorum : 
Aotor foll lncto bie Sd)macfJ abbitten unb au Straffe fl. iO aa~len 
juxta. § 8 Lib. 4, Tit. 2, Lib. 4, Tit. 4, § 1.1 

+A 3. SZt'dol!;umentumot (712-735) Carl Göllner latinbet(ls ujraközle~ben (140-163) vettUk be a 
kötetbe. 

!_,.-' 
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4. \\3ro~eff genen bic @eorn ~erbcrt~in~ 

Anno 1700 die 6 May comparuit Actor @eorg t1erbrrt(J flooet 
ruieber lnl'tum ID'lid)aelem ~olbart~, unbt 11iebt uor, wir bau fiel) A. 
mit 1. in etwal wegen: rinel ßnunel geaanftt, inbeuen fr~r I. in brr 
ITTod)t. barnuff ein $ferb franf Worben, ba ~ätte 1. au Actorie !Bruber 
gef O!ll: 3dJ ~abe euren IBruber im fSerbad)t, rr ~litte mir mein $frrb 
umitten, i~r milft i~ml unterfagen, ober id) werbe i~n t~lltioen. 

' i>le &liierte• §t btl lilAenlanbredltl iiaffen 111rnl9: Lih. 4, Tit. 2, § 8 &e• 
~lmmt, bat ge~o,ltntl unb 111elter lltrfoufttl QJut llom ilgtnUlmer 1110 tri flnbet 
1urld9tnommen nmben rann unb Lib. 4, Tit. 4 § 1, ~a& ber '.tt>tfdjlag mit'° fl. 
gell,at IDerbea rann. ~on Sd)madJreben 'anbelt ber 5. ~tt. bei 4. ltudJel. 
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Pro secundo ~abe 1. Weib etwal gmbet, baj3elbe begefrce AC'tor 
3u beweif en. 

Resp. 1. IH fet}e bem alf o, bafi fie fiel} au ff bem ijelbe mitt einanber 
ge3a11fet, unbt inbe[Jen felJ i~m ein $ferb franf Wotbm, f o ~alie &r 
fret)lid) bie @ebancfen auff Aetorcrn. 

Pro secundo, ~at mein !IDeib etwol gmbet fo ftel)tl 311 betueifen. 

Testes Actoris. 
1. Test. @eorg 6cf}mieb Annor. 76 Citatus juratus et fassus cst: 

'.tlafJ 3~n A. befituegen gefteUet, weil G:r bflJ A. ein ßeitlang getuolinet, 
all f olle (ir fagen, ob G:r wa[J übell bon ilJm ge~öret ober gefelien, fo 
~abe <it nid}tl ge~öret nodJ gefe~en weber bon A. nocf} bon feinen ~ltem . 

. 2. Testis 3o~ann IDlüUer 11nnor. 5G j. e. f. !lleiln id) mit A. ein 
.fined)t getuejen, all jolte icf}I fagen ob id) wa[J bon ilJm gefelJen, jo 
~abe idJ gar nicf}tß gefe~en. 

3. et 4. Test. IDlicf1ael ijolbottlJ unbt @Simon IDlerten simul fuere, 
j. e. f., bafi fie A. au 1. gefd)icft unbt Hin fragen lauen, ob G:r bie !IDorte 
nod) gefte~en wolle, waä ~r burd) Actoris !Brubet A. 3ugejdJicft unbt 
betfünbigen la[Jen? R. 3a. 

5. Teetis IDlartin IDlüUerin an. 66 j. e. f. idem quod Test. 1. 
6. Testis 6tep~anu!3 !Bagnet annorum 50, j. e. f. bafi 1. !llleib 

All i~m fommen, unbt 3u feinem älteften 6obn g·ef agt: '.tlu ~oft mrt)n 
idJ aud) gefe~en, ba[J man gemolfen. R. <ir ~abe nicf}tß geje~en. 60 ~at 
fie 3um jüngften 6o~n gefagt: Dbet biftu eß? einet unter eud) beybn 
f oll wafJ gefeben ~oben: unterbe[Jen fte~et Ylnna @ebbetbin an bet l~üt 
unbt ~ötet 3u. 

7. Testis 6te~~an ~agnet filius praecedentis junior annor. 27 
j. 0. f., baä 1. !illeib au feinem )ßnttet f ommen, unbt im .t>off au !einem 
!Brubet gefagt: 6tep~an ~agnerß 6o~n folli ja aud) gefe~eu lJoben, 
ba[J man gemolfen ~at, aber Testis !Btubct ~abe nicf}t!3 gefagt, unterbeflm 
~abe ~nna @ebbert~in f old}el ge~öret unbt A. !Brubet ober ~lbuoraten 
entbecfet. 

Testes 1 ncti. 
1. 'festis ~mmiel .ßubuig eire. annor. 46 j. e. f. !illir ~oben offt 

!llafier au A. ge~o~let, jo ~at A. !illeib einma~l au meinem 6o~n gefngt: 
ltt folte nid)t !lla[Jer ba ~o~len, jonft wolle fie i~n mit einem $riegel 
~erau[Jfcf}lagen, ~at i~m aucf} gebräuet, brauff ift .uni inncr~alb 8 lagen 
ein fcf}öneß ~iillen franf unbt ber~ett Worben, fo bo.ben wir bie @ebanden 
auff A. gel)obt. Itom ~inelmo~lß ift mein 6o~n mit A. 6o~n aufi· 
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gerillen, ba lJat unfer ,Pnnb ein ffil)fje gefangen. Go fja.ben wir A. auc:f1 
etmnß ba1>on gef c:f1icft, f o ~at A. mJeib gejagt: ,f)abt ifjr baß ~leif d) 
gefrfj)en, f o magt i~r aurf} bie !Seine frefJen, unbt ift ir~r ungebulbi!J 
rnorben, ba ift unß nad) etlid)en ~agen ein fc:f1ön junge! ~iilltn 1>erlJr~t 
worben, fo fjaben wir gteid)roofjl bie @ebanfen auf .A. m3eib gel)obt. 
Bane fassionom in examine Generosi Domini de Frnnckenstein negat. 

2. Test. IDliifJael ßub1uig ann. 40 j. e. f. >lform ~a~r fjaben tuir 
mitteinanber \ollen rrt}fen, f o jagte .A. id) folte befJer \ßferb anfp1rnncn, 
f o fjnb ic:f1 mic:f1 · woUen tFufimn, ba fjaben wir unß geAanfrt, baä rr 
meinrllurgen auff brr ~aftnnc:f1t ift grftrafft worben 1, am anbern · i:afj 
nod) ber ~aftnnd)t ift mir eine ~u~e plö~lic:f1 umbgefnllen unbt gt• 
ftorbrn, ba l)abnt wir bat .per~ brfe~cn, fo fjat eß ein S!od) innen gefjabt. 

3. Test. 9.nid)ael ßubroig annor. 23 j. e. f. 3c:f1 bin mit .A. <Sofjn 
auflgeritten, fo fjat .A. <Sofjn gejagt unb gefragt: ob wir auc:f1 · ben 
\ßferben 9.norgenß .paber geben? fo ~abe ic:f1 geantwortet: 3a wir geben 
i~nen tuenig, ifjr benn, gebet i~r bcnfelben aud)? H.. 9lein, wir geben 
i~nen ein tuenig 1>on ber mnr~el. bo fragte id), bon wafJ bor mur~el? 
mber ~r 1uolte mir barauff nid}tl antworten. 

4. Test. 9.nartin <Sd)ufter annor. 38 j. e. f., bafJ ifjn !."in ber ~ret}tag 
All 9lad)t AU fic:f1 geruffen unbt gebetten, ~r f olte ifjm ein franfeß \ßferb 
aufffjeben, wie ~r ~infommen, fjabe ~r gefefjen, bafJ ein fd)önel \ßferb 
ba gelegen unbt fefjr 1>er~e~t geroefen, jo ~aben fie el wollen nufffjeben, 
unterbefJen fetJ i~m fo bürb s worben, bafJ ~r batb ~ötte umbfallen miifJen, 
enblid) fet} el ifjm bod) beflrr worben, fo ~aben fie el 1>or Zob ~eroufJ 
unb in einen anbern <Stall fjineingefd)lcppt, am anbern Zag alß ~re"t}tag 
bnt Inctns Actorem angmbet, jo iftl barauff bifl <Sonnabenb ·All 
IDlorgen mit bem ~ferb befler worben, alfo, bafl el geftanben unb 
fre~n. Item llnfer <Solbat ift AU A. gtfefJen 8 Zag bot ()ftern ttnbt 
~ot A. CSolbaten ein l!ami\ol mad)en f ollen, jo fompt A. mJeib unbt 
jagt: 'l)er Solbat fjätte fie AU uni gcfd}idt, wir folten ifjm IDlild) fd)iden 
bUm ~rliftiicf, f 0 ~at .mein meib mit unferm IDlöbel gefd}icft, wie tl AU 
A. ~inein fompt, fo fi~t ber <Sotbat auff bem ~ifd) unbt arbeitet, fd)aitet 
~inter fiel) unbt fprid}t: 3ft bat nid)t meine! mJirt~enl IDlen\d)? ant• 
wortrt A. mJeib: 9lein, eß iftß nidJt. !Salb barauff fompt unfer <Solbat 
All .\)aufe unbt will eflen, fo jagt mein mJeib, fie ~ätte i~m ja bie IDlild} 
ge\d}idt, ba fagt ber <Solbat, id} ~ab mein S!ebetag feine IDlild} geflen, 

' .Sut ~aftnadJt ~et !Rfd)ttag, 1110 ble 9ladibatfdiaft ble !8erge~en grgrn ble 
91ad)bat[d)aft•otbnung ftra~. 

1 (5ftd)f. = batllJ fdJIVOdJ, 
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id} lJab oudJ feine bolJlen lofien, ee ift aUee erlogen nnb ba9 bat fie 
aud} onbers1uo probimt. 

5. Testis \ßetrus ~olbartlJ annor. 30 j. e. f., bofJ ~r lung~er 
gfböret, bafl bie ßeute A. im !BerbadJt bfr ßaubmt) ge~obt, in\onbcrbcit 
1ueil A. immer jo gutte \ßferb [Jätte. 

6. Testis @eorg ~!ein unnor. 38 j. e. f.: !lliir ~oben ilJn immer 
im !Bcrbacf}t gr~abt ber @iitter wegen. 

7. Testis \petrue !Bagner nnnorum 3!) j. e. f.: 3cf} (Jabc oclJörct, 
bafJ bie füute A. immer im !llerbad}t gcbnbt unbt gejagt: 'lllofJ für 
jcf}öne \ßferb ~oben A., ba fie bod} nur wenig ~utter babcn. 

8. Testis \ßaul ).ßitfdJ anno1'. circit. 36 j. u. f. in omnibns 
punctis idom quod Testis 4. 

·9, Testis @eorg 15d)nellin annor. 4 7 j. o. f.: Actoris Weib lJOlet 
l;nmn~l ~euer 3u une, unbt wir finb in ben @ebanfcn gfturjen, fie bätten 
\elbft ~euer gebabt. 

10. 'l'estis IDlicf}ael !Jtotb nnno1'. 80 j. e. f., bafl A. Weib (Mrofl• 
mutier AU Testis !llieib gf\agt: Sie fönue 1ueiter nicf}te alß i~rt'n eigenen 
9lu~en babeim br~alten. 

11. Testis ~mmies 15cf}ullerin annor. 70 jur. ot f.: i<lem (1uod 
Testis prttecedens, baä fie es 3u igm IDlutter gmb~t. 

· 12. Test. IDlicf}oel 15d}miebin arm. 60 j. et f. !llieiter 1ucif3 idJ 
nid}ts, al~ wenn A. Weib ~at gcbacfen, ~oben wir uns 1>muunbert, 1uo 
fie ee gcnogmen, bamit fie fo ge\d}mimt ~at. 

13. Testis @eorg tSd}neU annor. 24 j. e. f.: ~ie ~acf}bagr gaben 
A. 1uegen ber @ütter immer im !llerbad)t ge~abt. 

14. Testis \ßetrue !tnuno annor. 39 j. e. f. 3d) ~abe gelJört, bafJ 
einer gejagt bat, ~r bötte A. Wfib gefrben uom 9.JMfen fommen. ltern 
3cf} (Jabe mid} mit A. IUfgen einer !Jlcife ge3anft, fo ~at ~r mir gebreuct, 
id) \olt el nur im tSinn (Jolten. !Bier l:ag lJernad}, in ber ~re~tag 3u 
nad)t ift mir ein guttdl \ßferb µlö~lid} franf Worben, unbt ben anbcrn 
'l:a!l !Jeftorben; jo bin icf} in ben @ebonfcn ge1ue\en, all fie lJätten mir 
jolcf}el 1>er~f~t, tueil A. beu '.tag al9 bat \ßferb franf 1uorben, neben 
n1ir gingefogren. 

15. Testis .t>onul IDlerten annor. 29 j. e. f. Wir gaben eine 
SlulJe gffallffet, uon einem ~ennbiirffcr, biefelbe gaben 1uir 3 WodJcn 
im tStall am ,Peu gegolten, aljo bafl fie nicf}t igrer. !ßiel getuuft, ber~ 

felben ~aben tuir fürtrefflid}rn ~u~en genobmfll, fo bafJ meine Wlutter 
in ben 3 Wod}en 2 ad}tel !Butter ba1>on gemacf}t, enblid} gaben tuir jelbe 
f)naufl gelaflen unbt bf~ bie .peerbe getrieben, gaben aber uon ber ßcit 
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an berfelbcn feinen 9lu~en ne~men fönnen, fo bafJ 1uir biefelbe umuecf)fcln 
miifJen einem IDlucferibörffer, uon felbigem ~at fie A. nocf) ben\elbigen 
~ag ab!lewecf)felt, unbt bie ift wiebet gutt Worben, bafi A. berfelben 
gutten 9lu~en genogmen, eben wie wir auborn, ba finb wir in bie @ebanfen 
geratgm, A. ga.be uni ben 9luven genogmen, weil er bie Ruge gewecf)jdt, 
unbt uni nicf)t einmagl 11efraget, waa eß fiir eine .ffuge fel}? ltem t.Jobe 
idJ ge{Jörrt, bafJ eitept.Jan eicf)ulletin gefagt: A. mJeib t.Jabe ibr einmabl 
~lad)U außgewäfcf)en unbt uermel}nct, et wäre igr, ~ätte bocf) enblidi 
benfelben müjjen folgen lajjen, fel) aucf) bar~u geftrafft Worben, barauff 
fel} gebacf)ten @5tepgan @5cf)ullerin ein IDläblein geftorben, fo glitten fie 
bie @eban!en auff A. ge~abt. 

16. Testis ~aul ®cf)nell junior, annor. 24 j. e. f. bajj A. mJeib 
8. l:og für Oftern AU ignen fommen unbt IDlilcf) begegret, fo lJabe 
Tostis \Dlutter bctfelben gegeben, unbt baß fel.} eben an bem l:age ge• 
wefen, all fie AU. Testi 4 to fommen. ltem bajj fie au ·r. 4 to nempe 
IDlartino ecf)uftern im 9lot.Jmen bei eotbotenl IDlildJ gego{Jlet, unb ba\3 
ber eiolbat gefagt: <ir gälte fie nicf)t uetlangt. ltem gabe (ir gel)öret, 
bajj etept.Jon ecf)ullerin A. f!Beib im ~etbad)t IJätte. 

17. Test. @eorg eicf)neH annor. 46 j. e. f., bajj eß ~war böfe 
fäult.Je frt)en,. mf'onbergeit A. f!Beib, neibifd), nanf{Jafft etc. item bajj A. 
Sol bat AU Test. fommen unbt gef agt: IDlein fmirtgin ift gl'WifJlicf) 
eine ~ei. 

18. T. !Bonl}ta 3änoß, Pastor eqnorum annor. 52 j. e. fass. bajj 
lit A.. eogn einmagl bei.} bet etube 1 gefcf.Jlagen, loeil (ir nicf)t gutt ge• 
IJilttel, lo gabe er gebreut unb gefagt: fruart nur bu folt mirß gutt 
brAat.Jlen, cl\ (oll nicf)t lang anfte~n. !Halb barauff innert.Jalb 8 ~agen bin 
id) franf worben unb gani uerberbet, alfo baä aucf) eine f!Balacf)in, 
1uelß)e micf) lJat wollen curimn gefagt: ~~ rudre mir uon ßeuten, aucf) 
bie ~eule gaben gcfagt: fteiunb muftn beAat.Jlen bajj bu 3enen gejcf)lagcn 
~aft. ltem bajj A. mJeib benen ,Pirlcn baß IBrob immer mit ßanf geoebrn, 
einema~I lJal fie gar {cf)wacf)el geben, f o bin icf) igr au ,Pauje gongen, 
unbl geja~I: f!Bie ift8, bajj igr ben ,Pitten baß !Brob immer mit· ßanf 
negeben, ba fie eß bocf) f o gröblid.J uerbienen? l)a ift fie befcf)tuml worben, 
barauff gab icl) gefagt: .pogl bicf) ber l:euffel mit ~einem !Brob, id} 
will bitl nid}t megr geifcf)en, brauff ift mir baß eine ~ug uerborben, 
fo gabe id.J bie @ebanfen auff A. gegabt. 

19. 'festis ete„gan ~aoner Senior, annor. 50 j. e. f.: liinmat.Jl 
bei IDlorgenß ftfige fame A. unbt gatte in ein eäcfelein froutiel ge• 

1 <Slld)f. = eteat, ble \lJfetbe~mbr. 
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ßtaben, fo ~obe idJ baIJct bie @ebonfcn genol)men, et mönete bomit bet 
@ütter man madJcn, benn l!r faun innergalb 5 WodJen einen 18adJen 
ober 6ped ~anbsbicf mäften. 

20. 6tept.Jan ~agner jun„ annor. 27 j. e. f.: (fönna~I ol~ idJ 
mit @eorg 6d)nellen im ~orff guttet, \o waren 10ir in einem ~3nctof!en, 
ba jagt @eorg 6d)nell: Stomm 6teµf)en \cf,jau, gier fomµt A. Weib tlom 
9.JMfen, barauff fam icf,J t.Jerauä, unbt \cf,jaute ein !illeib in A .. pof! lJi11cin, 
ßC{Jen, ba gien!l il)r @eorg 6d)neU nad), unbt fcf,jaute an bem ~enfter, fam 
unb fagte: 6ie ift in bie Stuben gegangen, 6ie gat ein 11utll'~ tiencr. 

21. Test. @eorg Eid)neU annor. :rn j. o. f.: '.Ila(J ~r cinc9ma1Jl~ 
mit Test. praecodente ein l~ofienf)üttcr gl'Weje11, unb gegen IJJlotgm 111111.J 
3 U~r ein !llieib~bilb ge\ef)en burdJ einen 1oüften .poff 1 bolJerfommen, 
er fcl.} lJin gclauff~n 311 fegen, tuct felbc \et), biß l;i:r aber ginfommen, 
fct)e fclbe hll A. {Jineingangen, unb feinen ~ran\) aufget.Jabt, {Jabr enttuebber 
ein ®dJaff ober einen 6cf,JocfJtert in ber .~anb nef)abt, unb 1uie fie lJinein· 
fommen, {Jttbe fie felben auf ben l:iidJ gc\aut. 

Item ~ineßmaglß ale idJ @eorg ~ilbern bienete, tuolte idJ irIJr frill)e 
außreiten unbt @tafi {Jo{Jlen, wie id) in .\)off ginaufi fam, fo \aIJr id) eine 
untet einer Ru{Je fi~en unbt melfen, wie fie micf,J abet in adJt. genuI1111cn 
ift fie batlon gefprungen, bafi icf,j 6ie nicf,jt funte uon ~lngefidJt erfennen, 
{Jabe bod) bie @ebanfen immer auff A. 5illeib ge{Jabt. ltem l!ineßma{Jl~ 

gabe id) mit A . .peu gemadjt, fo gat A. gefogt: 3cf,J mct)ne nidJt bofi 
@eorg 6cf,jobel aucf,j beriet} einer 1oäre, benn id) {Jabe nid)tß uon ilJUt 
ge{Jötet, glaube aucf,j nicf,jt bafi baß !illafier eine red)te ~robe frt). 

Anno 1701 Die 17. Dezemb. tuurb~ in Actione @eorgii .perbcrt{J~ 
uubt f linet ~rauen ferner µrocebimt, ubi l. IDNdjael ~olbart[J folgcnbe 
ßcugrn einfteUet, A. aber pro A<l voeato \einen !Srubet conftituiertt 
ncl)mlidJ ben .panu~ ~etbert{J. Quaeritur l. A. A<lvocatum, nn habcat 
quid contratlicendi contm ~'estes? Hesµ. Nihil. 

1. T. Wlartin ~!ein annor. (iO c. j. e. f. Beuge roi[Je, bajj 1. ficf,j 
immer 3anfgaffti!l etAciqet gegen bie ~ente, audJ lJaben fie bic 6olbnlcn 
eine .pe~e gc\cf1oltrn, 1uornedJft fie 311111 Heunrn fommcn uubt ilJll ne= 
fronet, ob bie 6olboten fie eine .pe~e ~ie\ien, barauff 'l'. gefugt: ~u, (:tr 
lJiitte e~ ge{Jört, aud} baf> fie ef)rlidje füute fcf,Jelte11, aber bofl 'l'. 1oaf> 
uon .pe~ml.} 1uüft ober gejel)en, fönue et nid)t fage11. 

2. T. @eorg !tlounet annor. 64 c. j. e. f. 3cf} roeijj, bafi bie 1. 
bct) brn 2euten immrr f u~µcct ge1uejen, nnbt bei.} bem !Bacfcu, ob fie 
fcf,jon turnig IDlegl gc~abt, lJabe fie bodj fut allen anbern ntef)r, oucf} 

1 =ein unbebaulet, nid}I betuo~nler ,tiof. 
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idJönn ~h'ob gef)1tbt al~ bie übrige Weiber, item {)abe fie me{)r ~ulkt 
ale bie jo uiel !lfü{)e gr{)abt, gemad)t. Porro interrogatur 1. ab A. ob 
er nodJ maß cinhUIUcnben {)ölte: R. 311. 9fodjbeme bai3 ßeugnijj einge• 
no{)mcn 1uorben, (Jabe. fid) bei3 @eorg .pcrbert{)~ @:lo{)n @eorg, mit biejen 
lfübcn gcncn bcn 1. {Jörcn laffen: !.fi3 joU nid)t lano anftc~en, i{Jr jolt 
eure .l)änbc mrnben; nacfw{)enbi3 in ber 3 ten \IDod)en jet)c 1. ein ~frrb 
geftorbcn. A. µroteftimn unbl bcge{)ren joldJc9 bocierter al !egando: 
~mrnn nud) bieje ITTeben gerd)e~en tuären, ruiire fold)e~ ba{)irt 311 bmten, 
bajj 1uo l. ben ~roccfJ uerfpielen tlJiit, 1uürbe. ci3 ibm ~art faUen. 

3. 'I'. @eorg @:ld}nefl annor. 25. j. e. f. 3cfJ {)abe ge{)öret, baß 
@eorn .perbertl)~ Eio~h 3u 1. gejagt: .Röä nur föjj, 1 bn ltJirft nodJ beine 
.l)ilnbc 1uenDc11, nacf)u'e{)enDi3 fet)e l. fin $ferb geftorben. 

4. Test. IDlid)ael .\!ob1uio annor. 40 c. j. o. f. !Bon bcr ßeit ~er, 
baß idJ geöeuget, bin id) immer unglücflidJ, in bcme mir aud) ein 
gcjunb uubt junger Dd)s geftorben. &~ 1Uare bem DdJien bai3 .paupt 
bijj 3ur ~ruft fefJt gefrfJrooUcn. ltem {)abe A. i~m an brn ~ng, al~ 
(;fr gcAeugi·t, begegnet unbt gejagt: 3cf) ruei[J fd)on nrna HJr ge3ennet 
{Jitbl. ~lud} jagte Testis ferner, bajj ruofern bie Dbrigfdt ben @eorg 
.\)crbcrtfJ nid}t {Jarl bebränen mürbe, mürben bie füute für if)m nicf)t 
bcftef)en, inf onberf)eit ber I., bie bet)be A. feien immer im @efdJret) gemefen. 

5. T. IDlartin tEdjufter annor. 38 c. j. e. f. pariter arfirmat fas
sioncm antea lectum. 

6. T. ~anl mitfdJ annor. 3li c. j. e. f. ufflrmat fassionem antca 
depositum, de cneteris nihil. 

7. 1'. ,panui3 IDlerten annor. 3li j. e. f. aftirmat fassionem antea 
loct11m. ltem: Umb bai3, 1ueiln &r ge3ennet, wolle A. 1~11 in bie @:ldJnllc 
f ii(Jrcn, rin ~fetb fetJe i{Jm nad) bcm Hrnonifi geftorben, aber noc:{) 1.>or 
bcm brrncn lJabe 'l'estis uermet)net: \&G füJC tmf]r~I gcmejrn. llem {)lthe 
I11ct11s ben Beugen 3u A. gefd)icft, unbt anbeuten lafien, bn& 1. Willens 
llliire nu :5d1iif1bnt9 Beugen einAtt~olen, wenn A. mit wolle, bn benn 
A . .So(Jn gegen ßengen gef11gt: \IDir ttJollen H)n bie '..trnbrn le{)ren fuchen, 
ruo fö fic nidJt fnnn fud)en. 

~crncr 1uurbe bet) Unterf ud)ung bcr Beid)en ba~ ~!amen llor~ 

geno{Jmen, unbt bie Beugen llerteren, bie A. negieren alleß .. 

Anno 1701 Die 9. Septembr in actione 3 tia lnctus coram 
Generoso Domino De Pranckenstein Testes sequentes producit. 

1. 'l'estis @eorg ~nf)baumer annor. eire. 52 j. e. r. Df)ngefö{)r 
fürm ~al)r ltJnren ber malten 6c!)obelin ~(pfel llerftoblen ltJOrben, bn 

1 6iidJj. Sfijeu = nbeu, aud} In ber !8ebrutun9 aaulmn. 
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erlegte 8ie 3um füidJter bic @mcf}tigfeit, umb bie ~Vfel 311 jud)en, ba 
tuurbe mir T. bie (fommijfion auffgetragen, 1uelcf}e~ idJ audJ lloll3L'!1Cl1, 
f11nb biejdbe ~pfel aber nicf}t, alß icf} nun 3u A. auff bie etubc fame, 
fanb idJ 31uar ~ipf el ba, aber bocfJ n icf}t llerftol)lene, unter an !>mm jol) 
icfj aud} lliel ller!läd)ti9e ®ad)en bajelbft, als fllid)e ~öpffe, in roeldJrn 
unterjd)ieblicf}e ~rncf}t, al~ (forn, @erften, .paber etc. tuore. l>aranff 
fame id) unbt 3eigete joldJes bem 9tic{Jter an, tuelcf}er jpradJ: l>a~ ift 
eben jold)e ~lrbdt alß 3u111 @eor!J Sc{Jobel, jdjicfte barauff 3u mel)rem 
@lonb•n nocq anbm 2 IDlänncr al~ ~onl ,Pellli9 unbt ~aulum SdJluorb, 
baf3dbe 311 bcficf}tigcn, tueld)e eß aud) lJoffentlicf} aljo 'befunben. 

2. et 3. Testis ~faul ,Pellli9 annor. 45 unbt ~au! Sd)IUurß 
annor. 40 c. j. o. r. ~lß @eor!J illnfibaumcr bic uerbädJlige ®acf}cn, jo 
er .Auuor ndelJrn öUlll A., bem UtidJter reportimt {Jatte, jdjicfte ber füidJter 
uns bct)ve 3u mel)nm @laubni[J jolc{Jcs AU beficf)tigrn, jo befanben 
mirß, nadJbnne mir auff bie Stuben geftiegen, ba[J in einem gro[Jcn 
~rudJtrorb uon 2 ~iibeln nid)t mrl)r alß eine l)anblloU neuer .t'>aber 
au ff btn ~oben geftreut war, in 4 @efäBen in jebem anberle~ ~rbjcn, 
in 2 @efääen \Bol)ncn, weld)e andj nid)t einerletJ 1u.aren, in 2 @efäf3en 
~lodJfJiaomen, in einem @efäfJ ein 1uenig @erften, itern ein wenig .pirjdJ, 
unbl 2 ruotr. tritic. anff bcm !Boben blofJ liegen. 

· 4. Testis ~faul ®cfJnell annor. 24 c. j. e. f. 3cfJ l)abe uon meiner 
Wlutter gel)öret, bajj A. ~eib jolle 3u il)r gcjugt ~aben, wo nnd) bcr 
8d)obd wafJ llon mir gejagt l)at, jo bin icf}~ nicf}t allein. Item (iinmal)I 
fam A. ®ol)n AU unß, unllt jafJ neben mir, unter anbern fragte idJ ifJn, 
tuie. ftel)et~ mit l>einer 9.llutter ~~äbig? antwortet ~r: tß ift nun f u 
1ueit fommen, baf3 idJ me~ne, fie 1uiirbe auffs Waf3er fommen, aber 1uir 
fürdJten uns nid)ts. 

5. T. ~foul Scf)ncUin rnuter pruecedontis annor. eire. üO j. c. f. 
C:tß jagte A. einmafJI 311 mir, nodJ bem @eorg Sd)obd e~fquimt 1uorben: 
obgleid) ber 8d)obel gejagt,· 3dJ jelJe aud) eine ,Pefe, lo bin idJ bodJ 
nic{Jt eine. 

G. 'l' .. ~anus l&l!JlFfin arm. eire. 40 j. e. f. idem quo<l antea lilius 
~aul Q:lgjes. 

N. B. Testis priori loco 1 mus ffiließ ~obuigin addit fassioni 
suao hoc: Wad) beme wir ge3eunet ()ollen, traffe idJ be~ A. m.leib an, 
ruelcf)e im ßorn jagte: bie, f o au ff un~ ge3eu!}et, tuerbenß bodJ aUe be• 
3o(Jlrn müflen, baranff fam mir9 in einer IDlitttuod) 3u ITTadJt in linfe 
~lug, baran id) unjäglidj 9elitten. 

Testis priori loco ß addit hoc: ~inmal)l 3anfete ficf) A. eolJn 
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mit 1. nnbt \prnd} neben anlletn, watt bu jolt nod) bie .l)t'inbe nienbcn, 
nadJ 8 'l:agen ftatb ein \d)ön iungeß ffiofl. 

Tcstis i bidom 15 .• pan II~ IDletten a<ldit: 9ladjbe111c Wit neAeuget, 
finb mit 2 \ßfetb geftotben. 

7. Testis @itepl)nn .pel1>igin annor. 36 f.: ~lh'l id} einmal)! ijladJ~ 
ins )!ßn~ct AUt !Höfle eingeleget, gienge idJ bel) ben ~adJ ben\clbcn aulll· 
AllWnjdJen, ftrnb A. Weib bafelbft, meldJe einen ~uif3en 1 anfi bl'lll meinen 
oui.w1uajdJen l)attc, unb 31ui1cf)en ben ilJti11en gcmängel, weld)en fie 
mit AUtncfgeben miifien im bel)jdn anbmt Wdbet, balb barnuff ift mit 
ein stinb oeftotben. 

8. IDlntlinu!! ®cf)uftet antea_ etiam T. fassioni suae 11ddit hoe: 
bojj geftern A. AU i~m fom.men, unb jein Weib bet 6cfJminbel wegen, 
lo Testi in~ ~anpt gefommen gebetten, feine ptäjumption auff A. AU 
f)tlben, jonbetn 1.Jielmel)t l>otm @eticfJt cJU jagen, bafl e~ il)m o1)ngefii1)t 
1oiire Allfommen. 

lnstituitur confrontatio, ubi A. a<l primi priori loco notati Tosfü; 
fassionern respon<let quoad •J. punctum: Wir wif3en nicfJt, bafl 'l'. 
be'I} i~tem füben Waflet 3u uri~ ge1)o~let. 

Quoad 2 dum: 3d) weifl nicf)tß l>on ffiöl)ef(eijcfJ, wenn man mit 
1Do[te ein @lieb nadJ bem anbetn abne~men . 

.A<l 2.di Testis fassionem respondet negando. 
Ad a tii Hp. 3dJ leugne bet m3ut~ nid)t, fintemal)l eß feine tJet• 

bödJtioc Wur~el ift, fic ift nocf) cJU bejel)en. 
Ad 4 ti Testis. Rp. quoad 1. punct. @iie wif3en uidJtS l.Jon bem 

\:ßfctb, 1>iel 10eniger ba1>on, bafl fie 1. batumb angmbet. 
Qnoad 2 dum: SdJ leugne nid}t, b11f3 icf;) bem @iolbatcn nid)t ljötte 

lllflCll 9Jlild) Cjoljlcn, 1ucld)Ct ba11101)!ß ncfoftrt uubt fdn !jette~ gcficu. 
Ad u ti T. fm1s. lt. Wit föunen onff jolrfJC Wdje bcn ~fctbl'11 

not n icf)t~ lJcl fen. 
Ad U 'I'. fass. R @iie jel)e il)t fübetag, 1uenn fie jelbft ijeuer 

nc~abt, nicf)t AU il)ten 9lndJbO~tn g:rnet All l)olen gegangen. 
Ad 12. T. fass. R. @ott (Jat mir~ geben wormit idJ gejdJmimt. 
A<l 1-i. T. fnss. R. 3cf) l)abe mit felben mein fübetag nid)t geAanft. 
Ad 15. T. H.. ~cf) l)abe feine fful)e, fonbetn ein Rolbel 1>on einem 

9"Rucfcnbörffer oeruui)\elt 1>or einen jungen Odjs, 1uir l)aben aucf} frin 
Shllb 1.Jon berjelben ge309en. 

Ad 1 ß. 'l'estis fassionem R Tesfo1 lJ11bc gejagt, fie l)attcn il)r lebelong 
batJOn nidJt gmbet nh'l nel)ml. 1>om ~etbacf)t, uon wrncn beß .R'inbes. 

' 6ödjf. =ein 18unb .tJanf ober madJ8. 
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Ad 18. T. R. ber !Balad) leugnet ja, bnä er unfmn ~necfJt ge• 
fdJlagen, maruntb folten iuir benn berbäcfJtig jein, quoacl 1. punctum. 
4uoad 2 dum: Wir ~aben immer gutte~ !8rob gebadrn. 

Ad 19. T. R. 3cfJ fan jo uicfJt mliften. 
Ad 21. T. R. Wir finb offt burcfJ be~ Step~an !Bagnerß @arten 

gegangen, niß unfer !Batter cJU .\)anuß Scf}uftern franf lag. Ad poste
riora duo Puncta nihil. 

Ad fassiones 2. septemb. latas sequenti modo respondent: 
A. 8 vi T~stis fass. R 3d.J bin bt'I} niemanbent gemejen, bid· 

weniger iemanbrn gebetten. 
~ß nmrbe auff biejeß A. baß .\)aujj biiitimt, ob einige indicia 

notabilia iuiirben AU fiuben fein, ba finb unter anbern folgenbe gebtadJI 
1uorben: liin ~öpfelein e~er, ein fnottigeß ~ild)elein, ~uluer, ein aeber• 
1uijd1 etc. Worauff bann bie !Be'l}be A. Aluar jebeß abjonberlidJ r~ominimt, 
1uelcfJe in ge~altenem Q:~amine folgenbeß befant :. 

U xor interrog. !IBaä l)abt i~r in bem ~öpfelein.? 
Responsiones. !iß finb .pelfen, e~ gat mir fie l)eute eine arau gefaufft .. 
1. !!Barumb legt il)r b1e li'l}er nicfJt be'l}fammen? 

R. 9.Rann pflegt bie alte l>on ben neuen abAuf onbern. 
1. ~folget 1ueldJeß finb unter biejen bie alte unb bie ncugclrgte? 

H. Wer fann~ im Sinne galten. 
1. !Ißie wiäet il)r benn llie neugelegte 1>011 ben alten ~u uutcrjd.Jciben? 
R 3cfJ lege fie in einen Storb wie id1 fie in bie Stubrn bringe. 
I. !Ißenn igre 1 .\)iiner legen joUen, leget i~r i~nen benn feine unter? 

R. €ie fucf)en i~nen felber 9leftet unbt legen bal)in. 
1. !IBaä ift in bem ~üd}eleiu? 
u. Q:ß ift Salv. 
l. >mol)er · ift bae \l!ul1>cr? 

H Unf er Stnrd1t mögtß balJin getl)an ~aben. 
l. Wajj ift biejeß? 

H. Q:in ~ebenuujdj. 

1. Wo~er gabt i(Jr ben? 
H. 3cfJ iueiß nid1t tuo il)n uujm \Dlannlleute geno~mrn. 
Vir examinatur: Slennet 3l)r baß ~öpfddn? 
llespondet: Q:ß ift mir nicfJt 1uijHidJ, baf3 eß in meincut.pauje g<1uejen. 
l. ~Bo tl)ät il)r bie ~9er ~in 1uelcfJe cuu .\)üner gelegd? 

H.. ~ie (Jätte in ber Stuben ein .Rörblein an ber ffia~me ~enfen, 
barein tl)äte fie jelbigc. 

l E5äd}f. = fll[f. 
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1. 5marnmb ~enfen in eurem et all f 0 l)iel @stucfe @:leite? 
R. 5mit pflegen 5mintetß ßeit bie ~ferb in etoll bomit anaubin'tlrn. 

U xor denuo exnminata. 
I. l!Benn i~t fd)wimmen ltlerbet, waf1 roetbet i~t llon <iud) felbft 

~alten? 
R. @ott roitb aud) bo bet) mit fein, icf) ltleifl bo)J mit nid)t übel gebirrtet. 
I. \IDofJ t~ut man f old)tn f o fd)wimmen? 

R. IDlan witb i~nen ja i~t med)t t~nn. 

I. \!Ban ift baß füt ein ITTed)t? 
H. Nihil. 
1. l)aß fein l)ie!leid}t .peFn fo fd)Wimmen? 

R. Ciß fuetben ja bet fein. 
J. !illenn i~t fd}wimmct, f o roetbet i~t aud) eine fein? 

H.. C!ß tuitb ja f o fein. 
1. \!Bott i~t wenn i~t eigentlid) fcf)roimmet rure @siinben .befennen? 

R. ~cf) wetbe fie ja al6benn miiflen befennen, id) ~abe amat ein 
reineß @emiflrn. 

filacf) glüdlicf} uoUenbetet \IDoflerprobe wutbe @eorg ,Petbert~in 
weiter eiaminimt. 

!ßefennet i~t eure @siinben? 3dJ weifl nid)t~, wafl f oll icf1 befennen. 
@51l)'o i~t ein ßaubetin? 3cf1 meifl nidjt bip idj eine. 
@so fönnet i~t aud) nid)t. aoubetn? 3d) wei& nid)t fon icf}. ~cf) 

fan nicf1t. 
3~t fagt, wenn i~t fd)wimmet f o wiirb i~t eine ,Pe~e frin? 

~cf} ~obe mein fübtag niemanb let)b get~on. 
5melcf1e füt ßaubetfunft ~abt i~t geletnet? ~d.J fann wiebet mein 

@eroif3en nid)t teben; 'oa~ roeifl id) AllJat, baü 'oie @sdjulletin un'ot anbet 
1111~t mand)ma~l an unß fommen. !illie fie ~ineinfommen fin'o, 1ucif1 idJ nidJt. 

Fortnr arl tortnram rt ex11minata fatetnr seque11ti11: 
~eld)e,; ift l:>ie (S}eioerin in il)m 1 (fompaonie? ~ie Eiimon 

Eidinrllin. 
\IBO ~at fie bie @eige? ~d) mrt)ne On bet ma~me. 
~tlß i~t AUetft letnet, wer fam bH) ~ucf)? ~in steiabcrin. 
5mie le~ret fie Ciudi? Sie fagte mid nur, wie man brn 9ht~en 

ba~eim be~lilt. 
\IDotan melfen bie ,Prien? ~oß mci\j id) nid)t. 
ilßoran ~abt i~r benn gemolfen? 9'lut uon S?fi~en. 
ffilolfet i~t alßbenn wenn il)r brt)einanbet tuntet? ~ret)tid). 

1 6äd)!. = _tnm. 
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füe bet ~euffel Anetft be~ eucf) fommen, 1uie IUat et geftalt? 
~r fom in bie @stuben al~ ein nned}t, bae einem gtaurt. ~r Qlltte, 
m<t)ne idJ ld.Jtuarue Rleiber an. 

\ffienn id) eurem filndJbaf)r bie ~ferb tötet, wie mad)t il}r~? SdJ 
f)obe if)m feine~ getöbtet. 

~on wafl rebet ber ~c uffel nirn 11et3u ~Ud) fam? ~r rebete uon IDMfen. 
~In 1ua~ molfet if)r? ID3it gingen öfter~ nur on bie ~lucn. 
Ulebct i~r wafl babet)? 9lein 1uit fd)lugen mit einrm @stod baron. 
!lliie lang f et)b il)r eine .pe~e? 2 3of)r. 
!llio ton!)et il)r? !lliir faf)ten lJinaufl. 
!lliurauff fol)ret il}r l}inau\j? fillond)mol1l auffm !BcfJen bnrd)~ !)·cnfifr. 
!llio l)at il)r br~ '.tenffel~ ßcid)en? 3dJ mfi& uon fdnem, er l)nt 

miciJ nicf}t ge6eid.Jnef. 
!llienn il)t 3nfom111en fomet, roie brenne! bnß ~ied}t, jo ilJr mit 

e111f) lJinonfJ nef)met? lgnorando. 
Wo nnl}met if)r bie eµrt)fen? illland)mal}l nur bo, IUll 1uir ()incin= 

fommen. · 
mo fllmct il)r benn 3ujammen? !Bnlb in biejem bnlb in einem 

anbmt .pauje. 
!lliie fet)b i{Jr benn in bie Stuben l}ineinfommen? ~lud.J nut bnrd) 

bo~ Ulüf)rlüd)elein in bet ~biir. 

~of)er nrndjet il}r bie !Butter? '.l)oß gnb !Butter, roaf3 id) molfr. 
Wenn il}t auf bem ~rlbt brlJinmmrn famd, fnnbt i{Jr rinioen 

!Bocf bajelbft? 3a mir funben einen. 
~an~et if)r aucf) nmb benfelben? 3a 1uir tan~eten barumb. 
S?ii[iel ilJt ilJn nid)t an .pinbern, · roenn if)r Urlaub· uol}met nnbt 

l}cim. AUgct? C:fs ift mir jo All (Sinn, al~ l)iitten tuir if)n bolJin nerüfirt. 
~n 1uafl fiir @eftolt fompt ber '.tenffel? @leid) mir ein illlann 

ober ~ned)t aber bod) jd)1uar!)lid). 
Wie {Jot er cud) getaufft 'f fillit norftioem Woflrr. 
füie lJir[le ~r eud}? ~olfJarina. 

Wie l}iejjet i{Jr il)n? ®atf)on. 
m1 er jemal}lß brt) eu~ gelenen '( ~a, er jngt: ilJr fel)'O mein Wdb. 
Wenn er brt) eud} lage, mor euer IDlonn oud) bei) end)'? ~n, 

· abrr rr tuufte nicf}tg bauon. 
Wenn er alfo belJ eudJ loge, wnre e~, nl6 1tm111 eurr ~[Jcmnnn 

mit eud) 311 tf)un lJÜtlei' Wdn, e6 luare falt. 
~ft noLfJ einioe ,\)e~e mrlJr aufl enm (fo111p1lgnie'? tlnjre 9ladJbolJrin 

i"lr~ ~111111'5 ~föictiru 't ori)trr. 
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!lliet ift bet @eiget? ~et @eotg @icf)obel. 
@iinb eud) eure @iilnben uon ,Pet~en (tt)b, bajj i~t end) brm 

'lrnffel urtbunben? liß ift mit uon ,Pnucn fütJb. 
In loco Snpplicii. 

!lßijjet i~t nod) einige mit biefrm i!aftet belegte fäule? ?Rein. 
@efte~et i~r. bafJ i~t füt @ott unb aucf) filt un~ maf)t gmort, 

majj i~t brfennet, unbt n>olt i~t barauff i~t ~eben lajjen, bojj il)t bie 
recf)te ~a~t~eit gefagt? 3a idJ werbe batnuff ßttne ftetben. + 

+A S. sz. dokumeIJtumot (747-764) Carl Göllner ujraközleseben (164-184) vettük be a kötetbe. 

- 764 -

H. ~ro3cfJ gcocn 'llic ~nun~ S\iiUcrin. 
Anno 1700 die 9. Nov. compnrnit co1·n111 nostl'is ·A .. \)anue 

Sl'Olletin, flaget 1vieber I. 6trµ~anuß IDlnum ober @emeinb IEdJJllieb, 
1.>orgrbrnb, 1uie boji 1. Weib einrn 6djmetoen am tjnfl, jt·~o unb aud) 
11od1 au 6.dFfJburg !it~nbt, weiln nbrr ber 6d}111et~ei1 3uneno~mrn, l)nbr 
l. i~t einen !Botten gejd}icft unb jagen ln[irn: 6ic jolte ilJte Wet)jen 
in -ad)t ne~men nnbt beben[en, er ~iltte fie im l8rrbacf)t al~ tvi[ie fie, 
tuajj feinem mJrib 0111 iJujj LlbHienoe, fie joUe gar tvo~l aufdiauen, benn 
wo eß nid)t bt\jrt toiltbr, jo 1volte et tunfJ anbete nnfnngen. Ite111 ba& 
I. gejagt: 3d) banfe bit @ott, bnf3 id} nid)t bin etc. wie anbrc. 6old)c'3 
bc9rl)te fie aucf} 311 IDif:jrn, IVO()ill el'S qcmetJnet ftt). R. 1. m.Mln mir bie 
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@emeinb I. .t>off ii&ergeben, unb einen füffer brauff bauen wollen, ba· 
roieher ift A. ~eftig geroefen, nnbt fold)el nicf)t augeben wollen. !Beiln 
hcmnad) ber 5cf)nmuen meinem mleib bermaflen augeno~men all er 
uor nicma~ll gettJefen, ~abe id) fre~licf) A. all ~abe fie fd)ulb baran, 
im ~erbad)t, wafj abet bie !!Borte anlanget, ba ~abe niemanbm brftinunet. 

Testes Actoris. 

1. 'f. 3mmial Sd)ufter 11nn. 40 c. j. e. f. Inctus ~at mid) au 
A. gcfd)icft, unbt · fogen lajjen, lit f)abe fie im !Berbacf)t, alt fet)e fie 
fdJnlbig an feinel !!Bei bei we~em g:ujj, fie j olte bie !lDet)fen bebenfen, 
1uo es nid)t bejjer umbe, f o wijje er nid)t wie bie Sad) ndlgte aus• 
lauffen. Itcm !IDofern A. roilrbe 1. S!eute fd)itfen, f o hJolte er benfelben 
feine Vlntmort geben. Item ~abe T. ge~ört, ba& J. gefagt: .tfd) · banfe 
@ott, baf3 icf) nid)t bin ein ßaubmr, ein <i~ebred)er unbt ~obfd)ltlger 
tuie anbm. . 

2. 'J'. füon~arb g:ol&art~ ann. 4G c. j. e. f. A. ~at mid) au 1. 
gefd)icft unbt frngen lauen, wafJ er ntit bem iiberfd}ic!ten fBotten ge• 
meinet, fie fi.lnne fiel) in bie Sacf.le nicf)t rid)ten, J. aber ~at mir !ein 
!.tlefd)eib oel>en roollen, bis enblicf) jagt er: !ir ~obe felbige in !Berbad)t · 
1uegen feinel !!Bei bei we~em g:u ä. fie f olte fid) unbt bie Wet)fen be• 
henfen, bcnn wo ci nicf)t bc[1er wllrbr, fo ml)gte et1ual gröjimt brauff 
erfolgen. 

3. 1'. ~nrobul !Binber ann. 38 c. j. e. f. iclem qnocl Testls 2. 
4. T. @eorg Sd)miebin ann. 40 c. j. e. f. \Sie ~abe uon I. !lDeib 

ge~ört, bajj rl gejagt: ~d) ~abe awar audJ uorma~ll einen we~en ·au& 
aber bod) nid)t fold)en roie je~o gcl)abt. Item .Beuge ~abe ge~ört, bafl 
bie .ponul lilgjrfin au I. gejagt: 9licf)t laflet el, wif3e aber nid)t roo~u 
fie e~ nemeinet. . 

5. 'l'. i:~omal .f>irlingin ann. 30 c. j. e. f. nibil ad rem. 
6. T. @eorj\ .perbert~in ann. 22 c. j. e. f . .Beuge ~abe uon 3o~ann 

~lqjr~ lllitib ne~l)rt, bajj fie gejagt: 'llcr Scf)mieb roiU einige anff 
.BnubmtJ anrcbcn, roir werben aud) fe~r uon i~ncn gefreüe11, tuenn er 
nur onficng, uießeid)t ml.lgte el irgenblroo~in aufllauffen, ~at aber 
nirmanbcn beftim4Jt. 

7 T. @eorg Sd)ufterin arm. 34 c. j. e. f. bafl Beuge 1. Sd)roieger 
11efrogt: ()b i~rer Sd)nilrig ber ~ufJ ge~eilet? R 9lein, unb fagt weiter, 
id) befilrd)te, bal böje ~rt~ mögte i~r in bie 58eine fd)lagen. 

8. 'J'. @eorg Rlcinin ann. 36 c. j. e. f. nibil ad rem. 
9. T. 3mmial t)elt>ig ann. 38 c. j. e. antea repudiatus f. nibil. 

lllmlnlolllrdilb, llleuc 1Jol91, lllan• XXXIX, ~elt 8. 50 
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Teste,; Indi 

1. T. ~nbreat @alter ann. 36 c. j. e. f. 3o~annie tilgjet !illeib 
~at offt 3u mir gejagt: 3cf} jolte et A. untnjagen, fie jrrüe i~nrn baß 
Rinb. ltem ~r ~iitte uon 3o~annit fBagnert !illeib ge~ört, bau fie 
gejagt: tie jel.Je, alß fie ~älte mrlfen joHen, eine bide · Ströte uulet ber 
ffu~e gelegen, fie aber ~ölte et jiir RulJmift angefe~en, bi( Rtöte abet 
glitte i~r ben IDlelcfübel 2 ma~l umbgeftoaen, fie jel.J l1inein gangrn unb· 
jolcf}et i~rcm IDlann gejagt. !illeld1rr l)erauü fommen unb biejelbe in rin 
.f>ol~ gefpie[Jet, aber fie fet)e balb bauun fommen, ben anbern stag ~abe 
A. gejagt: fie ~älte einen 8cfJmcrQen in ber @:iciten empfangen. 

2. T. 9.RicfJel 9.Rerten ann. 46 c. j. e. f. Vllt mid) A. @:id)IUefter 
einmal)! anlanget, icf} jolt ilJr eiu 1!1inbd)cn acfm1, jolcfJct l)abe icfJ i11r 
abgefcfJlagen, ba bat mein ~ferb ben ganuen '.tag o~ne auff~ören 
ge~ärnrt, ba~er icf} bie @ebanfcn genol)men, He 1)ätte et il)m er3ci9rt. 

3. T. 9.RicfJael @5cq11Uer ann. 40 c. j. e. f. 3d) ~abe uon A. @:idJulb 
3u fobern gel)abt, 1t1elcfJer l1alben 1t1i1 .offt 1Uieber eina.nber ge1uejen, 311 
bem l)at mein Rinb auff 2. 2öcf)er in ~lttnen unbt 6eiten gr1UolJnen, 
fo baß aucf} bie fü~te gejagt, e6 fet)e ilJm uon. 2euten, fo ~aben wir A. 
im fBerbacfJt gc~abt. 

4. T. ~aul 5ßitfcfJ ann. 37 c. j. e. f. 3cfJ 1ueijj, bau meine ~ltern 
mit A. (illern n>egen ßaubmtJ gctl)ä'l>iget, 1ueiu aber uid}t 1uir e(! nb· 
gelauffen. 

· 5. T. ~nbret !llinber ann. 64 c. j. e. f. 3dJ l)ürete uor 6 3a1)ten, 
bajj ~nbreae ,Peluig 3u A. gejagt: @sie freue i{Jm bat Stinbt, umb 
f olcfJeß ~abe A. benjelben uur ber 9'laefJbatfdJafft angcflaget, jo l)abe 
ficfJ bie 9'lacfJba~rfcfJafft jolcf}er ~oi)cn Sacf}e nicfJt unterfkl)en 1u0Ucn, bo 
~at fie c~ gebulbet. 

G. '1'. @eorg !llagner arlll. 65 c. j o. f. ~au A. eine Stnl), unbt 
bocfJ 5 til.)mer 6auermildJ gel)abt, ~r ~abc aucfJ rinr, l)iitte aber fnum 
einen 1)alben ~l.)mer macfJcn fönnen. ltern quo<l 1'. praecedens. ltcm 
uon ber füötte quod T. 1. 

7. T. 9.Rid)ael Sd]mieb ann. 36 c. j. e. f. ~llt A. !Halter grfänglid) 
einge3ogen, l)at mein !llattrr bemjelben bie ~ifen angejcf}lageu, aber 
balb barauff groüen @:icfJmn~en empfunben, f o gaben n>ir ben ~erb11d1t 
auff A. unbt auff il)tr .ScfJn>efter gel)abt. 

8. T. IDlidJae\ 9lot~ nun. 80 c. j. o. f. ~111111al1l alt nebcn A. 
uorbel.J gieng, f o fame ee mir o~ngefälJr unbt in dndu ~ugenblid 3u, 
bau mir ber 9.Runb umenfet n>arb, aljo baü icfJ faum euen fönneu, 
weil id) 3uuor nid)te gejpiiret, f1abe icf.l biejelbe in ~erbod)t geno~men. 
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9. T. \midinel ElcfJmiebin ann. 36 c. j. e. f. ~aä A. 3o(Janni 
~lgje~ gebreuet, tueiln er in jeinem !Burgerampt ~troffe uon i(Jr ge• 
fobrrt, unbt nelnnt: ~r ioll mir e6 redJI brAafJlen. Item 3cf) (Jabe mid) 
nodJ in meinem Wlnobftanben einnin(Jl mit A. ge3anfet unbt biejelbe 
eine Haubrrin ge\dJolten, aber fie (Jot micfJ n idJt barnntb jud}en tuoUen. 

l 0. T. WliclJel ~cfJuUerin ann. 30 c. j. e. f. idem q uod T. 3 
!ll II rit U 8. 

11. T. \llnbre~ .f>eh>igin ann. 36 c. j. e. f. illern q uoil T. 5. 
12. T. 6tep(Jen .\)eluigin unn. 3t> c. j. o. f. ~inmn(Jl nmrbe icfJ 

A. einen fleinen ~fenuig jcf)ulbig, weld)en ~e offt l:lon mir ~iefd)e, unbt 
rodln fie uni! fl. 9 lclJulbig war, gaben wir benjelben abred)nen woClen, 
fie aber lJnt nicf)t gewolt, inbeäen ift uni ein fleineß Rinb in rinrr 
~Hnd)t frnnf worl>en unb oudJ geftorben, jo gaben mir bie @cbanfen 
onff A. gegabt. 

13. T. ffilartin @alterin unn. 38 c. j. e. f. baä ~e Act. gefragt: 
Wo fi focl)eftu? R. 9'licf)tt. ~a (Jabe A. gejagt: }llaä leugneftu, bu fod)eft 
jll ge(Jüläte ~rblen, lllelcfJet aljo gewefen fe9. 

14. \llnbret ~cfJmiebin ann. 70 c. j. e. f. tiinmag{ alt icf} in . 
~tepgrn ~cfJmiebi .f>aufi tuare, filmen i~m 2 unb wollen bie ~enfen 
tären 1 lafien, ba lnote einer unter benen &um ~cfJmieb, <ir folte i(Jm 
hie 6enje tären. A. fBatter aber fpmcf1: 3cfJ bin ber 9'lad)ba~r unbt 
nljo niilJer am i(Jr, er f oll mir erft arbeiten. ~a wanbte ficfJ ber 
:Sd1111ieb mnb unbt fpracfJ: ~l(Jn icfJ tuiU cucf) arbeiten, i(Jr freäet mir 
mdn Sl'inb, meld)rt gier lieot unbt ein ffrippel ift. ~arauff antwortet 
A. )l~attcr: Xler ~euffel fritt~ eucf) unb nid)t id). 3ener brauff: ~er 
'.tcuffd (Jot mit meinem fünb nicfJti AU fcf)affen, jonbern mit liucfJ, igr 
frd)t mir et. Unb joldJei ~at A. !ßatter gebulbet, ob et fcfJon l:liel 
.l!rnte ge(Jöret. Item 3cf) (Jnbc A. einma(Jl einen uerbäcl)tigen .t>unb ge„ 
iciJolten, aber fie gntt gebulbet. 

15. ?J3aul !Bitjcf:!in nnn. 80 c. j. e. f. IDlein ~o~n (Jat bei A. auff 
brn .\)off 3ief1en wollen, auff ßulaäung ber Obrigfcit, jo ~at A. gejagt: 
.~(Je et be9 micfJ fompt, foll er ben .palä brecfJen, melcf)eß aucf) aljo 
gefdJr(Jen, bcnn et uon einem ~ilfenbaum ~erunter gefallen unbt geflotben . 
.pobe biejeß 3war l:lon anbetn unbt nicf)t l:lon A. felbft ge(Jört. 

16. IDlicfJael ~olbartl)in ann. 60 c. j. e. f. ~ineßma(Jlt molte A. 
IDlann in unjerm .f>off ben @rnben aufffegen, folcfJet roe~rete i~m mein 
Wlann, am '!>ritten ~ag ift uni ein ~ferb geftorben, f o gaben roir tie 
@ebnnfen auff i~n ge(Jabt. 

1 61ldjf. = flo4!fen. 
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17. T. ~foul !Bitfd}in nnn. 34 c. j. o. f. A. ~abe 3u Taste 15. 
gefagt: i~r werbet ja nicf)t allel jagen, 1vafi i~r Wifiet. 

18. IDlicf)el 6cf)miebin Sen. ann. 45 c. j. e. f. ~inesmn~ls ift 
mein stinb franf unb t>er~e~t gewrfen, f o ~aben wir baffelbe 311 curimn 
öffterl auf 18obrnborff getragen unbt .A. !Bauer ~at uns offt begrgnrt, 
enblicf) fame el f o weit, bafJ baß Rinb nom !Bett nid)t funte fort
fommen, ba famen etlicf)e mJeiber unbt befucf)ten bafielb~,· ~u benen fa11t 
bnl Rinb: i'er Raun~ fompt olle ilfod)t bttJ midJ Ullbt giebt mir 311 
tdnfen, meine <illern aber fe~enl nid)t. 9lad}ge{Jenb~ lJal rl in 8 !lliodJen 
nicf)t reben fl)nnen, lo ~aben tvir eine m.lalad, in gr~o~let brm Stiub 
~elften au laflen, bie jagt: (iß 1virb andJ nicf)t reben, wdln eß bnl 
gejagt, bafJ ilJlll ber Jl'n1111~ {Jiille ~11 trinfrn geben. Itnm oll A. !Battrr 
im ~lreft IJCluefrn, l)Llt mein IDlnnn nulf !füfrlJl bei Ulicf)trr~ il)m bit· 
liifen an11efd}lngcn, ba jagte A. !Bntter: i'ie .\)imn \ollen nodj mnncijl'lll 
focf)en, fcf)laßt mir fie nur an. 9lad) 4 m.lod)en befom mein IDlann 
unfliglicf)en 6cfJmer~en im füib, bn .fd)idte (ir mid) au A. nnbt ,~11 
i~rer 6cf)wefter, bafl id}e i~nrn unterlagen foll. <ir 1u0Ue ef, iuo rß 
nid)t beßer mit i~m 11.lürbe, an einem nnbern Drtf) fucf)en. A. anhuortet 
brau ff unbt jagt: mJo i~u brr 'teuffrl n id}t gnug grritten ~at, brr 'Ienffcl 
wirb i~n nodJ nte~r reiten, ge{)et nur ~in, ben ~mf brn il)r lJir~rr 
brad)t, traget tuieber mit eucf) nndJ .pnufe. ~nblidJ all mein 9Jln1111 dn 
ll.leni9 aufffommen unb in bie Sl'irdJflt gel)en 1u0Uen, trifft A. 6dJIUL'flr1· 
~inter i~n unbt jagt: (iß bienet bod) nocf) ein wenig. 91nd) bem 'Inn 
fort ift <ir 21 m.lodJen gelegen. 

19. 1'. Step~an 'tüpferin nnn. 40 c. j. e. f. 3dJ unb A. lJobrn 
einma~l eine tmage .f>unff mitteinanber t>erfaufft, wir mein 9Jlann A. 
bei @elbel .f>älffte iibergiebt. mangelt nocf) ein ~oltrad 1, benfrlbrn ~eijcijd 
A. unbt weiln mein IDlann benfelben nicf)t nlßbalb giebt, fo befompt un\1·r 
Rinb einen @;cf1meroen am ~nfJ, ba\i brr (i)Jtrr banon tueit in ber :Stuht'n 
geflofJen, biß el ancf1 enblidJ bnriibrr geflorbrn, fo ~abrn wir ben ~fürtindJt 
auff A. gr~abt, weiht and) bie ~ir~te gefoAt: rß frl.)e non i!enten. 

20. T. ~lubreß !Uitfdjin unn. 28 c. j. e. f. it!Pm quod T. F1. 
21. 1'. @itrp~an ~üpfer unn. 45 c. j. e. f. idem quod T. Hl. lJ xor. 
22. 1'. ~eter !Bagnerin ann. 24 c. j. e. f. ~imßma~l~ fnme A. 

unbl nerwiefe mir, fagenb: fie lJabe ge{Jßrt, 1uir wollen nuff i~ren .~)off 
fou1men. i'rauff fagte id): 91ein, ber ~nul !Uitfcf)en @io~n foU ja brau ff 
fommen. iln ~abe A. mit brn ,Piinben auff einnnbcr 11e\d1lngen, unbt 
gefagt: ~r foll mir auff mrinen ~off ni~t fdJeifien. Item ba~ bie 

' liine fleine IJ!Ulnar. 

-794-



- 7G9 -

~lniefin AU T .. orfont: 3rlJ fJafie ucrnofJmcn, ifJr wonet onff A. ,Poff 
3icl)en, idJ l)nbe feinen onbmn IDlcnfdJen, ber mir mein ninb uer'l>n!Jet 
l)ättc, nl~ fie im )8erbocf)t. l!l.Mcf)e~ icf) A. nucf) gejagt, A. lagt baQU: 
iffiaf3 frone icf) nncf) ben ,Punben, bie l)inter mir bellen unb uor mir 
nicf)tl'!! tl)un tuoUen. 

23. 'l'. ~ctrn~ Sl'aunb nnn. 34 c. j. o. f. ffileine 6cf)1uicoer l)at 
A. immer im !BerbadJt ßelJnbt. Item l!Bir l)abcn einmal)! mit A. 91üse 
octfJ~ilrt nnbt unß. barlibcr ge3l111fd, bn fmnen wir f o 1ueit wicbcr• 
cinnnbcr, baf3 id) f11gte: SdJ lJobc midJ bodJ uid)tß für bem firner 311 
fiirdJtru, ober bn müntrft bidJ nodJ 1uol)l bafiir fiirdJtrn. 3cf) ~nbc mein 
fübtnq fein gntt~ uon il)r gcl)öret. 

24. T. (füorn 6dJmieb ann. 80 c. j. o. f. IDlid)ael Sd)mieb fcf)idte 
micf) An A. !Bntter, unbt licfi benfelben auff einen Jfürbad)t anreben, ba 
1uolt ~r mid) nid)t anl)Dren, fonbern mnd)tc mid) bar~u greulid) au&. 

25. 'J' .. pann~ !Bugner nnn. BO c. j. e. f. (:S:r (Jabe uom .pnnu~ 
')Jlerten gcl)ört, bajj er nodJ in feiner 3ugrnb mit A. unter bem ~ferb• 
lJiittrn einmal)! !Böge( 3u fnd)rn gegangen, unb .pnnuß IDlerten l)ätte 
l'llicijr, A. aber feine 11efuuben1 A. l)ötte nudJ etlid)e bnuon begel)ret, 
1Ucilt1 er 11bcr il)r fcir.e geben 1uoOcn, fonbern biefelbe niebcrgetl)an, ift 
biU er bie \13ferb nuffgefpnnnet eine bide Shölte brauff gelegen, alfo baß 
\:S:r fic ba !Jälte li'egen Lnf3en. 

26. 'I' .• pauu~ illerten ann. 132 c. j. c. f. ~He id) bic mJcingiirten 
l)uttet: unb A. in !llieinoärten befam unb bicfe!be uerflagt, ift meinem 
l8ruber bal'!! hefte ~ferb geftorben, itleoquo notabeno suspoctus. 

Anno 1700 die 17. dec. cornpurriorot 3o(Jot1n S?öllerin coram 
Ueneroso Domino @eorg. g:rand do tjrancfenftein Judice primario, 
mod. Procurntoro 3o{Jnn .. ~1erbertl) una cum .r. IStepC)nn ro?aurer et ojus
clom Arlrneato logitirno constitnto, uhi J. Pars tueitcr ßeugen pro• 
bucieret, bero fassiones folgenbe fein: 

l. J ncti T. ·.~au! g:olbart~ ann. 55 c. j. e. f. m1 icf) einftenl 
uon ber A. ein ~ferb entlel)netc unb bamit einen Xag acferte, ben 
anbrrn IDlorgen bege~rte folcf)el wiebernmb, weldjeß fie mir aber nid)t 
geben wollen. 3cf). fagte: ~enn il)r mirl nid)t geben wolt, unbt · micfJ 
in ber ~lrbeit uer~inbert, wiH idJ eucf) uon bem einen ~ag nid)t~ 

3a~lrn, an einem @iontag l)ernacf) uor ber ~ird)en fame fie unbt fagt: 
()b icf) il)r benn nid]t~ geben wolle. 3d) fagte: 9?ein, wir wollen. uor 
bie ,Pemn ge~en, fie fagte: 3d) will nid)t mit fommen, a&er el wirb 
eud) gereuen. Unb wie id) barauff au[! ber mefper fame, fanbte id) bal 
~ferb gan~ nafl fd)wi~mb, fül)rte fold)el auff bie @a&, eß wolle unbt 
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funte aucfJ nid}l ge[Jen, btad} niebet, bafJ id) el3 nac:f} .\)aufe fü~ren 
milfJen, an bem %ag nod) fturbe joldJcl3. A. ift immer im @ejc:f}re~ 
gen>ejen. . 

2. T. ~anul3 ~(gje13 ann. 40 c. j. e. f. ~U6 id} .A. einften pfanbetc, 
unbt i[Jr eine Retten na[Jme, ~atte fie gegen bet IDlid)el !Sc:f}micbin mir 
gebrc~et unbt gefagt: @r f oH mirß noc:f} be3a~len. !Ball:> nad) bem breucn, 
famc in einer 9fod}t o~ne We[Jtng meinem So[Jn in 9tilcfcn, fµrnnne 
uon bem lBett auff fagenl>t: D 3efu, e6 ift ein grofie13 m3cib ~il'r, fie 
will mit 311 trinfen gebrn, bafJ er jo geftnlter !Sacf}en ein Shiµµcl 
tuorben. Iteru al6 id} an ber ~ortion Sforn aufJgetrieben, nnb fie fidJ 
wegerte i[Jr Ouantum AU geben, [Jabe ic:f}l3 faft auj3ge'l>rungen. 9fod} 
einem ~n[Jr wurbe baß stinb franf, ben britten %ag 1uare' c6 tobt. 

3. 'l'. ,Pnnu6 mnjel3 m3eib Eiopl)ie ann. 36 c. j. c. f. VW! mein 
!Ulann ber A. ~fnnb genof)men alß !Burger, l)at fie meinem IDlann 
gebreuet: mJart[J i()r folt mitl3 be0a[Jlen, bicjc6 uiare gegen ~~riftng, 
umb iJaftnad}t fame el3 meinem ~ungen 3u, bafi er bcß 9ladJtß in ein 
gtofJe13 \Sd)re~en fommen, weld)er uom \Bett bifi auff bie !Bancf, rueiü 
nidJt wie, gefdilept lUotben. '.l:ien IDlorgen barauff fragte ict ben 31111grn, 
n>afJ i[Jm bie !nad}t gefe[Jlet? ~r ~at gcf agl: ~6 ~ätte i[Jm ein grofie6 
mJeib 3u tiinfen gebrac:f}t; wafJ litr nid}t l)ätte trinfen fönnen, [Jätte fie 
3um ;Jenfler [JinaufJ gejd}att 1, ein gnn~e6 3a[Jt über umb 1 U[Jr 9'ladjtß, 
[Jat el3 ein ungewö~nlicf}el3 ldJrr!Jen tlerfil()ret. ~urbe an ber fltucffnoc:f}rn 
ucrberbet, bafJ e6 nunme[Jr gebücft ge[Jen mufJ unbt ein Rtiµµ'H ift. 
!i)rauff al13 bie ~and ID'lettenin geftorben, unbt id} mit ber 1.SJcorg 
5cf)miebin. · auff ber 2eicf}e gienge, frnote @eotg Eid}miebin, ob br6 
5c:f}ullerl3 ffinb geftorben? 3d) fagte: <!e fe!Je geftotben. mie 5d}111iebin 
fagte fmtet: !nur A. [Jat i[Jr eß frefJen, 1ueiln fie fiel) umb einen 
!.ßfmnig ge~anfet. .Beuge ferner regerieret: ~13 ift befJcr baü fie f refien 
al13 3um StriµpeC mad}en, wie fie mir meinß gemad}t ~at. A. bcfanbtc 
fiel) 11111.Jcrjc[Jrnß ()inter mir, ()Örtc bhf c Ulcbcu, in bcr 9lad)t 1011rbc mir 
baß ~rinb hnnf, ben. brittm %ng ftnrb fold}eß. 

Anno 1701 <lie 1. l::lept. tuurbe bie .\)anu!i! RöUerin all3 A. partibus 
ab una, unbt ®teµ[Janul3 Wlaurer l. part. ab altera fürgeftcUet, nn 
habeant adhuc amplius au <licendum, ubi A. pars nihil, pars autem 
l. protestando rcplicat, se quidcm habero aliquot Testes, qui autem 
occupnti in messe produci ex tompore non posse. 

lnctus probucimt die 2. Sept. coram. gen. dom. de ~tancfenftein 
tueiter Beugen. 

1 (5Cid}J. = gejd)ilttet. 
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1. T. @eorg !Bngner ann. ö5 c. j. e. f. ~Hß ,Panui Röflerin 
einften bofJ @cbeifJ wafd)cn 1Uo!Ien, f)nt l·ben ~(nb. ,Peltiig feine ~Herbe 

311 bem !Brnnn afhuo A. ge1uofd}en 311r '.tränf gefü{Jret, unbt A. auft 
jeiten wcidJcn {Jeiäen. 'l:lnrnuff fie gefagt: 'l:lie ~inber fte~en eud} aud} 
nid}t ~n bicf umb bcn '.ti[d) .. tielui!l antmortet: 3~r fel)b befien nidJt 
1Ucnig llrf ad) •. A. citimte il)n für bie 91ad)bafJrldJnfft, unbt tuolte i{Jn 
barumb fucf}en, bie 91adibn~rfcf}afft ober roorte fid} beäen, tueiln eß eine 
.panµtjocf), nidJt annc{Jmrn, iucifeten 311 einem !übt. 3ubicat, 1Ueld)cß fie 
aber nndrne{Jrnbß nid)t gejucf}t f onbmt gebnlbet ~at. 

2. T. 2uca!! ITToll) ann. 34 c. j. e. f. Dgngefä{Jt tior 4 3af)ten 
wult id) .panff nuff Q:ronftobt fiigren, fo fnme A. 3u mir, brad)te ein 
ftncf l!ein1uatg, umb baj3 id} jie mit fü{Jren, biefelbe tierfnuffen unbt i~r 
2 @ulbcn bafiir bringen f olte, fönte id) ehuo barnn er~alten f o f ulte 
bcr ÜberfdiufJ mein fein; ba fngte mein !Batter: Eajj bu baß nur bleiben, 
bie füintuatg Ailt bafelbft nicfJt einmal}! fl. 2, f o liejje id) audJ batlon, 
A. tru!le fie iuicbet nad) 4'aufJ, nacf)gcgenbß in bcm .pauft[äen fugte id) 
mit bem ~ffog ginauä, bcr !Batter f olgetc mir nadJ, 1ueld)ct ficf) mit A. 
begegnet gatten, 1ueld)e il}n gefrarit: Ob er geadert l}ätte? R. ·mein. 
'.tlarauff ift ilJm aleba!b bnß fillonl tieqitfct tuorben, fam 3u mir, ba 
jprodJ id) 3u meiner @id)iuefter: Wie fompt mein !Batter unbt lad}et, 
wie <!t aber nä{Jer 3u mir fame, fragte id} ign, tuafJ i{Jm fcgle, fo 
er3eglte er mir wie e9 igm mit ber A. ergannen wäre, welcf)eß igm am 
W?anl bi[J in [einen ~obt nidJt tiöllig tiergnngen. 

3. T. Simon IDlertenin ann. B6 c. j. e. f. <!inmag{ trug mein 
erfter IDlann einen Sacf tiofl .ßabm1, begegnete ficf} mit ber A. SDa 
fµracfJ fie: !IDie frumb geget euer IDlann mit ber .t)aber, geget unbt 
fi~et eucfJ aucfJ ·barauff unb fto[Jet fdben. !IDeld}eß mein fillann gegört 
gatte, ber fprnd): IDlid} bfinM, il}t fel)et andJ geftofJcn genug. 'l:larauff 
A. geantwortet unbt mit 'l:lreutuorten gejagt: 'l:laß f olt igr mir nod} 
be3aglcn, bafJ i{Jr mir fo fpöttifd} nnlluortet. 3d} fagtc 3u meinem IDlann: 
!IDarumb {Jabt i{Jt fo jpöttifcf) geantwortet? 'l:larauff <!r: !IDie fie gmbet, 
f o babe icfJ geantwortet. 9fod) 3 lagen tuurbe er franf, unbt unter 
8 '.tanen ftarb er. Item A. iunre mir 'l:len. 6 fcf)ulbig, ginnrgen gatte 
A. IDlann für mid} bet) ber @5tube ge(Juttct, bafür icfJ i{Jm nid)tß geben 
f onbetn bie 'l:len. 6 nbred)nen wolte, bie A. wurbe böfJ unbt gieng tion 
mir, balb barauff tmgienge mir ba\1 @eficf)t gan~, bafJ id) abenbi 
wenn bie Sonne untetßangen nid)ti fa{Je. Wad)gegenbi fafJ id) uorm 
.peerb auff bem Stugld}en, f o toeifJ id} nicf)t wie e~ mit gefcfJal}e, bafJ 
id) ali tob 3u f8oben ~ele, ba famen meine 'l:lröfcfJer unbt funben mid) 
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ba, ~ubcn mid) auff unb h>rad)en: 3d) folte nur ba graben, 1uo idJ 
mit bem .f>aupt gelegen, alß id) umbgefallen, id} Würbe, wo e~ mir 
eqeiget w~re, tobe S?o{)len ba finben, 1ueld)e~ man aud} t{)äte, unbt in 
~agr~eit aljo befanb, ba na~me id) bie SDen. 6 unbt ein ~alb !lhob, 
gieug au A. unb bat~, fie f olle allen .f>aä ilber ntid) laf3en 1 Ull b \lCt• 

~eil)en. i)arauff A. geant1uortet: ~gr lJabt ~1uar 1uiebcr mid) gefiinbigrt, 
aber id) n>iU eucf)I »ergeben, gienge barauff nacfJ .f>aufe, balb {)mrndJ 
befamc id) mein @efid)t 1uieber. 

4.· 'l'. .f>anuß ~lgjefin anu. 36 fe\)ct au igreu1 uor ab11elcgtrn 
,öcugniä nocfJ biefef, n>eil eß auä !8ergeäengeit unterblieben war, por 
omnia uti Testis praecedens. 

5. T .. f,)anul ~olbart~ jun. ein stncd}t nnn. 20 c. j. o. f. fülJ 
tudß, bnfl, aUI A. mdnem tlfotter gcbrcuct, un~ nodJ on bemfelbcn %on 
ein ~Herb geftorben. Por omnin uti Pator, ~au! ~olbart{). 

6. 1'. !Bon~ta 36.noß aun. 54 c. j. e. f. ~llß idJ Stii(){)irt 1uarc, 
l)atte bic A. eine stu~e, ber baß ~utcr immer \o uoll IDlildJ war, bnfJ 
wenn id) bic .peerbe 3u %ränfc getrieben, bic 9Jlild} {)anffeinucifl uom 
@uber bcr A. Stugc geflollen. 

lnstituitur Confroutatio, ubi A. 
Ad fassionem ~nbr. !Binberß, 5 T. R ~cf) flagte bal meine~ ~alter~ 

!l:Jruber, rueld)cr ,Ponn war, bcr f agt: rn mmm bicfj nid}tß, lall e~ nur nun 
mid), id) lt>ill bafiir fd)on f orgen. i)arauff ~abe id) mid) aud) »erlaf3en. 

Ad fass. 6. 'l'. @eorg SBagner 2. pnnct. R. Wlor11enß fril~e lnäc 
icfJ unter meiner Stuge unb moUe, in be§en fompt meine 9fod)ba~rin jun. 
geraue, id} görte fie fd)relJen: ~~ ~Ulutter ge~et bod} {)er, n>ie eine 
greulicfje ströte ift ba. S[)aranff fngte bie IDlutter: Sd)lage fie au l:obt; 
id) .l)abe fo fort meiner ~rbcit abge1uartet, unbt nad) bem idJ bie 9'JlildJ 
uerforget, meine Ru{Je mit meinen 9lartJbalJrinnen AUgleid) auf3getrieben. 
~llß n>ir barauff in bie nird)cn giengen, fragte id) meine 9fod}bal)rin, 
wa[J fie fül' ein @e\d)re~ im ,Pofi uerf ii(Jrct? Sie antwortete: ~ir lJaben 
eine groäe 5trotte geti)btet. !rueiter l)ab id) nidJt fragen wollen, 1ueiln 
eß mid) nid)t angeganoeu. Qnoatl 1. 3d) ~alle eine gutte SlulJe gclJabt, 
weiln id) i~r öffteri @roll augetragen. filldne eanermild)ftanbe aber 
ift nid)t me{)r alt Urn. 2. Oct. 2 groll, 1ucld)e annocl) &U \ebeR ift, fannß 
and} 111it gutten @e\uillen bartgun, ball icf) feine anbre <5tanbe ge{)abt. 

Quoad 2. Punct T. 9. ~cf) ~abe bet) meinem 2eben niemnnben 
gebreuet benn icfj wei[J, baä auffß breuen nid)ti guttet folget: id) bin 
bei au flug .gewe\en, ball icfJ breuen ji)lte. 
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Ad fass. @:io~~ioe ~lgjefin. ~dJ wdfi, bn& idJ auff bie m3eife bet) 
@ott tuil anflgmbet jdn, icl) bin an i~res3 .ninbe~ '!ob nicfJl fdJulbig, 
~ob micl) and) nidJt mit !lf3anft. 

Ad fass. ~lnbr. 8cf)miebin 14. T. H. IDlan ~ot jn meinen ~oller 
fiir feinem ~nbe in ber ~öcf)ften ffilarter befraget: Ob er ancl) mit 
ßaubrrfunft be~afftet, aber er ~11t nid)ts betont. Quoarl 2. punct. H. 
l'le nihil de ilta· re scire. · 

Ad 15. T. fass. H. '.l)o\i CS:r, c(Je f\' ouff mcintn .Poff fäme, ben 
.polfJ brcd)cn folte, ~obc idJ nidJt gebrrnt·t, eß ifl ober an einem (jofllaHe 
tuic idJ in bcr S?ircf)en 1uare gefdJrlJcn, bofl er ben .tiolfl gebrocf)en. · 

Ad 18. T. fass. R !IBenn idJ 1udfl roer meinem lBatter bie föien 
annefdJlnoen, fo foll id) bn~ina11[3 nidJt ge~en, ie~t ~öre icfJ erft bation. 
(:'!~ ift 31uor ein !IBeib 3u un~ fommen, ber wir alfo geantwortet: !IBo 
cncr fillann al~benn erft \ofl nefunb tnerben, wenn wir i~m ~elften, fo 
toirb er wofJl nimmer ocfunb, weiht iuir i~n nidJt franf gemacl)t, fönnen 
tuir ifJn ond) nidJt ocfunb mad)en. 

Ad 1 !J. fass. R. llaron ron& mon mir 311fdJrribct bin icf} unfcfinlbig, 
icf) lJabc bos .mnt> ancf) nidJt gefennet. 

Arl 23. T. fass. R ffilon lJot uon be1·nlcidJrn Sad)en . nidJl~ · 3u 
mir gcrebet. 

Ad l.ßouli ijolbort~s fass. die 17. Dec. prul. H. ~cf) ~abe i~.m 
niliJt nebreuet, fJiittc i~m audJ mein l.ßferb gelaf3en, nber .ßcnoe ift auff 
eine \Tteife nqogen, bofl er alio nicf)t (Jot ocfcrn fönncn. 

A<l fass. ~o~. ~l!lie~. ~cf) (Jabe ilJm in bem 9lo~mrn nidJt ACbreuet, 
t:llott )oll bie ricl)ten, bie e~ get~an ()oben. 

Arl fassionos Anno 170 l dio :!. Sopt. prolat. et quirlem a1l 
'.!. T. lt A. ~dJ ~örr bo~ je~o cTft, idJ tucifl, bofi urcin (~e1uif1rn 1111· 

bcffccft ift, icf) 1uiH miclJ @oll nubt ei11rn1 liibl. ~\ubirnt brfdJlen. 
Ad B tii T. fass. H. ~dJ tueiii nid)t tuer mir ba~ ~albc !Brob 

!lCfieben, icf} erfoljre, ba\i lllOn mir nllcil! iibcl OUfJ(eget, IDOU icf} gcrcbct. 
Atl n. 'l'. fass. ~dJ (Jnbe aur{J eine gntte stn~e, fie gc~ct fo flollJ 

gleidJ ol~ ein Ocf)il!. 

Quaestiones. 

~l~r 1uerbet gefdJIUemmct 1uerbcn, wenn i~r frf)1ui111111et, tuofi tuolt i~r 
tJon encf) felbften {Jollen? 

R. '.l)a9 fan idJ n icl)t ruiüen, werbe icfJ f cf)roimmen, ober nicf)t. 
~olt i~r alebonn befennen? !IBie f oll id) bas bcfennen, befien 

icfJ n id)l be3ii9en bin. 
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60 wolt i~r mir nidJI befennen? ~cf) fann nidJt befennen, 1uenn 
id) nid}t fd)ulbig bin: idJ 1uillß @oll unbt einem löbl. ~ubicat IJinlo~en, 

fie ntadJcnß nad) !Belieben. 
31Jr \olt eucf) nid)t \o fteUen, lucnn iljr ein rrineß @ewi[1en lJättet '? 

Z\dJ {Jobe ein guttee @e1uiäen, 1ueld)eß mid} nidJt tietbammrn wirb. 
neine .~r~e fann ßäljren tletgiejjen? . ~ß finb 2eute bie mirG be· 

Aeugen 1uerben, bofJ idJ ge1ur1;1net. 
2lbet fiir ben 9lid}tern 1ueifict e~ fic:fJ, ob fie .ßäljren t1ergirf.l1·11 

fönnen? ~d) (Jabe .ßäl)rcn gnug t1ergof1en. . 
\llieüen baß .per~ tioll ift, brß geben bie ~lugen iiber? 3d} \dJrl'IJC 

in meinem .per~en oll @ott. 

9fodJ glüdlic:fJ tiollenbeter \llianer ~tobe · tuitb bie StöUrrin 
abermaljl fürgeftellct unbt e~amiuimt. 

lfüfennrt iljr, bafi iljt eine .p1·~e \e~b? \llieil midJ baß m!afiet 
nid)t cingrlo\jen, edme id), boß idJ eine \rl)e. 

\lliie ljabt i(Jr ben \Bnnb mit bcm l:eulfel gemad}t? ~dJ lJob1• 
feinen mit il)m grmod)t. 

iffiie (Jabt iljr eud} bem l:enffcl unterljalten? ijr fam alß ein 
Q:belmann, mand}nlOlJl \d11uar~, mandJmaljl grün gefleibet, nnbt gab 
mitß gar ljüb\d) für. Item idJ bin mit bie\rn bet)bcn, weld}e mit mir 
fterben \ollen, ljinaufgmi\rt. 

2llß ber leuffel erft bcl) end) fam, lua\j brac:fJt er eud)? ~r brodJte 
ein \Braten unbt einen gutten l!Bein. 

mt er iemaljlß brt) eucf} gelegen? 9lein, aber uorß \Bett ift er 
olft fommen. 

\llienn iljr aufJfuljret, aulf luaä fe~t i~r rud}? mun einen \Boct 
ober @emfe. 

IDlit wo\j fd)mimt iljr rud} ein, 1uenn iljr auflfn(Jrel '/ Unll'r 
luel)renbcr ßeit bafJ idJ rirfonncn nclcgcn, ljllt ber lruffet bic 6olbr oufi 
mei 11m1 .\)o n [I 1uenne\dJn ff t. 

~Uofl t!Jiil i!Jr brlJ brm ~Uoct au\i bcm ~to~ '? ~füir fiil11·lrn ilJn 
anß @cfidJI. ~Ucnn bie .~alJnen friilJelen, fo mnftcn IUir allcl'S lo\jrn unb 
nad} ,Paufe r~len. 

~ft ber lenffel ic bc~ eud) gelegen? ~o. 
fütl'S ge1uefen alß 1urnn euer ~lJrmonn br~ eud} lagc? 9lcin, bcnn 

eß ift folt 9ewe\en, \onften ~at er fiel) eben jo wie mein IDlann gcftalt. 
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In loro Supplicii Interr. 
®af)t tuaä if)r ltleiter wi\jct? 3cfJ ~abe ol(ci'! befant tuaä icf) nr1t1uft. 
6agt bod} 1uo bie @eine ift? ~cf} weiä ei'l be~ @ott nic:fjt. 
~d) ftage eud) ob if)r aUei'l waä igr befent nadJ ~ntrieb eurei'l 

6Je1uificn ober aber auf; lJUrc:fjl gmbet? Wofi mir mein @eiuif3en ge• 
gebrn, (Jtlbc ic:fj befont. 

\Sie ift befraget ob bic stinber 11uc:fj jolc:fjcrlct) nnnft belJafttrl '? 
9'lein, id) gabe nidJli'l erfaf)ren, weifl andJ nid}ti'l bauon, ic:fj fege ja bie 
6tunbe meinei'l lobe~ fiir ~nnm. 

Dclibcratum. 
l:lrmnocf} ein löbl. @ericf}t jrher Purton Proposition, Repliqne, 

A llogatu, Test!11m fassiorws in genaue G:onfrontotion ge3ogfn, bie je(Jr 
uerbäd}tige Umbftönbe ober jo bie in causam Attraetao uiflft'iltig mit 
bcm ßcngenuergör IUe!len if)rei'l gefüCJrten ffifogi\dJen fübenl'S an!lrdtiimt, 
baß nottuenbige lir~amen mit ignen 3u (Jalten, tlermillclft 1ueldjei'l aud:j 
bie propria oris confessin aufi if)nen gebrocf}t Worben; a!i'l gat ein 
f)iefigcl'S löbl. @erid:jt jo tuogl ex didamine legnm Divinarnm, N aturae 
& Civilium prositivarnm a!i'l aucfJ <lif'tanto aurea aeq11ih1tis Rogula 
tlor red)t bcfnnben, bafi bie in cansam Attract11e Alt>ar tuegen igre~ 

bifi(Jero gefüC)rtcn 'leuffdifdJen fübeni'l, baß lJCUer 311m 2of)n befommen 
\ollen; in ~lnjegen ober, bafi biejelbige frr~tuillig i~r gottlo\cß !Ber· 
brcrf)eu geftnnbeu, ift ignen bicje @nabe eriuiejen, bafi fie erftlicf) 
bnrcf) bai'l 6dJIUerb tiom füben AUm 'lob foOen gcbrod)t. bann · aber 
bcrjelben füiber 'auff bem 6cf)eiter .panffen tierbrcnnct 1oerben, unbt 
jold)ei'l uon recf)ti'l 1uegen. 

7. ~ruöef~ gcnen ~o~ .. ~irling nnb i1;ron. 
Anno 1700 dio 5. ~Jaji comparuit A. ,So~onn ,Pitling finget 

wicbcr l. ~tnbream \SdJnfter, uornebcnb, 1uie bo[i unter\dJieblid:J @mb 
tion ifJlll im 6cfJ1uang negaugeu, ali'l IJiilte ilJn l. ettua in einem lBerbnd:jt, 
tueldJri'l aucf) bnrd) 1. jo!te au{Jfommen jein, begr~re bemnad} 311 wifJen, 
in iua)J ~r i~n tierbenfe, audj \olle jo!d)em 1. einen EidJein macf.Jen. 

H. 1. ~l!i'l id:j in meiner ®djeureu braidJe, fnme A. unb !lieng 
gernb nuH ber nomlage in meiner eid)ruren uorüber, ba er bod:j jonften 
9laum genug {)alte, 311 wafi G:nb erG flellJan, lll:ifi idJ nid:jt. 

Repl. A ctor. ~cf) wolle ben ffiel)cn nnffegen, unbt bem ~a[Jcr 

n.re~ren, bamit eß nid}t auff meinen ,Poff nnbt in~ .pau[J fommen \olle. 
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Testes Actoris 3oganni~ .pitling~. 

l. 'f. \j3cler illletlcn ann. 4B c. j. e. f. :Jd1 gobc \1011 111ci11c111 

Eid)1ua11er gegötl, 1. jolte gejagt gnben, er lJätte Eid)aben emµfnngen, 
ndJmlig ein ~oat Eio()len, nnbt ~orn metr. 2. f)ätte andJ biejer oe: 
ftolJlenm @sad)en wegen niemanben alt! A. im ~crbad)t. 

2. 'l' .• pnnu~ S?inn ann. 38 c. j. e. f. G:inften nlß tuir AU l. !JC· 

btö\dJen (Jnbrn, \ogte I. unter anbern: 3dJ l)abe meit!en 9ladJbalJt nidJt 
in ~inem guttcn !BerbodJt. 

3. T. 3acobu~ ·imberHJ ann. 53 c. j. 0. f. ~inmo~l bn idJ unl>t 
1. mitteinanbet uon '5d)cf1bur11 fomcn, \onte {j;r: ~d) iueif; nidJt tuir l'~ 
(Jcrgeget uubt wie id) ge\c!Jorrn 1uetb1·? ~d) fro11tc bie Ur\adJ, et \onte: 
A. \rt)c ~II i(Jm in 'bie <5d}enm1 fommeu uubt gejagt: !it iuolte brn 
me~fll ouHfenen, ~a er bod} feine .paue (lt'\) fidJ ge~abt i 1. ljöttc ge\011t: 
~cnn iljr IUolt anliJegrn, \o ge{jet in ben meuen ljin, id) bin nid)t gor 
gutt übet CSucf1, roo\j !leljet igt in meinem ~om {jinuubttuieber. 

4. T. '.tl)omo~ Gcmµ ann. 45 c. j. o. f. Inctus ljat ~II mir gcjogt, 
e~ \c~e A. in \eine 6d)euer fommen unbt gejagt: ~t tuolte brn ~Hrncn 

fegen, gälte aber nid)t~ au[3gefcnt, aud} feine .~)llUC bet) fidJ !lel)obl. 
Item bn\j l. geflaget, e~ \etjen iljtn !&in ~nar Eio(Jlen unbt 2 Metr. trit. 
au}l bent St'eUer uerlogrcn luotbrn, er (Jültc einen nid)t tueit 1uolincnbcn 
im ~etbad)t. Jtom 1 ncti ~Jli'igblciu \rt)e cinmalJl nad) .pau\e [1.1111111cn, 
jagcnb: m3ie eine nrof)e ~.Rater ifl in A .. pouf3 !JC!Uejcn. 

5. 'I'estis @eor11iu~ !llit\d) aun. 20 c. j. o. r. mnbres tuei\1 id) 
nid)t~ alß bafi 1. geiaAt: A. \rt)C hll il)m in bie E:djcur fo111me11. 

6. T. ~lnbrea~ @alter :urn. ;)() c. j. o. f. Actor fom cinmol)l belj 
midJ unbt \ogte: 3d) me~ne euer 6cf.lufter l)nl himlid) uiel nuf! 111icfJ 
gmbet, brauf! jagte id): !&r tiot nnbre~ nid)t~ al~ i(Jt 1uiitet il)lll ouij 
ber ßa!le (Jerumb9egonnen1 gmbet. m3arumb gabt igr bol"S !lrt~1111 ~ l. 
ant1oortet: m!eil id) nid)t gerne luoltc ouff bem \dJünen 1.S:orn tiin grl)en. 

7. 'I'. IDlid)ael !!Hnber ann. 88 c. j. e. f. Ci~ fdJirtte unß A. 3u 1. 
1uit foUen i~n fragen, ob et nod) nl\o tuie uorlJin rebe. l)arnuH \oote 1.: 
tuof3 id) gmbet ljnbc bo~ tcbe id) onuod), uubt 1oill aud) bobcl) ficl)en. 

8. 'l'. 9Jlie~ .pch1i11 ann. :1s c. j. c. f. ~d) gabe uon 1. Ionen 
gcl)Ötl: \Set)b bnf; A. bet) unß fo111111rn, tuill mein ~orn nidJt!'5 neben, 
et ifl oud) nur ncnlidJ 011 mir iu bic 6djcuten fommen, nnbt an\J 
bcr ~~ornta11e l)ernmbgegangen, bol)er l)nbe id) i{jn in feinem nutten 
~rtbad]t. 
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Testes Incti ~nbteae 6d)ufted. 
1. T. $etrn~ Eicf}ullet nnnor. 70 c. j. e. f. 3cfJ ~abe Actori an• 

!lCluicfen, et joltc 1. 1mma~nen ben fficuen bll fe!len, tuelcf)eß A. aucf) 
!lCtlJ11n. matllnff 1. mit Unmut() !lefngt: S'd) tuill bnfüt fd)on forgen; 
1uic A. 1uieher 0u mir fome fln!lte et, tuie hnfl I. barübet befcf)111mt 
1uotben. Horn bil\l I. bll mit fommen unb !lefagt, baij 1udln i~n A. 
\Jt'tntol)net, et batiibet ungebulbi!l worhen. Item bafi 1. ben A. immet 
im !!krhnd)t !le{)nbt unb oefa!lt: ~()r ~om tuo!te nid)t fo gutt geben 
oll! bce A., 1ueif1 id) nnd). 

2. T. $anl .petbert(J ann. !i4 c. j. e. f. C&inften ba 111it inß ~elb 
a11f1j11(Jren, fn!lte 1. G:3 finb etlid)e umb un~, hie gaben allettJeil ~otn 
finllfi, ob fie jd1on nidJt uiel jöen. ~d) ftnfile, 1uet biefelben wären, ba 
tuolte et ninnnnhcn bcftimmcn, jonbcm fngte: ~dJ ~nbe @ebanfen genug, 
.nbct 1uo3 fon icf.1 bod) anfangen·~ 

3. T. 91nhtcas 6d)nen ann. 4 7 c. j. e. f. <;Da mit einmagl. mitt 
ci1rnnber tcbeten, . jagte 1. ~~ fomµt immet einer in meine ®d}euu, 
nbet wenn et mc(Jt tompt, mörite idJ i{Jn mit bem $fle9l auff hen 
Sl'opf jcf)!agen. 

4. T. @rot'g 6d)ue!1 nnn. :rn c. j. e. f. ~He wir einmal)! bet) 
ei11onh1't ll!a\'en, . fnnte 1. 3c(j pln11r mid) bnfl id) faft nid}t me(Jr fnn, 
unb fnu bod} nidJt'.3 iiberfommen, mand)et meinet mnd)bn(Jt atbeit 1 

nid)t t1iel nnb (Jat bocf) me!1r nliö icf). ~mnad) jn9te idJ 311 bet 9lndibn(Jm 
rinem, bie 5!eute fn!len igr arbeitet nid)t uiel, obet aber atbcitct <iuct 
m.\cil> nicfjt fietne. '.tlatnuff fagte et: illlein ~Bcib wiitbc einen anfe!Jen, 
haf1 fh• nid)t nul)r a(~ wie bie atbcitcn fönt~. 

f>. T. @eo\'\\ .ri1•tbcrtl1i11 nnn. ·.10 c. j. o. f. ~'3 fame A. \ffidb uot 
'.l ~ßocf)cn bei) mid) nnbt fn!lte: 6it· 1uötrn mitteinllnber nuff ber !BufdJ· 
~l/cije ~ ne1uejen, bn 111111\ fietCbet, e~ 1uäre einer in I. 6d)ener ne1uejen, 
unb je~o fanen fi(, e!i! jctJe mein illlann 9etuejcn. 

li. T. illlic(Jnel ijolhnrtl1 ann. '.:!9 c. j. e. f. '.:Dan l)nbe iclj ge~ört, 

hnfl h1'\' l·\.lrnrn Eicf)obd 311 A. fontr: ~d) 1uoltc nernc tin Wort 111 it 
rlll1J nb1·11, 101·1111 ilJr allein 1uiiret, l111bct <Mott fiit IJlnfien unb bc\piegelt 
eudJ 011 um~. bie ~entc teben nud) tion ~ucf) tiiel, 1uenn bcr 9crinne 
9llrnidJ feine 8nd1en al\o wie S~r bejotgete, jo roürbc c~ i~m nucti. 
lll\o ne~en wie c~ !!ncf) ne(Jet. 

7. Test. .pnnus ~~ngner an11. HO c. j. l'. f. idem quod prncrl•ilcns. 

1 6ädjf. = arbritrt. 
9 @rmelnbtatbe!t 1111 m.!alb. 
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8. T. @eorg 6cf}1uar~ ann. 60 c. j. e. f. liiin 6olbat, wetd}er AU 
mir im Ouartier gelegen, N. fileibijdJ, jagte einmal}!: (!ntroeber ift A. 
ober \ein !lßeib eine .pe~e. 

9. T. ~aul 6dJroar~ ann. 33 c. j. e. f. liil fiele einmagl A. ~ferb 
einef, all wir be\)einanbcr ocferten iur liirbcn, weldJel nid)t mf)te @e• 
bttben an fidJ gatte, ba bate mid) A. umb einen @;trief, welcf)en idJ 
igm aucf} gingab, al~ lift mir \old}en wieber btadJte, legte idj ben an 
meiner Od]jen einen, ba gebetbet fidJ ber ()d}ß eben 1uie A. ~fetb, 

unb uon ber ßeit an gieng eß immer mit bem Dd)\en lo ger, bariiber 
madjte icf} mir audJ nrcf)t gutte @ebanten. ltem ~!~ idJ für feinem 
~auä uotbe\) fugte, gtberbet ficf) bet ()djG eben al\o. 

10. T. ,Panuß ffolbatll) ann. 23 c. j. e. f. idem quod !J. tcstis 
prnecodens. 

11. 1'. @eorg \llit\djin ann. 28 c. j. e. f. \ffiie icf) einmagl iu 1. 
in bi~ 6cf}euren fam, roeineten (ir unb \ein ®eib: 3d} fragte 1uarumb 
fie roeineten? ba anhuorteten fie: ®ir gaben 16 ,Pauffen ~orn gebro\dJen, 
unbt. gaben nur 3 Cub. bauon auffgenol}men. 3cf) fragte 1ueiter: ()b 
man el 1u~g gefto~len? '.l)a jagten fie: )llia\j geftoglen ! ~ß uer\cf)1ui11bet . 
aljo, bafJ 1Uit nidjt roif3en roo eß ~infompt. 

12. T. G:atf)orina Filia ~auli !Bit\cf) ann. 17 c. j. o. f. !Bot 4 '.tagen 
~örete idJ uon A. )llieib, bafJ fie jagt: Wenn fie nur baß ID'lägblein nidJt 
gätte; unb roenn el ftürbe, roolte fie feinen .ßägre Xropfen brumb uer• 
gieüen. Item fie gätte aucf) einen böjen ffu\j, börfite et\ aber nidJI jagen. 

13. T. ~eter 6dJuUerin ann. 66 c. j. e. f. 3cf) 1ueiü anbtel 
nicf}tl, all baü idJ einmal)l au l. war unb \age ign btö\dJen, jo jagte 
icf} au ·if)m: 3l}t gabt f)üb\dJ (itorrn, I. jagte: 3a, aber eß giebt nid)tß. 

14. T. ~aul ®dJuftet ann. 64 c. j. e. f. Inctus fame 3u mir, 
jagte, man l}ätte igm 6djaben getf)an in ber '5cf)euren, er lJätte el audJ 
~der @idjullern gejagt, rueldJet igm aucf) ~n1ueijung gegeben, er jolle 
A. anteben. 

15. T. '.tgomaß ~ilbcr ann. 36. Scf) 1uei[I nidJtß, ogne baü A. 
~orn uedaufft, un bt ba~ fomVt mir jel\}am für. 

16. 'l'. ID?idJael 6cf)mieb ann. 35 c. j. o. j. idem q11od 7. Adoris 
T. 9RidJ. 5Binber. 

17. T. @eorg 5Binhet ann. 25 c. j. e. f. ~cf) f)abe nicf)t~ erjal}ren 
uon .A., ob liir \cf)on belJ uni auff bem ~off geiuognet. · 

18. T. ~etruß j u venis ~auli ffolb1.utg~ fili11s ann. 21. 3dJ 111ei f; 
iibell nicl)tl uon A. 0u lagen, gabe aucf) fein 5Böjel uon igm gelcrnet, 
ob icf). igm jcf)on ben jß~u!l g1ttieben. 
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19. T. 9Jlicf)el 6cf)ufterin 58ar&. ann. 27 c. j. e. f. 3cf} ~abe au 
l. gtjagt: (fr \olle i~m nicf}t IDlü~e macf}en, brauff jagte I., id) wiU eß 
nid)t laflen, weiln mir A. burcf} bie 6cf}euren gegangen. 

'..!D. T. ~eter llfognerin ann. 23 c. j. e. f. '.l)afJ bie füut gt\agt: 
A. ll~ntter gätte immer einen 6acf mit @eträb in ber 6d)rnten gel}abt. 

21. T. 58arbara Filia -i)anul -i)irl[ing] ann. 21 c. j. e. f. <Sie gabe 
uon etlid}en E>olbaten ge~ört, A. m3cib ~ätte gejagt: m3enn id) nur baß 
illliiblcin uicf)I IJätte," eß wirb aud) ber m3eltlanff nacf}ge~en müfJen. 

22. ,Panu~ 6cf}ufter ann. 46 c. j. e. f. '.i)ajj i~m ber ~orporal 
einen ~bebe! ge3eiget unbt gejagt: fü\et, baß ift bal .\)e!en!ffiegifter, .ba 
~abe erß gcle\en, unbt aud) ,Panuß ,Pirlingin brin gefunben, lo ~abe ~r 
gefraget unbt gejagt: CS:i3 \eien etlicf)e -i)irlingen, weit berowrgen nid)tß 
1ueld)er eß unter benen \et). $On \ngt ~orµoral: (ii3 \et)e A. ltem ~abe 

icf} gegöret uon T. 6. bafl ber 6cf}obel A. al\o angmbet, waä 1'. 6 aucf} 
jelbften ge3ruget. 

Anno 1701 die 2. Sept. er\cf}einet aberma~l coram Ampl. nc 
Gen. Domino @eorgio ijrand, Actor 3ol}ann ,Pitting unbt Inctus 
~(nbrcai3 ®cf)ufter, ba Inctus weiter nad)f olgenbeß BeugnifJ fte!Irt: . 

T. 1. inter praecedentes 4 tus @eorg 6cf}neU fassioni suae addit. 
· ~13 !egete ber ~orpora( A. 6olbaten AU mir ein, ber jagte: '.l)ie .panuß 
,Pirlingin ift gewifJlicf) eine ,Pete. unb wenn fie nicf}t eine ift joU man 
mid) an il}te ftatt t>erbrennen; ben n einften ba icf} meinem ~ferbt 
,Pabern geben wolte, ~at ei3 wei!n igm .A. m3eib ben IDlunbt t>er\pmet, 
bie uicf.Jt freflen fönnen. 3cf} jagte AU i~r. bu ,Pe!e, wennß nicf}t befler 
1uirb, lUiU icf.J bicf) t>erbrennen !aßen. '.l)arnuff A. m3eib gejagt: (!r \olte 
beu .pabern nur reitern, \o würbe baß ~ferb ba!b freuen, 1uelcf}ei3 (ir 
aud) get~nn, nnbt nncf}bem er ben .pabern gereitert, l}abe bai3 ~ferb 
bouou frilcf} frefien. 

2. 'l'. U xor prnecedontis unn. 42 c. j. o. f. illern quod mnritus. 
H. T. l.ßaul !Binbcrin ann. 38 c. j. e. f. ~lli3 icf} unb .A. m3eib 

einften t>ou .prtmt) 3u reben l}otten, fragte id) unter aubern, tuie ei3 mit 
i!Jm Vlction be\cf}nffni? <Sie anhuortet: ®onften fiirdjte id) midJ nicf}i, 
o~ue 1uril nrnnd)e S!eute jagen, ba~ mlaßer \et.Je nicf}t gmd)t. 

4. T. Gl~riftel 91nbo\cf)erin ann. 38 c. j. e. f. 3cf} Ware betJ necf}ft 
b1AeidJ11eten1 Teste im m3eingnrten n!i3 A. ml.eib bie\ei3 IUnfJ T. 3 3euget 
rebete, unb befenne jolcf}ei3 mit guttem @ewifJen. 

5. T. @eorg 6cf)war~in ann. 42 c. j. e. f:. lii3 tarne ber 6olbat, 
1ueld)er All @corgio 6cf}neU unb t>Ot au A. gelegen War, unb jagte: 
9füin fillirl~ Heil. A. t>o!lrnbet fdnen Vlcferbau in 3 '.tagen, unbt fein 
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!lBtib Uttfauffd ~inter i~m fo t>iel fforn, all fonflen ein ~aur in allem 
au ~aben pflegt. Item jagte er: Sein ~ferb jel}e 3 Xag franf geroejen 
unbt nid)tt freäen fönnrn, barumb er A. \ffieib angmbet, unb fie eine 
,Pt't gefd1oltrn. ila .~abt fie gejagt: <!r jolte bal Uleiter auff bei 
~ftrbl 2en'l>en legen unb ben .pabern auff bei 91eiterl !Boben, jo roiirbe 
eä be&er werben, welcf}e9 nad) betne erl uerf ud}t, aucf} aljo gefdje~en je~. 

6. ·r. @eorg Scf}war• ann. 50 c. j. e. f. l)aß gebad)ter ffieuter 
t>on A. biefel gmbet: 'introeber ift mein \ffiirt~ ober meine \ffiirtlJin 
eine ,Pe~t. 

7. T. Wlicf1atl iiolbart~ ann. 25 c. j. e. f. ~cf) weiü anberl nid1t6, 
o~ne 'l>aü id) einmal)! in ber IDlüUen uom IDlüller -~örrte, ber @eorg 
Scf}obel ~ätte gtfagt, A. fel}e nid)tl beäer all (ir. 

Delibcrati1m. l)emnad) Inctus befJen llHlff er gmbet io 1uolJl uon 
einem böftn !8erbacf1t nrtis Ma~icae, audJ uon l)iebml), babclJ aber 
nid)tl fd)einbn~r macf1en ober ricf1tig be1ueijen fönnen, Actor aber nurtJ 
etlid)er mn\jen flriifflid) erf unben tuorben, all joUen fid) brl)be ~nrtlJen 
mit bem @rridJt uergleid)en. 

8. ~C)::Cll~rl>bCff in 6d)ßß 1. 
Anno l 7!i3 .. ilio 7. l\lurlii 1uirb burd) uni unterfertigte in puncto 

fascinationis roieber ~!lnet~ant ~olfnerin, unb \llnnam Wlajin in bem 
nöniglicf)en '.l)orfj 6d)nal 1 eix Officio fol9enbe Suquifition perngirrl 
acceptn Commissione 'l'it. Domini Uonsulis. 

1. .\)onnel ~füid)e1t Annor. eir. 5G jurntus fatotnr: ~or olin~ 

Aefe()r 20 3a~ren ware mrin \ffieib b1l} eines lJiefi9ten !8ürger9 l.))eorgii 
' Sd)üUerl etwa 10 jä~rigtem franfen .ninb gcroejen, unb brt} \elbigrm 

bie erftt ~albe 9lacf)t ge~üllct, 311r IDlitternacf}t fam mein \fficib nad)cr 
.pau\t, legte fid) neben midj nieber, fdJlief ein, unb bat ~euer brennete 
~eU, jog!eid) aber fing fit an redjt ld)änblidJ au t(jun, icl) fließ mieber 
jelbe, woriiber fie muad)ete unl> \onte, eil 1uärc l>ie ~lnnctl)a ~~oljucrin 
btt) il)r 11emejen, unb ()abe 1()r AU rifcn nenehen, e~ gab 111ri11 ~füib 

\onleidJ eine !Jebümte <lunj\e iamt einrm Gtücf barnn tinnqenbrn l·~urqd 
uon einrr @iinje au~. jagte ober e~ 1uäre nod) ronf1 be~ ilJr, mrld)r~ 

bie ~gnellJa i~r beigrbrnd)t ~abe, unb t6 1uäre i~r iibel. '.Ilm fol!lrnben 
IDlot{\rn qob id) mrinem !llirib 311m erbrrrl)fll ein, 1uornuf fir ein eitiictd 
~ad)fl, tuotinnen nUrr~a11l> .paare cingeroidelt maren, unb eines ~inqers 
tmf tuar, auflgab, 'Oie .Bunge 1111'0 bie8 .Stiidel l!Bad)f> ua~m idJ unb 

• 6d)1111I ifl ein 1'01f, ball aum 111lrbl11!d)er E·tufjl gefjörtr. 
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3ei!lel r~ ben nrbmfüf)tn ~ag bem ganvrn '.a)orff: bet) @tlegen~eit ber 
~Jlürien·~hbeit. ~ie ~gnet~a fBolfnerin gieng ~ierauf uon ~ier burd) 
unb fnm in 2 ~a~ren nicf)t roiebrum nacf}rr .paufe, anfonften fie bamnll 
toiirbe oefangen roorben fet)n. ~al !einb, bei) tur!cf)em mein mleib ge• 
n>nii)rt ~ntte, ftarb aucf}, fonft ift fo tuo~l biefe ~gnet~a, mtld)er i~tt 
Sd11oefter and) au IDlortelborf uerbrennet Worben, all aucfJ bie .f,;onnel 
\mnjin tuegen ,Pe~mt) befcfJrie~ene ~erfonen. 

2. Q.korg !8_o!fner sen. annor. eire. 60 jur. fatetur: Sßor 2G 3a~ttn 
unb jnft in bem 3a~r, ba ber ~gnetba ibr mlann ,Pann unb id> btt) 
1~m ~fürl • ml11nn 1 ruaren, in btr g:nften • ßeit fam einft biefe Wgnet~a 
AU mir Spii~n bege~renb, fo fagte au i~r, ll>O fommet i~r fo weit au 
mir um Spä~n, ba ibr bocfJ 4 Ocf}fen unb groäe Rnecf)te ~abt, barau 
me~r .pota unb 6pä~n im ,Pof all icfJ, inbtffen rönnet i~r ja s~a~n 
ne~men, too el eucfJ an meinen Spii~nen gdege11, ~iermit ging fie 
lJinau~, roeiß aber nid)t ob fie rueld)r genommen ober nicf)t, geftalttn 
icf) fie nad)bem icf) balb ~inaulging nirgcnbl fa~e. ilie folgenbe 9lad)t 
brauf fa~e meine 2 Od)fen trnuriA unb fonnten nicfJt fttffen, nid)t 
lnn9 nncfJ bem · brgegntle Sie mir auf bem \}dbt, unb fragte micfJ ruaä . 
meine Ocf)ien madjeten, id) anttuortete, fie liegen ba unb fönnen nicfJt 
f reffen, ~ierauf · uerfe.te fie: fie nmben un~t~d fet)n, benn fo balb ein 
\mmfcfJ ober fBie~e franf roirb, f o ~eift el bie <.truben ~oben el gd~an, 
ber eine OcfJI mpitete, ber anbm aber fraäe fo bann ein gan• mlonot~ 
lnnA nur <irben in specie l>on benen mlaulrourfen auf bem ffelbe, ob 
id} fd}on ffuttn genug ~alte i~me au geben, enblicfJ genafe er. 

3. ,Ponnel fBolfner annor. 61 jur. fatetur: fBor 7 ober 8 3a~ren 
circiter, all bn IDlarian mlangel nocfJ ~ier roo~nete, war <ir mein 
9lncl)bar, einelmall Airttge icfJ in mitternacf)t ~inaul in ~off, inbeffen 
fJßrrte bei mlnrinn IDlangul Slli~e eine börlen 1, id) trate na~e ~.inan, 
nnb fa~e, baü bie ,Ponnel IDlajin unter ber nu~e tuar biefdbe AU mdfen, 
unb bei mlarinn So~n lag neben ber mlanb unb fa~e fie aucfJ, rooOte 
fiel} aber nicfJt . rü~ren aul fi=urd)t, enblicfJ roenbete <ir ficfJ liegenbt, 
f old)el ~ntte fie roa~rgeno~men, unb · ruiefcfJte aunt <.t~or ~inaul, unb 
mncf)te fiel) in ben @raben, icfJ fennete fie 'IUo~l, benn icfJ mar nur 
3 Sdjritt uon i~r, unb fie ~atte einen Xo~f, f o etn>al größer all l>on 
dner IDlnnß tuar, ~alt aber nocfJ nicfJtl gemolfen, geftalten bie Ru~e 
miiüig roar unb nicfJt IDlilcfJ gab. 9lacfJ 3 Xagen f~ilrde aucfJ an meinen 
!tü~en, bnfJ fie morgenbl gemo(fen lUattn, beflen icf) gleicfJ bie mlajin 

1 C!lidif. = lfürtell•!Dlann ; bal ~orf 111ar in " Quartale tlagetetlt. 
1 Sllcf>f. = bcllßen. 

8trelnlotll:d!ID, llltllt lfolge, 18anb XXXIX, eeft 8. 61 
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in ~erbadJt ~alte, mit~in na~me mir @elegen~eit uor ber RirdJen, all 
unter anbern t>ielen ~eut~en audJ biefe ~erfon augegen war, ba'Oon au 
reben unb fagte: IDlcrfet eudJI i~r mleiber, bie el ift, id) werbe anf• 
pa[Jrn unb tuenn idJ fie unter meiner S?u~e finbr, fo werbe fie mit ber 
IDliftgabel r 0 anpf{ocfen, bafJ fie getuifJ nidJt fort wirb ge~en j uon ber 
<St.unb an ~alte mein 5ßie~ ijrieben. 

4. IDlartin @raef annor. 4 7 jurlltus flltetnr nihil cerli. 
5. l)aniel @unefdJ annor. 41 jur. falot.: ~or etwa 9 3al1ren 

fam bie IDlajin einen IDlorgen AU mir unb bege~rete Wlild) uon meinem 
mleib, tueil fie aber feine IDlild) i~r au geben ~atte, befd)iebte 1 mein 
5lßeib felbe auf ben ~benb au fommen, idJ war baaumal juft im tBegrief 
ali.f .f>ermannffabt AU ge~en, bie Wlajin roar aber nid)t fommen. IDtein 
mleib ~ingegen ~alte audJ bie .ftulJe nidJt u1elfen, audJ nidjt einmal in 
bie 9lä~e au i~r fommen fönnrn, inbem felbe roieber i~re ~tl~ gelauffen, 
all wenn fie rafenb wäre. ~16 idJ nad} .paufe fan1e, flagte mirß mein 
mleib, ben ~benb wie bie Stü~e famtn erfa~re el alf o, tuie mein mleib 
mirß er3e~let ~alte, bafJ fein IDlrnfd) in bie 9lä~e bet) bie .ftü~e fommen 
fönte. 1'iefe6 fa~e augleidJ ein IDlann t>on ISdJ!)rften, . fo iJrud)t AU 
fauffcn fommen roar, tueldJer uni le~rete, man f olle bie Jl'u~e mit ber 
Ofen•Dlut~e fdJlagen, benn fold)e <SdJläge müfte bie befdJäbigenbe .pe~ 
empfinben. 3dJ tuolte biefel µrobimn, funte aber nidJt be~fommen bie 
Jhl~e 6U etteidJen, Unb bie ltu~e liefe gerabt t>Or ber 9.Jlajin i:l)Dr, 
~iclte bcn Ropf überß i:~or unb börlete in (>of binein, barauf trafe 
biefe ~erfon auf bem ijdbt aUein an, unb fe~te fi·e AUr 9lebe, enblid) 
~ernadJ änberte eß fid) mit ber S?u~e, baä fie tuieber tractabel 1varb, _ 
wie fic auuor war. · 

· ~ie .f>onnel fßolfnerin betreffenb, weld)e wegen .pe~ml) febr be· 
fdJrien, f o ift uni mit i~r biefeß paffimt: 3m uerwidJenen 6ommer 
war mein mleib genöt~iget in biefer ~olf nerin Stet>ier befinblidJcn Ofen 
au bacfcn, unb 3war mit fßergünftigung bmr 9lad)bcir '~ 9ladJbem mein 
mleib bal 18robt aulget~an, fd)illtete 6ie ~flaunm1 ein, nidJt tuiiienbt, 
ba& biefe 5ßolfncrin audJ eben bie ne~mlid)e 3ntention ge~nbt, gnug mein 
mleib warb fogleidJ uor bem Ofen franf, unb 3war bergeftalten, baä 
wir aud) an i~rer !!Biebergenefung aroeiffelten. 311 AIUifd)en traff bie 
.\)onneß S!utfdJin, ~iefige '6dJufterin, ~in, mein iBeib 3u bef udJen, bie\e 

1 6iil\!. = be!d)tiben, · antluorten, tuo4in tutlfen. 
1 $gl. bal '5teb.•fdd;I. fSötttrbudj llber 18ad4anl 1. 584. liln tntmfjauter 

l8tleg, baü nodj um bit !lnitte bel3 18. 3a4t4uubtrtl nid)t jrbe!l ~aul auf bem 'ilorf 
ben IBadoftn 4attt. · 
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lnnte wir lolttn nid)t 11J11nbern, warum mein ~eib lo "lötlid) !ran! 
iu1'ire 1oorben, ber !Bacfofen lei 6d)ulb baran, benn bie ~olfnerin ljätte 
fiel) beld)tumt, 111arum mein Weib Obft eingeld)üttet, benn el ljätte bie 
j8olfnerin audJ Obft ein3uldJiilten ge~abt, uub nun lolte iljr Obft 3u 
.\)aule t>erberben, enbtid} wurbe el meinem ~eib heuer, -wurbe aber 
nodJ a1uel)ma~l ~art franf, bet) ber let)tern füanf~eit lieäen wir eine 
WntladJin fommrn mein ~eib AU ldJmimn, ex post ljabe ge~öret, bau 
bie\e Wolfuerin bei) ber 9ladJt aur benannten ~alladJin fommen unb 
i(Jr timuielen, warum fie mein Weib AU ldJmimn fiel) unterftanben 
nucfi mit IBebro~ung, bie WaUad)in gor au töbten, tuoferne fie bergltid)en 
me~r t~ue, ober mir wal bat>on lagen mürbe. 

H. @~org S?od) annor. eire. 46 jur. fatetur: 3d) ~abe t>on meiner 
.\linb{Jcil 011 immer bal @elcf}tel) IJOn ber molfnetin ge~i)ret, bafJ fie 
dne t)e~e lelJe, aucf} finb i~r uiele ~eld)ulbigungen gemad)t worben, 
unter ouhern ~at fie fiel) einer ~egeben~eit ld)ulbig gegeben burd) bie 
ü·lud)t t1011 l}ier, beun el geld)alje uor etwa 19 3aljren, baä meinel 
m3eibe6 ~rüberc~en, ein 3ung t>on 10 ,3aljren, mit ber ~olfnerin 
Eiö~nd)en non einer @leid)ung in ber ISd)ut ge3anfet unb jenner immer. 
bielen geld1lagen ljatte, wie nun ber geld)lagene e6 leiner fillutter weinenb 
gef!aget, baf3 btl @eorg 15d)ii0er6 3ung ?lnbreal i~n geld)tagen ~abe, 
\o befinne mid), baä mein 6d)roagmf)en ben f olgenben fillorgen fid) 
bd!agete, unb ben 4 ten 'lag barauf fturbe, mein IScf}wieger !Batet 
ldJriebe bes Rinbe6 -~ranfljeit unb 'lobt ber befd)rie~enen ~olfnerin 3u, 
nfrng bt61oegen btt) bie Obrigfeit, um burd) ~rlrgung ber @md)tigfeit 1 

benannte ~erlon amftimn 3u taäen, fie ~alte abrr fotd)el erfaljren 
unb l)atle bie mud)t genommen, fam aud) in ganoen awet) 3a~ren nicf)t 
1vicbrr. ~er Jung, mein Scf}wagercfJen, wrljrenben leiner strarifljcit 
jd1ric aUearit, mir \ollen ilJn t>on ber Wolffneriu rettrn, man lolte lir 
uidJt bi'l) i~n lauen, beun fie AWicfe i~n, unb lllolte iljn würgen. 

7 .• \)onnel ~aiegler annor. 44 jur. fatetur: !Bor 3 3aljren be.fam 
mrine 14 jäljrigte 'lod)ter an bem recl)ten ~uu t>om S?nie ljinunter eine 
bide @elcf)wolft, eine .\)aut whre wie bie anbre, unb nirgenbl aucfJ nur 
ein .2öc[Jel einer 9label·'5Pi~e groä au fennen, bet) allen angewenbeten 
ID?itteln war nid)t bie geringfte ~euerung au lpü~ren, lag atlo einem 
füippel glricfJ bet) na~e 7 ~od)en, we~renber bieler .ßeit fam bie 
lnquisila ~tgnet~a !Bolfnerin oljne einige UrlacfJ ge~abt 3u ljaben in bem 
~ag bif3 3 maljl au mir, fagenbe: wir loUen nicfJt etwa bie @ebanfen 
~egen, bau biele Rranfljeit t>on . benen ~ölen ~edomme, nein 1 i>enn ·-

1 60 iuutbe bal @tricfltlgdb genannt. 
61* 
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®ott fcf}ide bem 9Jlenfd}en allet~anb füru~ 3u. 3n bet 7 ten m3odje 
btad} meinet l:od}ttt biefet ~ufi auf, unb fie felbften ~atte in meinet 
~bw~fen~ey, mit eimt 9label auß i~ret lffiunbe in @egentuatt meineß 
llBeibet ein Stud Rnod} obct !Bein etwa einet ~ingetl lang, unb au!!• 
f e~enb, all wenn et uon bet 15d}ultet einet ffiinb, obet ,Potn 5Bie~~ß 
fetJe, · ~etautgegticbelt, weld}et benn 111ei.n lffieib uetanl~fiet, bem .p~ttn 
Jurato, unb mitt bama~lß bet}fammen befinblid}et ganien ,Pod}3eitl• 
@efellfd}afft biefel !Bein 3u beigen. So balb uot benannte lnquisita, fo 
gleid}.fallß auf fot~anet .pod)3cit geroefen, f old}e .~etqutne~mung aul 
meinet l:od}tet bet RnodJcn etfa~ren, {Jat fie fiel} uon ba~et tetetimt, 
ift aud} nid}t wiebe1um ba~in gefommen, nad)~eto finb nod} 5 etwal 
fleinm Rnßd}eld}et in meinet unb meineß llBeibeß @egenwatt out meinet 
l:od}tet ~ufi ge3ogen roorben, rootauf fie roiebetum ge~eilet unb @ott 
fet} i)anf bauot nid}t ben getingften ilefect am ~ufi be~alten lJat. 
9lacf}beme bie etfte nnod}e 1 lJetaUI ltJOt, ift lnquisita nid}t me~t in 
mein ,Paufi gefommen, bifi auf gegen-tuättige Stunbe. IDleinem llBifirn 
nad} ·ran mid} roo~l auf nid}tl befinne (!), wormit id} bie Inquisitam 
f o wo~I uot alt nad} Shanf~eit unb @enefung meiner l:od}let beleibiget 
~oben f olte, et felJ benn bafi bet ßom nod} uon ba~ct f tlJe, roeih1 mein 
f eeliget ißatet 2 ~iefigte lffieibet alt .pe,en ~at Uetbrennen lafien. 
Übet~aupt abet wetbe bet}be befragte Inquisitae in ~iefigtem ilo1ff uor 
,Pe,en ge~alten. 

8 .. .Ponnet· ~ngat annor. 38 jur. fotetnr: !Bot 3 3a~ten lag 
icf} neben meinem f!Beib auf bcm !Bett unb fd}lief, au IDlittet 91adJt ftie\3 
mein f!Beib an mid} fd}ret}enbet: ~ört ~ötet 1 roie fd)laffet i~t: ergteifet 
fit, etgteifet fiel 3d} fa~e niemanben, ba~eto id} aud} niemanben 
etgreiffen funte, alfo redet fie i~te ,Panb gegen mefoe ,Panb, fagte, 
fe~et fie ift roeg, abet bat @lafi rooraul fie mit ~at wollen au trinfen 
geben, ~abe id} i~r aut bet ,Panb genommen. ,Pietauf ftunbe id) auf, 
allnbete bat ~euet an unb na~m bat @lafiel out meinet lffieibeß ,Pnub, 
bela~e et tuo~I, unfet war et nidJt, in biefem @lafel roat ein ltilber 
gelbtigtct liquot mit aUn~anb .paaren unb anbetn fd}lh1blidjen 15adJen, 
id} na~me bat @lafel unb btad)te et bUm ~iefigten ,PQ:rrn Juruto. 
IDlein lffieib ~atte bie @ebanfen, bie ~gnet~a fßolfnetin ~ätte ifJr 3u 
ttiJlfm geben wollen. 

9. ?lnna Uxor @eorgii SdjuUnl unnor. cil'C:. 40 jur. fat.: 
9lad}beme mein IDlann bor etlna 13 3a~tcn fiel} mit bem ,Ponnel IDlaji 
UetgefeUfd}afftet ~attm, unb mittel& ßufammenfpannung unfem unb 

1 ~djf. lft lnod1rn fäm. 
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!einet Dcf)fen rinen ~ff uo mad)eten, warb bie ~lnna Wlajin gar AU 
breift 311 1111ß, f o ball fie fnft alle ~lbenb 3u unß fam unb IDlild) etc. 
broel)rrte, dne Weile IJinburd) gab idJ felbet mel)r auß g:urd}t al~ 
outtem Willen, ba el mir aber 0u biet werben wolle, fd}lug id} i~r 
ifJre ~ille 311 berfd)icben ma~len uerwei[Jlid) ab, warum fie benn immer 
hll mir, 11nb nid}t andJ 311 anbern s:!cuten begr~retr, fie tui[Je, baf3 tuir 
Llllcf) arme 2eut~e wären, unb baß unfriote braud}eten .. pierüber tuatb 
fic Aornio, nnb oieng 1u1·0, nodJ in biefer 9fodJl mnrb mein 2 1/ 1 jä~riocl 
Wläbd (me!dJe6 frifdJ unb gef unb nieberorkgen mare) AUt IDlittcrnacf1t 
fran f unb fturb ben folgenben i.tao &ur ~ru1Jflucf~·.8eit. 3cf) felbften 
brfam barauf t1on fdbften dne CMeldJtuölft an brnt tcdJltn g:11f1, meldJC 
cublidJ in 12 ldJlinblidJe m!unbcn n110brndJ, mormit icf1 mid} biß 1 1./1 3a~r 
rlrnb 'fd)lrpprtr. 3dJ oing bdJ Drr ~lnna IDlat}in IDlutter 15d)tueftrr 
~lnn~m. eine l)interlaficne bei V!nbreaß ~~otfnerl all bft} eine aud} fdJr 
famofe .\)r~e, fronte fflbige mit ~öftid}en unb gutten Worten, man id) 
bodJ AU tl)un unb momit id) 1iuinen ~ufJ mürbe l)eilen fönnen? 15ie 
ertl)eilete mir bic '2Cntroort: id) folte nid)t befiimmert fet}n, el märe mir 
nur nuf dne .ßeit gemnd)t Worben, 1urnn fold)e uctflofJcn, 1uürbe mir 
brr ~nf1 brfJer turrbm, irbod) abrr roolte fie mir einige !Blätter 0um 
a11flrgen grben; fie brndjte mir and) foldJe, 1uor1nit id} meinen iju[J 
binbete, aucf) "roiltflicf) ~eiletr. ~dJ tuarb fd}roanger unb aeigete nod] 
3 Wod1en uor ber gemß~nlid)en ßeit ein filläbel, meld}eß Breuv meiii 
über baß @efid}t uon einem ()l)rmafd)el an iiber ben IDlunb, Rinn unb 
bßlligel !Brilftel ein ungemö~nlid)en 15tro~m 1 einel ijingerl breit, mit 
auf bie !lIMt brad}te, aul biefem 5tro~m 1 tuurben nad)~ero !Blattern, 
alß tuenn bai Rinb mit fiebenbcm mla[Jer berbrennet wäre, bon allen 
nebra11cf)ten IDlitteln tuolte feineß ~elffen, morauf id} bann auf 9leuborff, 
2öb .• pmmnnnftäbter 15tnl)l6, bet} eine mlallad}in ful)r, biefe entbedte 
mir, baf3 llai Rinb nod} in IDlutter 2eibe bon ben .f>eien fet}e betbrennet 
morben, fle lernete 1 mid), roa[J id) bot Species au einem 15atbel nel)men, 
unb bai Rintl bamit fd)mimn folte, id} t~atß unb brad}te et f o weit, 
bafi bai Slinb balb ge~eilet n>are. ßroeifeli o~ne mil[Jenl bie ~ieflgte 
,Peien nid}t gerne gefe~en ~aben, bafJ el 1 olte curitt wnben, bal)ero 
befam el in einer 9lad)t biefen ßnfalI: menn eß faugen folte, t~at el 
ben IDlunb auf, ronr benierig au fnugen, fing aud} an, fobalb aber 
etmd IDlutttt•IDlild} in fein 2eibd}en fam, n>utbe i~m ber 2eib bi[J an 
ben Ropf ~inauf f o gar aud) bie Re~le bergeftalten aufgetrieben, baä 

1 = \Striemen. 
• <s41111· I~ fein Unterld11eb 61Vlfd1en le~ten unb lernen, flelbet ~elflt ll~ren. 
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eß ali eine aufgeblalene !Blale obet !Blattet watb, im 2eib abet 1Jörelt 
man ein ~eftigeß ~iplen, alß wenn, 1ueif3 nicl}t lt>ai für, unb wie uiele 
lebenbige '.t~im im lelben wären, ja eß muf3 bergleidJen gewelen lct}n, 
benn man fennete bmr '.tlJim ~eftige !Beweoung in bei .Rinbeß 2eib 
fe~r wo~I, lo lagß einige ßeit, baf3 ber gröfte 3ammet an lelbem 6" 
le~en ware. (inblicl} laf3 icij einftenß in ~bwelen~eit meineß illlannes 
einßma~I bet} niid}tlid)er Weile, bieleß 3ammer uolle Rinb auf bem 
~rmen ~abenbe auf bem ,Perb, unb ~alte ein ~elleß Bcuer; mitter ßeit 
famen 2 Raben, lebten fiel} auf3\venbig auf mein ~enfter unb madJten 
eine lange ßeit ein abjd)rnlid)eß 3la~en • ®elcf)ret}, icl} legte micl) lammt 
biejem franfeu fünb nebft nod) ein chuaß gröfimi auf6 ~füllt, idJ ~alte i · 
mid) uocl} nid)t 3ugebcdet, lo famen biele 2 !laben 3um Benfter ginein, 
bie eine auf micij unb bie anbm auf baß ftanfe stinb, biejenige 1 o 
auf mir laf3 uerwanbelte ficf) in bie ,Ponneß IDlat}in illluttcr ®dJtvefter 
~nnam !Bolfnerin, bie anbere in bie IDlal}in lelbften, erftm bructte mir 
meine 'ilrmen unb ,Päube neben micij, bajj mir bielelben \Ue~e t~atcn; 
\vaß bi.e anbere über bem Stinb t~ate, funte id) nicl}t le~en, genug id) 
warb nad) einem ernft 3n @oll geld)idteu ®euf3er geroa~r, baf3 weber 
IDlenld)en nod} sta~en balelbft waren, baß arme ninb aber ~alte nad}~ero 
baß !Bruft •!Bein nid}t me~r, unb \uenn eß '2lt~em ~olen lolte, 1 o A09 
unb ftief3 fid) bie ,Paul 1 o ~Etauß uni:> ~iuein wie eine !lHatter, ober 
benen 2ungen waren gewif3 feine !Beind)er, unb bctgeftalte11 brad}te e~ 

nod} 3u bif3 in bie 4 te 5ffiod}e, lo bann ftatb eß. ,Pierauf nun gieng 
icf} 3ur IDlat}in, rebele fie an unb jagte, fie \olle ei ~iermit nun beivcnbm 
lasen, eß fel.) gnug wai fie unß anget~an l)ätte. 6ie uerje~te, 1uarum 
id} fie nut allein anrebete, ba bod) bie ~guet~a !Bolfnerin eine !ltöüm 
.\}t~c \e\), benn fie, unb warum gicnge id} nicl}t aud} 3u jelbiger . .\,)ierauf 
citrrte .\)onneß IDlal} uni vorß J udicium Schelkense uub uerlauotc 
~Heftitution ber li~re, bieler ~rocefl ging 3u einbe. 9'lacf}ge~eub6 roaren 
meinem .bmna~len lebenben @:iol)n 2. salva venia @:iauen bei näd)t• 
lid}er 5ffieile in unfe\'er ~tuben uorgeCommen, t~uenbe, al~ wollen fie 
i~n bei\jen, wotauf betlclbe einen iibeln uni:> fe~r ftarf geld)tuoUcnen 
~uii an bem ~nid}el 1 befam, \vorauß lo bann ßöd)er enlftunben, au\'.\ 
welcl}en uerlcf.liebene fleine StnödJeld}er unb ®pii~ne, wie gegenwärtig All 
le~en \et}enb, alß \veun lelbe uon ber ~leildJ•!Banf mären, l1erauige3ogen 
wurben, !Bor 3 3a~ten in ber 9'lacf}t gegen ben geid)woreuen IDlontag 
lag mein IDläbel, f o 12 :;)a~t alt ware, frijd) unb gefimb nieber, bll 

a $iicf1j. = Sfniid)tl. 
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9JliltcrnodJt t~ot jelbigeß einen ue~cmentcn ffiuff (ober S?rejcf) 1), fcf)lief 
1uicbernm ein, unb muacl}cte erft an bem IDlontng AUt ~riil)ftücf~·.8eit, 
ber rcdite Vlttn unb t'jujj waren il)m gelä(Jmct, unb ba~ @eficl}t uöUig 
umgeMirel, eß lebete bergeftalten biä in bie ,Pirjcf) &rnbte 2 unb ftarb audJ. 

10. ®corn EdJenfer annor. eire. 50 juratus eontirmat fassionem 
Uxoris, r1uae proxime praecedens Tc..,tis est, exceptis, bofl G:r uermög 
jcine~ Weibeß 'i!ln3eigunn n id)t allemal)! AU ,Pauje geroejcn, mitl)in audJ 
nidJI ulleß, wa\!5 ipso· abscnto !einem mJeib arduirct, mit annefel)en l)abc. 

11. ~lnnl'l(Jn rOlicta .punnc-o l8olfncr~ annor. eire. 38 jur. ratctur: 
Vln brm 9Jluntan 5 Wod)en fa111 bir 'i!luua IDln~in AU unß, brgc~rete 
.~)l)lli!I umf llnft uon mir, tueiln id1 aber nnn feines geben wolle, ging 
fic Aorniger uou uns rum, ben uäd)ft barauf folgenbcn IDlontag ~lbenba 
lc11tc fidJ mein 9.Jlann frifcl} unb gefuub nicbcr unb jd)füj biii um 
IDlittet·9lad1t. .Bur IDlittemad.Jtß•ßeit aber fing berfelbe ~eftig an AU 
jcf)re\)en: 0 3rju9, o 3ejue ! mein ßeib, uerlangete eine ~,1, er tuolle 
fidJ ben 2eib aufl)auen, cß wäre il)m maß bajelbft, ben näcf.lft ~ierauf 
folgenben Eonnnbcnb ftarb @r. 3d.I ~abe f o mol)l in 'i!lnfel)ung bicfeß 
~lö~lidJen olß audJ nocl) AIUe\)er Stinber '.tobt, nnb eineß annodJ lebenben 
5 jäl)rigen IDlägbdJenß gänülicf.ler !BetCal)mung, ba eß nidJt anbcrß ift, 
al~ haä il)me baß @lieb1uaäer au~genommen morbcn, ben uöfligen 
!Berbad)t auf bieie IDla~in; bafl bieje 1 o 1uo~l, als aucf) bie 'i!lgnetl)a 
!Bulfnerin be111 aHgemcinen @efcf)re\) ber füutl)e nacf.I uermel)rte s .peien 
je~en jollcn, meifl baß gan~e i)orff. 

12. Frnma Uxor Ojne ~nbroni annor eire. 40 jur. fatet.: 'i!Hß 
lt·bten~ hie ~aniel @uitejcf.lin ~art franf lllate, wurbe id) bifl bre~mal)l 
l)ingcrnffen, fie AU fcf.lmimn, worauf i~r benn aucf.I befler · murbe, unb 
nad)bcm fie ein wenig auf ftunbe, fam mir 3u ~aufe im SdJlaf eine 
Sacf.lfin tiot, bie AU mir jagte: Ha Scoalete,' wer l)at i)icf.I 3ur ~anielin 
gefcf.Jicft, tuafl l)aftu ba gemacfJt, fauftu fie nid)t ba lajien, mo fie ift, 
wo ~u mel)rmale ~inge~eft, ober fageft eß, bafl icf.I ieQt bei Sl)ir gemefen, 
foltu feine Ziile ~ mel)r gaben, AUleot gab fie mir einen herben !Saifen• 
ftreidJ, bilfl ba icf.I redJt AU mit fclbften fam, mir baß !Bacf eine mleile 
hauon glimmete, id} ftunbe f u bemt andJ nebft meinem IDlanne auf, 
fa~en aber niemanben mel)t. !Bor o~ngefäl)r 10 3al)rcn rebele bet ,Ponness 

' Sllcf1f. frdjcf1en = rufen. 
1 ~trje-lirntf. 
1 '511d1f. = berllcf1tigt, brrll~mt. 
• !Hum. = fle~ auf. 
• Slum.=~ge. 
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tlrotleff in @egenlDort meiner unb anbmr vieler füutl}e bic ~lolfnerin 

an, fagenb: l:lu f:>et, madJ mir tuiebrr gut, ll>ai3 bu mir uerborben !Jaft, 
aber 1 idJ lal3e bidJ uerbrennen, barauf antwortete fie: fdJroeig, 100 idJ 
eine .Pete bin, fo bift bu ja unfet diplas 2 unb 9eigeft nn~, barmit 
fcl)wiegen bel.)be tueiter ftiU, unb giengen ~eim3u. 

18. mnna Uxor· 3ol}annil Ungar annor. 30 jm" fatot.: )ßor 
3 3n!Jren nncfJ ber lirnbt•ßeit in einer 9ladJt, ba ein wenig IDlonbfd)cin 
1uar, lag icl) auf bem !Bette neben meinem ID?ann unb eridJicn mir eine 
~eibel·~erf on in @eftalt ber ~olfnerin ein f ogenanntel iBeiu1er·®laf; 
in ber · .panb l}abenb, roorinnen rot1Je9 war, all 1uiirc rotl}fr Wein 
btinnen, fagte 3u mir trinf, trinf, idJ 60ge aber mir bie \l)cde über bcn 
ltopf unb 1uolte nidJt triufcn, ein anbrn~mal}l in ber 9lad)t jpürctr, bnfi 
man mir an ber l:lecfe 3ogr, nalJme audJ n>iitflicf) 1uar, bofi jcmanb 
be~tn !Bct!Je tuar, funte aber nicmanbcn etfenncn, benn c~ lclJr bunM 
U>ar, id) fd}rie aul fiurdJI unb 5d)trcfen meinem ID!on11 0u rnfcnb, 
greiffet fie, mein IDlann tuad)etc aucf) gleidJ auf, inbcm bliebe mir ein 
@lafel in ,Piinben, wir ftunben bel.)be auf, mad)ten ba~ firner unb 
fanben niemnnben nirgenbß, im ®laf el lllar n>al gelblid}eß, IDdfi nidJt 
n>aß eß gewefen, tuelcfJeG mein ID?ann ben anbern IDlorgm bem .~)l:ittn 
Jurato unb anbern @emein 5!eutl)en ge0eiget. 

14. Testis @eorgi 5d)unn annor. cil'c. 7 5 jur. fatet.: )lBegrenbcr 
ßeit, ba idJ ber ~tgnet!Ja ~olffuerin 9fod)bar gen>efen, bin idJ in alle 
meinem ~~un unb Wirtiitafften f e~r unntüdlid) geroef en, unb id} fan 
niemanb anberl all felbe ~Cgnetl}am befd)ulbigen. (fß ift getuif3, baß 
il}ret 6cf)1uefter eine 5u IDforteßborff uerbrennet worben, 1 unb biric 
~gnetija ift in einem nid)t geringen tßerbad)t benn il}re Ecf)wefter 
geftanben, el !Jaben fie aud) 1uilrflid) i~m ttlicl)e all eine ,Pele ange• 
rebet, be~ tucldjen nad19el)enb~ bie ~lgnetl}a ~olfnerin ielbften ben 
firicben fud)ete unb madjete, unter anbern folte ein !Jiefigtet (fontor, 
weld)em fie aud) tua~ 0Uluicber get!Jan !Jatte, be~ bem J uclicio· Schelkcnsi 
perfequiren, bie ~lgnet!Ja !Bolfnerin aber betlinierte biefe pErfrcution 
baburd): fie reuerfierte ficf1 fd)rifftlicf), baä, tuoferne ber a:antor fünftig!Jin 
an IDlenfcf1en unb ~ieb einige~ Ungemacf1 ober .21~b n>iberfü~re, fo ioltc 
fie allen 5d)aben 0u bonificiren gebaUen fe~n. ßu einemmal}l id)lug ber 
~lgnetl)ae !Ulann ,Ponnet !Bolfner fein !meib ~gnetf)am, 1ue~renbe111 
fd)lagen fagte fie: fcfJlaget, fd)laget, i(Jr f oltl tbeuer beaa~len. \ir uerfe~te 

1 CSädjj. = obrr. 
1 B!um. = !Blnfrr, !!Jlufifant. 
• tiort finbet PdJ rrtne !ncut1tltflt. 
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if)r. 1uaß hro(Jcft hu nocfJ, hu .\)r7;r. icfJ loiff hir~ macf)rn, wie man~ hrr 
'l.rutfd1in, 1uelcf)e 1Jot()et0 urrfmnnet 1uorben, !FidJef)en ift. ij~ lebte 
andJ biejrr <lJrlidJe .ponneß )ßolfner uidJl lange barauf. 

1 f1. ~luna Uxor IDlartini ijronii annor. eire. il8 jur. et fatet.: 
~lll 6tµI. 2. ~af)r tmnan!len gieng icf) in einen unjm1 Weingarten, 100 

bcr 'llonetl1a )ßulfnerin 'toditrr (fotf)atina mrine 9lad)barin ift, icf] fanh 
fclbe ~atf)arinam, hafi fie ans meinem !ffieinnartrn Weintrauben abrifi, 
Mstucgen in) fie rcµri1111111birete, 31urifel{l o{)nc mufl bicfe i{Jrer IDluller 
roicber mid) ma~ !iefh1nrt l)n!Jeu, brnn bic ~lgndl)a l8olfnerin fom mir 
in<l .panf1 gclanffen, umuicje unb brnficte mir fagenb: 1Ua$ f)aftu mit 
meiner '.!uciJlcr gef)abt im Wdnnnrten, iuartc nur, iuarte, bn jolt es 
beAalilen nocf), uon biefer Beil an felic id), bafi meine Sträftcn weirf)rn, 
irlJ tiertrorfnctc unb .fan nirlJlS arbeiten, o!J idJ fdJon ont rffen fan. 
1..!lt1!b fJi!'IaUf fafllC. mein bahlllllafj(CTI l j1'if)ri!]C\:i mliibc( tlll einem ge• 
tuiffen illlof!Jfll !jC!Jfll mid): illutter IUOS IUare CUd) {Jen! !Jladjt, JO 
uft rirf idJ enrfJ nnb ronfc rnd) nidJl murrfrn, idJ frnnte bas Rlliihd: 
nun ltla\"S 1uolleftu mit mir, bafi bn midJ jo oft rnfeft, r~ llcricblc: 
nun i(Jr f)at 1 bic )Bolfncrin unb i{Jrc 'tod)ter !Borhanin nidJl in brr 
Stn!Jc ocfrf)en, fie 1oaten {1etJhe fjier, nnb jef)d nur ttJie (Jabcn fie 
midJ ucrbrennct auf bem ~Hiefen. ~cf) Aogc has S?inh auß unb fanb, 
bafl eß iiber ben ffiücfen, a{(l tuenn e(l mit dner glüenben 6dJnllr 
ncfdJefJrn wäre, uerbrcnnrt tuare. 3cfJ befinne micf} gar tuof)l, bofl 
id) in follianrr ~lad)t fo wof)l haß Wlagbcl, als aucf) meinen IDlann 
bon hcin anhern !Bett mir ruffen f)öretc, fonte micf) aber of)nmöglitlJ 
recoll io imn. 

16. IDlerten ~roniuß annor. eire. 37 jur. confirmat fassionern 
lJ xoris snae additque: ~a meine arme alte IDlutter in i~rem !ffiittltlen• 
Haube lebte, ~atle fie 4 Dcf)jen, 1ocldJe hllglddJ nn~ngen ~u biimn, 
llofi fic faft crcµimten, 111einr IDlnttcr [Jaltc bcn lfürllar(J! nnf llic 
W nnetf)11111 lBol f nrrin, conf ulicrtc bcn ha~11111afJligten (Jiefintrn ~0111miffnrium 
.p(!. ,Jul) .. pod), 1Vn'3 fie AU tf)1111 (Jahcn 1Uiirlle? 1ueldjer i~r ben mat~ 
gegeben, fie folte bie lBolfnerin fhnf anreben. ~ielem !Rat!) foloete meine 
fillnttcr, oinR ber ~olfncrin aufli! .paufi, behro~etc felbe, fie f olte fd)affen, 
ball eß unfern Od)frn bener tuiirhr, anfonften ltliirbe eß nid)t gut ltlerben, 
~ierauf lernete bie lBolfnerin meine 9.nutter, fie folte neben einer 6teppen 2 

in unferm .P,of f ucf)en, bajclbft 1uiirbe fie roa'3 finben, ltlelcf)ee fie nacf)• 
gd)enllS uabrennen folte, meine ID'lutter (J,1ttc f o gleidJ gefucf)ct, unb 

• Eäcbf. = ~abt. 
t eildjf. = <Siiult. 

-815-



- 790 -

gteid) einen Sfü3en 1 @arn bicf 3ufammen ge1uicfelt \8irfenbulbcu uub 
4. 2o~er brin gelaf,cn, f unben, weld)e id) aud) gefel)en. \So halb fic 
biefe6 uerbrennete, wurben unfm D~ien 3ufel)enb6 beßer unb feift. 

17. ,Ponneß 2utf~ annor. 53 jur. et fatet.: ~or 6 ~al)ren ()ottc 
mein bomal)rn 4 jiil)riHtet! ®öl)nlein mit ber ~lgnet{Jae molfnerin (infclu 
auf ber @aßen ge3anfet, biefe6 gatte baß _ID'läbel feiner @roß· IDlutter 
geflaget, 1veld)e and) meinem 3ungen auf ber @apen antrefeube, bemjelben 
gebrol)et, warte nur bifi morgen, i~ 1uerbe bid) lernen. SDiejc!3 lJörte jo 
lUOl)l id) alß 11lld) mdn m3db OlllS nujmr 6tu~en, brn flll!Jcnbrn ilJlornrn 
ful)r idJ nudJ St'orn onfß ljdbt, nnb licfi ben ~nngeu frifdJ nnb 111·f1111b 
3u .paufc, nur jo lano, biß id) eine ~11l1r Storn lobctc, fam brr ~olfncrin 
'.tod1ter illlann @eorg lBorban mir auf baß Banb nad1gelauffe11, fa!lte 
idJ jolte nad)er .poufe eilen, benn id) 1uürbe meinen Sungen fd11uerlidJ 
lebcnbig ~nben. SdJ ließ !!Banen nnb ~ferbc anf bem 2anbe ftel)cn, 
nnb fam eilenbß nod1er .~aujc, ober~alb bcm SDorff begegnete mir aucfJ 
bcr ~olfnerin '.tod)ter unb jagte mir rbrn bie 9lad1ri~t, icij lief in 
meine \Stube l)il:dn unb fanb ben 3ungcn in uorbefonten Umftiiubeu, 
l)iebet) fielen mir ber ~olfnerin l)rol)1uorte glcid) ein, balJero roor id] 
fnriöl'.I unb jolte jdbigcr auflS .paufl tauften, oteidJIUo~l aber flo!lte irtJ 
bieje Passap;e erftlidJ bcm ,P(irrn J urato, 1ueldJct mid) ab(Jirltc, nicljt 
jdbften l)inbugel)en, l:lerjprrdJenb, er IUoUe bie molfnerin jo !Jlcidj an{)1'ro 
rnffcn laf,en, unb tl)r jdbftrn 3u rebcn, 1ueld1cß oudJ nefd)elJrn wore. 
9lod) ben nel)mlidJcn '.too tuorb ber Sunge ne\unb, unb be~ feiner 
()}encf uno jagte l&r: ~r !c~ nuf l>cm .perb gcjcf3en im !Uorl)oufi nnb C!Ö 

jrlJ bcr ~gnetf)a mo!fnerin Sfa~e fommen, unti" l)obe i!Jn Uon bal)cr 
licruntergcftoflen, tuir tJifitierten bcn ~ungen am gan~en füib unb funbrn 
fein cin~ioee (jlerfd1en einiom ITialß. 

18. IDlaric Uxor 3afob Stcb1.Je6 annor. cir<'. 40 jur. et fatct.: 
19. Dine lui \ßrunb annur. eire. 21 jur. fatet.: Sm nädJft 1.Jcr, 

gouocnm \Sommer fom bie .ponne~ ~Jlo~in bie @nflcn ~innnf, jolle iu 
meiner ilJlutter ~MJoujuug !lcl)Cll, beoenncte mir uuter1uen11, t1rrlongcte 
l.lon mir cntiucbcr 9Jlild) ober fii[!cn S'Il'ifJ, id) jagte tvir lJällcn i~r nid)tl'.! 
3u geben, benn bie buknt.c 2 ge~örete nid)t uns, jonbcrn betten HztCJpunon 3 

tJon ben l5d1aafen AU, ~icrauf !ngte fie: roarte nnr, ic{J tunte bir ondJ 
einmal gutt aber• ancfJ bö!c~ tfJun, ~iermit gicngcn toir t1011 cinouber. 

1 6dc!Jf. = ffnäuel. 
1 !Jlum. = @enäf1rn119. 
• !Rum.= ~rrrn. 
• 6äd}j. = ober. 
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SDie borauffo!genbe 9fod)t fag id} gan() oliein bd ber Sztine, 1 unb a1uar 
uor hmr ~~iir ouf bem 9liicfen unb idJlief, e~ bad)te mid) im @5djlaf, 
olß ~örete id) ba~ · @5auien eineß ID3inbe~, 1uoriiber id) ernrndJete -- ;;i1b 
fa(Je be~ gnttem nnb ~eClem 'Inonbfd)ein bie 9Jla~in creu~11.1eifl auf mir 
fiucn unb mid) auf ber ~Bruft ~altenbe, id) crfdJraf ~ieriibrr unb finn 
an 3n rebeu unb jagte fus de nice 2, tueiter fonte id) nid)UI me~r reben, 
fie {Jielte fid} aber ancf) nicf)t onf, io11bertJ lief bcn 58ern ~inunter, 
tuo~in, wein icf) nicf)t. SDof! aber bieje~ bie IDlotJin gc1uejen, fan n id) 
oucfJ nodJ einmal idJtumu, brnn idj jo~e fie mit meinen ~lufien. 9lacf)beme 
mir bieje6 begeonet 1uor, log idj an Seiten· @5d)meruen bn~ gon~er 

~oge; an bcr 58ruft wo fclbe ntid) gebrücfet ~alte, ~abe id) bifJ dato 
nodJ eine merfljd)e lifmpfinbnno. 

20 .. t;ouncß EcljuUer j11n. 1111nor. eire. 3fi j11rnt11s et fntet.: Hn 
ber .Seit ol~ idj in bie @5djnle gieng, oino oudj ein !BettcrdJCtt uon mir 
ol~ ~füorgii Scf)uCler~ eiii~nlein, nnb audJ ber ln<J.11isitue Vlgnet{Joe 
)ßolfnerin @;ö~nlein @eorn in bie @5d)ulen, bifie brtjbe le~tm raufden 
unb id)lugen fid}, wie es be~ bcnen mnbern getuö~nlid), worauf 
Inquisitae @5o~n jagte: warte nur, bi[l id)s meiner mlutter joge, fie 
ltlirb bir 011s3a~len. 9lad)bem nun mein !Bettercf)en ouß ber @5djulen 
fommen, boß IDlittag. (ifjen ne~abt, ~atte fid) berjelbe in ben @5d)euer· 
@arten nieberge-fent, unb idJlicf, fing ab et be~ idner &rtuad}ung an au 
fdjre~en: ~ejus l rcpetine 3

, bie ~(!lnet~a !Bolfnerin ~at mir bas ~er~ 
oußncnommen. SDieie~ @id}re~en trieb er bifi auf bcn btitten %ag, unb 
jo bann ftarb er. 9Jlein !Botet nnb br[lcn \Brnber \olle bie Inquisitnm 
fongcn (aflcn, fie 'OetliefJ ober alles, ltJotll fie (Jolle, ging burdJ nnb fom 
erft nod) 2 Sq~ren miebcr uad)er .pauje; bo bann tueiln baß S?inb 
Ll~nfl)in tobt lUOr, bifjelbc ntit irrieben !Jelaffrn ltJUrbe. 

Ct)ntinuat.a dio ~!). Martii prncmissa inqnii,;itione rec:ipi11nt11r 
fassiones seq11entium testi11m. 

~1. ~etre 58elle annor. eire. 40 juratus fatet.: !J.!or ettua 12 3llfJren 
n1tttb meinetll ID3eibs !8ruber, jo dn junger illlann roar, fronf ~e~ bem 
~lnfonn \einer stranf~cit ionte ~r: SDie .ponnes !Bolfnerin ~abe i~m 311 

trinfen gegeben, unb ~icruon je~ er franf morben, tur~renbcr \einer 
füanf~eit ober fd}rie er mir, meinem ID3eib unb me(Jrern Umfte~enben 
immer 3u: lofiet mid) nid}t rcpetine, fc~et bie ,Ponne6 IBolfnerin ift gier 
unb wiCI mir balb ID'loulidJefCen geben, ball> ltJas anberG t~nn, biefe 
.Rloge roegrete biß auf ben 3 ten ~ag unb f o bann ftarb er. 

1 ITTum. = 6enn~ntte. 
2 !Jtum. = ßt~ 1Ve9 llOR ~(er, 1 Slum. 1uo~I, bolf1 unllttftllnbltdJ. 
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22. @forgi ISdJill, annor. ein·. 26 j11r. futel11r: ~ot fllUn 4 ~nbrrn 
birnrtc id) brm CMforri !8olfnrr bf\J benen Od)jrn, bnlb nadJ bfr Chnbte 
trifb idJ finftcn~ gfgen IDlittfrnadJt mfinff .t>~rrn Oc[)\rn obfr[]nlb 
lJirfigte Shrd) 5illeinriartfjen 311r lffir\Jbe. '.t>ie Od)jen prämittirter IDlanüen 
un(Jc br~ bcncn !!13einnartcn, bnf}cto burfte icf) nidJt fd)laffen, jonbcrn 
legte midJ auf ben 9Hicfen unb jafje bcn jr{Jr fjeU jc[)einenbrn Wlonb nn, 
fnum aber fjnfü icf) mid) niebergclcnft, jo jafje idJ 'Oie .ponm~ jßolfnerin, 
baa fic fidj Shrn1J1ueifJ anf ntfincn ~cib unb ifjr ~nfcl, ein IDlabcl uon 
ct1un 7 3al1rcn, nnt mcinrn St'oVf fr~trn, irfl fonll· uiciJI, nnb birjc 
bc\Jbcn 1uoltcn niciJtf r1·bc11, lJicr jnf1en br~bc auf mir, nnb idJ (1111111~ 
fic br\J bfm (JrUcn filloHb\dJcin nar 1uo{jl, bic .po1me~ ~olfncrin lJnttc 
il)rrn Stiiltcl 1111 unb tlllfßff1od1tcnc .~wmn, \o balb fidJ bft}bc t>ou mir 
\1crloljrrn lJnltrn. ftunb idJ n11f, lirf1 bif DdJ\cn im ~tidJ nnb film undier 
.\)aujc, nnci)brn1e idJ 6djmcr1Jcn am ~eib cmpfanb, unb bicjflben bc· 
trori)tctr, 1unr idJ tiöllig t1frbrennct, unb cf ninA mir 'Oie .pant atll'llt• 
ljalhen IUfg, meine t>errin \djmimte ntid) mit f iifient ffiaum 1 ein. 

23. @eorginss ~ung annor. eire. 52 jur. fatel.: In Anno [ 7;;0 
IUarc ber aaf)nbrid) 11.iaton Unra{J allliirr im Quartier, unb 1unrbc iC)lll 

cinftenf bcr .ponneß \l~olfnerin ~!erb bifJ nnf IDlebiajdJ gencben, 1ucld1rr 
ball ~fcrbt et1oa6 fturf Hcrittcn fjattc, nadJ bcjijclbcn ,Pdmfnnf l 1unrb 
(:fr ftanf, ~r be\dJulbigtc 'Oie .ponms !Bolfncrin fie {)ölte ifJn brlJt·~ct, 
beroroegen lie\3 C&r f elbe burd) midJ alf bama{jlintrn 58ierlßmann 2 crftlidJ 
3u ficf1 fjolen, bebrofjetc fie mit ~erbrcnmn, fdJidtc fie nadJgClJenM nudJ 
auf {Jicfigte \Burg in füreft, br~ bicjer occafion jagte 'Oie ~onneß 
ll!olfnerin nrgen mid), 'Oie S3eute finb mir ge(Jäfiig, ici1 tuciß Ulan IUirb 
midJ auf Wlnrft\ci)clten fdjicfcn, nbrr idJ turrbe uid]t melJr auf 5cfjoal 
3 urmtf om men. 

24. ~nna rolicta illlid1acl G:birglerß annor. eire. 38 jur. fatctur 
nihil ad morit11m. 

25. mJriftianus OfoneidJ senior annur. 87 [iur.] ot fatut11r con
sciontiose: In Anno I 7iu iunr id1 iiltefkr !Bor1Jcr, unb ~iellurd1 famc 
c~, bafi idJ auf eincß .perntnnnftäbter ®d1ncibctß ~ctlaniJen in ~b· 
1uefcn~cit bc6 ~orff~ • .pannen, bet .ponneii ~olfnerin ein 20 ~~mer 
~äjjel 3um lJirfiotrn milttnet t>erbotl)e, lDOrauf bie gebad1te ,POllllCS 
~olfncrin non mit meg unb über 'Oie ~~n\ie gcl)cnbe brofjen'll bie\e 5illorte 
jagte: fefjct nur, ioenn bod) bet ~ann mir ba6 i!ligcln uetbot~en fjätte, 
jo tuolte es nidJt fo groß adJten, abct eß lJnlß ber @unejd} nerbot{jen, 

' Sä~!. nun = lJ!a~nt. 
1 ~ierttl8ma1111, !Borflt~rr be8 Ouartal8. 
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aber ruart nur, C:tr .f offß mir beAaglen. miefe!ll görete idJ mit an, etrua 
~en 2 ten ober 3 ten \!lbenb bnrauf famen meine SHi(Je frifclJ unb gefunb 
au!! ber .\)eerbe, be!l ID'lorgenbß 1uoltc fid) hie eine nidjt melfen lafien, 
unb nur bifi an bief em negmlid1en !.lJlorgen hie <Sonne attfgieng, tuare 
llie .füt(Jc tobt. Cfäua 5. ober 6. ~n 11e bnrauf gieng cß einer anbern 
meiner .\füge eben auf biefc 2Bcif e 1111'0 mpierte aud). miefe!! fdjreibe 
idj eiußig unb allein biefer 'tlro{.Jung 311, brnn e!l tuar feine S't'ranfl1eit 
an benen füi{jen 311 fennen, ja aucfJ ba feCbe mpiert waren, liefen fie 
nidJt auf. 

. 26. '5opl1ia Uxor .f>onnrß @Sdjuller~ soniol'is annor. eire. 40 jnr. 
fntetm: !mein ID'lann gatte ein jüngere!! ~rüberd)en f o ein !EcfJul~Stnnb 
non etrua 11 ober 12 3agren ninr, bief er gatte fidjß einemagl mit 
.ponnes fßolfnerin '56gnlein in ber Sd)ule gerauffet, ruelcfJ leßlmr bem 
erftmn gebroget, eß feiner ID'?tttter au flagen. iien negmlid)en ~ag warb 
·meine!! IDlanneß JBtubcr franf, Inn bifl auf ben 3 ten %ag unb ftnrb. 
!ffiegrrnber feiner S?rnnf{.Jeit fngtc @r immer, 'Oie ,Ponneß fßolfnerin ruiite 
bc~ igme unb töbtete ifjn, bat(Je alle llmftefJenbe felbe auß bet Stube 
311 ldJaffen, mein ®dJtt>ieger· fBatct bef d)icfte bie fßolfnerin annodJ be~ 
beß .\lnabenß S3cben, unb fie bebrofieub nerma{.Jnrn liefl, fie f olt ner• 
fcfJaffen, baß eß brm .mnbe beflrr n>rrbr, tuorauf fie gejagt, man folte 
ben 3nngen butdJ eine ßmiebrl ad101i. ffiögtt trinfen lnflen, biefe!l 
gefcfJnlJe unb gleicfJ ruofjl ftarb bnß S?inb, {.Jierauf gieno bic ~lgnetl1n 
~olfnerin nuß ~urcfJt einen ~roct'Ü non meinem '5cf)ruiegcr • fßater All 
befommen non gier burd), unb mar AttJ1~ !lan~t'n 3n{.Jr auß. miefe~ fan 
icfJ ancfJ fngen: bot 3 3a{.Jrrn tam 'Oie ,Ponneß ID'la~in unb brge{.Jrte 
ein{.Jnlb ~iertel Stufuru~ bon mir, turldJeß idj berfelben nid)t geben 
lllofü, bcn nefjmlidjeu ~lbenb nocf) fom eß mcinrnt fleinen Stinb, fo ein 
.fi'näbdJen non 1. 3nl)r mnr, nuf einmnf)l All, bnä eß ben .felipf nidJt 
{)alten, ttnb ben ITTucf gan3 oebogen, fdn nngeroenbete!l ID'littel roolte 
gelffen, nad)ge{.Jenb fpürete cß fidJ, baä idJ, bic ~iefigt 6cljmfrtin 
6d1eppin unb hie .f>onneß fßolfnerin au!lleidJ im .pnnf rnpfrn runren, 
{.Jiefelbft rebete iclj mit ber '5d)enferin non meine~ armen S?inbeß !Be· 
fdJnffenfjeit unb wogt beblicf)tig fo ticrne{.JmlidJ unb lJart, bna 'Oie .ponne!l 
lBolfnerin aUet mit nn{.Jfmn funte. ~dJ jagte unter anbem: meineß 
ID'lnnneß !lhuber @eorg \EcfJilUer au!! '2trbegicn gatte unß fngrn !aßen, 
1uoferne eß mit unferm fünb nidJt befler roiirbe, fo f olt mein 9.Jlnnn 
nur {.Jmmter fommen, ba @r bcnn jnmmt meinem ID'lann auf 9.RebiafdJ 
reifen, nnb bie @efangenne~mung bmr giefigten .pr~en nnfucfJen roolten, 
unb er @corg ISrfJutlet (Jatte 311111 ~roceü ~orjd)nb nerfprodJen, biejeß 
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iuare Eonnabenb, ben näd}ft barauf folgenben IDlontao friig ftunb 
mein Sl'inb mit ergobrnem S?oµf unb geraben ffiücfen. auf, ol1ne ba\3 iuir 
mittlenueile einige 9Jlebicin ober lcfJmimn a1w1uenbet lJättcn, unb jeit 
bn ßdt ift ber S?nab oerab. Wegen einer ungliicflidJcn Gfntbinbnng 
einer meiner @3d1tt>an11er\d1aftcn ~olle id} ben f8erbacfit onf bie .ponneß 
fillal)in, 1tlld)beme id} bie G. \lliod)en überftanbeu unb id) ausornangen 
1ua!, gicng id} gerab 3ur .ponne~ 9J1al)in in bie 6tubc, lJfrfi fie ins 
ßSefid)t eine .\)r~e iiber bie onbm, fie jagte id) jolte il)t bicjes uor 
.\!rnt~rn jogen, id} rn!te \ic aui3 bcr etubc (Jerau~. \onenb: ie~o fommrn 
bie ~cnt~e jufto onil ber S?'ird)rn, fommt nur LJerou6, idJ \11nc flldJ-3 
uor aUm ~euten, fic tuolte ober nidjt ~aanMonunrn. <;Diele .\)onnes 
9JlatJin fam uor bie\cm nod) in einer nr1uißrn ~fod)I 3u nnß, mein 
9Jlann log neben mir ot1f bcm \Srtt unb fd}lkf, icfJ aber 1uod)rte, bie 
9Rat)in trat erjtlicfJ 3u meinrn ~iifFn, jo bonn fam fie bc~ bie .panbtcn, 
grief mir hU bnl) uer\d}iebcn malJlen an bie Oiurgel, als wenn fie midJ 
iuürgen wollt', id} giitte meinrn Wimm getuecfet, funte aber nidJt reben, 
unb uom anjtof3en 1uolte @r audJ nidJt anjroad}en, AU bir[rnt ma{JI tuor 
icij franf, baß man mid) eine~ delirii be\dJulbigen fonte. 

27. Vlnna relida ~lnbreae Eciuert~, nnnor. eire. 52 jnr., 11iliil 
a<l meritum. 

28. 3uon IDlanoul ex ßaromlnka annorum eire. 35 jur. fatet: 
~or etlid)en 3agren ge\dJage nndl benen g. Ofter, bafJ id} in nnjerm 
,Pof lag unb unjm elcfJaf unb .ßiegcn aud) im ,Pof tuarcn olll)ier in 
@3cf}aal, wa~ uor~in mit ben RülJen µajfiei t ift, weifi idJ nidJt, benn 
icfJ ld}lif f, id} erroad}le a her iibcr ei ncm .ßn in m men lauf bcr im .~)of he• 
finblicticn @3dJ1rnf unb Bhw·n, nnb ba idJ rnid) nnnucnbctc, lol)e id} eine 
'.illeibl'~ ~erion bencn ßir\\Cll norijlonffrn, unb fic lJottc bmitil [cineJ 
am ljuu erwi\d}t, icfJ ~t'fJte bic .~)unbe über jdlw, al\o l.JL'tfas fie bie 
.ßif!}C, ll!Od)IC fiel} hUnt '.l~or ~i111111~, nicng burd) bcn @rollen (jinburdJ, 
bie .\)unb ucrfolnctrn bie\e ~crjon, io id) nidJl crfenncn fnnlr, !Jllr nidJt, 
ionbern ftnnben auf ber @afJen uor brnt '.tlJor flill unb ~eulcten, 1uciln 
nun bcr .\)onne6 ~olf ner uot~ero 111ir \.\eflagd {Jattr, bau er uou \einen 
Sl'Üf)en feine 9Jlild) ~aben fonte, lo cr~e9lte il)lll bif\e µafiage, 1uoronf 
er io bann gelJüttet ~alte,· andJ ba6ienine IUas er uieUeidJt fatieret ~oben 
mog grjr{Jen. 

29. 9Jlid)llf( !lfolfncr annor. eire. 54 jm. fateti11·: 3d} tucifl, ball 
1 

ba bie ~lnmt9a f8olfnrrin uor bief em rinfkns in .\)l'~m~ @dd)tcl) 1uor, 
fam felbige 3u mir unb frogte mid) 1006 [ie Hiun \olle, bcnn fie fiird)tete 
fid), fir lUÜrbc Olll ~forft\d.Jt'lfelt !le\ifJiÜd lUerbfll? .pierouf jO!}lC icg aU 
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if)r, tuenn if)r unldJulbi!l fe~b, fo galtet rndJ feft, iftß ober bafl if)r rncf) 
fdJulbig miBet, f o retrriret @ud) ; in berfdben !nacfJt gino fie uon 
gier burd). 

30. ~lnna relicta ~nbreae $trauf3 annor. eire. 45 jur. fatetur: @ß 
fam bie ~l11mt~a !Bolfnrrin uor etwa 8 '.tagen 311 mir mit bnu »loden, 
fie jalJe mdnr stiittel unb fogte, ilJr (Jobt io me(Jrmß 2einaeucfJ, niarum 
lJabt id} jolcf)e~ nicf)t oucf} aufnef)enfet? 3cf} berfe~te ilJr: idJ l)abe ni~UeidJt 
eine '.trugel boll wie if.Jr, fie ontwortrtr, mon f olte (.tucf) salva venin in 
.pol~ fcf)eif1en, tuai (Jobt if)r mit meinem füinaeud}? Sn ber näcf}ft borauf
fotgenben 9fod)t fom iemonb 011f11 %tte bc~ micf), gob mir eine '.tob11dß· 
\l3feiffe in ben !l.Jlunb, baB idJ rnud1en mu[!tr, ben borauf folnenbrn 
fiOn~en '.tog t(Jnte mir ber 9Jlunb fefJr turlJe. 

31. .ponnci @unnelcfJ nnnor. eire. 58 jnr. fatetur: IDlcine für~lid) 
\Jerftorbene, uon bem @eorg '.a)rotf)leff \Jere~eligt getuejene '.todJtfr fagte 

· 1uef)renber if)m Slron flJeit, in tueld}er fie aucf) geflorben ift, au mir, 
bie ,Ponnr~ ID?ot)in jel.) in riner !nocf}t auf if)r gefeflen. '.llie barauf 
folgcnbe !nadjt rciucf}erte mein Weib mriner '.tod)ter 5l.lett mit We~raud1, 
in felbiger !nadjt :gatte meine '.tod)tcr mulj, fam niemanb 311 if)r, bie 
niid)ft f.Jierauffolgenbe !nac:fJt tuare bo~ roud)ern unterblieben, bie 9.Jlol.)in 
aber, referierte meine '.toc:fJter, ~litte fidJ tuicberum einfunben, tuefient• 
1uegen meine '.tod)ter uon mir uerlanget, ber 9.Jla~in anfß .f>onfl 311 
gegen, unb if)r All umudjen. IJJlcine '.todJter ftorb balb f.Jierouf, alfo 
unterließ idJ boG !Berweif en. 

Anno l 753 di~ 21. Martii, fatieret .f>~rr iiranci~cuß ~ltbrecf)t 
juratus Schnliensis annor. 61 contra ~lgnetf)am )ßotfnerin folgenbe~: 

Anno 1725 in ber @rnbte wor idJ aum \l3flun unb oderte aum 
2 trn maf)l nur Rom 61tat, um hen !l.Jlittag fome eine Wolfe, fo '311111 

:Hencn fel)r gl·cignet 1uare, 1ucil11 id) nun .peu ouf bcn IDloben f)ottc fo 
urrlief! id) ben l.ßflun unb eitete Anm .\)rn, bo idJ um ein ~et uon 
einem Wolh, nnter ben &id)en genannt, l)ertmt gegen meinet 5!Biefcn 311 

fom, 1uornrbrn bie Inq11if;ita ~lgnrtf)o fBolfncrin meine !nac{Jbarin 1uare, 
jo lo~e id) bie Vlgnetf)a )ßotfnerin 011 bet 6µi~e cim·~ rtma 5. bif1 
ti. SHofftern (Jo~cn <:trlen !Boumeß ~rufen, fir ()atte fidJ 011 ben fubtiUcn 
(S}ipfcl ntit be11 ,Pänben be1-1riffen tumrlte, ober beffer planberte 1 fid) 
immer um bcjogten !Baum f)crnmb, o{~ 1uenn eine lilli11b=!l.Jlii~le bojelbft 
je~e, fo bofl iC)r $rüttel rec{Jt Winb fing unb .~il~gebreitet tuor, ot~ frtJr 
dn ffieif barin, nielcfJe~ einen ertuad1jrnen IDlenfc:fJen natürlicf)erturije 311 

tragen nid)t_ geglaubt tuerb\nJ?ntr, baf)ingegen biefe ~erjon fd1on biß 

' 6äd)f. plabern = f!attttn. 
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18. 3a~r im tf~eftanbe !lelebt ~atte baaumo~len, idJ ja(Je iCJr im gr~rn 
lo langr AU, biü idJ nidJt einmalJl 20. 6d)ritt uon i~r 1uarc, ob id) fie 
fcf}on gon~ wo~l fannte unb fid)cr unb gcroifJ roar, baü fic e~ fc~; f o 
wolte i~ iebod) gerne il)re .pernnterfunfft uon einem f o ~o~cu unb ne• 
fo~rlid)m Drt~ 011\cl)en, unb grnan bcmerten, bcro1urgen luoltc idJ einen 
AIUifd)en i(Jm unb meiner m3icien bcfinblidJrn ffi~ein, fo einrt! orbmoiren 
%iid)eß .pö~e fJottc, überfc[)rcitrn, bif3 id1 aber über bcn U'tlJcin idJrittr, 
10are bie ~gnct~a ~olfnerin fdJon uon bem Q:rlen >8aum l)ernntcr, 
ftunb unter bemfelbcn, lJattc bic .peu0 @abcl in .pänben nnb tlJatc .~t·u 
AUiommen, id) rebete rie an, fronte: wal3 ~attet i~r uor eine Winb· 
\l)lü~l auf ber Q:rle? 6ie uerfrbte, 10cr wüfte 1uaß idj 10iirbe gejc~cn 
~abrn, fie blieb ~ier jclbft, UJnt i~r .\)cu uiillin 3nja111men, unb gienn 
f IJ bam1 nacf}er .\)auü. 3n bicjcr gtrnuen @t·grnb war fein mlenfcfJ me~r, 
bfnn fie un b icf}. · 

Die 3. April werben 3ur !Bcftcttinuno einiger uorongf~rnbcr 
fui;sionum folgenbe Testes e~blid) u~rlJöret: 

Test. ~atlJatina relicta @eornii ~olfn~r~ anrwr. eire. 56 jurutn 
fatetlu: ~or o~ngefälJr 4. 3a[Jren biencte ber @eorg ®d)iU mir olß 
antd)t, 1ueld)em icfJ rin, meimm ffilann 3uge~örigtct! ~änfincß ,Pembb 
angab, icf) befinne midJ nidJt melir obß beß 'ilJlorgenbt! ober gegen ~lbenb 
ware, bafl bet benannte @eorgi 6d)ill uon mir ein anbmß .\)embb 
uerlaugete, icf} fra11te i~n, roarnm ~r ein anbmß ,Pembb · ~aben tuolte? 
fo 1mfe1Jte ~r, fe~et nur, baä fie ber i:lonnrr erid)logm f oll bie .t>r~rn, 
wie fie micf) uerbrennet ~aben, aeigte mir feinen 9tuden unb id) fa(Je, 
bafl i~m bie .ßaut ein gtoflci! ~tucf breit ganb 1urg ware, unb baß ~leiidJ 
bloä ftunb, icf} fd)mimte i~m ben üliid~n mit iiifirm 91aum 1 ein. i:licie~ 
ruor 1uii1flid) eine bejonbm lfütbrrnnnnn, brnn uon !Brcnn·9'~cftcln loficn 
fidJ bie !Blatter 1uicberum nicbcr, (Jier aber 1uar bie .\)nut uBUio 1uen, 
unb ba~ .pcmbb luilrbe i~n an cin1·r 9lot~ 2 unb nid)t ouf bcm nll1Ucn 
9Hicfcn 1uunb gedcbcn ~aben, ia e!3 ift tllldJ o~nmBglidJ, baü ein .pcmbb 
ben Wlenj~cn bergcftalten f olt~ bctlc~cn fiinncn. 

l'tist. ~lnua filia .ponnei& CirAicglerß in capillis existom; annor. 
rirciter 17 jur. fRtet.: 3n bem ,Perbft, ober beäer · ®einlcjc tue rbcn~ 
4. ~a~re 1uerbcn, baj3 mir ber redJte ~ul3 auf einnrn~l fe11r tieftin 1ucl)c 
3u t~un anfin!l, jo baä i~ jogleidJ in~ !Bette ~u liegen gemüf3iact 1uarb, 
am ijuä 1uar gar feine 9iöt~c ober Wunb~, jonbern cinbig unb aU~in 
eine ~eftigc @~jd)1uu(ft AU fcnnen, bergcft11ltcn la!l idJ bifl in bie @C• 

• <Siid)f. rum ,.._,_ illa~m. 
1 (S!ldjf. = !JlnlJI. 
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fd11uonic 9.Jlontog~·\IDod)e, fo benn ·1uurben mir auf cinma~l 6. fd)änblid)e 
53öd1er nntcr(Jalb bem S?nie, cinimal griebelte id) in bmn einem mit 
einer grof3cn 9label, unb aoge ein ettua ~alb ~inger langei unb eineß 
lJolben ~ingeri brciteß 5Bein in geftalt einci S?ampell, all ~ätte el ßö(Jne, 
~eraus, nadrnr~enbl AOOe id) nocf) 5 etwal fleinm 5Beincf)e1 tti)ll biefen 
Wunbcn ~cram~, jo bann ~eilete mir ber ~uß, bojj idJ @ott fe~ i)anf bauor, 
nidJt ben nllcr gcringften Scfimerten ober !Betlä~muno ober @ebred}ung 
eines .fi'nodJens in meinem g:ufl uerfpüre, f onbern gerab bin mie 3uuor. 

Djmc $tobtlr nnnor. eire. 36 jur. fotot.: 3n uor~innigen 3a~ren 
fJobe id) immer an bem ~iefigtcn ,P(iirrn Jurnto gebrofd}en, tueiß bo~ero 
311 lagen, bojj 1uenn wir aum .p(ifrn .Jurato oll ~eute an(egeten, jo lief3 
bie Inqnisita ~)onnel !Bolfnerin all morgen aud) gcmif! AUm ~refd}en 
nnlegen, bic\e~ aber oUema~l, bafJ idJ midJ nod) brilber tiermunbertr. 
3n biefem näd)ft »ergangenen ,Perbft ober ~atte ber ,P(irr Jurlltus ficfJ 
nnbm '.l)ref d)er gef ncfJet, ·bie uorbennn nte 3nquifita uerf ucf)ete micfJ, i~r 
mit bem ~lngul AU breicfJen, 3u biefem ma~l lieä aucfJ ber .\1(iirr Juratus 
brefdJen, 3um erftcn brofcf)en mir 10 . .paufe unb ~oben 20. metr. auf, 
nnberten mo()l brofd}en mir 13 ,Pauf unb ~oben 19 1/ 1 met. auf. 1 

Anno 175B. die 28. Martii wirb 4nnna !Bolfnetin repetive e,a. 
minimt nnd1 ~nn~alt bei uöllig uodJergegangenen ßeugnif!el, bleibt 
ober 1uo~l in negntivis, worauf beme Jl'ntenten mit ber Inquisita con• 
frontiret 1uorben. 

1. ~~rr ~rancilcul. ~llbteelJt jllratus Schaliensis faget ber In-
1.J11isita feine abgelegte Fassion inl @efid}t. 

lnquii;dtii negieret, baß fie i~r i!ebtag aud} nur einma~l in biefer 
(~Scgcnb .prn Aemacf)t ~obe, 11efd)meige benn, baß fie auf ber (irfe ge1uefc11 
frlJ, 1uen11 ober .p(f. ;r urutus bafielbe fage, fo molte fie el · babe~ lof1en. 

2 .. ponneß mcid)eTI faoet her lnqni11itu allel ittl (füficfJt. lnqui
"dta negat. 

3. Sop~ia Uxor .ponnfß @icf)illler~ repetieret i~re Fassion uon bcr 
Tnquisita in omnibus. Inqnisita gefte()et ein, bafl fie bamall uon bem 
bcrma~ligten .\)Q:rrn .Juruto ~rancilco ~lbred)t gegen !Berpfänbung einet 
Wieje etlid)e 17 net an einem 1uieber ben @eorg @id}ußer anaufteßenben 
injurien $roce& geborget ~abe, fie ~abe aber ba~ ~rocef!uiren gelafien, 
unb ben folgenben ~ag auf 'in~eb burd}gegangen, alltuo fie biß 2. 3a~re 
ficfJ aufge~alten unb f obann wieberum auf @icf)aal 3urudfommen fe~, 
hief el 3mar auf 3ntemjion i~rer (in9etet ,Pfirrin, tt>elcfJe bebor nnd}er 
eid)aal fommen f e~e. i:la~ factum aber negieret Jnquisita. 

1 auf~ebm = fammdn, ber te~n. ICulbruc! fllr ball ~ruJd)ergebufll, 
~ltrrinf•Vltdll~. ~lrut llolgt, ~laub XXXIX, erft II. 52 
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4. @eotg ~o{fnet sen. reµetieret feine Fassion ber lnquisitae in~ 
@eficf}t fagenbe. Inquisita ad haec: weiln ber Fatent eß fagt, fo 11.1iU 
icf)ß barbetJ laflen, bafl eß f o f et.)e. 

5. ~(nna Uxor .ponneß ~ngarß teµetimt \:Jot ber lnquisita il)te 
Ji'assion, fteif barauf be[Jamnbe. lnquisita respondet: 3dJ 1vill [Jieranf 
nid}tß antworten, bei,) bem waß fie gefaget [Jat, wiH icf}ß be1uenbrn 
laflen, fie {Jat ia gefcf}woren, eß wirb auf i~rem @ewiflen beru[Jen. 

u. .ponneß iEdJuUer jun. confrontatns reµetieret feine Fassion. 
Inquisita negat, bem 3ungen ba~ ,Peru außgenommen 5u [Jaben. 

7 . .Ponneß Q:aiegler confrontatus re~etimt feine Fassion in omnibuK 
punctis et clausulis. Inquisita negieret: el· fte[Jet ia in eineß .f>od}aeitß• 
@aft6 ~elieben, ob er lange ober nicf}t lan11 auf ber .\)ocfJaeit bleiben 
wiU. ilafl icf} unter 1ve[Jrcnbet Stranf[Jeit bei ßeugenß ~ocf1ter oft 3u 
igmn ~efucf} gegangen, fan nicf}t leugnen, id} bin aber aud) nad)[Jero 
benn unb wenn (Jingegangen. 

8. ~[Jriftianuß @unefcf} confrontatus befte~et unb be[Jarrt fteif auf 
feiner abgelegten Fassion wie l.ir f elbe aucf} in @egenwari ber lnq uisitae 
wieber(Jolt. Inquisita: iliefeß ift eine lange ßeit, bal}ero ~ab idJß bet• 
ge&en, weiln aber Fatent aucfJ meiner ilro(Jung gebenfet, f o laße idJ~ 
wa(Jr f el,)n. 

9. ~aniel @unefcf} confrontatus begattet auf feiner Fassion. ln
quisita gefte(Jet il)r wifllicf} au fet.)n, bafl bei Fatentens !IDeib erftlidJ im 
~adofen ~tob gebaden, fobenn Obft eingefd}üttd, fie aber gabe be~ 
Fatentens !IDeib nicf}tß get(Jan, roifle aud} nicf)t ob fie Inquisita fclbft 
Obft einauf cf}iitten ge(Jabt. 

10. 2lnna Uxor IDlartini g:roniuß confrontata fagd ber Inqui
sitae repetibe i[Jre filuflfage, ober abgelegte Fassion umftänblidJ inß @eficf)t 
mit ()arten contestationibus, bafl aUeß wal fie 11efaget ·gabe wagt unb 
getvifJ fc~. lnquisita ad haec: 3dJ befimtc micf} barauf, baä id} 511 bcr 
Fatenten gieng aber o(Jne felbe bcbro(Jd au gaben, fonbern nur fragenbe: 
maß fie mit meiner ~ocf}ter im !IDeingarten ge[Jabt [Jätte, fie t>mna[Jucnb, 
fie f olte eß nicf)t f o macf}en, benn wir wären ia ifreunbe aufammen, unb 
fie Fatenten meineß IDlanneß leibt !Ed}wefter. 

11. IDlartin ifroniuß confrontatus repetieret feine Fassion, ift 
erbiet[Jig nicf}t nur au ein, f onbern au mel)r ma[Jlen felbe jure-jurando 
AU bel}ärten. Inquisita negieret biefeß aUeß, Fatent beruffet ficf} auf 
baß allgemeine @erid)t, unb ben gmcf}ten 9licf}ter•6tu[Jl @otteß. ln
quisita negieret unb t>erlanget, baä fie burd} bie m3ajjerµrobe probieret 
luerbeit möge. 
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12 .. ~onncll \Scf)ulf er confrontatus re~etimt feine Fassion in omnibus. 
lnquisita antwortet: mie Fatent geaeuget ~at, alfo lafle icf) e~ barbe~, 
G!:r 1uirb wiüen, ob &r fein @ewifJen befcf)wmt ~at ober nicf)t, icfJ will 
unb fan nid)tß me~r bo3u fagen. 

13. @cotg ®d)unn confrontatus be~amt unb bet~euret feine 
Fassion tior ber Inquisita. Inquisita gefte{jet, eß fe\} igr wißlicf), baß 
il)r ffilann bem in fassione benannten ~antor mit i{jrer Inquisitae 
>8ewiCiigung 3u l8e\}legung eineß ~roce[Jeß, eine ®d}rifftt eingelegt ~abe, 
baß aber lnquisita igrem IDlann gebro{Jet, unb i{jr IDlann fie eine .pe;e 
nelcfJolten, fet)e nicf)t alf o. Fatent beruffet fiel} in ~nfe~ung ber !lBagr
lJnftigfeit feiner abgelegten l?assion auf ben allgemeinen unb gmd}ten 
at icf)ter0 6tu{jl @otteß. 

14. @eorg Rod} confrontatus beftättiget feine Fassion repetive. 
l nqnisita: icf) fan bem Fatenten nicf)tß wieberreben, f onbern la8e e~ 

auj fein @ewi&en an fommen, bie ~{jat aber wdcf)er icf) befcf)ulbiget 
1vorben bin, fan icf) nicf)t gefte~en. 

• 15. ijruma confrontata repetit fassionem praesente Inquisita. 
Jnquh;ita negat. 

16 . .tJonneß ßutfcf) confrontatus faget ber Inq uisi tae feine abgelegte 
lfaHsion inß @eficf)t, fteif barauf be{jarrenb: Inquisita negieret, bem 
,3ungen beß Fatentens Waß gebreuet, tiiel Weniger Waß get~an au gaben, 
bericf)tet anbelJ: fie {jabe, nocf) bamalß tion benen !!Beibern ge~öret, ba8 
Fatentens 3unge bie {JinfaUenbe ®eucf)e (ober fd)wm ~ranffjeit) geQabt 
~nbr, worauf Fatentens !lBeib einen ®ad genommen unb felben iiber 
bot! etubenbocf) geworffen, f 0 bann fel} eß bem 3ungen beflet roorben. 
Fatent negieret biefeß '5acfwerffen, unb bie t>on lnq uisi ta t>orgegebene 
{jinfaUenbe ~ranf{Jeit, affirmiret bet Inquisita '.i)ro{jung. Inquisita faget 
lJierauf, wenn Fatent biefe '.i)ro~ung t>on ntit ge{jöret au gaben t>orgibt, 
f o lofle id}s audJ barbel} bewenben. 

Eodem werben bie Fatenten aucf) mit ber 2 ten Inquisita con
f rontiert: 

1. ~gnet{ja relicta ,Ponneß !Bolfnerß confrontata be{jarret unb 
r1·µetimt i~re Fassion. Inq uisita ,Ponneß IDlal}in negat. 

2. '.i)aniel @unefcf) confrontatus wieber~olet unb beftättiget feine 
Fassion. lnqnisita ad haec: ba\j icf) au bem Fatcnten benn unb wenn 
ffi?ild} begel)ret ~abe, weiß icf) wol)L 3d} befinne micf) aud} ~ierauf. 
'.llaä ber l?atent mir nacf)gegenbß be\} @elegengeit, ba icf) in bd Rufurui 
fcf)aben gieng, auf bem ifelb micf) eingolenb mir einmal)! t>erwief e, 
fagenb idJ f olte aufmacf)en, wae icf) feiner ~u{je gemacf)t {jätte, weiln 

H• 
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idJ abrr nidJHS gemad}t ~atte, \o funtc id} aud) nicfJtß aufbinbcn, uicl 
meni9er aber funte idJ meine ~~re \ud)en, brnn ~r rcbetc gegen midJ 
allein, unb folglid} f)ntte idJ feinen ~eweiß. 

3 . .\)onnel fBolfner confrontatus be~ärtet feine ab9elegte Fassion 
mit aberma~ligter ~l.'t~eurung. lnqnisita negieret \elbigeß. 

4. Djne ~runb repetit fassionem Ruam: lnquisita negat simpli
citer, fatens contestando dicit: 3d) bin bereit ber lnquisitae bic tJinger 
ie~o auf ben Ropf 3u legen unb 3u \d)lllmn, baß würflid) bie Inq uisila 
unb feine anbere mir befannter mannen auf bem füib faß. 

5. \llnna Uxor @eorgii @:id)uUerß beftel)et. unb brl)arret fteif auf 
if)rer l!'assion. lnquisitn negieret alle6 lfotenton, repetieret felbigc norlJ• 
mal)lcn fiel} crbietf)rnbc, bafl 1veil11 j"ic bo3nmaf)lcn mcbcr frnnf oc1udl'll 
nod) 9cfdJlaffcn, uiehucniger aber fnntnficret, unb bic Jnquisitam oc· 
ftanbenermaßen felbften auf fidJ gc\ef)en, \o fet)e fie erbietf)ig, bcr 
lnquisitae bie ~inger auf ben stopf 3u legen, unb 3n fcfJwmn, bafi 
allel maf)r f et)e. 

6. @eorgiul @:id}uUer pariter repotit fassionem suam. lnq ui-
sita negat · 

Die 29. Martii wirb \llgnetf)a fBolfnerin conftituiret, über bic 
ocftrigten ~agel mit benen Fatenten gejd}e~ene (ii;onfrontation burd} nlle 
fassiones .. repetive e~aminiret unb 3ur @inbefennun!J ber !IDaf)rf)eit il)l'l'r 
f o grob unb mut~roillig begangtner fBerge~ungen ernftlid) uermal)nct. 

Respondet: 3d} fan uon alle bem, roa~ id) bin befraget Worben, 
nid)tl me~r gefte~en, benn id} aud} nid.Jtl weiß. 

· Eoderu roirb \llnna IDlat)in uorgefteUet, unb über eingegangene 
fassiones ferner e~aminiert. !lBorauf benn Inquisita ~lnna ID1al)in 
folgenbel fatieret: !llieiln mir arme Eeut~e ronren, 1vcber Sfüf)e 11L1dJ 
ßicgen mit IDlild} (Jatten, ber lieber stinber aber ctlid)e, IUeldje unter• 
f)allen werben wollen; jo geftelJe id.J, bau ich uon etlua 2 3at)ren t)cr bann 
unb wann, bet) näd)tlid)er ID.leile ~ur ßeit roenn bie .~alJnen 311m erftenmal 
fre~en, uon bem 58ett neben meinem ID1ann f)er nuf!'leftanben, . ben IDloun 
\cf1laffen gelafJen, unb bin 3u meinen 9?ad)baren olß ,\)onnee @:idJuUer 
unb IDled}el @:id}ufter gegangen unb ~abe if)re stii~e gemolfen, icbod) aber 
ot)ne einige @:ipmre~ barbe~ gebraud)et 3u lJabcn. '.l)ie .\)onnee >8olfncrin 
f)at roef)renber if)rer ~iefigter @efangenjd}afft immer gegen mid) 9e\agct, 
Sie roiue gar tuo~l, bau fie au~ biefem @efiingniß nicfJt me~r (Jerautl 
fommen 1uilrbe. ~l'Re~r ~at fie aud) bic\eß gegen mid) geftanben, baß bcr 
,Ponnel '.l)rotleff f o nunmef)r 9eftorben jet), eine @eigc get)abt, unb it)nen 
bel) ber 9tad}t immer gegciget t)abc. allcn fic uebft il)r ml'lJr meinetc 

-826-

1 
1 



- 801 -

weil"! idJ nid)t; bcnn fic 1uoltc nid)t~ jagen. miefe~ f)lll bic ~folff ncrin 
mir nud) !lcfogt: '.Uof1 fie pffegete immer fl1 benn Slorn ,,u brclc!Jen 
on~ulencn, roenn bcr .\)&rt (ll)ejd)moren 9.llann onlcnte uub fic llliirc 
ml)t !\clC!llll'l, fic ~obe @elb Olld) g:rna)I \jnll!l bct)iammcn .. 

Qu. illiic ff\)Ub (:!ndJ bie .ttÜ()C \]Cftanbcn 311r llilofü, O~lle bOfl bie 
.milber barbct) ge1uefen r 

H. Wan pfleget bie Sl'lilber ia mand)c~maf)t and} brt) benen Shil1cn 
im .tJof 0u 1oflen. 

Itemto constituitnr ~{gnetf)n lSolfnerin intcrrogata super 11110-

stionihus prnetnissis nclmonitaque ut qua per tcstes convicta fateatur 
veritatem, respondet: 3dJ 1uolte aud} fo!len, allein idJ 1uolte mir blH5 
2ebcn nicf1t gerne uerfür~en. 

Werner 1uirb aucf) @eorg @:idJill, 1ueld1er bifi dato legitimu ab• 
iucfcnb gerocfen conftitnirtt unb mit ber mgnetf)a l8olfnerin confrontimt, 
tueldjer feine abgelegte :Fassion ber Inquisitae <le verbo u<l verbum 
in~ <,.~efid}t jaget, ~in3uje~ent>, in 2(nfef)ung biejer meiner abgelegten 
l•'assion bin idJ bereit ber l8olfnerin nid)t nur 31ucen ~inner, jonbern 
bct)bc .piinbe atif ben stopf 311 legen unb 311 fdJroeren. 

Die 2. April wirb ~gnetf)a l8olfnerin conftituiret unb fotgenber 
\Dlaaflen etamin ieret. 

Qn. iln if)r burd) fo t>iele Beugen ber .t>rtm\J überroieien roorbe11, 
mitf)in nidjt Urfad) ~abt uiel 3u leugnen; f o nmbet i~r au (iumt1 bcftcn 
ticrmof)nct bie m:\af)r~eit 3u geftef)en, unb ein3ubefennen, t>on mem if)r bie 
,Pl·~mt) gc(ernet, 1uaß if)r ~ierburdJ practicimt, roenn unb auf waß ~lrt~ 

unt> l!Seife i~r nefd)abet, na~mentlidJ bie in benen l!'ussionen entf)alten.finb? 
H. 3dJ f)abe auß berer mir t>orqefteaeter ßeunen eigncm IDlunbe 

ncf)öret, 1ueflen fie micf) befcl)ulbiget, unb ruaß fie 1uiebcr mid) ge3euget 
lJabcn, hcm ul)ugead)tet aber fan idJ nid)tß bcfennen, bcnn id) 1ueif1 
nidJt~, 11111 bamit aber enblidJcn meinen ~einben baß ID?aul geftopfet, 
nnb il)nen du i!ad)en 3ugerid)tet tuerben möne; f o fiif)re man midJ auf~ 
Wllficr, ba e6 fid) f obann 3eigen ruirb, ob id} eine .pe~e bin ober nid)t. 

~ecunda vice lvirb fie aur C:finbcfennung ber !ffial)rf)eit t>etmaf)nct. 
R. !ffia~ foa man ben IDlenjd}en t>iel quölcn, man muß ibn aufß 

\U3oficr fiil1ren, allroo~in er gcl)öret. ilajelbft !llirb ficqß 3einen, 1uer er ift. 
Eodem witb ~ln'la IDfot)in conftituirct unb folgenbet maf3cn 

f~aminieret. 

Qn. (~efMJet bic \illa~rlJeit uon ~1m11 beganqenen IDlißlJonblungen, 
bem if)r in puncto ber .t>eteret) befcf)ulbiort 1uorllcn fel)b 't lJ:.:qu 1uerbet 
il)r 3u (hrcm ~o~t ernftlid} tJcrmaf)net. 
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lt SdJ fann im gcrin11ftcn nic{Jt6 logen, bc1111 id) 1uci)i nidJt6 
1ucbrr uon mir nod} uon ber !Bolfnerin, aufier tua6 id} o(Jnlängft \aget, 
bafi Oie !Bolfnerin nur in (Jiefigtem @efängnifi in ~n\elJUng i(Jteß !Ber~ 
mögen9, unb @eiom9 enbecfet {Jatte, ba icb aber uon mir jelbften jagte: 
idJ je9e benn nnb tuenn be~ niicf}tlid)er Weile au meinen 9lad)barn al6 
.\)onne~ 15d}uller unb IDlidJael 15d)ufter gegangen, unb ~abe i(Jre stü(Je 
ncmolfen, ift nidJt bemal\o, unb idJ ~abe ein jolcl)ee bluü in ber ,Pofnunq 
netl)an, t'Qntit idJ bejto rl)enuer 3u uteinm armrn ninbem fommen unb 
beiö mmftß befre9et IUerben möge. 

lßermög uom .s.!öbl. Wfogiftrnt anfl)abenber ~ommiHion 1uirb ~gnetlJa 
lßulfnerin mit 32 fiorbac6·15treid)rn 3ur ~inbefennu11g .ber fil3o~r(Jeit 
futeimt, audJ bebro~et mit mel)ren berjelben ongeje(Jcn 3u 1uerbe11, 
1uoferne fie bie fil3al)r(Jeit nid)t eingeftcCJe. lnquisita geffrl)et lJierauf 
folgenbe6: 3dJ bin eine .pe~e unb l)abe bie ~)e~mlJ auf bieie ~rt{) 
gelernet: ~l)leine ältere 15d)wefter Wlor!latel(Ja, 1ueld)e in 9Jtorte6borff 
uerbrennet 1uurDen, gab mir nudJ ba idJ ein Ueine6 IDlabcl ware, in 
einem (Jul~erncn .s.!öfiel ein 1uenig trübcß ?llafier AU trinfen, uon 1ueld}em 
cl'$ mir jel)r übel tuarb, icf} \agte gegen meine 15dJIUefter: @rit~ tuaß 
lJaftu mir gegeben, ee 1uirb mir jel)r übel, fie uer\e~te mir: eß 1uirb 
bit \d)on beficr 1uerben, 1uie fold)r6 audj tuür!licf} erfolgete; {)ierbe)J aber 
rebctcn roir nid1t6, uielroeniger roar eine lßerbinbung mit bem Zeufel, 
unb ee gejd)al)e aud} nidjt~ me()r. ale bafi idJ bie\ee m!a\Jer trinfete. 

Qu. i5eyb il)r iemol\11 mit au~oeflogen unb 1Ua6 fonnet il)r? 
H.. 91ad}gel)enbe film bie 3acob fironiufin, ~(na ~ecAmije unb 

bc~ !Meurg 6d)ufterß ~Ulutter Wlurtesborfferin bieje 3. nebft meiner 
€idJtucfter ffi!argaretl)e lül)reten m id1 auf ben 15d)reucn •!Berg, aU1uu 
\clbe IUetOen netan~et l)aben. 

• Qn. IDlit tuem ~t1ben bicje, unb ~obt il)r aud} gctan~ct? 

R 3d) tuerbe ja audj geton~et l)nbcn, unb icnne 1ucrben mit bcn 
leujeln 11etant,1ct (Jaben. 

Qu. Wer l)at !]~geiget? H.. l:lie Zrn!cl 1ucrl:>en gegdgct l}nben. 
Q11. Eir~b ilJr an! bcn Eid)tdien !Bet!l 11ennnnen uticr nePoacn '( 
H. Wir ·finb geflogen. 
l~lt. stonnt il)r benn ffügrn '? K 3dJ 1verbc ja fönncn. 
tlu. Ober \dJmiert iqr eudJ 1111t cttuai5, unb tuu l}abt ilJr ~ure 

Ed)erben? 
R. 3cf} 1uetbe mici) ja 9ejd)mimt 1Joben. 
l.\u. Wo pfleget ilJr eucij 3u \djmimn? R Unter ben 'fümen unb 

31uiidJen ben 'Jüaeu. 
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Qu. ®anet, wo ~abt i~r (foer @e\d)mierflel? 
R ~~ ift in einem 6d}erben in meiner 6tube ~inter ber '.t~iiren 

in ber l5d)ilflel ffibame, Wofür bo~ 6d)eeflfen 1 ift. 
Qu. ~fte 1ua~r, bafJ ej ba\elbft ift? R. tncendo. 
Expeditur (>onne6 @unejd) Schaliensis aUr !Bifit-0tion unb 6ud}unn 

he~ 6d1crbens. filacl) IDlittag retournieret .f>onneß @une\dJ unb bcridJlft, 
bofi (ir nebft bcm ~~rrn Jnrato unb i)orfis • .pa~nen l:lon ®dJnol 
nidJt nur an bem uon Inquisit11 bcftimmlen Drt~, fonbern im go1q,1en 
.poufJ auf boß genauefte uifitimt ober nid}t6 funben ~üttm. 

Inquh;itae wirb l:lorge~alten, bojj fie in ~lnfe~unn bes l5d)rrbrn~ 

nid)I bie !IDa~r~ei~ gefaget ~abe. 
R. @He ~nbe feinel. 
Dio 3. April wirb ~(nna IDfo~il1 ferner e~aminimt unb ~ur 

&inbefcnnunn ber fma~r~eit ernftlid) uerma~net. 
R ~cf) lafle o!lel boß waß toieber micl) neAeuget iuorben toofir fr\Jn. 
Qu. 9lun fo faget benn, burd} toaß für IDlittel ~at s i~r brnen 

ffilenfcl)en, 1uelcf1er '.tobt eucf1 aunebocf)t wirb, umbe ~eben gebradJt, nnb 
wie ~at 1 i(Jr bem ·!Bie~ gefd}abet? 

· R 3d} ~nbe mein fübtag Weber einigem !Bie~, uiel Weniger einem 
9Renfd)en toeber om füib, nod} tueniner aber am füben gefcl)obet, in idJ 
tuii[lt aucf1 nid)t wie icf1ß mad}en folte, benn icf) fon nid)t-3 oufler bofl 

· icf1 bißweilen gemolfen ~abe, baf! id)I aber barbe~ lof!e, wef3en micfj 
bie Beugen be\cf1ulbiget ~a ben, t~ue id) belwegen, Weiln icl) ne~öret, 
boij fie gef cf1iuoren ~oben. 

~d ber ~bfd)rift in ber iffofenfelbfd)en l5amm!nng in bem ~oron 
mrufent~alfd,Jen IDlufeum. SDarauf bemerft: In bibliothecn ~ollep;ii reform. 
Olaudiopolis. Mss. Nr. 32. 

SDal $rotofoll, bem bie ffreuAcr $roAeffe entnommen finb, brfinbet 
fiel) jrl)t im füd)iu ber et>. 2onbelfird)e. 

1 Slid)f. = ble untere EcfJ11bfobt btll !l'afleul'I, in btm bit .ll'inbtt fd1!aftn, 
bann btt Jrafttu ft!bft. 

1 Scilf!f. = ~abt. 
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SZEPES VÁRMEGYE Wéber Samu 
A BOSZORKÁNYSÁGRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTET
TEL A SZEPESS~GRE 

llyeu eset _volt Ó~Lublón. A város vérhatalommal (ius 
gl:i.clii) hirvá.n, Kichel A brahám hirája elótt Spelendreru nevií 
liosznrk:íny ki\\·etkező vallomást teszen : 1. ,Jó az idő mikor 
Krisztus született, jobb mikor halottaiból feltámadott, legjobh 
mikor menybe ment; olyan és minden 1izentek idejét használja 
fel, hogy a teheneket áldja, fiistölje és így minden kuruzsolótól 
megszahadítsa, hogy azután sok tejet adjanak. 2. Klischen Er
zsébet asszony nála megjelent Charitas rngy Karzen ba1·átnéjá
val 1js arra kérte, hogy adjon neki valami eszközt, mclylyel 
111cg lehetne gtHolni, hogy férje Ilyés, Bittner János feleségéh~z 
ne j:.irjon. Spelleuderern boszorkány azt ajil.nlotta neki, hogy 
fogjon zöld bélul.t, szórja meg sóval és do hja fazékba; azután a 
l1élm n{J(lvével kenje he Bittnerné házküszlihét s férje a:t.t többé 
:í t nem fogja lépni. a. Spellendrern kértleitetvén: mi módon 
srnli:ulult meg nővéréWl Uj-Szandeczen (Lengyelországban)~ -
azt vallotta, hogy egy vén ember hozz:\ jött, fölemelte a leveg<'>he 
és a hegyek felett ide hozta, útközben egy ,·iz mellett le is erf~z
tdte, hogy swmját enyhítse és végre a .Maniswa hegyre letette, 
honnan a vén ember eltilnt. 

]~zen iinkéntes vallomások után Spellendrernt a kinpadra 
vo11ltík, ki a hóhér ellltt még o. következi) vallomások1Lt tette: 
1. Kpt•lle1ulrern Regina elismeri, hogy Krawicz Tóhhís 1617-hen, 
rn iko1· az er11őhen mogyorót szedett, két fz hen erlSszltkot követett 
d rajta. Ismétli a fentebbi !!. számú önkéntes vallomását. 
:1. 'l'6hiás máskor is követett el rajta erőszakot, t. i. Hopgart 
cnlejéhen, mikor 6 pli~zmétét szedegetett, fiiziít is ígért neki, de 
11em tartotta uwg szavát. A boszorkány ezen vallomásai után 
11y11go1lt és hilnh1i.hó lélekkel ment hahi.lra s Helisow Balwfrow 
ltohér1rn.k is teljesen megbocsátott.1) 

A Lublón történt esettel egészen ellenkezl> természetíi 

1) Ó-L11bló leváltárában : HRlálitéletek. 

Szdzadok XXVII (1893), 879-884. 
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téuyekkd is találkozunk. J,uhlón Spellendrern beismerte, hogy 
l1oszorkü11y, elbeszélte hoszol'lninyságait, és büneit meghánva 
1111~11t a vesztühelyre. l.iőcsén ugyan azon időben szintén hosz0l'
ki11y idéztetik 1ueg, ki azonban élete utolsó leheletéig ártatlan
nak vallotta magát és senki előtt nem tett vallomást, megátalko
dott szívvel menvén a halálba. Az eset következő: Meltzern 
Hernlik knruzs~l:issal és boszorkánysi1ggal vádoltatott. Az istál
l1íklian n házi :Hlatokban, a mezőn a gabonákban az embe1·eknek 
nagy k:í1·t okozott. Halálra itéltetvén a gyóntató aty~ bilneinek 
megvallá.H:li'a és a szentség éh'ezetére szólította fel. 0 azonban 
rn~dwl's és megátalkodott maradt a papnak szemébe mondnin: 
» F~11 nem vagyok biinös, én egész életemben semmiféle emberrel 
rm;szat nen\ tettem.e A »Mi atyánk« elmondáuára sem volt 
hajlan1ló. » Es így testtel lélekke\ az ördöguek adatott, e mondja 
a krónild.s. J~ivégeztetése után zivatar támadt nagy jégesÖ\"el, 
mely a gahonákat megsemmisítette. A hoszorkány 1603. aug. 
~H-1i11 fejeztt:tett le, és hitték róla, hogy hah-a is képes magilt 
megl1oszulni és· a mezőket Wnkre tenni.1) 

ElegencHS ok rnlt a boszorkányok és a kuruzsolók ellen a 
X V H. század közepe táján uz eljiirásra a kuruzsolás és boszor· 
k:íuys:íg gyanuja is. Igy történt l(ésnuírkon, hol 1655-hen Hnlly 
'l'öhiils hírós1iga nlatt Hotary Márton kalapos neje a »lmrm:solás 
gyanuja miattc a börtönbe vettetett. . 

::\liképen Ó-Lublón, I~ö<:sén és·Késmárkon, úgy n Szepesség 
rnlihi v:irosaiban is uralkodott hihetőleg a kuruzsláshnn és 
hoszorldnysó.ghan vnló bnlhit és az a nézet, hogy isten és emhe
rek díitt ke1hes dolog, ha minél szigoruhh ítélet sujtjt'\ a 
l1osz11rk:í nyokat. 

A Késnuí.Fkon Hl/15-hen hozott it1Het után 129 évvel 
kí-sc'ihl1e11 is akadunk hal:Uitéletre, mely a boszorkányság elle11 
hozatott. Lecky csodálkozva említi, hogy Spanyolországban oly 
1111:ly gyiikoret vert a boszorkányság l1ite, hogy m(•g l 78o·hnu ÍH 
l1al:ílrn ítéltetett egy kuruzsoló s iuw n Szeptis111~ge11 csnk hiiro111 
évvel elébb, 1777-hen hozutott ilyen ítélet. Ugyanis n megyei 
jegyzl'.ikönyvben ezt olvassuk: »Gurka l\f!iria et Poleczko ,J oannes 
propter 111aginm. o.d gladimu condemnnti s1111t.c 8) Feltünéí, hogy 
a megyei halálitéletek között csak ez az egy vonatkozik t~ 
hoszoridnyságra. Ez ahhan leli magyarázatját, hogy a föMes
urnk magok is bírván a pallosjoggal, saját köriikheu a hoszor
k:'tnyt elitélték, legtöbb esetben a fennálló szokás szerint vizhe 
folasztatták. 

'i r„5csei Krónika 180. 1. 
') ~z~p1•fü1t!g-yei levéltár. 
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Í<:ppen lÍgy állunk a X V I szepesi város volt keriiletévcl, 
melynek szintén volt pallosjuga. l\lajtl nem minden évhen 1-~, 
néha ti.ihh l111lálitélet hozatott a lopás, gyujtogat1ís, par;izna élet, 
gyílkosstig, a gyermekelhajt:ís, so1lonrni bíin, átkozó1Us és sok 
1111is vétek 'és kihágás ellen, igen gyakran a kinpad segítségével 
a legfeltünőbb módon, de boszorkányok elleni el,iárássnl itt sem 
találkozunk. Oka ennek nem a. boszorkányokról való hit nem 
hqezésében keresendő, hanem ahhan a köriilményhcn, ho~y a. 
vtirosok saját teriiletiikiin brevi manu jártak el a kurnz;;oliík és 
boszorkányok meghilntetéséhen. 

Gyakran megesett, hogy a hoszorkány, n. lwtós:1g hallgatag 
helecgyezésével, a nép 1Hihének is áldoznt1íl esett.1) 

.Az a felfogás, hogy az iinlög az emberekkel vaM frigyben 
a boszorkányság előidézője é;i sok hajnak az okozója, fentnrtotta 
mng:ít a míveltek kiirében is. 

Bnchholtz György ev. lelkész hiteért Lu bló váriiha vitet· 
vén, 1()7 5. jan. 11-én látta, mi képen az ördög, minclj:írt ai esteli 
haran~oz:is és imádság u tfo, egy kath. lengyelt, ki őrt állott, az 
eZt'ecleshez felcúpelt, innen az :igyuk közé szorította s félhalva 
ott hagyta. Az örök annyira féltek az önliig iizelmeitöl. hogy 
11elyt állani sem akartak. »lgy ílzi az ördög játékát a hitetlen· 
ség em bereivei « - fejezi be :Huchholtz elbeszélését. 

Egynéhány évvel későbhen megint megjelent 11z ördög és 
Bnchltoltznak nlkalnrn. volt megtigyelni és ellenstílyozni rút 
ii:1.d111eit. 

1 li9:J. jan. 22-én ·fste 7 órakor R11chholtz ·mint Kí'smárk 
ev. lelkésze Schwalm Gáspár h~zába hivatott, az önWg már 
8 nap óta. nyugtalankodott és töhh világi és egyházi személy 
jelenlí~tében egy szoháuan cserepekkel 1lob1ilázott. Belépvén a 
szobába a lelkész imádkozni kcz1lett: •Az atya, a fiu és a sz. 
lélek nevében.« Azutiin \V ciszőhrl kfotorral "Gott 1ler Vater 
wohn uns hei; Komm h. Ueist, Herre Gott; ~nn hitten wir 1len 
heiligcn Geist; Es wollc Gott uns gnii1lig sein; Ein fe!-lte Bmg 
ist nnser G:ott«, és több más megfelelő t:lrtalmu éneket énekelt el. 
Aznt•in szép beszédet tartott :\ rosz szellemekről és imádkozott 
a s;itíin hatalma ellen. Az egész önlögíízi.). szertartás énekkel és 
a lakosoknak az isten óltalmába való ajánlás:ival végZt'.hlött . 
.Azon az éjjelen semmit sem láttak és hallottak a ház lakói. l\Iásnap 
ismét töhh órán keresztül tlohálta az ördög ugyanahhan a szo
h:iban a fazekakat és cserepeket. A lakosok menekiilni akartak. 
Bnchholtz azonban a tegnapi szertartást ismételte. Beléptekor 

') A XVI szepesi város jegyzőkönyve l\lalerlc-Biichlein 15::14-1597; 
és 1 t\02-1670. SzHpesmegye levélt:trában. 
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egy nagy k!í hullott még felesége lábára. Ez volt az utolsó tette 
:iz iirdiignek. Eze11tul 111i1Hleuütt csenll és rend uralkodott a 
h:ízhau. 'i.\f iud ezek rnrténtek 'l'opperczer l\r ártou zsákóczi lelkész, 
ht egyete111i tanuló: Krausz l\T:í rtou és l\r athias Gyiirgy, vala· 
111iut sok katoua és tiszt mint tanuk jelenlétében. Bnchholtz 
dl1eszélését e jellemző megjegyzé,;sel végzi: »Also pltegct <lcr 
'l'euf'd die Kiu<ler des lT11gl:rnhl'ns zu plngen, denu der 'Virtlt 
cles Ila 11ses war Pin gottlost'I' l\faun 111111 Í>it l\r amelnk gcwonleu .- , 
:tz az r. kath. liitre :ittért. 1) 

l\r ég a rózsahegyi zsinat tagjai (1707 --1713.) sem voltak 
11w11tek az ilyféle ördögi tiinetek hitéUíl. Az a kérdés meriilt 
fel u~yaniil: hogyan hll vé1lehzni a kisérlekk elle11élie11 '." 
A lll··p l•üziitt ugyanis últalálinn t>l volt ter.it'<hc a hit: hogy nz 
ell1alt e111l1ürek · Ic-Ikei a kop<H'scih<il kijárnak az éWk luí.zaihoz 
kist:rtl•ni. l•M, ügy l:ítszik, lll<~g a liatós::igok is elhitték, a meuuj·i
hen 111<;gL"ngedték; hogy a kisértií lélek holttestét kiássák és a 
fo,id lcdgván törzséről elejét ver:,,n·ék a további kisértésnek.2) 

Ki kell-e ásni a holt testét é8 a fojót levágni, vagy Eem? A zsinat 
11e111111Pl felelt ugyan. T>e nz indokolás nem az, hogy nincseuek 
l;isértetek, hanem hogy »ez csuk az iirdiig incselkedése«, melyen 
11c111 a hnllacsonkítás által, hanem imáds1íggal lehet és kt•ll 
i;cgítcni ! a) 

Kiiriilbelől 100 évvel a Hózsahegyen tartott zsinat után 
.- 18111)-ban - írta l\íeltzer ,J akah mii \'ét.') Ezen idő alatt 
óriiisi rnóclon haladott a twlo111á11y, fejllí<lött kiiWniisen a termé
f..zd ismerete és az emberi rnívellídés; de a hoszorkánJ'sig hite 
a 11ép között még sem enyészett el eg<~szen. l\Ieltzer itlézett 
111íívébe11 e sziizad elején a szerek egész sorát sz:iml:í.l.ia elő, 
melyek a lioszork:ínyok gonosz tettei ellen szok:tsosak, p. o. éW 
~'i~ycít t·g<;~z új fö<Wtt fazékban siitni és azut:ín porr:i türni, h:1 
a h:ízi ;illat a porból eszik, v1;1lvc van a boszorkány hcfolyása 
ellen. Ha foghagymával egy vo11{1ssal a marhaistáló ajt11járn 
l1oszork:i11y l:ihat festiink, akkor távozik {) maga is. Yngy a ki 
l1:íz:í11:íl a hoszork:ínyságot észre veszi, fc'ízzi.in egy zsák h:rngyiit 
~ rnilrnr :1 víz foni kezd. megjelenik maga a gonosz boszorkány 
,:„ lier:i<lolja magnnrngát. 

1
) Historischer Otschichts-Hericht von Georg Tinchl1oltz ev. l'rediger 

in K"sinark 1703. . 
') Uasparek története Ó-Luhl6n. Tiurhholtzn<ll 11z idézett kéziratban. 
3) Zsilinszky 1lliltríly, Egy forradalmi zsinat története. Budapest, 

18t'i9. 57. 1. 
') ner 11ng11ri~che J'.ipser Sachse in seiner wahren Gestalt. I1eipzig, 

1806. p. !l:J. 
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SZEPES VÁR MEGYE Förster Jenő 
A XIII SZEPESI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEIBŐL 

VIII. 

Feminct Filcensis ai·tis incmitatoriae accusata. 

(Bvszorkcínyscíggal vádolt felkai. asszony). 

Fclkún vlz:hadás volt. A hatósáJ? mej?vizsg:Uv:\n a ká1·vallott házakat, 
Gercsz l\liírkusni\ kunyhójának fal{m egy kendőbe takart lmlálfejel talMl, mclyrül 
az ass1.011y azt vnllolla, liogy hn 1,?nlyv:ís gycrnwk iszik bclöl1•, elrmílik a haja; 
ha a \'Ízbe 111árlj:'tk, l'SŰ lesz, hn kih1'1zz:ík, sd·p idií. rilivel nem ludl:'tk r1íhim-
11yila11i. ho~y a hahilfl'jel ily1•n célokra lé11ylc~ felhasználta volna és rnivl'I 
sok kkinl1'•lye~ c111l1er kOzbcnj:írl l\rtc: nl'111 hllnlctlék mcix, dc i\rll~s1írc adt:"tk, 
hoi?ylta n jövőben boszork~nys1ígon frnék, i\lctévcl fog lakolni. 

A 11 no 101!J den 4. Scpt. zcigct IIcrr Richter uns der F'elka 
nn, mit nnmeu Marcns t:>chmillhnck, naclulem dns wasser bej ihnen 
grossen schnden gethan, hntt er 7.WO 1) personen herum bhcr gc
s1·hickct. den scluulcn zu bcsichtig·cn. Als siB zu der Murcusz 
Goresz in ihr liPlis?.lt~in komnu:~n, welchcr das hntisz in die helft.e 
weg· gcrissen, lrnl>en sie ohn gcfohr 1) in eincm t.uch an der wanndt 
etwas gesehen hengcn, der meinung, ob a) es Kitsz oder ein Magen 
voller Henscl were. Als alH1r die wirtin bcfmget, wns es dm111 
wcre, gab sie zur antwort.: es were cin t()(ltenkopf; tlarlil>er sh"h 
11ic zwo Perso1H'll hcftig cutsnt.zet. Un nl>er sic wciter forschct.en, 
w1u·u111l> sic ihn dn hiclte, gnb dic wirt.liin :1.ur antwort: wcmn 
kriipflgc ~) kindcr i;i111lt., v111Últ trinckcn dnrn.us, so vergehet juen 
der kropf. 7-um nmlern, wm111 1lcr tmltcnkopf insz wnssm· wfr1lt 
gr!>lrnckct, su rcgncts, so bo hl cr nhrr hcrn.us:1.cr winlt gezog·p11, 
Ro ist cs Rchon wclter. Das nlic>r ciues tudtenkopfg wt\rckung di11Rc 
Rrj, zriget die grnlachte Mn1·c118:t. <Jo1·cs7. n11, lmt tiie z11111 !lffter11 
grh!lrct, vnndt vcrursaclwt wordeu zu 1le111 cntlc denselbigen zn 
sich 7.unchmen, n.l>er darmit hattci sie noch nicnmlsz etwas gel\hct 
otle insz werck gebrncht., so kllnto man ihr nuch in der warhcit 
nichts nachsagcn, <las sie sich der .Zaul>erej jemals l>etlissen hette. 

•) zwci. s) uugcl'Uhr. 3) d:iss. 4) gol yv:ís. 

ln: Förster Jenő (szerk.):Közlemények Szepes vármegye múltjából 2-3, Lőcse, 1910, 116-117. 
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Diescs hestettigte zwnr nnch gedachter Jlerr Hiclltcr nnsz clrr 
l•~clkn, dn.s uiemamlts irgcnts einen nrgwon nnt sic znnhernj hnlbcn 
getragen. 

Als mm dicse nnssag ein kl.luiglichcr stnr.1 \·ernmn, nnn1lt 
nicmandt rorhnndcn wnr, dcr dir gr.mrltr ?ilarcnsz Gc•rpsz ankla
gctc, ist ihr cs crnstlich vcrhotr.n ,\·ordcn, mit solclier GaiH-.k1~l1•j 
nicht umbzngehen; in fnll ki\nfti;.{ sic sich dC'rer wiirdc hrflcissrn. 
solte sie es mit dem lcben hezalen. Win sie <lann anch itznrnlrr 11 
nicht so gering hctte sollen frr•j wer1le11, wcnn sich jhrer nicht 
chrliche lciitte so heltig hattrn n11g-n11011111w11, in hofnnul!, tlas si1• 
sich eines ehrbnm lebcn~ hinfliro wirdt hefleissPn, drnmh jr aneh 
anf diszmahl die straf ist erlasseu, anf smu!crliclw intercr.ssion 
rnmlt vorhitt nnchfoJgender Jforrn, al:;z: Hcrrn .Johannis fialomon:-:, 
Gregor 8choltzrs, Bcll(lik Roxrr:-:, .J a<"oh N kkisches, Lorrntz Hcl111s
t Pn-1, Caspnr Holls v11111lt 'l'hincs Pa11rkC'1•sz, wel<'11rr skh mit sPi
nem Gntt. erboten. halt vor sic allf's zn zalcn, so sin in kiinfti~ 
der Zauberej wiirde vber zeiget. 2) 

(V.rr.dctijc 87.epcs vúrrnel!Y'' ll•v<'.·ltcínihan. a :\111 S7.<'p"si v:iros j1·~pJj. 
l;iinyvei II. kül. 133-b. lapjún.) 
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SZEPES VÁRMEGYE Förster Jen6 
HÁROM BOSZORKÁNYPER A XVIII. SZÁZADBÓL 
(A XIII SZEPESI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEIBŐL 
XII., XIII., XIV.) 

XII. 

Dorolhea, vulgo Pulvermachet·in dicta, ob Magicas, quibus 
usa est, artes, a<l rngn:m damnatci. 

(IJorntya„ köznéven Pulveniwchcrin, azért, ltogy a varázs
ltí.'l meste·rséuét iízte, mcíglyá1·a ítéltetett.) 

1'11lvrr111achcr Dorotya ii?lói asszony kuruzsl:íssal foglalkozott. Elrontotta 
az Pmhrri·k siirÍ'I, pnlink1íj:ít, rnj:lt, veszcclrlnws bl'lPg11c:gcket lutlolt támnszlani, 
a h:'tzasl;írsakal rl tmlta idegeníteni "1?rm1ísllíl stb. Viszont bö julnlorn dll'nébcn 
l'anlasztikus l•llnnszcm~ivcl mímlenl rendbe t11 dolt ismí-t hozni. Uellcgelt líílc 
míntlc•nki. \'il:ígos volt, hogy az ördöggel cimborál. Azí-rt perbe fogták és kln
r.:'tssul, a tanuk vallomásaival kiclerltvén bűneit, máglyára ítélték· és hamuvá 
égették. 

Anno 1636 den 28 May ist im nahmen eines Ehrsamen vnd 
Weisen Herm Richter vndt R,iths von Jglo vor einen Küniglichen 
8tuel gestellet vnclt angeklaget worden Dorothen Pulvermacherin 
Inwohnrrin daselbst, was maszen sio, hindangesetzt ihres SchOpfers 
vnd ErlOsers, mutwilliger, verruchter vndt Gottloser weise, dem 
bosen Feinde raum vndt stell gegeben, ihm gefueget, undt mit 
Zaubereyen vndt rreufflichen Küusten viel Jahr vber vielen Leuten 
geschadet vnd nach auszag Ehrlícher leute in merckliches ver
dei·ben gcbracht. 

I>iPses hatt ein Küniglichcr Stnel in reiffe dcliberntion gczo
gr.n, in hetrachtnng, clasz mnn mit derglcichen Pcrsoncn nicht 
rylrrnl vcrl'nhrcn soll. Daltcr ·ciu Küniglichcr Stncl dicse Pulwer
machr.rin gi\ttlich hatt bcfrngcn laszen, ob sie sich znc dem, wns 
dic Zeigcn wicller sic auszagen, bekennct. Anff solcho vorhcr
g!'gangl'nc fra6 vnd angehcncktc bcdrawung 1) mit dcr tortnr batt 
Ric es cntlich gcstnndcn vnd noch mehr zum theil guttwillig zum 
tlwil in tler tortur nusr.gcsaget wiu denn ihrc auszngen he1;nach 
verzcichnctcr werdcn r.u findcn scin. 

•) Br1lrohnn(?. 

ln: Förster Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából 2-3, Lőcse, 1910, 242-249. 
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Weil nun dicse Zauberin vermUg ehrlichcr lcut, wic uuch 
ihrer selbst gcthancr giicttliclum nul pr.inlichen bcstc111li~en nns
zag vnd bckenntnisz, vmb schlcchtcr vnd liC'dcrlichcr, ausz lautr.r 
.fiirsr.tzlichcrn, vcrzweilfcltcn l\lntwillen sich nngl'nH•st vntl rntcr
stnmlcn nicht ullein von ihrnn Schiittfer vnrl l·Möscr 11hzntrr.ttl'11, 
hcrgcgPn ahcr elem hilscn lfeindt scirH'n willen vnd cingr.lwn nnch 
zn lcbc11 : 8omforn auch vi1•l .lnhr lnng mit. dcs bHsl'n l'r.indr.s 
laer, hiilft' vnclt bl'ystaud ,·icl J,f'ut, l\lnnn- \•111lt \Ycihl'S Pcrsonl'n 
mit v11gewöhnlichc11 krnnckheitcn zn bcschacdig('n, dm; bim· rndt 
tlen brnnrlwcin zu vcrdr.rbcn. I•;tliche nnch wietlcr zu heilt•n, rnrl 
clns vnrdci·htc bicr vml bra111hrci11 zu rccht zn hringen i;ich gaentz
lich vntcJ'fnngcn: Alsz hntt f'in I<öniglichcr Stnr.I vermog Gllttlichf'n 
vmlt Weltlichen rcchtcn dicse Dorothcam zu gehiirlichcr stralf 
gezogcn, vnd cinhclliglclicher erknnnt, dnsz sic autf ~inC'n 8dicittcr
hnnffen gebunclener gcleget vncl zu Asl'l1en soll vcrbrennl't we1·dc11 . 

. Damit solclws vbcl nnderen zu cinem abschewlichcn Bxe1111Jcl nusz 
der Christlichen Gemein nuszgf'schatft, vndt. hinlliro íedermann ,·on 
solchcn bösen lcutcn sichrr sein v111lt hleibl'n moge. Auf solchc 
gcfclte Sf'ntcnti ist alshaltl c111rd1 !len Scharffrichtcr rlic cxccntion 
erfolgct. Actum in Iglo in pnblica · Congregntione Jkgine 8Nlis. 
Anno ct die s111wa positis. 

Ftrn8io11e1:1 co11lrn Doroflwa m lllc<mlafricem. (1'a111wallo· 
md1:1ok Do1·olyn bo1Jzorkcíny ellen.) 

Dic Kcllcrhiu sagct ansz. rlas sic zn dcr Ortcn g<'sagct: Ach 
ihr liebe Ortcn, wic dasz ihr mir mein brnnrhrcin vcnlcrbt. J)rauf 
sagt sic: ha be ich es dem Lang Ha us gcthan, so hahc ich PS 
rlrnmb nicht allcn gethan; welr.hcs dic Peter 8tützin, so wohl nnch 
n.nrlcre gchöret. 

l!"'raw Hr.ginn. Mclchcr N'owagsz lrnuszfraw IJPknntc l'Ín. wi1~ 
ihr 11i1~so l>orothea 1rnch r.tlir:h ~·l'hrl'it hiPr \'l'nl1~rhct hat, rlas7. 
auch kcin holtz vntern Keszei halt hre11111'11 wollcn rnrlt gantz 
schwartz wordcn, vmlt das bil'r in Kuffrm gekocht. Alsz sie aher 
sic besprochcn, rlasz sio ihr l11•lffP11 !':olt, wr.il siP cilw nnnnetnng 
anf sie gehabt, so haho tlif' Pnlvl'rmachúrin zne ihr gesagt: .r PtZ· 
muler sncht ihr mich wohl, aher snustC'u kent ihr mkh nkht. 
J[ahe cs abcr wierlernmh i.;-lcichw;1I in Kntkn znc rcd1t grhrat'ht. 
Mel11;' sagt gcmcltc Hegina ausz, wie i;;ic nm Do1111l'rstag·. ehe dasz 
sie fiirs Iglocr Gericht erschienrn, zuc ihr kommrn wl'hr, rndt 
sie vmb Gottc>s \\'illcn gebcttcn, sie wolle es nicht offcnbahren. 
dasz sic ihr wiedcn1111b WC'gen 1 hrcs hiers gcholffen. 

l!err Paul Brichenzwéig cin Hatszg-f'schworrnl'I' brkent anch 
ein, dasz sie Jhme cbcnl'r 111asze11 1) scin gf'breydts) zn rrcht 
gcbracht mit kuffcn vndt bictthrcn waschcn. 

') gleichíallsz, 
1) das gcbreule Bier, 
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Dic l\farinn in Winckcl sngt attsz, nlsz sie · bcy ihren Sohn 
Daniel nnf r,icl>lnwer 1) Schlosz gewcscn vn1l zurncck nacit hn.usz 
kllmmcn, flmlct sic ihrcn hrnmlwein verwandclt: sintcmal sie in 
ihren nhwe1mn dreymnl in hn.usz gewr.sen. 

Dio l\rerkin sngt nu~z, dn.sz Pettcr Schuster mit ihrcn Mann 
lmbr. Brnndwcin gctrnnkcn; <hmm kam dic Pnlvcrmnchcr(n vnd 
bntt. rincn bmndwein. Dic l\lerkin gab ihr in cin Idein glilszchcn, 
welchrs sie auf einmnl l\1tszgctrunken. lm hinauszgchen sngt sie 
znr l\lerkin: Hnlt dn loser Mnnn, wcil du mir nicht gönst, was 
mii· 1%rlirhe lent gcbcn, cs winl dir solchcs nicht wohl bekommen, 
dn wirst ins klinlrtig noch dBrnn gc1lcncken. J<;Uich tag hcrnach 
ist Petter Schnstcr tödtlich kranck worden vnd solchen schmcrtzen 
in Rcincn glicdern behmden, dnsz er auch dnrl\cber hatt stcrben rnl\szen. 
· l\lckher· Nowncks hnuszfrnw hntte einsmnls kcine Pntter 

machcn vndt znsau1mcn bringr.n könncn: rst nlso ihr dic Pulwcr
mncherin bey dcr nncht gleichsam vorkommcn, alsz kürnete sic, 
vndt mnche in. der eil butter. Gedacht derohnlben, es rnögc wohl 
scin, clasz clie Orten mir angetnn hnbe, dnsz ich kcinc buttcr 
machrn knnn. Darnnff gieng sie zu 1lcr Orten, hath sic, sie wolle 
ihr hr.lll'rn. lst nlso diesc Ortcn in ihr hnnsz kommcn, die kiihern 
gcwmwhcn vnd hatt in dcr cil bnttcr hcltfon machen. Dic.scs alles 
hntt sic nicht gclcugnct. 

A11l.e lo»f11rnm fassione.y spoula·11eae. (Önkéntes vallomcí
sok a. kinzás elötlJ 

Dic Pulwcrmncluwin bekent, alsz ihr die l\folcher Nowackin 
uit hat wollcn nnf cin zcit wiertz gcbcn, hntt sic ein Stncck 
Sciitl'cu nnsz dr.n bnscn genommcn, in wicrtzhomplcn geworffcn, 
vntlt also das bicr ven\crbct. 

Itcm sngt auss gnttwillig, dnsz sie vor 2 1/ 1 J ahren sey zmn 
'fcbsz ') Schmidt kommfln ins lmnsz, vnllt vmb r.in stnecklcin 
8chmcc1· gcbettr.n. Alsz munn ibr nnsz mangel nkltts gah, sagte 
sic: halt cs wird 11ir lcyd wchren. Nnm also ein kraut, Steínbrech 
gcnnnt. vmlt wirfft es ins fewer. Darauf hatt cr eiu solch nngcn
wche hekommcn, dnsz cr nuch noch bisz nuf dato zu seiner völligen 
gcsnmlhcit nicht kommcn knun. 

Hcm l.u:iknnut Sic, dasz sic ins Herrn Pauli Scisz, Hichtr.rs 
nnjctzo hnnsz kommcn vmlt von seincr hanszfrawcn cin Stueckl 
Sr.hmeer gchr.Uen. Alsz sie ihr abcr ansz mangcl nbschluege, gab 
ihr lforr Hiuht<'r cincu Pfennig. Das hntt ihr wchc gcthnn, vndt 
111nchtr, !lnsz ihr es nlszhnhlt in die Augen kommcn, darnnf sie 
noch bis?. anf dnto völlig nicht kann genesen. Hatt sich erbettcn 
br.yden Personen innerhalb 14 tng zn helfl'en. Ji~ntlich praescribirt 
sic dieses me<licnmentnm: Nimb krebsz ougen, 1veio vmlt 1weyelHz 
mit Buf'lliolome1.eHz butter, gisz es ín cin scliön ivaszet·, nimbsz 

') Luhlaucr. 
1) l'óbií11. 
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l1r.r11ach l1eraus:e l•mlt scltmic1· clic <lll!JW mit cim·u l~11tr.ii 
fcdel'lrin. 

ltem nlsz l\latz Krautr11111lrisch ihr l'li1•rhi1•ltr. 1l:ti;z 11ie c•ins
mnlsz cinen Stecken habe obc1· \lie thi\t' gnlc~ct, 0111~1· wc~c·hrn cin 
die 8chwcin von fclt kommendc gclnntfon, ihnrn nlszhnhl 11ir .·\n~r·n 
nm:;zgcspnmgen, vndt zngleich vcrrncckct sindt. Drnnlt irngt sic 
nichts mchr nlsz dicscs: I~y dicses ist schon lnng. 

Fassioiics fo tortura. (/(lnzds küzbcii tett vetllomd.'lok.) 

ltcm sngt siC allsz, dusz sic \'Ol' 2 Jnhrcn l\lclchiori Nownr.k 
chcn mit tlcm Krnut, Steinklllfft, clas bim· v1•1·1hwbct.~ wcil sic il1r 
niehts hntt gegeben. llats nhcr wiedcr z1w rccht. gcbrncht, r111lt 
das Krnnt unf 111'11 811itzcn Berg wicder vcr~rahcn. . 

Jtcm bckunto sio; wie sic t1rho11 vor vi1•lc•11 .rnlmm in. Ti111l
wigsz Sontngsz hansz kommen. vndt cin kl\bl korn hngchrot zu 
borgcn. Drnnf hntt JJudwig Sontng gcsn;rt.: Ihr urhcitct . nichts. 
wirdt ibr mirs nnch kiHrnen beznhlen? Darncbcr hntt sic sich 
crbittert, Stcinklnfft grnommen vmlt inci fewcr gl'worfrn. Drnuf 
hnt Lmlwig Sontng cin vbcmns?. groszr.s An~r.n wche hckommrn. 
welchcs srhon Yicl Jnhr wehret.. v111l noch his:r. nnf llnto 1lrs:r.clhi
gcn nicht kan völlig losz wcnlcu. Als?. mnnn 1-lie frugt., óh ihm · 
knnn geholtfon wcnlen, sagt sic: Ju. unf folgc111lc wchiz. 111 Hpic
tzeubcrg in eincn loch dn wcrdct ihr llas J\t'aut fllulon, mit w1•l-. 
chcn ich ihm gcschadct 1111.bc. in einen holtz. Dall7.Clhi:,rc trciµü 
vnclt stost cs klein, vnd schitteLs ihm bintcr den Nnckc11 nuf die 
blosze hnut. 

Item bekennet sie nnf die Zerne :Mihnlo, dnsz sie sic gebctcn 
lmbc, sic wollc sic nnr.h die kunst lchren, sngc111le: lchl'N mkh 
nnch clie kunst, erhelt ihr cuch dorh gntt. lch wolt mich nneh 
mit meinen Kindcrn gntt ernchren. Vnd hatt sic nuch solch" 7.nu
berkunst nnf ihr hitt gclchrct. 

Item hoi Gcorg J.nng hntt sie oin Stlkkl sritfrn ~r11011111wn 
v111l vntcr den Y.nplcn dcs Brnndwcint.opff:oi gclt•g1•t. r>a it1t ihm 1ll'r 
Drnn1lwein gur ver1lorben. ltom nuf bcgehl'n Bnrtliolomrj Schmnnkrrt 
hatt sio gcmncht., llns:r. m· mit Roinern wuibn nlsz h11111lt \'llllt kntiwn 
leben sollo. Nam derolrnlhen boyde Sr:hnir.rchnn von s«!i111~11 llf'mhdt. 
v1111t vcrgrnb sie zwischcn zwoycn wasY.1'1'11 in cin grl\eht.'111!11. \"011 
ihrcn Vntcrhcmbllt nnm 11ie unch cin 8t.iic1·klein \'ml \'l!rgmh cs 
sondnrlich. Hntt wnszcr, wn" von llcn )lielrnth hcrab folt. 11111'g1•
fangcn v1111t itt 1lie grl\rhchcn znm Schnirrchl'n r111l znm l'.\tiie1·kll'i11 
des Vntcrhcmbdts dussolhige grgoszen. J\:11111 ih11P11 gchnltrl'n W!'l'dc•n 
nntt folgendc wci~?.: l\(111111 soll \'Oli Altnr <'twas 11hiwl111lwn ru1l 
tautfwasser nehmen vnd mit dcnsclbigcn :tlle bcyilc wasd11•11. · 

(l·:rr1l1•1i.ie Sirpc~ v:irm•'l!Y<• lr.nrn:\r.'1ha11, n Xlll H<1.1•111·~i n\w~ ,j•'l!}'1ii
köny\'f'i II. kllll•ll-11ck 2öí>-2í16. l11pjnin.) 
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XIII. 

lllau<l<ilmw, Sclum111lcio orilt1idli, ltica.ntatrkv w 13 Oppi· 
tli..'f i1i pe1·petuum relcylif'UI', 

(NaydalCurif, a. selmecb<lnyai efetletfi boszorkdnyt örökre 
s:cim iizik n 13 vdm11bdl.) 

Az lglOi lnn:\c1 bcpnnnszoljn l\la3d11ll!m!t, hogy boszork:\nykodik 6s istcn· 
karomM c.:-r,•m611i<iknt rcmlcz, :.\livr.I val!om:is:\IJul kidcrlll, hop:y \"nraul:i~aival 
t11tl1? sohn ncm \"Oll ;\rtahm\ra scnkitll'k, n birosilg 11r111 ittlli up;)'nn hahilr11 1 de 
islc11k:iroml:\1l\rt Orökrl' 11.i\mtlzl 11 18 v1\l'011hOI. 

Dl'n 7. July Anno 16B8 klagten die Herrn Igloer an <lnrch 
ihren Amvnl<lt die Mngdalenam, welche nnsz denen Bergstfülton 
vo11 Schemnicz gcbnrtig. dnsz sie mit 7.anherey vmbgie11ge,. vndt 
bey \Terrichtung ihresz \\'erkesz wunderliche ·vndt gottszlQsterige 
Ceremonien brauche. Huben nuch ihr I~igen guttwilligesz bekent· 
nisz einen königl. Stuel eingegeben,· welchesz also lautet: 

Wnnn ein scluulfes Wetter sich einlest., so pßegt sie nlsz
bnldt vnter den freyen Himmel einen Kreisz zne machen, zwey 
?llcszer immb einer Axt einznestechen in clie Erden, einen Kehr· 
wisch, Kreck vnllt Gabel im Hnnsz anznelehnen, einen nlte11 Bl'hnch 
mit ein wenig Kleie nuf den Fewcr zne verbwnnen! vmlt nlsz1la1111 
das Yatter ruser drcynml vmlt den Glauhen th'eymal zuerncck in 
tleu Krcisz Kniendt zuc bethm, durch deszcn kratft. rndt wirckuug 
1las Wetter abgewendet, vndt nmlresz wohin, keinen Menschen zue 
schaden, in die wilde Wiildc gewiesen winlt. Alsz man sie zne 
rede stelte, langnet sie ()S nicht: sagte aber dns sie niemalsz denen 
Menschen zu Schaden etwas bette vorgenommen. Hatt auch, auf 
vorhergegangene giictlichc J<~xnminntion bekennet, dns sie mit dem 
l\ricsP.l Schloszko nusz de: J,cutsch gehuernt vnM Ymmcht get.rie
hen. Weil 1lc11111ach ihr timen nirht znm verch•rhcn geriehh~t 
gewesl'n: Als?. hntt man in Hechten so viel gehmd1•n, dns sie das 
J.cbl'n nicht. vnrwircket hahe. lst aber allenlingsz nicht vnstrilfflich: 
Wl'il Gottsilcstcrliche vcrkehrnng des Vattet· Ynsersz vndt clesz 
Glnuhensz mit vuterlnnlfot, daher crkcnt wor.dcn, dasz sie mit den 
Y.lichtigcr soll nnszgetrihrct vndt nul l•~wig nusz cll'nen 13 8tildteu 
verwiesen werden, mit augehencktcr be1lmwung, wo sie sich in 
1lcncn 13 Stilllten soltc finden vndt betreffen lnszen, ihre sachen 
1lesto crger sein solte. Darnuff alszbnldt die F.xecution erfolget. 
Actum in Iglo in pnhlicn Congregatione Anno et die su1>ra i>ositis. 

(t-:rl"llctije 81.rprs nirm<'lt)'l' levNl:ir:iban, n XIII &i1•pcsi v:iros jcgy11i
kilnyvci 11-ik kiileti.lnck 277-b. lapj:'m.) 
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XIV. 

Jurko l'olag, Ellsbctlia 1Vamlicm1is, A1ma et Strs<11111<i 
Olaseie11ses ob inwutatloucs V11lcc1110 tracl itac. 

(Polan Gyurit, E1·zst!bet vrirnlja i, Alllw es Z1mzsa mui olm1:ii 
11ö~eemt!lyeket bosz01·kduykoddsukt!rt 111ci11lycMi velil•.f 

\':iralji111 l!s kör11yilk1in egy lä lai:u t:irsas;ig l!arazd:Ukodoll. ~;jjd1•nk•"11t 
felnwntck a lot'onyha, oll 1\ kaptalanb1il lopott horl ittak, azt:'m lu;-hnli·k 
11H11!Ukat <'IEY k<'niil·~rscl, amihil tll!Y frrzh"k ho:iy 111ac~k:'1kk{1 l<'lf<'k. Ejf•"lkur 
:iztfm mi111J ki111entek n kercs1.ll1tra, oll mc:ijcll!nl 11 ~unosi i;ielll•m, nki\"l'I 
erkükslch•nkedlek. ,\ n(·gy fiihlinll~, :1ki mindenf<'·le il!l!r~d•"~scl ,·., ~i1·111f•"11y
Vl!szll!sscl toborozln rnll össze a t:\r~;miJ!ul, a hiruli:il! l'lt\ k<'rlllt. Ez, 111iut:i11 
1zl~ps7.Cl'CV~I r& kinz{1ssal resdctes vallo111asl csiknrt ki bclölUk, mindu~gyllk~l 
mäglyärn 1tt\lle. 

Alsz eine ritte Weibsz Person ~ne Granitsch 1) vnter den 
Zipser llnnsz weg-cn ihrer beknntrn Znuhcrr)', nach rnrhct'l!l'~an
gener Peinlicher I·~xnminution, nuf den J nrko 1'ole1g rntlt Elsz
l.Jethen VOil J\irclulrnnlf, wie nnch auf Annnm n11lt sn~ttlllllllll \'<III 

Wnlle111lorff bekennet, dasz sie eben mit ihr ihm S11iel gewesen, 
vndt hindtnngesezt ihrer Tauft"geliel.Jt, mit dem bfö~en F'eindt einen 
Pact gemncbt ballen: Sie nuch nul den Srheiterhnnffen l.J~·y clit-ser 
auszng vnclt bekeutnusz stnmlhnß'tig, so Jnng dc•r Athem in ihr 
gewesen. rcrl.Jlieben: Alsz hntt man ~edachte l'<•rf11111·n nkht 111lei11 · 
geliinµ;klid1 eingezogen. sondern 11nd1 liir l'i111 n l\iini~lid1e11 :-;111el 
dc>n 2~ tng .luuy di<·i:;?.esz luuffcmlen lWU ,l11hHz 1lnrd1 ihre hi1 rzn 
verordnete Anwnlden ihrer \;Usen timt haller nnkl11gr11 Jnszeu. 
Wrlchesz einen Königlichen Stnel groszesz rndt hohrioz lJCtlcnrken 
gemacht. Weil aller die Elszbethn gnttwillig sich dnrzue bekante 
vndt die oben bennnte gesellschntlt ebener rnnszen unmhntn rndt 
solcher getibter schnndtlicher thnt theilhnJHig gemad1t halt, so 
hatt ein Küniglicber Stnel vrsach bekommen die Annmu, weil sie 
pflichtig') worden, acl tortnrnm zu nehmeu. ~Inn kuute zwnr erst
lich auch durch peinliche frag au~z ihr nichtsz bringen, also 1lnsz 
die J.;Jszbctha ihr insz gericht gesagt hntt, sie solle nil'ht so l111lsz
starrig rndt verstockt sein, sondern ihre miszethnt frey lterausz 
sa~en: Desz andern tngesz aber hntt sie folgen1le bekantnusz 
gethan. Nemblich 1l11sz sie die wurzel vmlt die kleinen Sp1111cl1cn, 
so in ihren l.Jeitel gefunden wonlen, von ehu•r Polnckin zue .lnkolisz
haw bekommen habe, vntlt 11ieselbi~·en bei sich zne 1lt•111 l-:111lt 
getragen, damit die Obrigkeit ihr milge giiettig yndt ~rr.11cdi:r sPin: 
Sie sey auch zue J<~ckeriSzdortf 1) hcy Kirclulruulf nul den 1\reitz
weg vber. tlcn .Tilrko Polag, tlcr i:iich 0:1er lla~,; tJiichcl zun cinf'll 
Steig gen\acht, mit der Elszbethen gegnng-en. Sie sey nuch nuf 
Kirclnlrnuffer 'l'urn mit J urcko Polag. Elszbcthen, Snsanna n111t 
mit der in Gmnitsch Yerl.Jrnnten Wcihsz Person mich Ostern 
gewesen; nlda sie mit einander wein gct.nmcken .• l nrko Poing hntt -

•) lirn11cK-l'elrucz. 
•) llllchlig. 
') Bnldocz. 
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llie von Granitsch von der Kirchdrn11ffer ßrucken herab gestlirzt. 
J•;r hat. nnch b1~im Schandor zue Wallendorf seih fiinfe in einen 
wih1ten Jlau11z im ]{oller bier grt.runckcn. Die Verbrante r.ue Gra
uit~ch hntt mit einen 'l'Upfchen taw in beysein derei· andern vieren 
nurgetaugen zue dem ende, damit hinfi\ro auf clie Saat. kein taw 
mehr fnllen soll. Ist ein ganzeH .Jahr bey der gesellschnft gowe• 
11011, die Sophln Fischerin vou Wnllendorf ist anch mit auf den 
l\reyzweg gewesen. 

Fassio ipsius Jurko Polack Vm·aliensis i1i et e:vtra tor
turam.. (A vdraljai Polack Gyirrkdnak vallomdsa kinzcis k(J:eben 
u azo1i kivill.) 

J.;r hnbe mit seiner Compagni bey den 'l'humherrn Gurgel 
nnr llen l.'npittcl eine halbe Kuff wein anszgetruncken, denselben 
mit. 'l'Opfen auf Kirchdrnnfer 'l'urn getragen vnndt allda einen 
gutt.eu muth gehabt. Er hmgnet nicht, dasz er ein Steig sey 
frewesen ober das bltchlein zne Ekersdorff: Esz sein auf selbigen 
Kreytzweg ihrer fl\nfe gewesen: Er selbst, die Elszbetha, Anna, 
Susnnnn vndt Sophia. Fischerin von Wallendortf. Hatt <lie Jurzowa 
von Hottckendorff 1), auch die alte Grilffin dnselbst namhafft gemncht. 
Er habe auch die Yerbrante von Granitz von Kirchdrauffer brncken 
Jiornb gest.oszen. Zne Bettenclorf •) hatt er· anf itzigen Richtersz 
Weib, item auf desz Towarkown Weib bekant. ~;r ist eine schwarze 
Katz gewesen; Die alte :Michalkin wie nuch die Sigmunta Dobosch
kin siuclt noch auf Kirchdl'lluffer Tum gewosen. Es:e siudt itt 
iiu'cr yesellsclialft 15 in der Zalil. In Ponkrnzowecz •) sindt auch 
ihresz gebeckesz, derer Nahmen ihm unbekannt sein. 

Fallsio spcmtmiea Susamu.ie Olusziensis. ( A:e olas:eii Zsu-
ua1ma önkc1ites valfom48ci). . 

Jo;he das,,; Ruf der r,eiter ein 7.ug gesehen, hatt Snsnnna 
vuge?.wungr.n hoknnnt., wie folgt: .Jurko Poing ist ein schwarr.e, 
Ausn11111\ ein rothc, Annn rin weiRr.o Kntz gewrRen. .Jnrko Poing 
hntt 11i11 Krnic geruhrot. nie Ro1>hi11 l•'isehm;in iRt rin rotho Kutr. 
vn<I l!'cmdrichin gewesen, wolcho ein wr.iHz l•'nhn gcflihrct. Vor ein 
.Jah1· ist sie r.ue ihnen gctretten. l~lszbetha ist ein weisze Katz 
gewesen. Ist mit der Anllll des Nnchtsz in He1-rn Grosmansz hansz 
gnngen, haben die Elsr.bcth' von Schlnff ·aufgeweckt· vndt sie 
bcwellen wollen, dasz sie mit ihnen gicng. Sie wollte aber nicht„ 
llernRch vermaimten sie wiederumb, mit angehenckter hoffnung, 
sie werde esz gut haben. Hntt nlso drein gewilliget vndt ist .mit 
ihnen hingo.ngen auf den Creitzweg. Allda haben sie den Polag 
.Tancko (igy!)· schon angetroffen. Von Capittel haben sie Wein in 
'l'öpfcn auf Kirehdraufcr Turn getragen. In das Fasz, drnusz sie 
getruncken, babeu sie hinein geschpiewen vndt gebruntzt, vmlt 
also gefült. Iosz Schandorsz Keller zue W o.llcndorf haben sie alt-

') llolkocz (Szepeaujvar). 
•) Minducnt. 
•) l'ongrl\cdal va. 
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hier g-ctmuken. .T1111cko Poing halh~ rin salh11, n·t11111 sie sielt 
dar1wit !Jf'Schmicn~t. 8i11<lf. sie z11c /(afzeu n•onfen. l 11 l'orrahwh 
ist der Gcillosch, der ihnen anf gemacht hatt. Sie ist 1-iu rnthr 
J(atz gewrsen. Die alte fdnlmeisterin rne Grnniz, ihrr ~acltb:1111, 
Nameusz Cathnri1111, hnlt zwo Otlrrn gl'lrrif,!t n111t rne l'uh-rr 
gestoi;zeu, rndt liatsz d<'m Yie ein~elJ1•11. Die Aunn desz 7.11ri Wf'ih 
halt sie mit einer Rutt iu die A ngen geschmiszen, darron sie 
rinnende Avgen rndt b!Ode~z g<'sicht hl'kommrn. In Dorf 7.i!!arn 
hnbl'n sie in Teich gefischt, Polack .Tancko hit in Teieh grlallf'll. 
Die gl'lnugcnl'n ~·iseh hnbrn sie in Polack .l:rnckosz ham z l;od1t. 
Der bOse ~·eiudt bringt· sie au sich mit hoftuung, sie wrrden gut 
leben haben. 

Vm·alien.'li1t Elisabctlwe spo11lwica. f<11Jsio. (A Vtfrafj11i 
l!:t'Z8.dbctuck ö11kt!11fc8 vallomrisci.) 

Anna vntlt Susanna hnben sie des;,, Nachtsz beredet, sie wolle 
mit ihnen gehen rntlt ob sie schon erst.lieh ihnen nb;:-rsrhln;.:c:1. 
hntt sie doch entlieh drein gewillig<'t, rndt ist mit ihnen auf 1le11 
Creitz weg gnngrn, da sie <len ,Jancko schon nngetrotfcn. ~ur 
zweimal ist sie mit ihnl'n · gangen. Ist ein weiszc Kntr. grwrscn, 
lrntt in der hantlt grfieret ein Krc<·k. 7.110 l\ird11lorlf l.a!t s:r. tlic 
nlte Krokerin l\lartha benant, wrklrn <'in Hotte Katr. i:cwr~rn. 
llicsc Krokcrin ist nicht mit. grwescn, dn 1ll'r Poing .Jancko ein 
i:;tcig irewesen. 

Diese nlle vier Personen hubrn mit dea büseu Fcinllt Zllf! 
U11m grhabt, welcher tlenen W eiliszpcrsoncu erschienen ist in 
~estalt einesz ,Jlinglingsr. mit einen F'rdcrpus"11. Sie halJrn mit 
ibm offt fleischlich sirh nnnischt. 8iudt auch schwani:rr rou il:rn 
worclen, tla tlie Zeit tll'r gehurt l:erb<'y kommrn, hnlien i::i·<' rinr 
vngcheyrige Frucht, gleich einen Hecrbrnnt, a11sz tagszlic:ht g·chracht. 
welche sie alsr.hll.ldt von sich geworlfcn. In heylirgen crw1~ck1•t 
er Ihnen mehr lust vndt crglitr.lichkeit. alsz cfor 11lann. - .Ja111'k•1 
Poing hatt auch mit den bllsen Fei1111t lleh;r.hlich r.ncg-<'lultrn, 
welchen er in gcstalt einer schonen .Jungfrnwen erschi<•ncn. Dt•r 
bOsc Feimlt pflegt sie, w_ie ein Bneler, zu drncken, znc hl'rtzen 
vnd't zue kl\szen. 

Welches schrecklich zu hören. Weil sie demnach ihr.~n Sr,hilpfrr 
vndt I<Möser feintltlicber nbgcs·1get, ihr TiltÜgP!icht seha1111IH1 
gebrochen, Gottes wort hintnng.lsetzt. vudt tlem bösen l•'t'i 11:! t si1·h 
gantz vntlt gar eigenthümblich zn rrgir.ren vhergehcn, sich \'cr
blenden vndt verführen las7.en: Alsz hatt ein Konii.rlirher Stlll'I 
nach anweisnng Göttlichen befchlsz n11lt der weltli1·hen Hcchtrn 
obhenante Pers1nen r.nm Schcitterhnuft'en ver.1lampt vndt vcrrrthrilt. 
Darauf auch alszbaltlt tlurch den Scharlfrichter tlie Execution 
erfolget. 

Actum in Iglo clie 22 .• Tuny A 11110 HiiJ9. 
(1-:rcdl'lije ::izepes vm. lev(lfümiban, a XIII S7."pcsi viiros .i"l!yziikiinyvei 

l·i k kötelcnek 283-281'>. lapjnin.) 
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SZILAGY VÁRMEGYE Petri Mór 
SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPIUÁJA 1. 

Egy m:'isik múdja \'l>ll az igazsúgszolgúltatús1wk a víz
pr<'>húk isll'llÍlt•ll•ll'. Ezl a hoszorkúnyolrnúl és ht'.íh:íjosoknúl 
allwlm:izlúk. ,\111 ilyl'll isknítéldi példúkért 1w11f kell vissz:t-
11yúl11u11k :1 kt1zt·plwrlm. 

Kiizt·p-Szolnok \'Úrnwgyc gcncnilis székén)l 2 négy hoszor
kúnypürl jcgyl'zlck !'iii. 1714, 1718, 1721 <'.•s 1744-h<il. 

171.J-hl'll Hathúzi lstvúnné .Jóniis .Jndilh hoszorki111ysúga 
i r:in I folyl a per. ~lúrczi us H>-d ikén Hmlad bun hoztúk azt 
az íl<'.•ldl'I. hogy nwg:it zúros lwlúridö ah1ll Liszlúzzu, a mi, 
ha sikcrííl, fiilmcntl'lik. clll•11kcziílcg l1Vdlcssék :vízre, holott. 
ha le megyen így is a hso(\'Ú llassék, m indazúlla 1 vúrmegyénk-

2 S..:ih'111y v:inn. lvt. Nro 2. l'mloco/111111 <;e111'ml1· ah anno 1712 usquc 
172'.!. Ill„ a:n l;S 67!J. 1. - Nro 4. I'. 1;. 17W-lili3. ill. 1. .. 

Kiadja: Szilágy vármegye közönsége, 1910 

1 

1 
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hiil llll'n.il'n kt, annyim, hogy hírél se halljuk: ha pedig le 

nem nu'.·gyl•11, mini olyan iirdiig1.wl czimhorúlú, l~gl·llessék meg11. 

1718-han Magosi :\lari hoszorkimysügg:d vúclollalv:.'111, a 

viirmegyc liirvényszéke mcgégelésn• ilélle, <1 mcrl az iirdög

gl·I t•zimhor:'tl, nem lwllgalvún a .i<'> cmhl•n•kn•11. 1 Mi\jus· 

4-dikén Balog Erzséhcl Szukúl"sihúl kcrííll liirvényre, a ki 

((llClll gondolvún sem az lsknnck, sem a nemes orszúgnak 

tilalnrnzú Cl'<'ís pantnl'solalival, az lsknnek s a keresztyén

ségnek mcgeskíidt ellcnségivel, a pokolheli iirdiiggel czim

hor:íl. Sok kt·n·szly<'.•11. islent'<'.·lc'í emherekl'I, egyl'liekl'I is ron

loll, Vl'szlell t:~s nyomoríloll t.'1gy, hogy az () gonosz kezei s 

csl'lekedl'lei miall ma is nyomorognak, kényszeregnck s 

i1gyh:111 sinylenek. l\legkív:.'111ja a liir\•ény, hogy l'lsiíhcn is a 

viulloll gonosz csl'lekl•dl'leinek kimornlúsiira húhér keze úllul 

l'l'ÍÍSl'n kínozlass<'.·k nwg, annak uli11w pedig az orsz:ígos szo

kits és gyakorlal szl•rinl 1 tizzel égettessék 11wg»1. 

1721-hl'll Kovúl."s Erzséhekl v:ídoljúk hoszorkimysúggal. 

Hati1rid<'H nyl•rl, mialall liszlúznia kelleti magál, m•nH'sak, 

hogy nem hoszork:íny, de az ünli'>ggel eg·yúllalú11 nmcs 

semmi lúrsalkodúsa s m•rn is voll. Elll·nesl·lhen 1<a kiizün

Sl'g'l'S usus szerin! vettessék a vízrcll . 

. 17 4..J.-hen . a hoszork:ínysúg<'.~rl f isen lis per Miirlon Isi vúnné 

J>olrn Erzs<'.~lwl elll•n l'olyl. Azzal vúdollúk, hogy liahonús, 

bos7.orld111yi mcsll'l'ségél rég<'>lu gyakorolja, azzal annyim 

visswélt, hogy Vérvülgyi ~l·mes Kiinnyü Súndomé, Samu 

Erzséhel és Nl•mes Sipoly Gyiirgyné Vujdu Erzsébet usszonyt, 

unemkiiliinhen másokul személyökhen azon iszonyú nwsler

ségévl•I mt•gronloll és megveszlelt, mús sok ji1111horokhu11 

is kiirl lell>l. Ellene szinlén uzl kivúnlák, hogy «vivicom

hurioll híintellcssék.2 

Hogy végrehajtolhík-c ezektll'k az cseleknek vulamclyi

kéhen az ílélcld, arrúl nincs fiiljl•gyzés. 

1 Sivlt. /'. <i. 337. 1. - :! Vu11yis, ho11y dcvcncn 111c11i;\1JCll<"ssék. 
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Kruszm1 várnwgyc 1721 f<.•bruúr 10-diki purtialis szl-kc 

nemes Luku Zsúfiu m·nws Horvúth Mitlyás özvcg)'<.', varsokzi 

lakost fogta gyanúbu, «a ki magúl sok rendbeli ördögi m<.·s

tcrségek böl úlló tudomi111yiivnl vulö, jó lelkű emhereknck 

kúrát köveW ördögi mesterségekben magút elcgyílcll<.»l.1 

Ugyunc vúrmegyc filiúlis sz<'.·kén a kü\'ctkezií boszorkimy
piirök folytak: 

A szeptember 5-diki filiúlis székm Dombi .lúnosné Gúl 

Helenát fogták boszorkimypörbe, a ki a somlyui. vúrlmn vm1 

letart<'>ztntvu. Dc nem tudták rúhizonyílun i lmyil vúnvulö 
hoszorkúnysúgút11. Azért úrtulhmsúgánuk ·· hizonyítúsúrn idiíl 

nyer a filiális székről. Hu a l( tcstisekben dcficial>l,2 ukkor 

15 nap múlva llVízi prúhúru n•llt•ssék, mely prúlm, lw újuh

han · suspicioba hozzu, muga mesterségének kin11li1siin1 s 

complex társainak dcnominálásáru lortnrúztussék és mugu 

ll'stificatiújn után m<.•gégellt•ssélo1.a ,\ november 21i-diki 

gyül.<'.•sen Maguly Simo1111é. s.-gyiírtclki lakos kerüli pi'irhe, a 

ki ((mint olyan nyilvúnvulö boszork:iuy» t•ls('íbe11 megsí\lii

gclletik, hogy kivallju híínli11·sait. azutú11 meg<'.•gt•llessék ll.'' 

1722 múrezius 11-dikén. ti:illfolvi Nagy .lúnos, ügyész egy 

kuznuesi niíl, Keresi Th.coclorún ldeségét vúclollu, u kire ki

derült. hogy «ürdögükkel eonsenliult, sok júmhoroknuk sok 

károkat lelt, és cgysr.úval hoswrkirnyhoz illeud('í clolgolrnt 

cséJ~kedell>>. Vír.i pn'>hút kivúnt.~· .-\z 172!1szl.'ptemhe1·15-dikén 

larloll liliúlis széken, Losom·zi húrú BúullY . Litszlö l'<>ispún~ 
súgu 'id~jében tárg_yalhík Tormu P<'.~terné Bresa Siiminu ügyét, 

a ki «sokukat uprÓl~kos dolgokért mcgfcnycgelell, fenyegetése 

után sokaknuk nagy nyuvalyója érkezett, mely nyavulyúbun 

meghultnm1k, némelyeket csuk kezének meg-m<.•glupogntásá

val is hirtell.'11 meggyúgyíloll, némelyek (l reá izenés uli111, 

minden meclium 11<'.•lkül künnyl.'hht•dtenek s gy<">gyúll:muk 

• Siwlt. Krasr.nn v:irm. pnrt. S1.l1ki jk. - ·- ~ Hn 1w111 ll'szm•k lunúi. -
11 Sz,·lt. Kmsr.1111 várni. Iii. széki jk. 1721. év. - ' l.l. o. - r. U. o. li2'l. év. 
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nH.•g; nénll'ly moshrn is az l) fenyegetése után hirtelen esett 
11yavalyú11:1k crt:jl.'.~t, úgymint sikelségcl i·s l'lméjéht•n valú 
del'edust kt•st•n•esen szt•nvt•d 11. « l~jtszakúnak idejl.'.·n, maga szc
ml.'.·lyéhen is, tehén s t•gyéh marha képl.'.•hen is, cgynchimy 
szcmélyckl'I invaclúll, nénwlyda·l mintegy úlmokhun mcg-
11yomoll >l, kinzúsú1wk helye a tl'slökiin músnap valóságo
s:111 mcgil'lszl'lt, ni•nwlyl'kcl l.'.·hn·n létiikht•n is gyütri"lll; 
<< hirtck•n ma~út nwrhi1vú vúltoztat vún, szarvúval annyira 
nH.·gdiifiilte11, hogy lll'lllcsak nyoma liitszott tt•stökön, hanem 
hl'Legségt•t is szenvedlek miatta. Az is kili.inl u tanúk hizo
nyílékaihúl, hogy miclíín a vúdloll fia, fclcségl'.~vcl s mar
húival t•gyííll anyját «csündesehh lakúsérl 11 cl akarta hagyni 
s ál akart ml'nni lakni a hilwrvúrmt;gyei Papfalvára, a fiú 
akarnia ellenért; Somlyc'ira jutott, 111l'rl a vádlott a fia hocs
korúl <1nwga kt'lllt'IH'Zt'.it·hen azért fc')zlell, hogy a fia nll'sszchh 
11c llll'hesst•n l<'íle s ll'gyt•n kt'.·nylelt•n siclw lmza térni. 
Nénll'ly 1a11 ú k 1< t•n'ís h il l t•I megvallani húlorlwd tab, hogy 
Tormáné va lúsúgos hoszorkimy. Nt'.•ntt•lyek lm lú los <'>níjokon 
is óllhalalosan kiúllozlúk, hogy Torn1ú11c'.· miatt kell n"1eg
hal11iok. ;\Jindl'Z<'ll okok miall «ll•lszl·ll a liliiilis szc'.•lrnck)), 
«hogy prúhúk is ml h ihdllal vún, maga sok gonosz cselckc
ddeirll'k, t'lgy lúrsainak, l'l'Vt•lólús:írn, <•lsiilll'll lorlur:ízlassé.k, 
:rnrwk ul:.'11w, mósolowk rl'lknlií pl'.·ldájúrn, liízzel nwgégcl
kssék >1.

1 

t7:JO 11owmher 21-dikc'.•n Nt:·nll'I l\Iihálynl'.~ (iyulai Er
zséhcl t•llcn azt vallolták a tanúk, hogy u l'orgú szél úllal 
némelyt•k szekerét széthimyalla >1, hol pedig cliszmi kl'.•péht·n 
ijesztett músolrnt, kis vessz6vel valú iiliigeléssel marháki1t 
iilt, <e gyermekei is veszlell volrw 11. Dc a hizonyítékolrnl nem 
taliiltilk t•legt•1Hlc1lrnck s így t•gyt•lc'írt• ahhan úllnpodlnk meg, 
hogy :1 szt•n•ncsl'.•llt•n vúdlott húrom 1wpi1-4 kt•111é11yt•11 ulor
lúrúzlnssl-f.: 11. s hn hevallja híínl'.·1, 1díízzt•I 111egc'.·gelil'ssék>i, ha 

1 Szvit. Kraszna v:ir-111. lili:ilis sz1°ki jlliinyvci, 172!1. l'\'SZ:i111n:il. 
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pl'dig a kí11zús dat"zúrn Sl' v:11l111w, akkor a vi11·111L·gyl-hííl 
ürükn• rl'lt'gúllassl-k} 

1 Kiulasillassi'•k. - S7.\'ll. J\raswn v:'1r111. liliúlis széki jkiinyvci. 17:10. t•\'-

sz:i 111n:i1. -848-
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SZOLNOK-DOBOKA 
VÁRMEGYE 

Vajna Károly .. 
HAZAI ReGI BUNTETeSEK II. 

IV. 

Boszorkán ni örök. 

A. 
A <leési l>0szo1·1aíuyok. 

A boszorkánypörökre vonatkozólag Kádár József deési áll. polgári leány
iskolai igazgató az ottan való régi városi jegyzőkönyvekből érdekes adatokat 
gyííjtött össze. Miután ezek az adatok napvilágot még nem láttak, a nevezett 
igazgató beleegyezésével közrebocsátjuk öket, keletkezésük sorrendjében. 

1. 

1723. Sept. 24. 
Deésvárosa törvényszékének boszorkányság czlme alatt folyó kereselheli 

ltélete : . 
"Deliberatum. Az lncta Szaniszló Borbára ellen az actornak ö kegyelmé

nek documentumiban felesen fatealnak boszorkánysággal vé·ghez yitt sok 
rendbeli cselekedeteiről; mégis ex superabundanti ha azon fatensek közzlll 
leg alább heten a' fejére esküsznek: Hlzzcl meg egettessék; ha pedig heten 
réa nem eskUsznck; vízben probáltassék meg, és ha a' vízben le mégyent 
és vizet hoz ki a' szájában, simplicilerahsolvaltassék; ha vizet nem hoz, 
ugyis meghallyon. Míg pedig rea eskllsznck, vagy mcgprobáltatik, addig 
Hadnagy uram szoross detensioban tartassa." 

Désváros azon évi jegyző kOnyvének 89. száma alatt: 
miután senki· fejére mcgnem esklitt, meg próbállatott, s több versenis vizet 
hozván ki a' szájában feloldatott etc." 

2. 

1726. Sept. 20, 
Deésvárosának tanácsa, mint törvényszék elött Szaniszló Borbára Pap 

Györgyné ellen boszorkányságért folyt perében való fölperesi követelés és ítélet: 
„Anno 1726 die 20 Sept. Sedria celebrata. Causa continuata Generosi 

domini josephi Löcsei Ductoris primarii nobilis oppidi Decs, ratione offici! 
ductoratus ut A. pcnes exmissioncm contra et adversus nobilem feminam Bar
haram Szaniszlo, consortem nobilis Georgii Pap de Dees, uti lnctam, Et pro 
actore procurator nobilis Michael Zabolai de Dees ect. etc. Actor exhibet literas 
inquisilorias ad perlegenedum, lncta ipsa mox verbis in quibusdam se excu
sat. ACtor concludil: Exhébiliombol szemmel látott fatensek importályák nyilván 
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való boszorkányságát az lnek (111cta 1 ó kegyelmének) 1. Hogy nappal az tisz
tátalan göröngyi béka rá támadván egy személyre az uczában az lnék kerti
hűl ki jövén, kUllinhen meg nem · s·zabadulháfott mindaddig, mig azon béka 
az lnek dö ruhája alá benem ment. 2. Mind az ura fátéallyja az Inck, 
hogy nyilván való boszorkány. 3. nyilván való ártalmas boszorkányságát 
és ártalmas rselekedetit, sqkakat meg vesztvén, és nyomorékokká te
vén, nyilván importályák, hogy tulajdon az ltöl nem mástol eset meg vesz
tettetések,. és. nyomorékká való tétettetések. 4. az . Inék. maga . szájából hallot
ták, hogy sokakat megfenyegetett, mely fenyegetödzés~ után is mindenkiknek 
külön. nyaval~ja esett. 5. ugyan subinferállyák az fatense~ szemmellátott . 
dolgát, hogy jnck háza elölt levő. eperjfának ágain, s tetején ökrök tán
czoltanak, mellyek is fövél le ereszkedvén az lnek házának pitvara eleiben, s 
ajtajában, asszonyokká váltanak. 6. ördögökkel való tarsulkodását is subinfe
rállyák az fatensek, hogy szemekkel látták az ltidérczet házához be menni az 
Inek, mely fatensek szavait is édes leányának önként valo ·szája vallása bizo
nyittja, illyen képpen; midön mások ·kérdezték:· micsoda állat lehet az? ezt 
mondotta: én is ismerem azt, mert anyám aszszonyhoz jár. Mellyeket is víz
ben való megprobaltatása után cselekedett az 1. A' minthogy midön delibe

. ratuma lött volna meg égettetése iránt az lnek, a' kik fejére akartak eskUnni, 
azokat is adománnyal fascinálta, hogy a' fejére ne eskUdgyenek, még akkor bUn
. tctésél e!vötte volna. Ezekre az világos szemmel látott dolgokra, ugy fenye-
getésekre nézve circumscribáltatván in ao 1723. die 24. mensis septembris nemes 
Desi tanacstol lött Deliberatuma szerint és mostani actiom szerint convincáltassék. 

JJclilicmtum: Minthogy az lnctának Szaniszló Borbárának leg elsöb
henis, a mikor boszorkányságáért persequaltatott, megkellett volna halni ha 
gravida~ nem lött volna. Akkoris admonealtátott, hogy ha· többször meg uj
jittya boszorkányságát, . s rosz cselekedeti!, halállal bUntettetik meg: Dc rosz 
csclckedetit annak utánnais meg ujjitotta, a mcllyértis második deliberatuma
kor, ha az lnck dilatio nem adatott volna és az hlltlök pénzbeli igérettel (a 
mint constál világosson) nem fascináltattak_volna, megkellett volna halni. Ezen 
cski.ivök mostis ugy reputáltatnak, mintha reá eskildtek volna, Az akkori vizi 
prohája )s nem a maga rendiben vitetett véghez, m!ndazáltal minthogy vizet 
hozott. ki az szájában, absolvaltatótt, akkoris ea condit.ione, hogy ha akkori 
lleliheratuma után boszorkányságát, fenyegetődzését meg ujjittya, halállal bun.:. 
tettetik, De ezen második sententiája utánis rosz cselekedetit meg ujjitotta, és 
a kik boszorkánysággal vádolták, deliberatuma szerint rea nem kereste, sem 
pedig exmisioja után ártatlanságáról nem doceált, söt maga kivánta1 in facie 
sedis iudiciariae, hogy dolga finaliter decidáltassék. Az A. pedig satis super-

•) lncta~lncalla vagyis lncausata" -alpcrcsnö. 
') terhes. 
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que doceálja az J. boszorkányságát, fenyegetödzését és sokaknak meg nyomo
ritását fenyegetödzése után. Azért, hogy tüzzel meg égettessék itéltetett. 

Exequaltassék assessor nemes Dálnoki Sándor, Senator nemes Somogyi 
István, Kihédi Márton, és executor nemes Hiripi Mihály atyánkfia ö kegyelmek." 

3. 

1742. Aug. 11. 18. 20. és 26. A Oeési tanácsnak a' sirhól följáró halot
tak iránt hozott határozatai: 

„Anno 1742. llR Augusti. C111u·fmmw. 111. Mincmü circumstantiák adták 
elií magokat vala mely meg holt aszszonyi - állati iránt, melyis mind priva
tim nemzetes Hadnagy atyánkfia elült panaszul adatott be, mind penig a Ttes 
nemes Tanács elölt: hogy tudniillik azon asszonyi állatnak sirján olyan lyuk 
observáltatik, a melymár egynehányszor he csináltatott, de reggel mindenkor 
nyitva találtatik. 2° Hogy azon temetőben ejszakának idején szertelen jajgatás 
hallalott. 3° két vagy három halottunk esvén a' napokhan kik is a: tavasztul 
fogva r.tind sinlettenek, azok is szüntelen azt kiáltották, azon suspiciosa már meg
holt asszonyi álat iili megiiket, kUlümben életében is azon aszszonyi álathoz nagy 
suspicio volt; melyre nézve czcnopinio a nemes váwst el lilltvén, nagy része ugy 
vélekedik, hogy azon aszszonyi álat causálta azon megholt két vagy három emberek
nek halálokat, melyre nézve iránta'volt suspicionak to'lálására discurválván arrol, 
hogyha fel ásattasék-e, avagy ne, ebben a ts. ns. Tanács magátúl nem akarván pro
ccdálni, kívánta ez iránt a Is. ns. vármegye tisztei! consulalni és opiniojokat 
is kérni, melynek reportálására expcdiáltatik Déttzel lgnát atyánkfia. 

('o"'" 1 /fi. 1H. Au1111.'il. A sírból ki járó két suspecta personák iránt (ac
cedálván ns vármegye Tiszt uraimék consensussa is) concludáltatotl, hogy 
csak fel ásattassanak, u : m : I" Pila Bába, 2" Szabó Miklos János. Ezek
nek fel ásatásokra exmittáltatnak Senator Boda Szabo András, Bátori Szaho 
István, Varro Mihály, Oaal János, Thordai Nagy János, Musnai Josef, Csiz
madia Nagy István, Missti Szöcs János és Sámbokréti Ferencz atyánkfiai, kik 
is még ma fel ásattassák őket, kik is investigályák terio ha azon suspicio iránt 
valo rriteriumok; u: m: ha arczulatjában pirosság, vagy valami elevenség, 2 
a karonak beléjek való vercttetése után valami vérnek ki ütése a karo nyoma 
után comperiáltatnak-é, és egyéb criteriumokat, ha miket 111,serválnak, a ts. 
ns. Tanácsnak reportálni tartsák magok kötelességeknek. Minthogy penig 
ezen fcllyebb irt suspecta személlyekben a megírt critcriumok, felásása után 
Bába Piláhan bizonyosan comperiáltattak, azért concludáltalott, hogy sirjábol 
ki vétessék, és a törvény fához vitessék, 's ott hohér által meg égettessék, a 
tühh fclásatandokkal is hasonloképpen kell cselekedni, ha a szerint compcriál
tatnak, sccus vissza temettessenek. 

Cr111cf. 1 I í. :.H1. u11u. A' sirhol kijáro suspel'I a personáknak ki ásattatá
sok ujjabban constituáltassék, cs elstibb protocollatio szerint consummáltassék. 
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r:ons. 1 IH. Ezeken kivül némelyekhez az élök közül is lévén igen nagy 
suspicio ezen boszorkányi mesterség Iránt, azok irántis onucludáltatott, hogy 
statim, et de facto, (non obstante nobilitari prerogativa) incaptivaltassanak, et 
in figura sedriae investigáltassanak, kinek mi signumi, vagy criteriumi tanál
tathatnak, melyek az boszorkányságok iránt való suspiciot augealhatnák, 
annakutánna több probákatis elkell követni véllek, signanter ezeket kel 
incaptiválni : Balás Jánosnét, Thordai Mártonnét, Oláh Péternét, Incze 
Jánosnét a kakas hegyen, Simon Oergelynét, Magyarosi Miklosnét, Kis 
Sigmondnét, Bisztorczán Péternét, ezen személyek mindaddig detentioban 
légyenek, mig az ellenek vató lnquisitio peragaltatik. 

Cou.cl. 122. aug. 20. fellyebb meg irt suspecta personák ellen inqusi
toroknak exmittáltatnak assessor Szabó David, Fülöp Antal, senator Szalontai 
Mihály és notarius atyánkfiai ö kegyelmek, kik is propter admaturationem rei 
két-felé szakasztván magokat az egész várost fel eskessék. 

Oonc. 126. 29' cmg. A' boszorkányi suspicio alatt levő incaptiváknak 
dolgok bizonyos okokra nézve dilataltattak ad diem 1 m septembris, addig penig 
szoros detentioban tartassanak, akik penig kezességcn ki bocsátattak, ezekis 
akorron sistáltassanak.• 

Valószinüleg a' közbe jött pestis miatt e' tárgyban tobb határozatnak 
nyomára nem tatálhatni. 

4. 

1771. január 17-én Deésen az egész lakosság erkölcsének megállapltása 
végett tanúkihallgatások történtek, a melyekben boszorkányokról is van szó. 
Azokat a vallomásokat, a melyek boszorkányokra vonatkoznak: közre adjuk. 

1.) A Bölkényi János, 55-lk tanú vallomása: „Azt elmondhatom igaz 
hite111 után Péter Amicza felöl, hogy ő Bövöléshez, Bajoláshoz, Boszorkány
sághoz igen jól ért ez okból, hogy midőn egy szekér vesszöt megvett volna 
14. poltrán a vesszőt a maga telkén sokáig tartotta és megszáradván a vessző 
és a marhák is elrágták az ágait annakutánna a maga telkén kivül tétetvén a 
kertyét onnan elhányatták azért, hogy igen kitétette volt a kertet az utczára 
és azonnal a kertnek vesszői elszáradván engemet egy szekér vesszővel ados
nak tartott és kivánta, hogy mást hoznék érette, de hegy én tudtam, hogy 
nem vagyok adósa úgymegharagudott én rám, hogy egy alkalmatossággal 
kivittem a fiamat az erdőre látom hogy fiamnak egyik lába nagyon fáj, hogy 
semmi segítséggel nem lehetett én'nékem. Azután haza jöttem f. lába ugy
mcgdagadott,1 hogy alig vehette fel a lábravalóját azután pd. szört kétszálat 
vett ki a testiMI ujságokként ezt megértvén Csobai Sám. o klme én velem 
együtt az Amica házához elmenvén s mondá Csoh. uram Amicának: Nó 
Amica megetted a Bölkényi koma fiát megyógyitsd mert hanem megigctlek 
borsószalmába. Csorbai uram ezen szavai utan a fiam lábai csakhamar meg-
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szünt dagadni de ugyancsak ujságokként most is megdagadoz melyre igaz 
hitemet teszem, hogy ez nem más mestersége han P. Amica •.. _ _ _ s bUvOlése." 

2.) Háncz György 61. tanúnak a vallomása: „Most Hamvazó szered4n 
lesz 2 éve, hogy én ados lévén egy versen 7 póltr!val Pálinka árával Nagy 
Józ.„efnének addig kérte míg 3 petikra szaporodván pretenslója azt 'iS meg
adtam, 2-szor ujra 2 susztákot kérvén tölem, nem lévén ados nem akartam 
szárazon fizetni, megfenyegetvén engemet N. j.-né hogy annak megadom az 
ár!t s megmutatja, hogy megbánom. Történik, hogy másnap igen rosszul 
lettem mint már Hamvazó szerda után való csötörtökön fát is vágtam azután 
csak pénteken csak bejő hozzám két idegen barát és a mint sétáltam a 
házamba szembe állok véllek és kérdem? Mivolna kívánságok? felele a 
nagyobbik : egy pár fojás ; én két toj!st adok neki melyet béeresztvén a kápu
jában (az hová soha az igaz barát nem rak tojást) megfordulának és kime
nének, de sem bejövetel - sem kimenetkor nem köszöntek. Kik után kime
nék ·az ajton az utca ajton sem menének ki, csak oda lett mind a kettő melyre 
oly félelem foga el, hogy szinte leestem lábamról, már a következendő éjt
cakán féltem, mert a feleségem jól szokott aludni elfáradván. Szombatia viradván 
esmét ugyancsak délután hozzám jött még más idegen barát, csudálkoztam, hol 
veszik magokat azok az idegen barátok egyiket se esmérem. Ez megint köszö
netlen jött be az ajtón a három király nevét kérdi tőlem, hogy ki irta azt 
oda s felelék : hiszen ha atyaságod pap tudni kell kiszokta azokat oda írni, 
melyre kana egy darab krétát és firkálni kezd az ajtomra és három punc
tumot teszen közibe. Arra én azt kérdém : hát mit irt oda atyaságod, hát 
csak annyit irt felele nekem haragosan csak annyit nem kell oda tö):>b. Ez is 
4 tojást kérvén tőlem adtam, kimenvén az ajtón köszönetlenUI eltunt. Éjszakára 
kelvén a dolog, lefekÚdtem de mint most úgy nehl aludtam, nem is szoktam 
hamar 10-12 óra után egyszer csak bejő 11-12 óra között házamba Nagy 
Józsefné és Amicza anyja ágyam felibe állván ott font nem tudom mit Nagy 
Józsefné leült a tuzhelyre a tuz elé és fonta keményen a gyapottat és igy 
énekefe; „Majd elmegyünk a Rósa hegy alá, majd elmegyünk ott dudálnak" -
ezen szokat iterálvan az énekben felkele a tuz mellöl fonva ágyamhoz sétála 
s csak font. Lá.tván én a késő időt s alkalmatlan hosszas fonását s nem is 
szokott vala hozzám fonni járni; eszembe jutának a barátok eszembe Nagy j. 
fenyegetése, melyet Szentgyörgyi uram is hallott, észrevevém nem tiszta dolog 
kapám a konyha kést s hozzá kezdék balkézzel döfölni a minthogy tanáltam 
is késem hegyén vér maradott s azzal eltUnt a házból mind a kettő; más 
renden azután az udvaromat tele töltötték ludakkal azok nagy lármát mivelnek; 
majd a ház hijáról tyukjaim kergették le, de ki nem mentem egyszer is. Ez 
lgy volt készvagyok a. szent Sacramentumokra 7-szer is mege!iküszni, én 
azután még roszabhul voltam elannyira, ha papjaink a szentelt eszközök 
által nem segítenek vala rajtam teljességgel elvesztettek vala. Megis sértettem 
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volt Nagy Józsefnét arcul késemmel másnap hekl>llitt orczával járt s azt mondta 
kelés lett rajta. Férje míg élt Boszorkánynak ördöggel való cimborának 
kialotla. Neje mondja nem hittem volna ha férjem akkor ivott volna még 
annak elötle való napokhan is." 

3.) Szöllősi Krist. 79 a tanú ekként valloll: „Mig beteg voltam Acs 
Jánosné járt álmomban rám és burjánokat főzött és én nem álhatván férjem 
Acsnéhoz mene s mondá ne jöjjön többet feleségemhez ki egy hétig se alunni 
se enni nem tud s ö mondá de megyek biz én s mindadgig járok mig fel 
gyógyul ha jő hizony széllel futatom el a talpát kelmednek s azután nem j!itt." 

4. Másik tanú: "Tot Dani anyjától hallottam, hogy Nagy Józsefnének 
farka vagyun egyszer a gyepUjét valaki elrontotta nekem tulajcionitván a 
pálinkafliz(í Ostömet és csehrcmet két ujával megerinté 8-9 óra tájha s 
keresztül cirkálta s ezután a pálinkám olyan leli mint a savo. 92 tanu Nagy 
Józsefné ágya ~latt egy lófejet kantár11zva találtak must tíz .eszt. l'ilikur Kiss 
Jancsival pereltek." 

5.) Nemes Dants Zsigmond 205-ik tant'1 vallomása: "Midön ennekelötte 
való Esztendökben SzentOyl.irgyi Uram házában laktam a feleségem meg
viselösödvén szlllö állapottyáhan mások javallásakból hívatta el háhájának 
akkori Gyllrfinét mostani Váralyaji Miskánét, sz!llvén a feleségem ö tudgya 
micsoda hoszúságtól viseltetvén ugyan otthon nem létemhen egy fekete macs
kának a nyalcára egy csomóba kötvén holmit GyOrfiné (mely i;peciesek klizül 
láltam Tömjént, Holt szenet, és foghagymát) a pinczémhen bevetette, annak
utánna a feleségem az akkori szolgálc'lját hekllldvén a pinczében, ö meglátván 
a macskát csak hanyattán esék ijedltében és jajgatni kezde a midéín is szinte 
akkor lévén hazanmál egy ferencz nevezetll tégla vető kit is a feleségem 
hékllldvén a pinczéhen a Leány lármájára hanyattán találá a szolgálót és 
megrivasztván mi baja lenne, ugy mutatá meg a macskát, melyet a téglaveW 
felhozván, ugy vizsgálók, hogy micsoda sok czölönk kötözés volna a nyakán, 
melyet a feleségt:m parancsolván hazajüvetelemig megmutatás végett azon 
szállásomon lévő hátulsó kis házacskáhan vetné a Téglavetőnek k1 is a mint 
a házhól a pitvaron keresztül vitte volna ugy csapák hé macskáslól egyUtl a 
kis ház ajtaján hogy csak jajgatra fakada a Téglavető és azt kiáltya vala, 
hogy eltört a dereka, annakutánna a feleségem Terhe (már szülés után) csak 
nevekedven elhivatá Györfinét és jú formán megijesztvén miért kiván neki 
ártani holott nem véteti, akkor biztatván Gyiirfiné, hogy ne félne a feleségem, 
mert semmi haja nem lesz; de csak annakutánna is csak roszsztil volt napról
napra nevekedett hasa, a mint hogy most is attól fogva nevekedik, ezek után 
egy Aknai aszszonyt hivatván a feleségem maga gyógyítására kinek is mutat
ván a mondott macska nyakára kötozötl Szelengeket, hahonaságokat az azt 
javallá, hogy a szállásom udvarát körös küriil nszve sepertetvén az udvar 
kllzepre é~. azt a macskát ugy mond tegye kend azon szemét közcpibe é!' 
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gyujtsák meg had égne el, melyre az emlitett akkori szolgálom biztatván 
magát, hogy ö megcselekszi, férhez adván Slllleihez aztat a LUdérczek szun
telen halálig kinozták feleségem pedig maig is akkor kapott nyavalyájával 
vesződik, mely veszedelmet látván a feleségem mind magán, mind pedig 
szolgálója félén hivata egy Bábai tudós embert, melyet észtevevén Oynrfiné 
előre elfizette, ugy csék a dolog, hogy ugyanazon Bábai ember idejövén, 1. 

vásárra kii meglátván a feleségem hivatta a lányom által, melyet észrevevén 
Zágoniné és Györfiné a leányomat el pirongatták hogy miért hivattya, mi 
baja véle? De az ember ugyancsak akkor szállásomra jövén önként szájával 
megvallotta, hogy Györfiné neki megfizetett, hogy magát a feleségem és a 
szolgálója féle nyavalyájában ne ártaná, melyre vagyon élO bizonyságom 
Engi Gergely, Losonczi Gergely, Várnai Gyllrgy és Szengyörgyl Ciakó József 
uramék ö kelmék. 
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TRENcseN v ÁRMEGYE R. Kiss Ism1n 
TORT~ETI ADALtKOK A BOSZORKÁNYSÁG !!S 
ORDONGOsStG HIEDELMtHEZ 

.Ennyi volt uedhet6 az egy-két - saja\tlag alig három hel~·1iili 11eliány hoszor
kánypör Wredékelböl. Az olVMÖ el6tt ill, mennyi 11d:tlék ja\1·ult bclilliik mytholo· 
glánk majdnem minden egye• emlelr.óhM éa Ölll&eB nyomaira. Mennyire fognak 

még mindezen nyomok er6tllllni, a le\'éltáraink 11ene még lappaugü bo11zodui.ny

pörök el6hol61hal. Álljon ez itt addig tanudgul a gondatlaneig, V3J..'Y heesmérlö 
(elllleteaség ellenében, mely esekben litkörebez képest csak nevetségest lmRzon · 

&alan ocemányaigot vél" - igy nyilatkozik a kiviíló Ipolyi Arnold, ig!'n becses, 

ritka kllnJ.vébcn, a Magyar Mythologiá·bao a bouorkiuypörük fontossaigáról. i;;H 
bár a kérdés szilkebb körben keltett is komoly érdeklődést ; de mindeddig nincR 
annyi köciésllnk, a mennyit a kérdés kol!lolysága megérdemel és egy nagyobb 
nabáeú féldolgozás nem nélknlilzhet. Ez iudlt arra, hogy nelu\ny adntot ez alka· 

lommal bemutassak, a melyr.k népllnk iame1-ewhez, 111üvelödeslilrt.~1mtUnkhöz nom 
egy becses adalékot er.olgált.at11ak. 

Az elsö darab egy tanuvallatb a gróf Khuen-Héderváry levéltárból Héder

virról. A vádlott, Oalamboe Ambrus, mai szemllvegt•n it nézve 11 dolgot, egyszerű ; 
d~ értelmes, a fbek gyóg) ltó ert'ljét ismerö ember. Szegény ée munknkr.rtllll, nzt\rt 

'elcaap .gyógyltónak•, a mely meeterRég 1U111Ü jobban jövedelmez, memu;I ceodá

latoabb hlre nn. Sikerei, dicsekedö bomályoa szava.i és ha gyúgyilásáért nem 

kap honorariumot, fenyegetőzései nagyban hoZzájárultak ahltoz, hogy a b:&bon:ís nép 

kö&ött elterjedjen 11 11 hir. hogy az iil'dögiikkel czimhorl\1. i<:s ii ennek cank 

önend, mert a nép hisz gyógyító tudományában, vilúrolja kenöcaeit, fllveit, séit 

olyan ia akad, a kit betegségében anját házánál gyógylt, mert mimlr.n !irdiignrl 

félelmesebb baj 11 hetegaég. l<':s nem is nagyon drágán gyógylt, megelégszik néha 

egy darab kenyérrel is ; de a gyönge szem ezt nem vesd észre, hatalmat lát 
benne és önkénytelenDI arra gondol, hogy ba gyógyít, beteggé is tehet. A jó Ga.lam-

Et/rnopzpllla X\'$;. (1905), 210-219. 
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boenak ez a bit is tetszett, mert félelmesen tisztelték éa nem merték a i;xóoltú 
költségeit töle megtagadni. Es ha már ennyit hittek róla, a képzelet Játéka hatal
mH, természetfölötti lények tánadgába avatta, a melynek ö szerez nép aúl 
nökböl zászlótartót, Luczifernek BZolgálót, toboroz hlveket; de csodálato1an mindig 
C111k nökböl. Edes szavakkal csu.logatju öket, egyiknek egy tallért j1 igér, mert 
hát bizonyára nagyon megtetszett neki ; a rövidlátás azonban tovább akar tekin
teni és az egyszerü tnnulatlan falusi orvos lesz oka, ba valakinek baja történik. 
Annyi kerUI így a rová~r11, hogy bármennyire félnek is töle,. egyuer t•sak 1111gfog

j1ík és a földesuraknak, Czobor lnminek ÓH Hédervári lstv&nnak feljelentik. l!:zért 
hallg11tják ki eskü után n tanukat egyHzerre a lipóti rétre és reá vonatkozólag. 
Azonban a Galambos Ugye annyira leköti a taouvallatók 6gyelmét 11, hogy meg
feledkeznek a rét1·öl. Bizony, minket ia a Galambos Ugye érdekel és e1ak az a 
111jnál11tos, bogy u tanuv111Jatás11al knpcsolatbllD nem ml\l'Bdt meg az .úriHék ltélete. 

A máiiodik da1·:1b körlllhelUI 90. évvel 6atalabb és br. Révai Erzsébetnek, 

kora egyik nagyon kiváló aHSzonyánuk úl'iuéke elölt az ügyész vidjait é1 blln· 
tetési indítványát tartalmazza. A vádlott Vandlik Jánosné, 'l'oman Anna, a ki meg· 
vetve a szigorú isteni és emberi törvényeket, annyira a boszorkányság bünébe etett, 
hogy aok emberre bosszúsa\gában szerencsétlen, szenvedésekkel teljee életet, 1öt 
halált is bocsátott, másokut pedig beteg11égbe ejtvén, fenyegetésekre, llÖt hatósági 
parancsra ( I) boHzorkányi mesterségével kigyógyított. Ezek a vádnak föbb pontjai, 
mely után folso1·oltatnak az egyes esetek. BlinöSBégét homályos, fenyegeti! 11111val 
bizonyítanák legjobban, a milyent ho11szúságában gyakran kiejt 11.z ·ember, lgy a 
legityako1'ibh: Megemlegeted még 1:zt és az, hogy 11 kikre betegségoi boc11átott, meg 
i1 tudta gyúgyfüu1i. V u.u még egy érdokus, do kUWnhon bo~:i.orkányflilrökben nem 
ritka tul11jdo11Hága, hogy alakját t11dj11 válto:i.tntni. Ninc1 kimondva a vádb11n; de 
bizonyosnak látszik, hogy azt bll'tottú.k, hogy az a kukRB, nwly az Okolic•ányi 
Pálné cséplöi előtt oly titokzatosan jelent meg és a melynek kidobása miatt Firák 

György cséplö oly nagy hetogséggcl lakolt, maga a vádlott volt. 1• 

Ez llgyben tanuvallat&sok is történtek, melyekre hivatkozik i1 a vádló: de 
ezek ninese·nek meg; kárpótol azonban az indltvány, melyet a vádló a bolliorkány 
megbüntetésére tesz. Mivel kettös bllne van, a boszorkányság és emberölés, hivat· 

kozván az előbbinél Szent István és László, az utóbbinál több királyunk decre
tamaira, kettlls bllntetést ajánl : Elsö sorban czinkostársai kivalláea végett tortura 
alá kell vetni, azután pedig karddal kivégezni és holttestét megégettetni. 

'fehát még Ill. Ká1'0ly enyhltö intézkedései után is, egy hire1. erö1 lnthe
ránu1 nö úri ·Héke komolyan tárgyalja a boszorkány1igot, azigorá bllatetést ldván 
ri., a miböl kiviláglik, hogy e kérdésben a tévedés prote1tánsoknál 11 megvolt. 

A harmadik pörhöz több apl'ó okmány tartozik, melyeket egj nagy, boW
nyoa pörböl szakitok ki, a melyet Knnann Dániel ág. ev. 1uperintendens él miaval 
lelkén ellen índitottak v1lláei szempontból és a melynek meginditálára kö1Vetlen 
houájirult, söt mondhatjuk alkalmat szolgáltatott egy állltólagoa ördöngö• ember 
IOna. Ez ember morvai s:i.&rmuzuú ; nove Mlinaritll Venczel. Adataink e1""5ek 
r61a, mert mint való1ágos és mint képzelt ördöngös éa mint u ördö.ngölléget 
gonosz szándékkal azlulelö bilnös emlltettik. Ha nem gonosztevll, bizonyára kedély· 
beteg, képzelödö omber, a kit rémképei - az ördög - megszállottak 'a attól 

14.• 
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menekUlni igyekezik. Több egyhAznt fclk1•res R szab1ulullÍ8 reményében, de n katho
likus papok próbáit - a melyrk igen érdekesek - nem álljR ki, úgy hogy elilzik, 
mint praetenRi\' ördöngilet. fgy kerni Krmnnn Dánielhez, a ki tiibb napon át gyógyftja 
lelkét, .melancholláját" és a végén kigyógyitja és át is téríti. 

E térftés nagy biln az Rkkorl egyházi viszonyok szerint, a melyet elnézni 
nem lehet. Ez vezet a megnyugvást talált ördöngöR és a kifejlett ellenállás miatt 

·Krmann Dániel elfogntásáhor;, A vádak egész sora indul meg, a melyek közUI csak 

azt emelem ki, a mely !'tllinarics exorl'isálására vonatkozik. E szerint azon Rlkalom

mal a Krmann cRalása folytán nz ördöngösbül egerek szaladtak szét. 
Végezetül csnk RZt jegyzem meg, hogy a kót utóbhi adatot egy czlm nélküli 

folloalakú, a XVIII. század elsö feléb!ll szÁrmnzó kéziratból közlöm, melynek erede
tije br. Radvánszky Béla úr becses könyvtár1\bnn, Sajó-Kazán van. 

l, 

Galambos Ambrusra vonatkozó tanuvallat!s.1 

Lipót 1640 jan. 3. 

Anno 1640. ,Ja n n a r i 1 ex m n n d 11 t o. e t a n n u e n tin e o mm un i dom i
n o rum spect.nhilium no mngnifi1•oru111 dominorum ~:morici 

Czobor dc Czobo1·-Szent-Mihnly. Stcphani Hedervll.ri Je eadcm 

Hedervar sunt destl11Rti eorundem dominorum l>l'OVisores 

egregll Andreas Horvat, Jonnnes Makay et Michael Iit
t e r a t u s ad ex igen da m p art i e 11 l a 1· e 111 i n q u 1 s i ti o n e 111, q u a e 

s e q u i t 11 r h o 11 m o d o. 

De cíl 11fru111. 

1. 'l'udja·c 11z lipolti retet, ki az ÁKví111y KörtvófyeR1•11 ti'il hívén hntaíros is n?. 

medvei hatnrrnl, nz Iipoltl falú mi mcídon birja; urak engedclmébUl·c, vngy 11énzé11 

biri& hajdan és miképpen szakadott nz ö birtokok aln '' 
2-do. llllvel az ú1· jobbágyR Onlamboe Ambrus sok embercktUI földes urának 

bévádoltatván - - ·- bocsáttatott cl, hR tudja-e, hogy valakit élrdögi mester

ségi.vel meg vesztett, vngy gyógitott vol1111 és ördiigi t.airsasí1gáboz hívott-e másokat; 

látott-e ezekben valamit hozzn, VRgy hallott másoktól, vagy 11mg1\tíd? 
1. (tcstis) Jud~x Gergely Jakab. Hallott11 nz itt való jobbngyoktí1l, hoh'Y nz 

régi urak allták \'olna Lipolthoz. Lipolti bíró hiti utain azt vallja, hogy az felesó

gétlll hallotta, hitta volna a1TR az ördögi tArsnsilgl'll Galambos Ambrus. 
2-dus testis, biró felesége, Baronynl 1101111 R8RZ011y, biti után nzt vnlljo, hog~· 

józan korábnn Gnlambos Ambrus hltta k!lzikben zászlútartón11k mind t11v111i s mind 

ebben az esztendllben, mondván neki, hogy siintén ilyen kellene zás?.lóto.rtónuk, 

mivel hogy mng11s ember vngy és oly ~r.í•p helyeken hordoznánk, nrnlyet RZ cWtt 

eoha nem láttál. Milgis kérvé1i, hogy .állj közinkbcn, csnk egy szó11 gyUrUvel i~ 
megajándékozlak•, ~n mondám, hogy • én bizony nem állok". Ö mondá : • Csak 
kli1inkben állj ; btfr csak egy kis 11jjodot add ide, én végezek az több társHimmal •. 

1 A semDllt sem valló tanukra vonatkozó adatokat nem idézzük. 
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Az mely nap talált betegségem lenni, miiHnRp jó reggt•l hozzám jlltt mondván : 
"Nem alrnraíl küziukhen aíllaui, cs;ik uz kis ujjommal tuazitom az fojcdet". 

i.1-us teatis Mattheua Barony:ii nnnorum 70, hiti utaíu azt vallj:1, hogy ez 
clött luírom cHzteudiívcl, hogy me11veutették volt az feleségét, hob'Y szintén úgy 

bögiitl, 1'.!i11t az marha, Galambos Ambrus oda menvén az folcH/Jgcm szidtn vohm 
mondván: .Bustye hires kurva lia, ha meg nem gyógitasz az urlwz megyek pam1-
szolni". Oalnmbos erre azt mondá, hogy ,nemcsak én dolgom, hanem n11ísok is 
vannak a hoz." l<:gykor az fclt•sé~um slitött volna kiiltcst, i>Ja jiívén Oalnmbos, 
két·t kiHtcst. l\lond az foleségem: .tnuír closztogatúm•. Onnét Ualllmbos 11lmcnvén, 
kllldött az feleségem folct neki. El nem vette, lrnnem vissza kUltlte ; uzutiiu ismég 
nwgvcszt.ették. Ahoz kt'peat én is egyszer is, máskor is kedvet kercwrén, úgy 
gyógult meg az feleségem. 

-!. tcsti11 Hnronyni Máthéné, Si11os Verouik asszony, annorum 61. hiti utlln 
azt vullja, 11z mit 11 második tunu, nz bíróné vall. 

H: tc•tis Morc Jnkali, annorum 4~, hiti után azt vallju, hogy hullotta OalamhoH 
s:.1ájllbi1l, hogy uz itt való 11sszo11yok/11111 /dti '1•0/na az ií titrsa~ágokliun, kit z1isz/ó 

lartó11ak, kit pedi11 Lucifernek .~zo/gúlójá11ak ré8llegségéhcn. ,Halászi e•klltlll 
(igy) hallottam Kis J1ín0Mhíl, hog-y azt hallotta Galumbostúl. hogy J11:cstul foy1111 
111e1111yi ifrdög 1111g11011 11111/áig, mi111l JJCll'a11c.~o/ 'l!ekik. 

II. tustis, Na;;y U1wguly, annorum -tU. hiti után azt vallja, hogy Morc .Jakab 
Ualaruho• Amhrusuuk szcmé()en 111oi11lutta volua, hogy ,te Bé1·~tül fogvu mennyi 
ördiig vni..'Yon lludáig, miml parnne•ol"z neki. (falumlios morul neki, hogy: "llazucz !" 
ll!oró Jaka!• mondjn neki, hogy 0 en nem hazudok mert 1111•gliizo11yitom." 1 

17. testia Vud Andraí~. annorum 31!, hiti után \'allja, hog-y egykor Siska 
lritvnn meg()ctcgcdott, Gulumhos AmhruH meggyógitotta. Hogy ::!i~kn lsh·án meg
gy(1;;yult, 11z Kováfld ni11jc eWtt ktirto G:1lnmbos, hogy lizt•oril'n meg neki 8iaku 
l•tvaín, ll meg ncvott(). Aurrnk uti1111m meg()cttigc1h-tln l'liHka lHtl'lín, egy tinót 11tlott 
ueki, míg iamtit mcggyógitott11.i 

lt:!. teHtis, Móré Jak11L11é, Kutus as~zony, anuorum a:?, hiti uU.n azt vallja, 
hogy az blrónét bítta volna Oulnmhos záHzlótnrtónak közikhcn. 

0
.-\zt is lmlJottam, 

hogy l'inki Lászlónak az fiát meg11c.utették volt. Ide jUtt Pinki László nzt mon
dotta neki Oulambos, hogy hadd menjek én csak Szent Miklósra, meghl.tjll.k, mit 
cselekHem nekik". 

20 .. testiH, Horvll.t András, annorum 64, hiti utll.n azt vallja, hogy az kiscb· 
bik fiát, Geczit az elmult eHztendöLcn négyszer vesztették. meg .• Egykor bozzll.m 
jöve s mQnclll.: .Ha ti énnékem szómat fogndnll.tok, sol111 csak az fejetek sem 
filjuR; megoltalmaznll.lnk benneteket". ~:zeket G11lI1mbo1 Ambrus mnmltlL. 11 

21:1. tusda Török JnnoM, annor11111 :lú, hiti utll.11 111.t vnllja, ho~y mikor meg
fogták tlnlnmhos AmlJruHt, PZt mon1lta, hnl(y egy nikra l'lt•1,'t!t •zol~11l az Gy!ll·I lMtvll.n 
házánnk. J<M ILZ hlróné szll.jll.húl hallottam, hogy mondta volna Gnlambos Ambrus. 

' A Nagy Gergely vallomása i\tbllzva. 
1 ÉrdokeM, hogy a Vad Andri\~ fell'ségc (22. testia) semmi terhellit nem vall a 

vádlott ellen. 
• Törlllve. UgynocHnk v11lljn felésége is (2H. teHlisJ. 
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31. testis 1'11rllk Jánosné Éva asszony, annorum 26, biti után azt vallja, 
,Egykor mentem haza, énnekem azt mondotta: Édes ezomezéd asszony, állj én 
hozzám, ln a1 111 t11domá1111omra Mtgta11italak. Én kiíordul\'án bázambúl mondék 
neki: „Ne adja Isten nekem azt tudnom•. 

82. te1ti1, Geöri István annorum 37, biti után azt vallja, hogy hallottam 
az feleeégemtlll, hogy tánBBágokbRn hitta volna GalamhoR Ambrus Én mondám 
neki, hogy ha ezt caelekszed, én foleségem 11em léaz. 

aa. testi& Györi IRh'ánné, Borbala aSBzony, annórum 2\l, hiti után azt 1·ailja, 

hogy mikor egykor az uram borát árulnám, kétszer veszett meg az szavam. Egy

kor hozzám jö\'e az Galambos Ambrus, mondá, hogy : "Édes :komám asszony, lm 
egy nihány rákot hoztnm, mondja kgd. hogy : Mi atyánk, ki vRgy me1111yégben, 
szenteltessék. - •:n elmondtam; lassan laBRnn az én szóm megjUtt. Secu11do, 

egykor Moré Jakabnál vagyunk s mondil. Galambos Ambrus, hogy: Édt111 csillagom, 
kom:im asszony, l'7. nnpokhan biz kiizinkben kell állanod. '!'ott Milullynénuk mondá : 
Ennek két hét alntt k!izink bé kl'll áilnni. 

3ú. teRtis, Koloni<"z Péter, annorum iiO, hiti ut.án azt vnlljn, hoicy egykor 
megfonyegt•tte Unl:imhrn1 Ambrus. Akkor az nyáron 111i11de11 borjaill11k me11z.~llgo

rodott· 11z ltíba : de nem tudju, ki dolga. 
3\1. testis, Szászi Tamás, annoru·m 60, biti után azt vallja, hogy kérte 

Galambost, hogy gyógicza meg s azt mondta Galambos, hogy nehéz énnl'kem 

szenvednem, én nem gyógitlak. 
40 teRtis, 87.ászi 'l'nmí1sné, "~rzsébrt nMszony, nnnorum 40, hiti után art 

vallja, hoity az uram nyomorult volt; kértNn IJ:il:uuhosnét, hogy adjon val;1mi 

ke111it az szegeny ummnuk, s azt mondta, hogy mihclt he jíin nz ura, mini.:yál'IÍMI 

megesmeri. 
44. testis, l'eh'Ó•~zi Júnos, annorum 3:1, hiti utím azt vallja, hogy 1•gykor uz 

kot'Csomán VRgyunk s mond (hlambos: lladtl fiijlulja, hadd meg tudmim gy1ígitani, 

de hadd kénlódjék : Az porkohib felöl monta eieket. 
45. te~tiB, Rznhó 1''a1·kaRné, annorum 53, hiti után ar.t vallja: gzelött ti 

esztendövel Galamboan:ik ar: M1•1égétül k1•nderét megfogadtam nyüni. Mikor elvi•· 

gezttim volna az k1•nder nylivést, mind f!'lt•ségeRtlll, gyermekestül oda jUtt Onlam
bo;: ·mondván énnékem : • Mit>rt torkon ,·errn meguyürntted, hiszem énnekem is 

volt feleségem, g~·<'t'nll'kem". Mondám én: "~:d1•M komám, kom1í111 asszony akarat

jábúl nyllttem, mh·el hogy ö adta énnékem". Az nyüvéshill haza menvén mind ö 
mind én, l>jjel ol11a11 löti az tesle111, 111ilit1111 cul/111111111 ' verlek volna 111eg, az mel)·
ben három egí•Kz hétig kdl11tt fokllnnilm. Abb1'il luss1111 folh\bRdozvún . . . nwutem 
hozza és mond:im : •:des komám, adjon kgd egy kis kenöt, avagy foreuszen meg 

kgd. KitY kis marok füvet ada B mondá: .Komám adszony, csenáltass feredöt•. 

Csenáltaték foredöt é11 igy ml'ggyógyulék. 
4!1. testi~. llorvnt l\lt\t..\·í1s, annornm au. hiti uhi.n vnllj:1, hogy ''h'Yniluínyszor 

111.ttam, hogy OalumboR szedte az ajtóbi1l 111i1ul az négy sz1•gletiblll kicziut kimo:int, 

cseppet az 11jltí nlril is f'iildet l'ell. Mi 1·égl'\', - nem tudom. 
1
' 55, testis, \"argha Pálné, nnnorum ~6, hiti után vallja, hogy: egykor az 

' Nyilván .esalányoyaJ• énendö. 
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uramnak megtilrött az keze, Galambos kötötte. Mikor bekiltlltte az uramnak kezét, 

mindenkor kéri hol kenyeret, hol mit s azt mondotta, hogy ha nem viszek semmit, 

megvernek 
lil!. testis, Tolt Mib6ly, 11nnorum 32, hiti ubin vallja: Egykor Siska István 

heh•gt•k volt, OnlambuH Ambrus lllf'ggyógitotta. "~gyszer kérte G:1l11mhos B mond : 
No 8i•k11 l•tví111, tizl\HH mug, mert 1111 uwg 110111 lizutsz, bizony i1gy lt•s:t:, az mint 

voltál. 8 úgy nwg1Jutcg1i1fott rüvi1l nap. 

liil. l«•sliH, 'l'i'ii Mihi1ly11ii, l'u111111 asszony, nnuorum :H, hiti uhín azt vallja, 

hogy neki 1110111lta Onl:unbos, hogy riivi1l na11 neki közikbe11 kell áll11ní. · 
7 4. tedlis, 'l'akáes Péterné, Soli asszony, annorum 3ó, l1iti után vallja, 

hogy egykor vásznat szllttunk 0Hlamhosnak. Ualumhos azt mondotta, hogy az 

ö fonalá!Júl elloptunk és alJroszt szllttllnk belőle, eladtuk. Annak utánna meg

fenyegetett, megmondta, hogy bi7.ony megháujuk. Én öt e}lsz esztendeig feküt

te111 egy végben. 

71l. l.e~tis, Siska István, annorum 1!4, biti után vallja, hogy: ekkor meg

vesztettrk, de nem tudom, ki. Oulumbounl megulkuviin, hogy meggyógitson, mikor 

imn11í.r me~gyógitutt, kérte fizetését tlllem, az miért ml'ggyógitott. Mondottum neki : 

111ugadom, édes Ualambo~ uram, de most nincden. lllondotta arra Oulambo~: lm 

mug nem adod, de bizony kitekerem az féllúlJodut. Azután csak hamar kitokerte 

1u láb11111ut, a 1nely1•t aztú11 /izetl:Nért 111e111111ógitott újabban. IJgyauutt nála fek

temben halloltam az foleségétül, hogy • senkinuk se111111i kenöt sem me1·ek adni, 

mert akárhunn legyen az m·11.m, de hu haza jun, miugyárt megtudja, kinuk 

mit ailuk". 

77. 1uatis, SiHka IHtvánné, 811H111111a asHzony, :inuorum 24, hiti után vallja, 

hogy ha!loúa, du nem tudja kitiil, hogy egykor kinwnt Galambos a luizáhúl éjjel, 

meg viszo11t.lag bemcgyen H mond az felesiogének : lme most bocsátom a kurvákat 

cl, mert" mugukadtak volt az rusbeu (igy). 

78. teatis Tot 111ibályné Erzsébet asszony anno 50, biti után \'allja, az mit 

az menye, az 63. tanu. 

83. tc11tis, Dére& Gergelyné, Margit aeszony, annorum 23, biti után vallja, 

hogy engemet ie 1 hitt Ual1mbo11 AmbruH közikbun. Azt mondta éunekem, hogy : 
Csak jöjj közitlkben, egy follért adok. 

86. teetis, Paxi Mihály annorum 40, biti után azt vallja: Egykor, mikor 

yttam volna Galambos Ambrus házánál, jó k'dvet vévén, az leáuyával kezdettem 

tánczolni . • Nosza vígan lakjunk az ördög liázá11ál. • Vevén eszemben, hogy azon &1 

mondáson megezomorodott Galambos. - Ugyan azkor volt énnálam Galamboanak 

valami fonala. Má1map jó reggel hozzám jiive Galambos a mondá, hogy : Nosza, 

bánjál vele, mert bizony szorgalmatos• az fonál. Mondék neki, hogy: Bizony uem 

lehet, mert az éijel nem tudom, mi lélte az lábomat. - Eregy csak, lllj a szövö 
azékben, nem !eszen semmi gondod.a 

1 Ellltte 1Uh6na Qtel i., teh1U aulyt helyeznek arra, hogy a tauuvallom'8t k01vei
lenW, oratio reetaval vegyék íel. 

' = 111orgo1 szllkség van rá, 1llrg61. 
1 Szélén NB. ill. 
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R7, testie, Pa:li Mihiilyué, Katus RAHzouy, (onnornm) 14, hiti uhín vallja: 
~;n momlék neki egykor Galamhoa leányának, hogy bezeg Azép swknyád vagyon, 
ut,álatoa eb. A:r.011 uz Onlnmbos leánya megharagudott. s 1110111lá i•nnekem : A7. én 
apim gyrJgit6; de ki tuclja, mint lenen dolgod. E~y, vngy két hét mulván úgy 
lett dolgom, hogy mindenem eldagadozott volt. Gnl11mbos leánya egykor meg ismét 
oda jllve, hogy Immár beteg voltnm 1 mondá, hogy: édes 11.'ány barátom, bezeg 
ros1&ul vagy; de bizony szólok az nnyámn11k. Az anyjánnk szólván az Oalnmhos 
leánya, bop:y azegént gyógitsa meg keizyelmetek, mert bizony liLtom, hol!'y meg is 
bal BZllgény. 

(Áthúzva: Peracta eo1lem 1/ic, ut Hn111·a é8 azután folytntlíl11g m:ís k67.zel :) 
Törlik János Lipóton lakó, annorum 45, mcg1,sklltt. Hiti után azt. Ynllja, hogy : 

Mikor nála laktom vóna, egykor az kertéböl vnlnmi három vag~· n~gy Azál hagmát 
s?.nkaaztottam vala, mikor bemönt az kertébe, möghi.tta A mondá nekem : Ki ezukasz· 
totta? ~~n mondám, hogy : én dolgom. S mondii, hogy ha ötet nl'm Hzalnjilk, én 
Is nem szánok mást.. 1 Azután Ílgy meic1·esztem n7. szómba : holott nz clött nem 
volt semmi nyavalyám, hogy immár sem vngyok, sem nem vngyok. 

Klufll: Az lipóthi rétrlll vahl inquisitio. 
A gróf Khuen·Hódervllri cealád levélti1ráhól. fnHe. :!G., No. 4. 

11. 

Vádlnditvány Toman Anna boszorkány ellen. 

Aetio cgr1qxii Gahrielis Go cs etz, qua ill uetrieHim:ie domi111w 
ha r o n i K s n 11 E 1 i A 1\ h e t h a e H é v n y, r e 1 i el a e v i 11 u tll• e a 1 i 11 i u s i 11 n a e 

hon o rum fi 11en1 is, u ti a l't o r i "• e ont r u e t n d 1· n sn H A n 11 n. m 
'l' o ma n, pro vidi J o n 11 ni s V n n d 1 i k e ont h o r a 11' m, 11 ti i 11e11tta111 

d e e t s u p e r ll o m o t a e t s 11 s e i t a t a, 

11unllt.er ondem inrattn ante olil1u1•t nhbine 1111110~ omnl timore et pietate l>eo 
dehlti& ,f•''orsua sepoaitl& ne11ull etiam rigort• ll'fllllt 1•t const.itutio1111m tnm divinn· 
rum, qunm efü1m humn.1111r11m contra deliqut•nteK Rl'vere 111.'touantium prr1·11IH11 in 
tam 111ll'rcndum 11t deteRtnhilo .vrwti/Pgii. s1•u mayille 1•ri1t1l'n dh·rrsid vi1•ihu11 l't 
tenÍporihus semet hn11il' enne et m11litio11e pr•tumipitnvrrit, ut nrte Hua m:ij.(icn. aliiA 
quidem lnfcriuM nomiue 1•t eoj.(1101111111• fo1111K 1h•Rignn11di11 pers1111is primo vitnm 
calumitosnm et crncintihua plennm p1·oc111·a11He.t, suhHcq1wnti•r dl'mnm mortem 11uo-
1111e conAclvlBB1•t, alio1 ,V<'ro pl'imo morbls v11riis ve:u1to11 1•xpo11t rcsn11u11set. Et 
quldem: 

Primo. (l!•orgium coudnm Hiisztnnszky; dum q1111dnm vlt·1• prn1•ri•et•11alt11111 
hwat.tnm ln 11oltu111 due11r1• nolui1Ket p1•111•111ia11iR 1•rp;11 eund1•111 l'Olluninntoriis l'orbl11 
formnlibus: Expecte.v Georgii, 1·ec1ll'lltrl1eris !11 i.•li11.• el nm1q1111111 B!lllabi.• ail trun 
mi11serrh11un1 .arto sua 11111gic11 penlu,it Mtntnm, ut 111mrta 1·h·clll'r 1w11t comminn· 
tlonom die gr1wi morho corr1•pt1111 emli•11111ut• p1•r iut.t·~rnm nnum et n111111m 1111•11iu111 
vt•xatus ac toto qunKi corpor11 frn1~lns, imo uuo p1•tlc totnllter conh'u1·to, ita miset'· 
1·ime vltam cum morte commutare dehui•rit. 

1 Az ldéze' módja változik. 
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8imiliter secu11dn. Gcorgius condam Huck t•x mtione oa, <1uod frugt's incnthm 
11uadam Ot"t'ltsionu iu suum horrcum conöt>rvandi gralill l't,cipcrc noluít, pl'imo 
1p1ídcm ae1111c Himilín cm11mí1wtoria ct formalía vcrlia: ló;pedes <Jeorgii, erit libi 
istwl /i1t:111m memornliile, subH<'<1mmtcr vero morb11111 111111Mí uli<1m·111 coutracluram 
rcpr:wscntantcm per íntegrnm hi<•1111iu111 iutt•r Hlllllmos m1go1·cH, 11oslr-cmo nutem 
ipsam ~tiam morll'm facto <'l opera ip,ius iucntt:w expt·rirí <"lactuij ful'rit. 

1'erlio. lllattliacuij Svehla, pastor vaccamm oppidi 'l'ott-l'rona, du~n 1111ndam 
vicc va1·1·as ex campo per oppi<lum pcpuliöHet ad vac•·nrn11uc irwattae, alium vnc
<"Rlll 1·omibuij Ílll[ll'h•nt.<'111, lapidt•m iedsst•t. co11sc11111•11tert1110 ira com111ota paHtorivc 
imlignata clixisset: H1·i/ hoc tibi 111e111nrahifo, eotum idcm past01· in tum l't,p<mti-

1111111 morhum terlia slatim dic inddil, 11uod 11unsi infane gt•niculumlo incidcre 

1lt·h1u•rit conlinuo cxpoHt su11ra iueattam •111crulose damit:uulo, uidc11u1u1! causam 
morti s11ac :11hwrihe11do. Quo 1111i<lt•111 1wr magistrat11m didi oppiclo viso, 1111111 dict:~ 

i1watta pe1· 111agish"al1111litc1· d1•1111l>1l11111 i11dk1•m cl iurat11111 Kerio commonita e1titit, 

111 HÍ 1111i.d pr:11••liµ;iosi <'l nwgid, 1:1111 111i•<'l0tl dt't'UllllH'nli p:tstori c:orrfods~ct, mm-
1le111 confcsli111 ct p1·01<•lalio1w ahHtjllC 1111111i d:tnct, c:11lm11, 1·n•11i pa1· cHt, formidinc 

1•1•Pnt11l'i mali eui pp1·1110ta, non Hol11m <lido iu1lid ct iurato responclit. ct in fonna 

rcmcdii, s1·11 nlt'dicin:t<', 111 1111„·hitlus pas/or 1·11s~o putritlo li11at11r, suasit eundcm 

talitcl' evadurnm_ forc 11111rb11111. lluin imo ipda etiam cund1•m pasl.orcm pcrsonali

h·r adeundo eor1n1•1111c c11111hm1 (igy) palpundo p1'1l<'l't•cenöitam pr:wscriptionem 
nwdicinalt'm „oram 1•otl<'m 1111011110 1·1•itera~·it assccurantlo muulc:m, Ki e11d1•111 utcre

lur, nihil Hihi 1"·enl11111 iri. Pro c11i11H actus maµid ndaria t'o11ti1111ationc t1t tunto 

eviclPntiori cx111·cssio1w fitt:i" l'l:l'-'/I.~ 111nrl1itltt111 J111slorcm ·1w1-.~11 re/ro11r111/e e;i; '1111110 

„i11stle11t 1•.Úl'ÍI, per luwque cti11111 Hcc·rda :wtis dt1tlc: diaholi1,:u1 p1;01lure non for

miclavit. 

Demurn q1111rto oc:t•asionc 1r1111la111 dum h'ilulntorn~ pcrilluslris uc gmwrosae 

1lominue SusnnlllHl Haksi'tnyi, rcli...tac 1•i1hiae Paulo Okoli1•s11nyian11e fruges in horrco 
'l'ott. l'ro1wnsi <'X<"llHBisscnl ex i11sp1•1·ato pullus •111i1la111 galli11111:c11s t.otus niacil<mhts 

ct 1111aHi coru111aosat11H id<'m hol'l"<Hllll tor önhint.rnvit., 1111c111 uhi iidcm lrit11lnton•s 

c:o11111rohm1dcru ut uii<"c1·u vol11issc11t, idcrn his 1111idcm tliHpamit. (l11ii1 attarnen 
te1·tia vi<-o ptll" íll'1t1'µ;i11111 Fil'ak 1Pd11m lrit111·atorm11 ( iµy) non Holum ct1ptuH, 
Vl'l"Ulll cliarn ex horreo cxportatnH et in mmtig1111111 ho1·1u111 1~onioct11s fuhtsct, ex 
hinc illem (foo1·1.(i11s Firak vix rt'grl'dim1e in horr1·11m momuntuno tarn intcneum 
capitiij do.lort•m smuiit, ut 11c11nc amplius eacl<!lll die tl'iturnre potm•rit. Qui etinm 
1lolor non· 11t HUCccsöivc se11oim ceHsassct, verum de 11ie in dicm ma~ls et nmgis 

crevit. ir1 t1111t11m, ut elinm phnntasrnata in eod<·m Firakio apparenter per duus 

ferc s11ptimunas exp1·riri potuel'int, aurliri<111e fre1111m1tcr reihirata verba: Tra'iicia
tis 11111 11/oho el c1w1:eli,,; c1ws11 111ei 111orbi est l'i111dlikia11a. Quihus omnihus prne
tit11lata111 domi1mm Okolk~auianam s11ha111litis, <111111 t•:11lm11 domina 11r:1c11uuc11patoc 

incattae, ut dictum Firakium Hanct, de111111d11sHl'I, c:ul<•m inc:1tll1 1u•t111e formidino 
urnli l'V<!lll.lls co111111111da suasit, ut snl11111111odo cert11 11liq11a parli1'11la melis a die 
11alirilutis Cltrisli re1wrnsi i11 u11rcs 111orbitli l'irukii immittatur, co facto evaHurum 
fore morbum. 

l'nri ratione pro q11i11to circa Pauli Unok l't altcrius Pauli- 'fhoman sana
tionc ac1111c 11tri11s1111c ordinid pracmemorntam nwdil'inam :ulhiherc non fuit vcrita, 
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nti baec omnia es {idedignis fn.~.~ionib11s te.~tium in inquisitione hic sub litera A. 
producta comprebensorum seriatim, gradatim et uberime appararent taliterque 
docerentur. 

Quia antem lam attro<"in fari1101"a el detcatnbilia crimina eiusdcm toties rei
terata, cnm primie ex ratione concun-entine duplic•is mortiR inxta lcgt•s tam divi· 
naR, quam etiam bumnnas et 11raescrtim nostras pntrias incnttae perqunm pot•nnlia, 
slngillntim etiam tnntoque strictius unam, rum nttamen c·um ex11Mperatione suplicii 
capitalem mererentur censu!'am; quam ob rem idem fiscalis me111oratam incnttam ob 
tam maligna facta eiusdem praevie ex vineuli~ RUo modo et ordine ad sedl'm prne
titulalae domine baronissae ( 'nlisionne dominalem p1·~ certo termino c•italam iuxta 
demerita einedem in 1•onformilate 1•11pilum 81. et 32. Ranl'fi 8te11h1111i libl'. II., itt•m 
34. Snncti. LndiHloi reitiH libr. 1., in 1111a11tum vcro mortcn1 duohus hominibnH 1•011~1·ivis

sot taliterqué simul ho11:ii1·iilii rri111en commisisset.'l'it. 1 IJ., pur1is 1., f\lathiae dr„rcti 
III. ad 28-vi, itcm IJlndislni reiris d!'cr. primi ad fl2-cli, itcn1 111111i l líGll. artic·uli 28-\·i. 
nliarumque pOHitivnrum 1·1·~11i le~um, nti et statulol'um huius comit.11tus, ei l't uhi opu" 
fucrit citandurum, non HC•'ll" et 111·ui" in casihu• criminolihus obsenari solitae, 
seu proplet sortilcgii. vicfolicrt o•t magÍlll', seu vt•ro proptm· homieidii erimM sin~i

)lltim, scu vcro 1m1ptp1· 11tr1111111uo in COlll'l'clo, priu" 1111id1•m ob nc•1•csRit;1t.c111 n•vl'lutio
nis cnmplicum tortume suhiici, l'Xposl nro pmcmisen cx11•pPratione supplit•ii gladio 
ferit;· f'ad:wrrc111c eiusdem in cwmplo aliormn igne eomburi, ae sic ius el iuM· 
titinm impondi llt adminiMtrari pelP1'ct el poRtulllrel rcservnudo, Ri el ubi e ro el 
nellCRRifalo fuo1·il, prnemis•a su11plc11di el omnia Jegalia el practit·ahilia adhibendi 
facultat„m. 

Ill. 

Vál'Osi .fot11/, fi tre11r.~élli jn<11ifa-colleyiu111 r,,,.·tom biz1111yítj11, lio!Jfl liizo1111os 

tillit.ólagos öniü11gös emlm·f pni/111 után nem f11/áltak ördiil111ös11ek. Trenc.~én, 1731J. 
11uírczi11s 2. 

E1m, i11Íl':1R1•riptus il'Hf<1r, anno l 72R. nddudum fuis"e ad lumen collegii 
nostl'i u c1uodnm plrheio homincm pari ron1litionis, qui ohRcssus, \'l'l infoRtalus 11 

mnlo itcnio dicehatur. ('on•ilium •piritm1lc cum pctcret. a patre nostro fortuito ad 

ianum collei:ii l'VO!'ato, dala 1•Rt l'idcm 1·1•1·11 Homnna cum ol11rn divi Ignntii nomine 
benedieta; nullum tnmen in homine fü1crgunl!'11i signum ob"ervatum, Rliasum qui 
dem, ut nmulctis Ruis munirct, is. 1111cm infestatum dicc·hant et eoinmcndatum 
pleheio ductori (prat>lenMUR cnim oh"f.'HSUR ne1• vcrhum )011ucbatur), ut si amulota 
s:icra auxilio alit•ni fomnt. ecrtinrem f:ll'crent patrem, a 11110 co11Mili11111 (JClitum 
est. Alius porro pater fortuito ibidem tmnsirns \'ÍSO hn111i1w et audiliH relationi
buR dc ipso bypocbondriacum iudwa11R aif.'hat, ncl pharma1•opol:1m, ut se 1·onfel':lt, 

atra bile, 1111n Rolo mis«'r lnbnrabllt per mcdif'inam evecta omnes practcnsoK !'I 
imnf!:innriúH inf..rni K<'llÍO• cl'rfo •'l•rtiu• prnflil!'an•loH. 8t•ol mi11n•• E11urt.:unw1111H prne· 
lenRus, ncquc ductor eiuR unqnnm Rh•tit so olo•indo ulli nost.rol'llm. ln lidmn h~·um 
111;11111 nlf'a Hcri11si, •ubso•ripsi ct ollícii sig'illn munivi. '1'1'c1wsinii, clie 2. Martii, 

RllllO 1730 .. 

(l'. h.) 
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IV. 

Palkovics György jelentése arról, hogy 6 Jflinarir.s Ve11czelt kél!>·zeri vizsgálat 
11lán sem talált11 ördöngósnek és a plébánosnak, mi11t eszelüsl ajánlotta. Illava, 

17.~0. 1111írcz. .'J. 

RxcelentiHHime ne l'cvt•t·••ndi"sime domino comes, •lomine praesul mihi grntio
sissime ! (,mullltur .Jc:111K Christus ! 

grncutus vii.:oro gratio:1h•si11we l't11llt11iddioniH ~~xccllenfü1e V t•:1trne per re\•e

rendurn dominum Adumum Uynry ard1illiaconum 1'1'encsenionsem, •1ua occasione 
sist.cndo me lllavae •li•i 3., mensis Mal'tii nnno 1730. examinutus sum, utrum 
<'OllHl.:1111! mihi 110 V1H11°0Hlao Mlinm·i•·H f1w:1to 1n·m·tm1Hiv11 Eumw11111·110 ox 11111l'chio-
11atu Moruvi;w, 1111go 1p1ippe Seni11k;1 1lid11 ot'iumlo el nd parochiam J.iptak dp1•c
timte, ml 11uod in p111·itato conHl'iunti11e l'ccognoHco, 1110 nulla >igna fu1·m11lia el 

evidentiu in praeatludo pmeteusi\'c Energumeuo upud 1ne biniH vkihus se cxis

tente uun cum suis eognalid expertum fuisHc exccplid vc~tigii-; pbraeneticiH et 

maniaci:1 eu11dc11111ue 11011 qna Encrgumenum p:m1eho, ~ed •1ua delirant~m recom

rne11tl:1sse. 
lliH eocteru111 ptmnan~o Exedlcntiae Vestl'ae st>r\·us f'I c11pellanus hun.illimns 

Oeorgius J>alkovics p. 1. 

parochus Bellusieusis. 

Coram me: .Tuh1111111' M11yé11, parocho Dubnicze11:1i et \"icearchidiacono dis

trichtH lllavicnMis. Mu •11101pte pl':W:ll'lllo : .H11rti1w Rrlwnm<zky, plcb<1110 lllavien.;i. 
ll:Llum lll<1vi<1e, a. Martii, 1 i:IO. 

\'. 

Halacz Márton kor.liunór.zi pleb111111s bizo11yságt1 arról, hogy Mlinarics Venczelt 
megpróbtíh·án, ól álönlö11yüsnek találta. Kochanócz. 1730. jrm !J. 

Infrascl'il1h1H reco:,:1111M•·o et füte01· t•onscientiosc, •111od 1·ertue tictitius energ11-
menus Mornvu~ ante aunus CÍl'citer duos a l'tl\'ercntliH p11trihus S. .1. cullegii Trcnd1i11i· 

ensis ad me divertens assl'ruerit se ohsessum a Dy11bolo pctcndo remedium. Cui 

pro experimento ciuHmodi ohMCHdionis loco lustralis 1u1uae porrexi 1u1unm commu

nem et sacrarum i·olit111iarum s1wramcnt11 chul'lae indusa, quem non esse tnlem, 
ut 111·aofortnr, oxin•lo coll•igi. (!uod idmn existimando esde sacras reliquias, veHtigii1 

non veri 1•11er1nrn1eni, sed liclitii se lrnhcrt• exhibuel'il. Unde cundem verhis asperio

rihus domo mea rc1111lli ot reicl'i. ln cuius rei fide dignitatcm hancce recognitio
nom propria manu suh~criplnm et UHuali sigillo roboratam extradedi. ln Koch1.-

11ócz, die 2. Junii, anno dumini 1 7i:IO. 

(P. H.) 
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TRENCS~N VARMEGYE Áldásy Antal 
TÖKÖLI MIKLÖSNe, JAKUSITH ZSUZSANNA EL
LEN IND(TOTT BOSZORKÁNY PERBEN FÖL VETT 
JEGYZŐKÖNYV, 1662 

'földili Miklósné, Jaknsith Zsnzsií.nna ellen i111lít11tt 
hoszorkliny perben fölvett jegyz<íkönyv, J(i(i~ . 

.Au110 <1omi11i ] ylii! die :1. me11sis Octohris pc11c!i eo111rnis
Rionern domi11i Vi!:ecornitis litetalem et a<l i11stantiam i11 eadcm 
d1·11muinatorum clomi11orn111 cxpo11entium, RpN:tauilis 11tpotc el 
111a;.(nilici clomini ·Vnlo11ti11i Halai;su. de <lyarnw.t.11 dc. (tit11!11s) 
JH~e 11011 geiwro:mc a.e rn:ignific:ic <lominaP Cnt.lrn rinae Nz1111yo~h 
de Hndethyu coHsortii; ejus<folll, JH'r nos <leorgin111 Uilm1y 
j11(licl'm 11ohilimn et .1 ol1:umPm Pryleszky j11rat.11m nss('sson.·111 
comitat.ns 'l1i·iuchi11ie11sis in castello Sig1110mllmza 1licto, ae 
l'Omitatu pracfacto hoc Tri11d1i11iensi existentc sitnato eomu
rlem llo.miuorum expon('ntium, tc~timonia snpcr infrniiCri]'tis 
1lt:11td pnnctis; snnt exacta •. 

'l'udgya-e az t.:urn, hogy Jakusith Susanna, '.l'eiikciil i 
i\Tiklósué, Orlainé ellen s m:isok és kik ellen hozatott, lwm1L:t él~ 

') Öntö.kemenm:e, ·üntöhí1i. 

Tőrténelml Tdr 1896, 171-175. 
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micso<la boszorkányokat, bahonázni akarta-é az exponcuseket Yngy 
kiket mtisokat és mi módon. l\fuga urtit i:> más gróffokat is s kiket, 
maga kípit és más ajtín\ltikokat klildvé11. Bakon vrtrt-é kit estrn 
rnng:íltoz, egy szöval kinek ki últal mikor és mi módon akart. 
:í.rtani tucla.kozv!in 8 kiv:ínnín özvegyi voltát is, micsoda poro
kat, :írtalomrn valókat s kik l'llcn osztott, hogy hincsl;k, lllicsoda 
darabokat rongyokat, hogy f:iha csiuúllyák. l\IezétclP11iil t.Pk-
11ym1e mint fcresztet.t-c l't11l1<•rpk1·t.; vizeket cseníbe Jllint kiil
dPzl'Ll. h:ilrnu:í.s n•gre~ mint l-g<'ttP 1•s rni11t hatta, hogy kerfrsP-
1wk n r:inak, hogy ű is sza liadahhan az iftiakkal harútkoz
l1nss1•k 1•s az ki ebbp11 szolgülni 11e1u alrnrt, mint akru·ta meg
<ilctni. Holt emberekkel mint temettette más emhcr ltnj:ít. 
ki1•t l0S mi n~gre. l\[o-;t is kik ültal és mely boszork:ínyokkal 
liar:ítkozik. 

Primus testis rn1liilis 1lollliHa A11na Zalmlllcczka, Pgregii 
condam Uusparis Hra howszky rclicta vidna, post juntml•11tn111 
.-xau1i11nttt fassa e&t. 'l'uclgya, hogy nz midőu az id1'1J Puso11l11íl 
111egirt 'l'heiikij}ini aszonyo111111al Yisszatérvéu délre meµ-sz:illot.t. 
Yohm i1érni 11emíi Sztrasoc arngy m::ís 111~ve11 neveztetett i'aluha, 
l1izo11yoss:111 lH!lll tu1lhn.ttya, 0111u•t. ntlarni boszorlutny szn li:ís11 
:1sszo11t llo11a 11evíít rnag:irnl Heczk<ílmn elhozta volna. n. v1:gn·, 
hogy v:dn.111i liabonas:ígokat. 11wl,)'•!kct. h:í.z:ílmu n1gy ui:ís horn 
cln·jtPt.tek rnlna kiszrnl111\ 1111·ly asszony valami diu-düh iinlü11-
gcss1;geket küí.sY:in-1! rngy hol nn-l-11 az aszonynak éi; fotl'ns11l'k 
11111tatta, jclc11tvé11 hogy i111m:ír azon személy (Orlaiui aszo11yo-
111:1t értn;n) l.:énlcí1l11l-k és hogy attul mrg ki.illene hal11i. 
rn:ísok elle11 pcnig hogy n1r:lzslott. volua ll<'lll tudhattya, vagyis 
1•xpo11ens uraknak íí 11agys:íg11knak :izzaJ :irtani akart vol11a. 
'l'udgya nzt is, lwg.r 111cgirt :1gz011y maga. kép<ít és egy arn11y
h11I cs i n:ilt zománczos szi n•t nj:iud1•kban fa.tens lc:í11ya :ílt:d, 
rnl'ly akkorha11 franczillll'l'l' rnlt megírt aszommk kiild@i a.kart. 
rnlna, ki1·űl azt:in n le:iny i:-; fenyítette, hogy ne cseh•kc<l~y<:k, 
dP kim•k m~111 tu<lgya. Anul is jól emlékezik, hogy 'l'iikiili11i 
:iszo11yo111 fatcwmek motHlotta 1•s hattn volna, hogy t1·mplorn
l1:i11 üdai11(Í aszonyomnt m•mi-11e111ií porokkal . rneglii11t1:gettP 
Yolna, lévé11 11gy111011d kegyel!llC'<l l'S111eretle11. eszekben sPm 
Y1·szik az l'mherek. clc (í azt nem cselekette. De caekro nihil. 
T11<lg~·a azt is, hogy Nolrwi Ovcsnri;zky név(i Judl.:n. aszouy 
~l'iikiili11i aszonyomat valami flivekhííl csin:í.lt fenWkhe frresz
tl'!lv, mrly fe)'(lűrnl az11ttí11 liogy m<'gmosó<lott voh1a :iz aszo11y, 
nz n rnnk 'L'ükiíli urunk maga az aszony fejét mostn, mi Yl0gn' 
m•m t11dgya, miYel hogy azon vizet megint elrejtette . .A1l snb
Sl'<!lll'11tP111 11ihil, Pxcepto: Hogy azt is nyilv:ín tndgya, nz mi1líí11 
::\ll'd11i:t11l'zky György 11wgl10lt volna, és űtet tcnwttPtt(k 
volna, hogy az aszuny rnosúul-jn Kata, l)wly akkortújban Orlaim; 

-867-



MÜVEf,ÖDF..STÖltT~:NE'l'l ADATOK. 

uszonyom szolgálója lött volnn, mPgirt Tökiilini ns:wnyomtul 
ma kín•ttetett Orlaini.nszonyom hajában hozott rnl11a, n;,1 Orlai11i 
as:wnyom haját Mednianszky Gyiirgy 11rammnl eltemettette rnl11a 
1le mi végre nem tuclgya. l\lely iirdenges szem1:lyekkol pcniw 
l1aratkoznék nem tu<lgyn. m1íst Ovcsnrszky .J111lká11 kiviil, n. ki 
holmi füvekkel s taniícscsal táplállya, most is mellette livéu. 

~-1lus testis honesta foPmina Catharina Kanytrowa, eon
sors providi .Amlreae Poclhradezky de possessionc Podhragyi1\ 
a1l arcem Kassa pertinente, prncvio j11rame11ti fassa 1·st. 
'l'111l~ya. 11ogy 8ztr11sornl 'l'ükölini nsszouyom Pm\Omlrnl gyii"én 
mng:íval hozta volna -egy v1;11 asszont. llll'ly Bccskóh:lll g-yiil'1;11 
jd1 Htette, hogy hahonas:íg az nls1í dr kapuj:ihn11 he volna :isva 
a vrgro, hogy az mely gyermekkel tC'rlll'S Yohrn nsszo11y, hf'llJIC 

roth:ulnn, de hog-y Orlaini aszonyom rngyis m:isik Pllc11 hozta 
rnl11a azon :t!'szont, nem t111lhatt.ya; dt\ arr11l j61 Pml1\kc·zik, 
ho~y '1'1!iikiili11í aszonyom ( lrlaini aszo11yom sznlµ;:ílci 1P:i11ya 
a1111y:it reií. kérte volna, hogy azon k•áuya :íltal lugh:rn. 
mellyel Orln.ini aszonyom mngn. ft',jét mosta volna, hoZ11n. 11éki, 
minthogy nzon Sztrasói aszony abban a lughan kivánta n1l11a 
a yc:grc, hogy Orlainit 'J'ökiili urammal meggyliliilt1~tn1;; rs 
l1ogy fatenst is Tököliní aszonyom, minthogy nkkor az ií 
szolµ;:ihíjn. volt, valami porral (kit Hceskóban lakozó Hztn11-
kowszky Kata csinált volt) kiildezte volna, hogy azon Orlaiui 
aszonyom háza ajtaja küszehe ahi hintené, kit nem cselekcclet t, 
de hogy exponens uraknak :í.rta11i akart volna nem tudgya. 
nem is hnllotta. Tudgya azt is, horzy az aszo11y azon purna k 
f1·l1~t, kit Orlaini aszonyomért készittetett volt, 'J'iikiili úr:1111 
•~siimi:íj:iban hinteni megpnrnncsolt:i., és hogy nz fatew;; 11w11-

1lotta volna nikie: az Istenért nagys:ígos aszonyom ne csckkrcl
gynk azt, ha valami szerencsétlcuség tiirténnék az 11ro11, iiriik
ké11 b:ínhatná nagyságod. Tu<lgya azt is, hogy azon Sztankowszky 
Katát megint kérte volna arra is Tököliní aszonyom, hogy csi
mí.lna olyan orvoss1ígot Estcrhaz Ji'erencznek, mellyel beszélget1~s
rll'k kc11viért hozatn:i cl hozz:íja Bakon azon Eskrhazit, és azt. 
kcd11on és csöterteken cstve szoktmrnk csinálni, az mint is n1egirt 
napokon szokta várni magához, mivel azon kívánta, hogy hozat
t.assék el, ,és azon estve fölékesíttctvén magát, v:irta íí 
1wgys:ig:ít. JtJs hogy hallotta volna Zahraclcczky Dorisk:í tn l, 
akkorhéli Tökölini aszonyom franczimeritííl, hogy az uszony 
Esterhaz Ferencznek maga képét t;s valami pántlika kiitést 
egy szév forma. zománczos iiszkezzel Polaczck Gyurka névíi 
i11ai,1 által, de meg -nem aclta azon nruak, lrnnem megirl 
frn11czímernél maradott, és ho~y azon njándékot ez clmult. 
ország gyűlésén Posomba lévén, küldette volna. Emkkczik 
arrul is, hogy ö általa ennyih:iny ízben üzent volua Sztan-
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kow'!zky Ka t:ínak, tekéntenú meg a;~ Yi:ts7.on, hamar marall-<
iizrP1-\YÚ avagy sem. A mellett nzt is tudgyn., hogy nwgirt 
:ts,;zon~· az Plmult pünhsll clütt 'l'Piitcsini nsionyornhoz ~ophia 
111:,·ii fra11c:1.imc1·t kiildett vohw fatenst valami levélért, mellyet 
irt vol11a Estcrhaz :l!'crcucznek Híl asszony s könyv.a., ki11ét, s 
ii111f1~t kiihlett volna, hogy azon Esterhnzi urnak 'l'eötcsi11i 
as:1.011vom mt•g nrm attn. volun., kit mitlüu meg 11em ntta 
roli1:i: 1;11 l'is:1.:1 ho:1.la111. '11111lgya :tilt is. hu:zy az aszouy 
'l't·iikiili11i 111·1iak iiugl-ln11 clamhokat metczvéu mcglia1.la, 
liogy uy:írf:il1a11 l11•1t: csiuálu:ínnk, jelcutvéu~ hogy a vl-grc csPlc·
kPcl111! azt. hogy nz unírnl Orlaiuit utáltatná meg. l~mléh·zik 
:1 rnd is j1iL hogy nwgit't aszouy n.uyasziilt meztelen egy kc•nyét· 
;;[ilij trlmyiihe11 frn·1lvl-11 és rnc~111osód.ni11, azzal a moslék viz
Zl' 1 n r:í 11a k rn iut foj1'.-t és az egész testét megmosta, és uhban a 
ln:,dwu nunn.k a hahomís asszonnak egy ohm palaczkkal 8ztrns:í.rn 
:t!lot l rnl11n, mi v1;gre 11Pm tudgya, 1le ugy t~rtette, hogy azon 
viwt kiln11ez ltatárrn köllrtt volna azon aszonnak vi1111i. Acl 
n·liíprn 11i!til. De azt az uszony sz:íjitlml halJottn, n.z miclö11 
Sohm t:ij:írnl ·sl.inh~u akkor az mikor l\fodnianszky Györgyl't 
tcuwttt:k volna, mcgtirt volna. hogy Orlaini aszonyom haj:í.t 
n:l(' kmcttl't.tu rnlun el. Azt is hallottn. volna m:ísoktul, hogy 
lm azo11 e lrlaiui ltaj:it aszony emberrel cltemettett1ík rnl11a, 
i11k:ílih :irtott volna.. l\Icl.r hajnak mcgszcrzéseért szép p:int
lik:ít ,:-; egy arnny~yiíréít Or1aini aszonyom szolg:ílójliuak adott, 
a:i:t. 111i vigre 1·s1•lckcttr, nrm t.uclgya. Utollyú.ra, hogy nem t111lja 
4 h1·1·zars:-:ky .l 111lká11 kíviil ki j:írnn. ho:1.z1íja, és kivel ollyan 
1111·st.1·1·s1:g1'i tts:t.o11nyal bar:itkoz1u:k kiviilC'tt<', harn.im a ltul hin:t 
l1:illrn nflilém•k. c~rette kiilcll'zi most is. 

" :1-ti11s tt•stis agilii-\ ncorgius Palaekn. 1ln possussimw 
\\'i~zolai po·t j11rnu11·11tu111 PXnt1ti11atm1 fu~sus 1.•st. 'J'ucl~ya, 
l1ogy H:i:l rnsúrul miami ,,:n b:.ih1í.t hozatott volna az aszony, 
dc• ki ellym uem t111lhattyn, emlékezik mintazonáltal arrul, 
hogy nz 111itlc'ín 111n111lott:ík volna, hogy n.z ura Ol'lai11ihoz j:ír, 
11111111lotta volna :1i aszuuy, hogy kikiildi Orla.init e vil:íghul; 
Jll'lll'Ícr1·a. 11iliil sibi constarc. Hallotta Boriska aszontul <-s 
Júmitrowa Katfünl, hogy a:i:on ~zt.rasai aszont a. vígre hozta 
rnlna „1 nz ns:i:o11y, hogy Bsterhaz 11,erenczet hozná el magtí
hoz. Arrnl pP11ig j1íl t111lgya, hogy 'l'iikiilini aszonyom Uyhclen 
:íJta] JllCll\'l:ll, rl'eiitesiui aszo11yomhoz heküldettc volna az fa.tc>nst. 
az :is:1.1111y kitiil-rt. <'s leYelecskiért, kit magához vivén az aszouy 
1:~ .l '0~1111ylian C'lfrkC'zn~n, azon mnga kipét s dia.ment.os arany 
~:1.in·t f':tfr11s11l'k kc:1.1:Jwz atta, mcghngynín hogy grófi' li~sztcrl1az 
F<'l'f'lll'.Zh1·z vimu: azon képet és 11ékie adná, kirvén, hogy azon 
kípet rnng:iu:íl tartami és rnnga kipét azon szívre iratrní <-s 
Yissia kiil1lcrn:, 1h• 11ní11nk hiitves inasa lévén n.zt nem csele-

-869-



M OvEr.l\n{eSTÖlt'l'J'.~:-:E1'[ ADA TOK. 

],l'tte, mely dologért az Ui'IS:t.011)' neheztelt is YOlnn. reá. De reli
•]1111 11ihil, uisi amlita. Act.11111 tlie Pt n.nuo quihns suprn. 

ltlem qni snpm j1ukx 11obili111n m. p. (L. ~.) 
ldem qni snpra jnratns asscssor rn. p. (h :-\.) 

(Eredetije a m. n. nmzcmmb:m n hr. nal:J.ssa cs. lcvéltáríLhnn.) 
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UDVARHELY 
VÁRMEGYE 

Vass Miklós 
. ADALeKOK UDVARHELYszeK.I BOSZORKÁNYPE

REKHEZ 

Komáromy Andor azerkeaztéaében •~ az Akadémia kladáeában az 1g10. 
évben jelent meg egy mlvelödéatörténetl, lélektani, bllntet6jogl, elmeo"oel, nyel
vészeti szempontból egyaránt érdekes okfovélgyttjtemény: .A magyaronúgl boazor
kányperek oklevéltára". Erdekea és becses, mert a boezorkányokban való bitnek 
s a boazorkánypereknek igen !1Bl'kély irodalma volt nálunk, aUr az adatok gyllj
tését, akár az adatok feldolgozását nézve. Akik eddig azonányoean foglalkoztak 
a boszorklnyperekkel, azok kutatásaikat csak egye• helyekre azorltottAk 1 csak 
egyes virosok, megyék vagy onzágrészek boszorkányperelt lemertették ; máeok 
pedig, a kik ilyen adatokat közöltek, másirányú kntatásalk köziltt akadtlk rijuk. 
Csak Komáromy kezdett rend11eres és czéltudato1 kntatáshoz, n melyet 11 egész 
onzigra kiterjeszteni igyekezett. Gylljtéaének eredménye a íennebb. emlltett teetes 
oklevélgylljtemény lett, de ezzel a kutatásokat még lezárni nem lehet, mert hiszen 
~ E16szóban, a hol a kinknbott levéltárakról számol be, maga a .tudói ezer- · 
keaztö bevallja, hogy még sok városi és megyei levéltárhoz nem ·juthatott hoazá, 
a melyeknek alapos itkutatását , Igen klvánatosnnk" tartja. Az t.t nem kutatott 
levéltt.rak közé tartozik Udvarhely megye levéltira le, pedig ott 11 aok adalékot 
lehetne m6g találni, klllönösen a XVIII. századból. 

1'~7.en körülmény bitorltott fel engemet arra, hogy már rigebben lemásolt 
két bosr.orkányperre vonatkozó birom tanuvallatá1t e folyóirat uerke1ztlllnek 11lves 
engedelméböl közzéteszem. Közlé1elm - aajnoe - annyiban ne!Jl telje1ek, inert 
az ltéletet egyik perben sem tudom közölni, de arra még nem akadtam n ; vagy 
elvesztek, vagy lappanganak. 

1. 

' 
Kadicsfalvi Török József és Sipos Miklós kadicsfalvi Török Mtmyhkt 

felhívására tanuvallatd.sokat végeznek annak kipuhatold.st.lra, . hogy · bö6ödi 
Faluvégi Mi.M.lyné Berei Sára boszorkány-e ts · h,0911 bözödi Ács Gergely 
milyen szókkal kdromkndott. Bözöd 1í39. január 30. 

EthnographlaXXIV (1913), 84-89„ 160-166. 
Forrás: Udvarhely megye levéltára 



jD.u.iKOK UDV•BBILYBZiKI IOBIOBKiKYPlllKBBI 

a) (Utuftáa a tanuk kihallptitliboz.) Doceilja a domlnu1 actor Tiirök lleny
birt 1 uram 6 kge ratione officii : 

Hogy u inota bllz6dl Jo'alwwgi llibilyné Brrei Sira bo1zorkalnyl meater-
16ggel, kuruslánal, varialáaaal 6111 11emély éa babonázott olyan dolgokkal, a mi 
bo1zorkinyi tuduminy. 

2. Hogy milokat, olyan meatenég iltal meguyomorodott betegeket, meg
gyógyito&t. 

Doce&lja azt 11 dominua aotor ratione officii, hogy az i. bllzl!di Ács Gergely 
u utin ia, hogy a tl11t uraimékkal megbékéllett, mindenféle istentelen Uromko
~ieokkal s névezerint' micaoda 11ókkal Uromlrodott. 

b) (A tanuk kiballgatiea.) Ajlnljuk alúatoe aolgálahlnkat Ngtoknak, kgtek
nek, Isten uram Ngtokat, kgteket 1ael'9lloaeaen, j6 ~16gben éltea.e, klvmjuk. 

Akarók Ngtoknak, kgteknelr értésére adni, quod in bcx: anno praeeenti 1789, 
die vero 80. mensia Januarii, biva minket tekintetes, nemzetes kadicafalvi Török 
Menybiri uram 6 kge ratione of&cii, ut actor, as Ngtok, kgt!!k 116kib6I eman'1t 
utrummal, bizonyo1 azblú faten111k fasaiojlnak recipialbira, Udvarhely, aliu 

· &liali1 Kere11t1Íl'llzékben Bö1ödön H Var Mibily primipilus báziboz. Mi azért enge
delmeakedYén a Nglok, kgtek utrumhal való hivatalnak, u fenn megirt esztend6-
ben é1 napon megnevezett 11ékben 68 faluban as denominilt helyre elmentllnk 61 
ott, a mely. vallókat az dominu1 exponens 6 kge mi eltinkbe &llltt&tott u Ngtok, 
kgtek Hékiböl emanilt utrummal, mi azokat eröa bittel megeaketvén, u el6nkbe 
adott utrumnak continentilja azerint megexami11lltuk és bitek után való fu1iojo
kat a kllvetkezendll mód 11erint leirtuk. 

Utrum est incluaum. 

1. teatla Szilá.wi lilirton, pixidariua, annorum 85, jnratu1 examinatua f'ate
tur. Ennek ellltte circiter két héttel én bozzim r6azegen b6jllve Ács Otirgely, 
akkor két vagy birom it:ben is kiromkodék ürdög adtival ú llrdllg teremtettével, 
de mód nélkal r611eg volt. - De ceterie nihil. 

2. teati1 &ilágvi lilirtonné, En;1ok, pixidaria, annorum 24, jurata examl· 
neta fuu utl prlmus teatl1. 

a., 4. t11tl1 nihil. 
5. te1tis néhai Keuká Zsigmond relictija Sira, prlmlplla, unoram 40, 

jorat& examinat& fuu. MolnÓ1 Klll Aanitól hallottam, ho17 Gyergyai Boldit:eirn6 
ut mondutta volna nékle, hogy H ftl1t111 azalmin ötet, tudniillik Gyergyai Bol
dbllirnét, Falllv6giné Berei Sira &Ital húzta volna, a111I tanltanl akarvin u 
bouorkányl meeten,gre. - Ceterum nihil. 

6. f.Ntil Os!llU Gyilrgyné Judit, primlpila aunorum -&O, junta examinata 
fuaa. Az gyermekektbl hallottam, hogy Gyergyai Boldizaimé ut mondotta volna, 
u patakon FaJuvéglné Berei Sira az lúdnak az niYét kivette 1 bolt asenet tett 
helyébe. - Ceternm nlbll. 

7. teatll Di6I llihily, primipil111, annorum 40, jurat11& examlnat111 fatetur . 
.h kmllu tijban engemet, Senye Zsigmondot és FábiiD Andrást Faluv6gi 

1 Ea iclllben Udvarhely11ék alkhily birija. S1ékely OkleYéltir VII. t. •all. 1. 

-872-



1 
86 

Mih'1yné Berei Sára Gyergyai Boldizaiméhoa; hln 61 mii eUlttllak ez& kérdé O,er
gyú Boldizúrnétól : • kged még abba• az azóbaa ngyon-é, u melyet Magyari 
11tvhnénak mondott•. Monda Gyergyai BoldiZIÚ'llé: .én nem vagyok, u én 
Hómmal eenkl Dé jí.rjoa, éa abban meg nem tartom ; amit mondottam volt kged
nek, u lrint kgeddel megbékéllettem •. - Egy alkúomm~ l1mét valami teetl
monlalia iratai Faluvégi Mihilyné 61 Gyergyai Boldizeámé én h11izún jOvének, 
0111zenólalko1inak ketten 1 monda Gyergyai Boldiuimé: .ha én kgedet boazor
kiayaak mondottam Tolt i1, arról megkövettem kgedet•. Ezen proteatila Faluvégi 
Mibályné, hogy még moat i1 boezorkinaak mond, ut mondja; u utin cltütatta 
volt 11 Gyergyai Boldizsámét. 

8. teeti1 Di61 · Mib'1yné, primipila, aanorum 40, jurata euminata fut& utl 
anteceden1 7 -mua testi• maritua 10111 u teatimonialia iratilok alkalmato1úgakor 
lött dologról. 

9. teeti1 Jakab Sin1uel, primipilu1, annorum 49, juratua examinatUB íatetur. 
Circit11r ennek előtte két héttel Áca Gergelynek teremtettével •aló kí.romkodiait 
hallottam, de minthogy 11 veszett teremtettével, ördügteremtettével 1 hóhérterem
teUénl uokott káromkodni, melyikkel káromkodott uk11r, már r9' nem emlékesem. 

10. teetia nagyobbik Grernci Gergelyné, plxid1ri1, annorum 60, jurata 
uaminata fuu. Gyergyai Boldizaí.rnétól hallottam, hogy Faluvégi Mih'1yné 111 

tehenét megkurualotta volna. Ács Gergelynek 11 karic•on tí.jbaa ilyen adtával 
n.ló kí.romkodiait hallottam. Ceterum nihil. 

11. testia nagyobb G,,ergyai Gergely, pilidariua, aanOl'um 7 5, jnratua exa
minatuil fatetur. Néhai Koncz Páltól hallottam, ezt mondotta Faluvégi Mihilynénak: 
,ilyen adta boszorkánya•. De ceteris nihil. 

12. te1ti11 Kon~1 Péter, nobilis, annorum 19, juratu1 examinatua fatetur. 
Áca Gergelynek ördögadtával kiromkodá.llát H öaezel egyaehhyuor hallottam. 
De oeteria nihil. 

13. testia Barta Istvánné. Horka, primipil1, 1Dnorum 4ó, jurata examinata: 
Egyebet az kérdéaben nem tudok, Balogh Mihálynétlll 11t hallottam, hogy egy 
gonoaz katona ment Faluvégi Mihályné quartélyban, Faluvégi Mih&lyné úgy meg
cain'1ta, hogy ott semmit nem gunoBZkodott. De ceteria nihil. 

14. teatia Bak6 Istvánné, primipila, aunorum 50, jurata examinata faua. 
Töazomuédja vagyok Ács Gergelynek, de én. egyéb kí.romkodisát nem hallottam, 
111lvo bonore sit dictnm .b •••• m az anyádat i u apidat 1 as roagyodat. • 

·De ceteri1 nihil. 
15. testi•. Ba1·ta Andrúné Suaka, pixidari1, 1nuorum óO, jurata enminata 

f&111 nti antecedeDB 14-tu• teatis. 
16. teatie Boru& JatTin, Tamiai Ferencz uram jobb'aa, 1nnonim 42, jur11-

tu1 examinatua fatetur. Az nyárban, 11 úton tal'1kor.ám ÁOI Gergellyel, kGDOaOt 
nekie 1 ugy fogadi: .b .... m az anyádot. • 

17. testi• Kecak~s htvin, pixidariu1, annorum ó4, juratu1 eumiaat111 f1te
tar. Az fele16gemtöl hallottam, hogy Faluv6gi Klbályné &6le 16t, kenyeret 68 gyer
tyit kért a bé ment u kamarában, ott mit cainilt, 6 tadjL Azt pedig IOk izbea • 
hallottam, hogy mondotta : .kett6t megátkoztam, de hisony u bumadlkat la meg• 
átkozom•, mivel u 6 üka megf ogj1 ut, akit megitkoa. N6hai KOllCI P'1tól i1 
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sokszor hallottam, hogy azt mondotta nékie: ,te etted meg Faluvéginé az fele
ségemet .Ja az fiamnak a fejét", de meg. nem perlette soha érette Faluvéginé. 

18. testia Vas István, primipilus, annorum 26, juratua examinatus fatetur. 
A:ts Gergelynek most nem régen tatárteremtettével való káromkodását hallottam. 

19-20. testis nihil. 
21. testis Kecskés Istvánné, Anna, pixidaria, annorum 40, jurata exami

nata faasa. Egyebet az kérdésben nem tudok, hanem ennek ennek elötte circiter 
8-9 esztendövel 1<„luvégi Mibálynénál, Berei Sárinál egy káplár lévén quartély
ban, mi formában én nem tudom, az az káplár eltörte az koszperdját, annak az 
árát meg akarván Faluvégieken venni, én hozzám jöve Faluvégi Mihályné Berei 
Sára, egy falat kenyeret, egy kis sót és egy kis gyertyát kére, az gyermek ntlla 
lévén lutéve 1 mondá nékom: nha nem neheztuli kged, bé menyek az liamarában 
egy kevésség", azzal én kifordulék az házból, ö bé menne az kamarában; én 
csakhamar bé menék, az gyermek sirni kezde, kijöve l<'aluvégi Mibályné az kama

rából, az gyermeket felvevé, az tilzbelyre lellle s monda nékem: ,engemet bizony 
semmi nem 1111, mert mikor én effélét megnéztem, világosan megtudtam, bogy 
semmi nem 1111. • Ennek elölte ismét cia·citer 5-li esztendővel az udvaron állok 

vala, Faluvégi Mihályné jö fel s azt mongy·a : "megátkoztam kettllt, mind a kettöt 
megfogta az átkom, de bizony c~ekei Sámuelt is megiitkozom •. u„ ceteris nihil. 

22. testia Bakó lstviin szabad zsellér, annorum 50, juratus examinatus fnte
tur. Részeg korában adtával való káromkodását hallottam Ács Gergelynek. (.)ete
rum nihil. 

28. testis Gyergyai Holdizsárné, Osvát Anna, pixidaria, annorum 32; ju1·ata 
examinata faBSa. Az. kérdésben azt tudom mondnni; ennek elölte circiter 10 esz
tendővel én hozzám béjöve Faluvégi Mihályné Bea·ei Sára, hoza egy ollót s egy 
rostát magá1·al; tőlem is kére egy ollót, az rostának az két oldalában szurai .az 
két ollót s mond nékem, hogy 

0
fogja kged is az egyik felöJ·, én mondék .• én 

nem fogom, mert ha én fogom, kged semmi dolgában elé nem mégyen" ; ö togá 
az két ollót s addig monda, addig monda, hogy az két olló egyik kezéböl által 
fordula az máaikban; mit mondott, mit nem, én nem -.tudom. Egy alkalommal 
i~mét bémenék 1''aluvégi Mihilyné, hát Faluvégi Mihály11é az t6z elölt 111, sóval, 
kenyérrel, egy bolt sz.énnel ott bahonáskodik; VRl11ml czérnára egy kis kenyeret 
ragasr.tott s az feje felett kerengeti, engemet hogy megláta az markában szoritá.. 
Kérdém: .mit csinál kged szomszédasszony", monda .én azt próbálom, ha az 
sokadalomban jó szerencsém lészen-e, vagy sem, ha jó szerencsét mntat, elmenyek, 
ha pedig nem, nem fogok elmenni, mil·el még eddigelé ez az én próbám meg 
nem csalt engemet." Más alkalmatoBSlggal ismét bémenék hozzája, hát babot vet, 
k~rdém: ,mit csinál kged", mondá: .én semmit nem egyebet, hanem azt pró
bálom, ha az babot megtudom-e ógy vetni, mint Mireséné, vagy nem.• 

Egy alkalommal ismét ~nzát mosok vala az patakon, Faluvégi Mihályné ia 
az anyjával azt mo1 vala; az Koncz Pálné ludgyai az patakban feredoznek vala; 
Faluvégi Mihllyné kibajtá az patakból, ismét viHzamenének, egyszer egyik meg

repeadé magát 8 relfordula az vízben 8 meghala. Koncz Pálné kijöve 8 felve,·é 
ar. ludat s monda: .majd megnlzem urammal, mert ennek tii csinlltatok valamit, 
mint boszorkányok, azért halt meg olyan hirtelen". Koncz Pál csakhamar kijörn 
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az vízre 11 monda Faluvégi lllihálynénak: "tii nyilvánval<i boszo1·kányok, 11z luiltl111-

nak a snvét kit-ettétek s koli szenet tettetek l1e/yébe, azért l.Jalt meg, mwel ketté 
hasitám B megnézém. • Faluvéginé az anyjával megfenycgeté s cinemintézé Koncz 
Pált, melyre ~l!!l.z Pál protestála. Azután, hogy az feleségi'. és fia megnyomor~-

-~_.._lfaluvéginére is izentete Koncz Pál, de még máig meg nem perlé Faluvégi1'IÍ. 
Nálam ismét egy alkalmatossággal azt mondá Faluvégi Mihályné: .az ftamot meg
átkozván, hogy baza ne jöjjön békével, nem is jött•,· azt mondá, "mi_vel az lábá- . 

f-\.al megnyomorodott, s ugyanabban meg la holt.• Egy alkalmatoJ1Bággal ismét 
Magyari Iatvánni bémenék, hát i>t!_ vagyon az_on sánta ~ával a mondom az fiának : 
.,fogadd föl, hogy az anyádot meg nem bazudtatod a meggyógyul az lábod", 

monda az Ha: .én nem fogadom, mert ökge olyat cselekszik, . hogy az ördög 
!lem állani azt meg• JM1kor ismét Koncz Pálnak a felesége megnyomorodott vnla, 
lt'aluvéginéhez békUlde, hogy meojen bé a feleségéhez ; Faluvéginé azt mondja : 

.én nem menyek, mert én megátkoztam, hogy légyen falú bolondja és csúfja és 
nyoo:iorék örökké, mert még eddig az kit· megátkoztam, az én átkom azt meg
fogta". - De ceteris nihil. 

24. testis Magyari Istvánné, !llojses Sára, pixidarla, anno1·um Bll, jurata 
examinata fasaa. Az kérdésben egyebet nem tudok, hanem Gyergyai Boldizsárné, 
most az közelebb elmúlt vasárnap ballám, azt mondja vala Falu\·égi Mihálynénak: 
"várj meg, mert megboazontál nyilnln való boszorkány, eddig titkoltam, de bizony 
kimondom, mivel a Kecskés István kamarájában is varázslottil.". Faluvéginé pro
teati\la, hogy törvényben vagynak, még sem hi\gy neki békét. Ennek elötte ismét 
circiter G esztendövel Gyergyai Boldizsárne a7. kapujában nllváu, mondja val:• 
Faluvégi Mihálynénak: .engemet, mint nyilván boszorkány, megesz ez az ~'alu

végi Mihályné"; másnap kérdé Faluvéginé tölem: ,tegnap mit mond vala Gyer
gyai Boldizsárné", én mondék: .megmondom, mikor máskép kénszerlttetem•, de 
azután engemet senki sem kénszel"Ített arra. Azután mintegy harmad nappal 
Gyergyai Boldizsárni menék a hát az földön mászkál Gyergyai Boldizsárné a 

monda az fiának: .menj el Pali, az sujkomat kérd el Faluvégi Mihálynétól, mert 
most eszi az lábamot". Az fia elöhozván az aujkot az leányát ismét elkUldé, 
hogy kérjen ,·alami fllvet 1''ahn·éginétöl, az lábát hadd kösse bé vele, emez elmen

vén hozni fllvet, onnan-e vagy máaunnén, én nem tudom, elég az, hogy én meg-· 
fözém az fllvet 1 bóköttem az lábát vele. Ceterum nihil. 

25. teafia Ffllöp Gergelyné, Anna vidua pixidaria, annorum 54, jurata, 
"txaminata faaaa. Ennek elötte olrciter két héttel Áts Gergely részegen tanálkoz
ván én vélem, mondá nékem: .aalvo honore ait dict11m•, héjj anya az •.. m, 
b • • • m ebadta. - De oeteria nihil. 

2G-5ü. teatia nihil. 
66. testia Balázsi István pixidarius, annorum 40, juratus examinatua fatetur. 

Kecskés Istvánnétól hallottnm, hogy náluk a kamrában békéredzett volna Falu
végi . Mihilyné a ott babonnskodott. 

57 -61i. teatla nihil. 
61. testia Osvál/1 Miklósné, Judit, primipila, aonorum ü2, jurata exa1ninata 

fasaa. Faluvégi Miliályuénak valami bnbonaaágát Kecskés Istvánnétól hallottam, 
Gyergyai Boldiuárnétól is hallottam, hogy nála rostát vetett volna. - De ceteris nihil. 
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fiB. testls nihil. 
ü!.J. testis Jlag11ari litván p:xidarlu1, annorum 36, juratua examinatua 

(atetur. Az kérdéaben egyebet nem tudok; Gyergyai Boldiumétól hallottam, 
hogy l''aluvégi Mihályné a& 6 házoknál ro1tát éa babot vetett volna. Konca P.álné
tól is hallottam Ilyen 11ót, hogy Berei Sára megette ötet é1 nyomorát csinált belöle. 

70-72. te1ti1 nihil. 
78. te1ti1 kisebb G11ergrai Gergely, pixldarlus, annorum 48, juratu1, exa

minatua fatetur. Az k6rdé11ben hallomásból egyebet nem tudok; Gyergy1I ~ldi
zsárnétól hallottam, hogy ö beteg lévén, 1''aluvégi Mihályné egy sujkot k6rt el 
töle il azzal csinált volna nékie valamit. Magyari Istvánnétól is hallottam, hogy 
ezt mondotta: Faluvégi Mihályné valami czérnát kötl!tt volna a Koncz Pál kerti 
támnszához és az más végit a maga, l''aluvégi, kertihez klltöt~ volna 61 azt 
járta vagy lépte volna által Magyariné és azután a farcsuka nem jó, ma i1 i'8ta 
miatta. Kecskés Istvánnétól Is hallottam, hogy az ö kamarájában babonáskodott volna 
Faluvéginé, Gyergyai Boldb:sárnétól is hallottam ezen kamarában való babonáskodását. 

74-75. nihil. 
76. testis1 Sükösd Mihály junior primipilua, annorum 3\1, juratu1 examina

tus fatetur. Az kérdésben egyebet nem tudok mondani, hanem Ác1 Gergelynek 
csak nem régen i1 ebadtával vuló k'romkodását gyakorta hallottam. 

77. testis Szerdnltelri l:!ámuel piziduiu1, annorum 39, juratu1 euminatu1 

fatetur. Mhoktól hallottam Faluvégi Mih"ynénak bo11orkányi meatereéggel való 
életit, de kitöl hallottam, reá nem emlékezem. 

78-110. tostis nihil. 
!J 1. te1ti1 Sipos Józsefprimipilus, annorum 3:!,juratu1 ei.:aminatua fatetur. Áta Ger

gelynek az karácaonb1Ra1maga hbánál ördögteM!mtettéYel valóká1-omkoduáthallottam. 
\12-!!6. nihil. 
117. testi• Szá11 Mihály, Szabó Józeef uram jobbágya, annorum 40, juratu1 

ex1mlnat111 íaitet11r. Mboktcil la hallottam, hogy i''aluvégi Mihá17n6 bonorkány 
volna, de kltlll, reá nem emlékezem. Aca Gergelynek caak nem régen i1 OrdOg
„Jtal.val való káromkodá1a\t hallottam. 

08-99. nihil. 
"': · 100. testia Podor István primipilu1, annorum 26, juratua, examinatna 

íatetur. Áts Gergelytöl circitere két hete lehet cuk, hogy llrdllgteremtettével való 
kiiromkodása\t hallottam. 

101-107. nihil. 
Mely fent megfrt bi1ony1ágok mindnyájan laknak Udvarhely alia1 Kere111-

tur1zékben, a megnevezett falukban, kiknek conditiojukat nevek alatt felvévén, 
hlltök uta\n való fusiojokat fide noijtra mediante megirtuk éa a dominu1 nponen11nek 
szokott pecaétllnk alatt kiadtuk, nevllnk és ke&Unk 1ub1criptiojával roborálván. 

Datum, anno, dle loco que 1upranotaü1. 

Kgteknek alázatos kész szolgái K11dics(a.l11i Törok József, mo1tan Nagyaoly
mosban lakó, neme& Keresztúrfi széknek hlltös aaaenora é1 Sipoa Mikló1 m. p. 
mindketten Udvarhely alias Keresdúrazékben Nagyaolymosban lakó neme11emberek. 

1 Az eredl'tibon kimRradt. 
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II. 

Seabó Ferenc.mi! Vizi Borbdla boszorkányságára vonatkoz6 két tanu
vallatds. Az egyiket kadic.9fafoi Török Menyhért rendeletére 1746. decz. 'l-én 
Körispatakon tartották hözödujfalvi Kovács Péter ú körispataki Antal Lukács; 
a másikat a vádlott kdré.qére 1745. decz. 8-án szintén Kó'rispatakon vitték 
v6g'Mz Péterfi Ldszl6 éa Ka.rda János. 

Alázatos szolgálatunk ajánlásával egyl1tt lstentöl minden jókat klvánunk 
tekintetes uraink Ngtoknak, kgteknek ; Isten Ngtokat, kgteket sokálg éltesse alásatos 
ainel klvánjuk. 

_:Akarók tekintete• uraink Ngtoknak, kgteknek alázatosan értésére adni, quod 
ln hoo anno praesentl 17 45. dle vero 7ma montis 1 Obrll hlvata minket tekintetes 
nemzetes kadlc1falvl Török Menyhárt uram a Ngtok, kgtek nemes székiböl emanál
tatott utrummal Udvarhely alias Kcreaztúrfiszékben K6rispatakban az D~ák'M:lrtoo 
primipilu házához, némi nemü vallóknak hitUk után való vallásoknak bévételére. 
Ml azfirt engedelmesek lévén a domious exponens ö kge hivatalának, elmentttnk a 
fent me~írt e11tea.d6ben és napon az helyre, amely vallókat a dominus exponens 
6 kge a Ngtok, kgtek nemes azékiböl omanáltatott utrumnak és az unitaria ecclé
lliü:nak aellioratól tiszteletes, Solymosi Péter uramtól adatott tiszti szerint való 
peo1étlnek vigotával mi e16nkbe állattatott, mi azokat er6s hittel megeskettttk, ez 
el6nkbe adott útrumokra szorgalmason megexamináltuk és hl1tök után tett faBBiojukat 
fellrtuk, melyek renddel lgy következnek. 

Testium fassionis. 
1. teat11 Si11M11 György, k6rispataki unitaria ecclesiának praedicatora, alias 

nobilea, annorum 42. legitime citatua juratns exami ratus fatetur juxta utrum. 
tn Bubó Ferenczné Vizi Borbárának most harmadik esztendeje, hogy t6ezom-
11édja vagyok fii mihelyt parooblalla házamba szállottam,_ két vagy három hót 
malva mindjárt meghallottam, hogy Szabó Ferenczné nem tiszta személy é1 boszor
káDJlágot tud, amolyet ilyen circumetanciákkal igazaknak lenni elhittem. 

tmr Hogy hallottam, hogy quondam helyemben lakott Derzsi nevü pap 
uemben mepzidta boazorkánynak és meg nem perlette érte. 
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2d• Szabó Feroncz szájából is hallottam, hogy mondotta feleségének Vízi 

Horbárának : "te ·sohasem voltál tiszta lelkiismereUi ember". 
311° Egy alkalmatossággal Szabó l!'erenczné 1nrgutuán engemet, az virgás 

után egy tyukmony sllltnyi idövel a kapumon béUté magát, én állván az fuvágón 

n1egnéze, do nem ,köszöne, ógy gyermekemet pitvurambun bénézvén, mébeimet is 
felnéz! azemem láttára, egyikünknek semmit nem szólva\n esllrös kertemen ha\tra 

menet, gondolám .Télom békelni jött bé és ugyan megörlllék. Azon éjjel kakasszó 
elött egy órával bej öve és beálla az kllrtömnek derekálJan egy boszorkány, melyet 
világosan és bizonyosan tudok boszorkánynak lonni elsöbben szavára nézve, mivel ott 
Irtóztató ljjosztö, rettlmtö slkoltá.sok~t. 111lvölté11ckot vön végben, úgy, hogy felesé
gem mAe aigybun uluván, én pndig mú11ba11 hullgutvan a sllvölté11t, ijjedtw11ben 

bizonyos Ideig feleségemet .som mertem folköltoni. Nóh11 kic11in ,csikó módjára, 
néha bölcaömbon levö éa azon ijjosztés miá nkkor slral.sban levö gyormokemnek 

1nv11 szerint, néha kecske módjára mokegctt; moly sllvöltóseknek vagy ijjeszté

seknek módja vagy hangja bizonyosan tudom, hogy hasonló vala a Szabó l<'orenezné 

Vízi Borbára szavához. Végre a tllzem elhammazván, hosszas imádságom után 
elszen<leredvén, takarodzóm alatt úgy megnyomának és klnzának, hogy ha nem 

gondolom vala: • Úram Jézus ne hagyj el", talán n1eg is ölnok vala. Ekkor (olsza

badulván, mondé~ feleségemnek: .kelj fol, vigyázz, rossz dolog vagyon, boszorkány 
vagyon a hazban ",' osztán bizony mindjárt hallám, hogy a kürtön kimene nagy 

suhogáss11l; attól fogva azon bölcsöbcli kis leánykám nyomorú, hályog vagyon a 

szemébon. Moly sérelmos dolgomat midőn ekképen sok helyeken panaszolnám : 
.az tin házamban bizony ez éjjel IJoszork:íny \'ala", mindentltt i~y feleltek többire: 
.az bizony nem más, mint Szabó J<'erenczné Vizi Borbára volt, neki van olyan 

praotikája •, és oktattak a jámborok, hogy ahhoz a házhoz ne vétsek, mert meg

bánom. 'l'öbbi között az becsületes református mesternek megpanaszolván azon 

reggelre : • de az bizony nem más, hanem a töszom11zé<lusszony 8zabó l<'ercnezné 
Vizi Borbára volt -, mert én is gyermekemen emberi téteményt ismcryén, rá
ijosztók Vizi Borbi!.ra, mondván : lotégye magi!.t gyermokcm és hbam iránt, mert 
ha mégis nyomoró loH gyormekom, sohu tlibhó grath' nem losz•, én k/lrdém 
mcstor uramtól: .megperlette-e kgedet érette", mondá (J kge .engem bizony 
solra&em". 

• 41o Maga Vi1i Borka szájával megvallotta feleségemnek, hogy valaki. méhit 

egérköves laskával megölte; az pedig az én méhem lehetett, mert én találtam 
halva a kosár alatt egy gazdag méhemet, meglévén az sok gazdagsága; melyből 

az kik ettünk S ettek, mind IJetogek VOitunk töle, nem Je\'én llZ több mébemnek 
semmi hibája. 

51o Az öreg Kozák István a nyárban kaszásom lévőn, azt mondá nekem a 

szolgám, Tör6k Ferkó elölt, hogy néki azt mondotta öreg Oklándi uram, a pap, 

hogy midön helyemben paposkodnt\k, éjszaka kimenvén, a szemével látta, hogy 
Szabó l!'erenczné Vi11i Borka a támaszt fejto kéd-villán. 

61u Az Pap Sa\muel kisebb leánya a Sára nt mondá nekem, .hogy az 

(leszel mogyorót kére tölom Szabó ~'crencznó e nem adék, azt mondja nékem: 
•várj még, mert megbánod", „azon éjjel úgy megnyoma Sz11bó l<'ereuozné-e vagy 
ki, hogy szinte meghalok vala". 

Klhooeraphia. XXIV. 11 
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jm• Hallottam alsó Istvánffi And1·ástól, hogy mondá: "én bizony megmer. 
nem Szabó Ferencznét usztatni, nem félnék, hogy odaveszne•. 

2. testis Szőcs Miha\ly, nemes Ko,·a\cs Imre uram jobbá11ya, annorum 60, 
legitime citatue jurntus examinatus, fatetur juxta utrum. Egyebet nem tudok, 
hanem· azt tudom bizonyosan, hogy egy tehenet \'ettem vala Korondról az mezőn 

bomyuzi>k meg nya\rban Homlog nevll helyben ; nz délllfo ·megvonogatta a csecsit 
Szabó Ferenczné Vizi Borke, attól fogva Úgy elvesze a teje, hogy semmi hasznát 
nem vehetém, a bornyút is csak korpával, mivel tnrtogattuk. Ceterum nihil. 

3. testis Stephan Majomé Bunda\s Borkn. 1'. nemzetes Ugron Ferencr. uram 

jobbágyasszonya. Annorum, 30, legitime citata jurata examinata, fassa juxta 
utrum. Hallottam Sánta 1'ódornétól, hogy az ö házának kürtőjében látta Vízi 
Borka\t mezitelen. Ceterum nihil. 'fodorné penig nzt mondja, hogy ö álmában látta. 

4. testi& Ónodi Andrásné Deák Sára primipila nihil. 

ó. testis Sim6n Györgyné Máthéfi Kata, ecclesiasticn persona, alias robidis, 
legitime citata jurata examinata fassa juda utrum. ltn egyebet nem tudok, 
hanem a mint uram ö kge feladta a dolgot, én akkor aludtam. Hogy uram 
ő kge felkölte erősen megijedtem, de semmit nem láttam. Azt is mondá ő kge: 

·.kelj fel, vigyázz, mert ördög vagyon a házban, engemet megklnozának, most 

rád akarnak menni". Azt tudom, hogy egy kosár mébttnk meghala, holott elég 

méze volt. Most az elmúlt nyárban az fllzfák alatt ttlllnk vala s azt monda\ 

Szabó lt'erenczoé, hogy , valaki méhe ogy kosa\r méhemre ji!.ra tavaly, de meg

tanltlim, laskat adék enni". Kérdém, hogy „micsoda laska\t adott kged ·ami Szabó 
lt'erenczné asszonyom•, azt mondá : • egérkövest, tovább nem jara a méltemre •. 

Én osztán mondám, hogy ,ugyan bizony Szabó Ferenozné' asszonyom, immár ha 
ember ennék abból az meregböl s nyavalyája lenne vagy meg is halna; micsoda 

lelkiismeret viszi kgdet arra", melyre azt mondá, hogy • én bizony nem bánom•. 
Mlnthoir;y az mi•h tavaly balt mog, a melyböl magunk is ettllnk, másoknak is 
attunk, mindenlltt roeazul voltak az méregtől. Ezt penig most az elmúlt nyáron 

beszéllette nékem Szabó Ferenozné. 
6. testis Oklándi Mihály, vacanti6.ban levö unitarius praedicator, annorum 

86, legitime citatus juratus examinatus fatetur juxta utrum. Egyebet nem tudok, 

hanem mikor a köröspataki unitárius papság házánál laktam, eir;y alkalmatoeaágg&I 

igen jó reggel megindulék, hogy a mezőre menjek. Mikor a Sr.abó Ferencz kapu
jánál megyek vala·, hallék nagy suhogást Szabó Ferencz udvarán vagy háza táján, 

mintha tehenet fejtek volna. ~~n osztán megállék a kapunál, benézék, de semmit 

nem láthaték, sem embort, sem marhát, csak hallottam a suhogást. Ceterum nihil. 

7. testi s Ok/úndi Mihályné l'étorO Borbára nihil. 

8. testis Ne11uR Janosml Oklándi Kriska, prlmipiln, annorum 25, le11:itimc 

cltata juratu eimminata fassa ju:da utrum. l~n e~yobet nom tudok, banom lt•ú.11.v 
koromhan láttam, hogy az anynK:r.opó bornynknak az nyakan veres 110Mzt.(1luíl ""ini1lt 
erszény .volt. Én &z mez/ln megfogám a bornyút, megkcresém 111. ors1.únybm1 mi 

vagyon, vala benne holt szén s foghagyma. Ceterum nihil. 
Ezen utolsó ba\rom fatenseket eskettllk meg a 6-ik testis Oklándi Mihály 

uram házánál, ugyan az fent megil't napon, mivel betegségo miatt nem jöhetett 

& preOgált h11lyre. 
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Ezek tekintetes uraink a mi el6nkbe hivott é11 állattatott személyek, kik ia 
eccl1~siai, nemes, primipilusi és jobbágyból álló személyek, kiknek hitllk után való 
vallásukat írtuk meg &de nostra mediante, laknak mindnyájan Udvarhely alias 

Keresztúr& székben Köriapatakban; szokott pecsétllnk és subscriptionk alatt a 
dominus e:iponensnek kiadván Ngtoknak, kgteknek kllldöttllk. 

Datum anno, die loeo que uti ln praemissls. 
Ezeknek utánna az jó isten oltalmában ajAnljuk Ngtokat. kgteket éti mara

dunk Nglok, kgtek albatos szolgii Udvarhely alias Koresztúrli aiékben BiJ1ud· 
iíj/iilvi Kovács. l'étor nemes Kereszttír uéknek 11gyi~ hited a11sesao1·a és Kiiris
palaki Anlal J.ukáca m. p. mindketten nemes szeméJyek. 

Ill. 

a/ (Utaaltás a tanuk kihallgatásához.) 

Doceálja az I. körispataki Szabd Ferenczné Vizi Borbára, hogy isten tör

vénye szerint élö igaz jámbor asszony; nem bllvös-bájoa; boszorkányos varázs
lókkal nem társalkodott, affélékkel nem is táraaskodotl. 

Cum omnihua oongruontihua circum atantiia. 

~: protocollo Sedía Keresztur, die 18, 9 bría 1746. 

b) (A tanuk kiballgaU.sa.) 

Ajánljuk alázatos szolgálatunkat Ngtoknak, kgteknek, isten Ngtokat, kgteket 

sokáig eltoase azive~en kívánjuk. 
Akarók alázatosan Ngtoknak, kgteknek értésére adni, quod ín hoc praeaentl 

anno 17 46, die 8. 
X. bris, kére minket nemes Keresztúr& széknek törvényes azékihöl emanál

tatott utrumnal és u~yan vieetiszti urunk pec16ti11ek erejével ö kge és az uni
táriua esperest urunk ö kge pecsétivel is, nemes Udvarhely alias Keresztúr& 
székben Körispatakban lakó Szabó ~'erenez darabont, nemes személy, felesége 

Vízi Borb!ra nevével, hogy mennénk el ugyan az fenn megirt Keresztúr& azékl;leo 

Körispatakon az egyikllnk, úgymint Karda János Antal Józseffel egylltt megoa.I· 

tatlan házához. Némi nemll fatenaeknek hlltök után való feleleteknek recipiliására. 
Mi azért engedvén alázatosan a Ngtok kgtek utrumával való hivásnak, anno et 

die; ot aopra ad locum epecilicatum elmentllnk és ott mely vallókat az exponens 

vicetisr.t mi el6nkbe állattatott, mi azokat elaöbben is er6a hittel istennek tartozó 
lelkekre megeskettllk és az kezllnkbe adatott utrumnak continentiája szerint szor

galmatosan megexamlnálván megkerdeztllk és hlltök után való feleleteket az faten
aeknek az alább meglrt mód szerint lelrtuk. 

Primus testi& Nemes János, primípílus, annorum circiter 32, legitime eitatu• 
joratna e:i:aminatua, fatetur sic. Én az utrumban specilicalt inctat Szabó Ferencznét 

Vízi Borbirát nem tudom, ha isten törvénye szerint él6 igaz, jámbor aaszo111-é 
vagy nem, hanem 6 tudja a az ö lelke. ltn elöttem bllvöa-bávos boazorkányaága 
'nem volt; olyan-e ö, nem oly-e, ö tudja s az 6 lelke. Táraalkodását is az olyan 
személyekkel én nem tudom. 

2. testie. Georgiua Semény, nobilis ac paator unitarius Köriepatakienaia, 

11• 
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annorom clrclter 48 ; 1 legitime citatue juratue et eiaminatue Catetur, hoc modo. 
En cuak ezen esketések alkalmatoBBágánál is, a melyeket hallottam Szabó Ferenczné 
Vizi Borka felől, nem itélhetem, hogy isten törvénye szerint éllS a jámbor aez-

111ony-ember lett volna, annál is inkább, mivelhogy feleségemnek maga megval
lotta, hogy valaki méhit egérkövee laakával megölte. Hallottam magam Is szájából 
olyan 1zót, mely nem kere11timy öreg aaazonyhoz llllS lett volna, mely ez : 
.b .... m a lelkit a hami11 embernek, a ki avval tartja, hogy én nekem sok 
pénaem vagyon•. Hallottam ut 11, hogy helyemben lakó sok papot vlrgatott, 
Krilztua tagadónak, minek nevezte. 

2d0 (Teljesen ugyanaz, mint az előbbi vallatáenál a 8-ik pont alatti val· 

lomálai.) 
311° (Megegyezik az elébb! vallomálla 5-ik pontjával.) 
41o Péterfi Ferenczné 11 a feleségemnek azt mondotta, hogy .csak engem 

meg ne eaketnének, mert flllemmel hallottam, midőn Dersi nevli pap Szabó 

Ferencznét boszorkánynak megszidá, de nem hallottam, hogy megperlette volna 
érte. Én ia hallám midiín Szabó Jt'erencz mondotta a feleRégének : •te aolrnsem 
voltál tiszta lelkiismeretlí ember•. - Alsó Istvánfi Andrástól hallottam, hogy 
azt mondja vala: .én bizony meg merném Szabó Ferencznét uaztatni, nem félnék, 

hogy odaveszne•. 
5to (l,íi1d elöbbl vallomba 6-ik pontjllt.) 

(ll• A tiszt urairnék vallatáaában bejUve Stefán majornó és igy szúla: 

•nekem 1L sánta óláhné igy panaazla, ho~y egy r&tve CRMk bómertt 11 kllrtlíin 
Szabó l<'erenczné és ráocsorodolt és ö, tudniillik a sánta óláhné, keresztet kez

dett hányni magára és iamét visszament a kürtön. De midön a feleségem kér

dezte volna a sánta óláhnét, hogy mit mii, mondotta a stínta ólábné a felesé

gemnek: ,bizony lelkem asszonyom, a mit tudok s láttam is, nem mérek mindent 
bovallnni, mert félek ha Sznbú l''m·enczné rossz cainál velem (igy !). 1<:z pedig a 

tiszt uramék inquiaitiojok után lött értéRt1mre és oda nem fateíilbattam meg. 
3 toatia Ónodi AndráRnó Ul'iík Rárn, nnnornm circitcr 34, l11gitime citnta 

jur·ata examinata faBBa. Én az ut.rumban •peci6calt incta aHszonynak Szabó Ferencznének 
jámbor magavieeleténél egyebet nem tudok, mivel én nem tudom a nem híttam 

semmi blivös-bll.vosaágát; IS tudja 8 az IS lelke. 
4 testi& Sz6cs Mihály. (Vallomása megegyezik az ellSbbi napon tett vallo

másával.) 
5 teatie Herbán Simonné Bnndás Borka, N. 'förök lst\'lín uram jobbágy

a98zonya, annorum circiter 40, legitime citata jurata examinata fnssa sic. Jt~gy 

alka)rnatoasággal, mikor csordap:l.s7.tnrok voltunk, mikor a csordát reggelcnkint 
hajtottak, mindenkor Urea fazékkal kij<itt a csorda elébe ; hogy azólottunk érette 

minket elpirongntott; mii meg a blrónak is panaszoltuk, hogy nem szeretjük, 

hogy a csorda elibe Uros fazékkal kijár. 
6. t1•&tis s„mé11y Oylirgyné Máthéfi Kata, annorurn circitcr 27, legitimn 

eitata, jurata, examinnta, fassa hoc modo. J<:n az inclat Szabó Ferr.ncznét, iRt.cn 
törvénye szerint éli\ igaz jámbor asszonynak nem tarthatom arra nézve, a miket 

miaoktól, mind pedig magától hallottam. 

1 Az elöhbi vallatásnál 42 l\vrsnek van lrva. 
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Egy alkalmatossággal a sánta ólil.hné beszéli vala én nekem, hogy az 

ágyban fenn ült és egy boszorkány csak bé ment a kürtön mezitelen s ö reá 

vicsorodott ;1 6 a keresztet magára bánni kezdte és visszatért s kiment a kürtön; 

do ö bizony e3mértll, mert 11z kihiHpo.taki aHszony volt. Más alko.lmatosságg11l is, 

mikor a liszt uriuuók h111i11Hitiojok volt, IL sl111h1 t'tliilmévul c~ylllt nwgyok vala 

felelni ; én elé hozám neki a dolgot, emlékeztetvén o.rra, a mikot mondott volt 

én nekem, de ll arra azt fel elé : "ó lelkem asszonyom, az ember, a mit tud s 

lát is, ha csak egyodül van, jobb, hogy ne tudjon s ne lásson, vagy ha lát is, 

mondja azt, álmatta látta, mert én félek is, hogy én n.ékem rossz csinálnak". (így!) 

2d0 Tiszt uramék inqiusitiojok után jutott esz~mbe, hogy Péterfi Ferenczné 

is beszóllette nekem, hogy mikor Dersi pap itt lakott, Szabó Ferencznét szemtől 

szembe mogszidta hoszorkáuy1mk, de meg nem porlotte érte. 

iJlLo Varg-a Györgynétiil id hallottam, hogy panaszolkodik vala, hogy a jámbor 

tehenónck úgy elvottu Szabó l<'oroucznó a tejit, hogy sommi hasznot nem vo~zi, 

de bizony rövid idiln rá izen. 

41° A tavalyi esztondöben llt kosár méhet tettem ol a hijuba igen gazda

gon, egyszer folmogyek és megtapogatom a kosarakat, hát a jobbik nem zúg s 

felemelitem a kosárt, hát mint egy cipó, 1így vagyon a. holt méh alatta. Szóllltám 

az uramat s leadil.m a kosárt, hat a méz mind henuo vagyon s felverök és 

mintegy négy ejtelnyi méze lön. Én a mézböl faluban id küldöttem, Kovács 

Péterné asszonynak is adtam, ö kgénok is hallottam panaszát, hogy micsoda rossz 

mó:.1 volt, mi h mikor ettünk belőlo megbetegedlllnk. Az nyáron egy alkalmatos

siggal a kapunál a flizfa alatt Illünk vula, Szubó l•'erenczné is ott vala, a méhek

nek dolg11 hozodék elö, melyre monda Szabó f<'erenczné: "az én méhemre is 

tanált volt tavaly valaki méhe, de ugyan megtizeték no ki", én kérdém, hogy mit 

oeinála neki, monda Szabó Ferenczn6: .laskát adék neki", én kérdém .micsoda 

laskát", arra mondá: ,eg~rk6ves luskát". Mindjárt a szlvembe ütközék, hogy a' 

bizony az én méhem volt és én mondák nékie : • ugyan bizony micsoda lélek 

vivé kedet arra, hiszen annak a mézét sem ki nem Hntlltték, sem a disznónak 

nem adták, hanem az ember ette meg, hátha meg-halt volna töle valaki", arra 

azt mondá : •én bizony .nem bántam volna". 

7mo Mikor a házunknál a változás esett, hogy uramat megkinozták, én az 

akkori egyéb cselekedetekben semmit nem tudok, mivel igen mélyen elaludtam 

volt s uram sem ébresztett fel mindaddig, hogy meg ne ijjedjek, a mig a dolog 

majd mind elvégzödik, hanem mikor maga a nyomás elvégződött, akkor felkiált& 

Ilyen szóval: ,nő kelj fel, siess, mert ürdllg vagy boezorkil.ny vagyon a házban• 

és én felkelék, hát uram a ház közepón áll s a tlizhez Uli311k mind a ketten s 

a mlg az uram a dolgot mind elbeszélte, egy fertály óra ha több idéje, a kakas 

megszólalék. 

8. Egy alkalommal a favágón il.llok .vala s hát Szabó Ferencz a feleségét 

szidja s ocsmányltja vala ilyen szóval: .ilyen, amolyan a lelked, sohasem VQltál 

igaz tilkéletes jámbor asszony". l•iz is a tiszt uramék inqnisitiojok után j~tott 
eszembo . 

• l•'('llflChh ÓC\~ornrlot.t VIUI (HZ<'1"k.). 
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7. testis Nemei Jáno1né Okl;.ndi Krisztina, annorum circiter 20; 1 legitime 
oitat~ jurata examinata fassa. En az inctat Szabó Ferencznét jámbor igaz asz
uonynak tartottam még eddig, nem tudván semmi bllv6s-bávo8Bágát, sem olya
nokkal való k•rtalanitását, 6 tudja s az 6 lelke rajta. Tudom azt, hogy leány
koromban Homlogyban a bomyujokon egy veres po1ztóból csinilt eszény volt; 
hogy jimbor is volt a hornyú, megfogám s leoldám az erszényt, fokhagyma 1 
hótt szén vagyon benne; én ott hagyám, nem vevém ki. 

8. teatis Sánta Öláhné, 'rodorka Antal uramék jobbágyuszonya, annorum 
circiter ao, legitime citata jurata e:uminnta fassa sio. En nekem most eR11tendeje 
hogy két fiacskám megholt két nap egymás után és én akkor igen búsólt illa

pottal lévén, egy éjszaka álmomból felijedék s fellllék az Agyban, hit a tllznél 
képzik Szabó Ferenczné. Én keresztet kezdék bánni magamra s kimene a kllrt6n. 

Társalkodott-e olyanokkal avagy nem, én nem tudom. 
9. testis Ste(á11 Oláhné, Bundás Borka. N. Ugron Ferencz uram jobbágya, 

annorum circitor 30, legitime citnta jurnt11 examin11ta fassa aic. ~~n a kérdéaben 
. mindazokat tudom, a mit az antecedens Santa óláhné, ·mivel töle hallottam mind

azokat. 
10. testis Oklándi Mihály, vacantiábnn levö unitárius praedicator, annorum 1:irciter 

80, 1 legitime citnta júrata euminata fatetur sic. Egyszer hají1alban a mezöre indul ék s 

a Szabó ~'erenezné kapujánál mikor megyek vnla, lmllok erős tehónfejést; bénézek 11 
k11p.u·n, dl' én 11em tehenet, sem embert nem láttam. l~n mindazonáltal uem tudván 
semmi vihí.gos boszorkányR~nl, sem olynnokknl v11ló társalkollását, még eddigelé 

jimhor asszonymlk tar-tottum, hn olyan is, ll tudja ~ az 6 lelke r11jt11. 
11. testis Oklti11di 1ofil11íl;v11d Péterfi Borbára, annorum circiter 60, legitime 

ei tata jurata exnminata fnssn. in omnibus nihil. 
· E két fntenseknek erőtlen s beteg állapotjuk nem engedvén, hogy ad locum 

speciHcatum jöheasenek, kétclenittetUnk magok lakó házokhoz· menni. 
Ezek jó uraink az eliinkh~ állntt:itott fatt•nsek, lakno.k mhulny1í.jn11 nem~K 

llth•nrhely alinR Kcreezti1rli s11t\khe11 l\llrispntakou, kik11ek nevllk alatt co1111itioj11kat 

aetnsukknl egytltt m11glrtuk. 
~zek R fent meglrt fntensek1111k hitük utáu való feleletek, melyeket irtunk 

meg mi is o. szerint fide nostra mediant", szokott pccsétllnkkel és subscriptiónkkal 
is megcrösltvén és az e1ponensnek kiadván, Ngtoknak, kgtéknek 11lázatosan 

elkllldöttllk. 
))atum, anno, die loco11ue diHtilll'to. Corrccta per uos Ngtoknak, kgteknek 

alázatos szolgtii Pét1rfi J,áuló m. p. és Karda .J1í11us mindketten Udl'arhely, 

Alias 'KcreszturH székben lakó nt>mcs emberek. 

1 Mt•gelö1.öleg 2ú él'!"~nek inontlntik. 
' IWibb 116 évt•snek mondat.ik. 
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UGOCSA VARMEGYE Székely Sándor 
BOSZORKÁNYPER 1715-BEN 

Boszorkl\nypor 1715-ben. n Én alább megfrt Tekéntctos 

Nemes Ugocsa vármegyében Szá.zfalu nevií faluban lakó Terebeai Fe

renczné - Veres Anna - adom t.udtára mindeneknek, az kik11ek illik 

eze1i reveraalis - levelemnek rendiben, qnod in hoc anno Jlraesenti 

171 ó Die 29 Mensis Octobris, néminémií homályos boszorká.nyeágMk 

nemével .vádoltatváu, megfogattam; az minthogy R7. Tekéntetee Nemes 

Vármegye proceBBualis S7.olga-Bfral.ját, cum sihi ndjuncto jurato As 

11eBSoro kibocsátotta.. ellenem colh1tcralis-inqnis_itiónak perng1llására; 

jóllehet némely homályos dolgok jöttenek ellenem, mindazonáltal ez 

'fekéutetes Nemes Vaim1egye ozt nem tekéntvén, gratiáj:l.ban vött, ily con

clitióval, hogy tovább én i11 magam11t jobb életben fogv1l111 semminemű 

oly dolgokban nem avatom, a ki az boszo1·kánynak füztéhe?. tartoz

m!k. Hoby ha pediglen csak legkissebbcn i11 avatnám magamat; tehát 

az Tckéntete11 :Se1nes Vármeb'YC ipso fücto mei;foggnttathasson, s ér

l'lemem 1zeréot a szokott u1ó1lon elevenen megégcthcsecn. Melyriil ncltam 

ezen revenalis·levelemet, kezem kerc11ztvouásával s Jll'Csétcrmncl meg

erösftvérí, az ide alább coramizálamló Nemes Vármc.,;yc ordiuarius 

szolgabírája és jnrassora előtt, Dátum Péterfalva, 11. Xbl'is, 1715. 

Veres Anuók + 
Coram me PAnlo Szabó (P. H.) 

Judl. luci. Cott. de Ugocaa m. p. 

Corao1 m11 Andrea Futamós {?) 

JuraSB. Incl, Cott. dc Ugocsa m, p. 

A b, Perényi család nagy-szöllllsi levéltárából 

Századok III. (1869), 67. 



VAS VÁRMEGYE Varga Endre (szerk.) 
URISZ~K. XVI-XVII. SZÁZADI PERSZÖVEGEK 

95. 

l589 október 30, Körmendt 

Jobbágyleányt .azzal vádolnak, hogy fazékban varangyo11 WMt szárit A leány· 
iagatl, a azt állítja, hogy f'088zalcarói boaazúból adták Jel a tiszttartónak. Az úriazék a 
vádlottat huazaclmagával letundö tiaztltóesküre utaaUja. Ha ezt le nem teszi, bonor
kányok módjára megégetik. 

• 2. Causa egregii Pauli l\UudesHeuich provisoris A contra Elyznbethnm 
Kathöna I. 

Azth mongya, hogy ez el multh wdeokben, hogy Vywarrul1 haza jeottem 
volna, zeoleomteol jeoweo eleomben egy hwteos drabontth. Monda, hogy vrl\m, 
chodak teortentennek mnsth itth az varosban : Tamochyne azonyom hazaban 
az mynemő zellyer azonyok laknak, hywanak be oda es mondak ennekem, 
hogy im ez Kathona Eorze illyen dolgott chelekedetth, hogy egy kys fazokach
kaban varakas bekath8 azal. Mellyetth e szolgalo leannyal ky hozatnnak, en 
oztand el ven teolok. Azertth aztth kywanom en ty kegyelmetekteol, hogy 
mondgia megh, mytth akarth aual az varakas bekaual chelekednj. 

1 azth mondgya, hogy eu abban bwntelen vagiok, en semmith nem chele
kcttem. Hanem inkab boszwsaghhan,' akyk engem be attnuak a tyzta1tonak, 
cok tettek oda. A1.erth imhol az en feyem, rakya ream tyztarto vram,5 ha 
affele ember vagyok. 

A azth mongyai enye engedek neky,az kegtek teoruenye raythn, nm men
che mngntth. 

I>clihemtum est. Myertt hogy az magi1:1t.rntus nem tnrtozyk Rcnkynek 
foyere rakny, az feoldes vr azon keppen, es feyett hatta emya, foyett penigh 
nem vette ell,8 hwNzad mngnwal, jamhor tiztesseghhelyekkel, vagy ferfy vagy 
azonjalntt reml leend, megh eskwdgyek 15 napra. Ha megh eskwszik, mentth 
ember, ha penigh megh nem eskwszik, megh eoletessek erette, mertth az 
varakas beka: etetes.7 Az eskwes es az menekedes itt in facie luci legyen zolga 
byro Yl'am eleotth, eoletese penigh eghetes legyen, ha mentthseghe nem lehutth. 

Uo. 4/Jv. l. 

1 Az úriRzék tagjai: Hollosy Sándor, Vas megyo szolgnhlrújit, (J"01·fj Gcrgt>ly 
u.ls:rolguhíró, Nmlu..~di Pál, Hcrt.űlnndj MihíLly, Jlollosy Uyörgy és ,János, Dc>i<•O György, 
Ankamylli Absolon, Horuutt. llliklós, llarllC'I György, P„protycuit.t. l•'iu·kus ncmns<'k, 
továbbá Simon llcnl'Clck folnsi hír6, C01·iini1rn .\liklóH, ZuhLy Péter, Kovnrh Miitó joh
hágyok p,s mé.'I mnglúvotl hfrák. Az úriszéknt. Erdődy Péter viiruagya, O•mrffy llol<lizs{u'> 
tiszttartójn, Mludm1euilh .Pál éti prrfoktusa, Zalny György hívt.u füisze Körmrnd vál'líba .. 
- l\. j<'g,vzőkönyvhöl PZt s n !lli-!17. sz. nlntti ii~yrkrt köYöljük. 

s Ntímctúj\'IÍI', Vus m. - Gü!lSiag, A. 
• Varangyos békát. 
4 liOSS7.ÚOOJ. , 
1 Esküdjék fejemre. (L. u nomcnklutlll'úb1m : fejéhez frlcl.) 
1 Ö \'iszont fejét felaj6nlottu, dc az clleuföl ezt (az esküt) 'lt'm fogudtu cl. 
'Étetés: mfagczés (méreg). 
a Az „redeliben itt pontosveRSr.Ö van. 

Budapest, 1958, 223-224. 
Forrás: 0. Lt. Batthyány család körmendi levéltára, C. IX. Uriszéki iratok. Körmend 1582-1609. 
kötet, az „uo" hivatkozással megadott oldalszámon. · ' 



VASVÁRMEGYE Horváth Tibor Antal 
BOSZORKÁNYOK ~S BOSZORKÁNYPÖRÖK SZOM
BATHELYEN 

A mi - szombathelyi - boszorki\nyaink többnyire nök, 
de fér fi is akad közöttük. Tudnak klgyó, farkas képében 
ji\rnl, értenek ahhoz, hogyan kell ji\mbor hbasok, mi\tki\k 
közt észvesztönek, bontónak lenni, tudnak Artani, betegsé
i,!et okozni embernek, Allatnak, parancsolnak a ludvércnek, 
ördögöt, farkast küldenek ellenségeikre, kincset, . elvesztett 
dolgot me1,1talUnak, de gyógyítani, magtalansi\got okozni 
egyadnt tudnak - pénzért természetesen. - Egy elökelöség 
is akad közöttük: olyan, aki 500 magához hasonló boszor· 
ki\nynak paranésol. · 

Nevük: saga, magica, malefactor, incantator, magyarul 
bűbájos, ördöngös, boszorki\ny. 

Ilyennek képzelték a boszorkAnyt nAlunk még a XVII. 
sz. vég.én is. Az új boszorka\.nytf pussal - aki mi\r az ördög
J,lel szövetkezik, annak hűségesküt tesz, mej!tal!adja az Istent, 
boszorki\nygyüléseket lAtogat stb. - 1686-ban, ·tehU hazai 
viszonyok szerint igen kodn találkozunk Szombathelyen. 
Boszorki\ny csak az, aki pactum habet cum daemonio et pro 
voto_pacti agit, mondja az egyik szombathelyi ügyvéd. 

Ha valakiről rebesgetni kezdették, hogy tud rontani, 
észvesztő, boszorki\ny, nem tehetett mbt, - önvédelemböl 
- pörbe fogta azt, aki róla ilyen becsületbe vi\gó - in de
rogumen honoris - hirt terjesztett. Büntetésül azt kérte, ma
rasztalji\k el nyelvén, nyelvvAltsAgban vagy mint latinul mon
dott!k ln emendae linguae poena. 

Ha azonban a vi\dat a vi\ros bfdja tehi\f hivatalból 
emelte, akkor a vi\dlottat előzetesen letartÓztatjAk, bilincsek
be verve - in vinculls - UlltottAk a birói szék el6, s bün· 
tetésül - amennyiben boszorki\nynak bizonyu! - elözetes 
kfnvallatb uti\n megégetését inditvi\nyozti\k. 

Ilyen itélctet végre is hajtottak néhi\nyat, de hof y hol, 
azt uem tudjuk. Hihetöleg a vi\roson lclvü') égették e a bo
szorki\nyt, mert a vi\ros - joggal - igen félt és sokat is 
szenvedett a tüztöl. . . 
1) 1616. 29. JanuariL 

Cau'!la i;ioblll1 Domlnae l'rlscac Kopaczy, rcllctao quondam Mlchaclla 
Kcormcndl ut actrlcla, contra honc1tam mullcrcm Annam con1ortcm Gab
rlcl11 Zabo, vclutl ln cau11m adractam. 

ln pcr1on1 A. Martlnua K.lsunyany. Ez clmult Z. Eorzcbct' AzonJ 
nap taJban ln anno 1615 nem tudatik, ml aondolatJabul 11 mcah nevezel 

' nov. 19. 

A Vasi Szemle könyvel 86. Szombathely, 1937 



21 
Actrlx 11cinyt eUele aJ1l1uto1 11ok1l Illette, hciaJ en bueoa b1Jo1 11onJ 
volnc:k h Jambor h1111ok keozeolt nvczteo, Azt la mont1 T1pole11y 1'11 
de1knen1k, hoaJ mc:11 latod, hoaJ SunJ l'c:h:r m11tk1J1 ke1111101 111 e:• vi:u· 
tc:o kazi:n c:a 111 I• mon!•• ha maaunk volnank, 11llJ1t mondanck, h1111J 
mindenkor meah c:mlckeznel rola. Adrt 11 mit tud, 11 ln 1lpc:urc:o11 1111nJ, 
mon11J1 kcayclmc:ti:k eleot rnm, melj 11J1l111to1 uokrul kc:Jl)'c:lmctc:ktul 
tecirvcn t vAr. • 

ln p11r1on1 f. S1ndrlnu1 lfollo1J cum protutaclonc, ne: vldcantur ln 
prac:11:ntum 11au11m 1e1c 11punto lntroml1l111e, dlclt, hu1l,I 11 1. fcleletelnck 
mclJct en ellenem proponal, cnnckem abban semmi vctkem nlnchcn, mert 
cn co kcayclmcknek mindenkor ln akarojuk voltam. Ax lu uunlom nem 
tudom ml okerl mind 1:11 m1911, mind cna::mct evvel h1horc:tJ1. Azért ut 
klvanom, hoaJ eo kca~·elmc ezeket, 11 lelket en c:llc:ncm propcinal, blzonc· 
cha m1111h. 

A. dlelt Nem blzonet ac:mmll, h~m:m luxta dcc:reta rc1tni Trlp. 2. 
tltulo 32 teorY(nl var. 

1. 1eeept1t cum pera tamen lndebltac, 
Dcllhcratum 1111, Az ura)'mnak u11J tc:t1ct, hu11J u 1. m11hoi I,, napra 

harmad m1a1v1l Jambor tlste.m:ahelJ uemc:IJckkcl c:1ku11Jck mcgh, ho11J 
eo nem monta uokat 11 aJ1lh1t11 uokatt. Ha meah oaku•)·k, mentt 
ember ca 1.x lndcbltan 11 A. rajta marad r. 4., ha mcah nem c•kusyk 
111 1. 11 A. ellen 20 f, marad, mc:IJnck ket rc:uc 11 hlukc harmad rcuo 
11 pcorcoac. 

1'1rtc1 concordarunt. 
l'rot. 1614/ICI • .JIS-.:1111. 

2) 1617. 6. Junli. 
Levita e1u11 Jacobi Narl)', tanquam ma11l11tratu1, c:ontrn mullcrcm 

M111d1lcn1m rclletam provldl quondam Mlch11eli1 K1ldo1, vclutl ln c1u11m 
1dr1ct1m, 

ln peraona domlnl M1i:l1tr1tu1 Emerlcua lbdJ proponlt, hoaJ ez cl 
mult ldcokbcn, tudni Illik 1:1 cl mull bul\'~11 lnncpchcn 11117 c:utondeoben 
11 mc11h nevezet 1. nonJ nem aondolvan u lsll:nl rnranc:holat 11crtnt 
valo fclclmct, acm ez vll1111I tcon·cnt nem rcllc:g\•cn, mcgb nem 11ondoh•1n 
11 11cnt b1111111gnak tl1t11111gnt ca 1ent kcutc:lc:t , utalatoa h:ortclmc1 cici· 
nck kcovctcset clcJbo vevcn, dlvcrsls li:mporlhus c:t dh·cral1 vlclhu1, kU· 
leomb kUleqD'lb embereke! aono11ul p1r11nnlkodot Cl utolban a meah lrtth 
Udcobcn ualan ezen ut1l1to1 chelokcdotlt kcovetven, KU11oarc advan utat, 
Zenit Martonban ment n plebanos hazahoz, mclJ ltth Wuvarmcalcbcn 
vaglon, ahol hasonlokc:ppen 11 eleobenl mcah szokott rut111111 kcovellll 
C:I 11 eo VCQCICICbOI ncmclj l1trokk1J egJbc taraalkodvan ulohan IZ fcrjct 
h1111n1I bekcvcl nlu9odv1n e1 leven, meah eolette, 111 mc•J chelckcdcte plu1 
quam Calnlnum homlcldlum. lnsupcr e1 doloanak lob 1lklllm11to111ti111l 
valo vc9hc1 vlteleben m•a•t chodal1to1 babonn buco1 balo11119al (mellet 
l1d1b1 rckctzvcn tarlol) 1egctctle, amelJct ln 1pccle m1111b1n, amint 
e11luvo volt tlmporalva c:s rekcazlvcn ln Judlclo contr11dlctorlo coram Judl· 
clbu1 ln conepectu eorundem produclmus. Mclj domlna Inak par111n11111a· 
nak kcovctc:sc ex lnqulsltlonc morc 1ollto 1urcrlndc facta lucldc app:i· 
reat. Azeri mint eHclc 1llko1 Cl maalea fcleol tcun·cnt \'Dr Dl domlnus 
M,911tr1tu1. 

ln peraona 1. Stcph1nu1 A1t1ln1k cum no1trl11 cum protc111clonc 
101111, no vldc•lur ln praescntem causam, locum ct Judlces ae sponle lntrn· 
mlal11e, d11:lt: lm latom, hoaJ eo keayclmck nem 1karl1 ezt dlfc!ralnJ H 

mlcrt boaJ nem 1k1rl1 co kcayelmck difcralnl, lollchct ho11J ~rrc a maJ 

1 ilpr. 20. 
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napra lc11tlmc nem voltam ccrtlflcatu1, dc mlcrt ho1J blzvan 11 cn artat· 
l1n111omb1n, mcah felelek, azt mondom, ho1J az mit az Domlnua M11l1-
tr1tu1 cn ellenem felel co kcayehDenek, mutan evvel nem llJ kellene 
proccdalnj, ho1J cnacmct meah fo1t1k volne Cf IZ toronben teltek volna, 
hanem lealtlmc 11 var11 tcorvcnJe szerint, emlnt ennek clootteo valo tcor· 
venJ t1l1lt1 volt, u11J kellett volne co kenelmeneL proccdelnJ, dc mert 
ho1J M11l1tretu1 uram e zcrlnt nem tart, ezt klYanom, ho1J en 1b1olv1l
tu11m es ez utan M11l1tretu1 uram Jarlon 11 Var11 clco teonenJc szerint. 
Teorvcnt varok. · 

l'rocuretor domlnl A. dlclt, ho1J ennek 11 1. klv1n1111n1k semmi hele 
nlnchcn, mcrtt M11iltr1tus kczcnel ea arc1tomb1n leven, tartozik meah 
fclclnJ. He ml lnlurl1J1t 11 mcah fo111bul preetcnd11J1, •Ital mcnvcn ezen 
az dolaon, 11 utan kercaae. 

1. cum prote1t1tlone ezt mondata. ho1J cn nem 11 M11l1tretua ke· 
:zenei v11yok, hanem 11 Ur eo n1naa1a fo11111b1n v11tok, azert ex l1tl1 
retlonlbua klv1nb1tom cn estet, boaJ blro uram u1J proccdelJon, ut aupre. 
Potlt Judlelum. · 

Dcllberatum cat: Mlvelho1tJ M11l1tretua kc1cncl v11lon, tartozik 
mcah fclclnJ. 

1. ultcrlus, ut aupre protcstetur ct dlett: HogJ 1 Trlpartltumnalc con· 
tlnentl1J1 zorlnt ihol ezt lrJak, ln 1ccund1 parte tltu1o 32 1emmlnek m111t 
nem vraem, hanem ln primo rclJ>Onalonla tcrmlno al ln cauaam 1dr1ctua 
ln caput auum aubmlacrlt, ezert a 11crlnt az J. ezt tel1Je11e1el ne11IJ1 ot 
ed caput 1 zcrlnt. 

Procurator · domlnl A. dlelt: Mivel. ho1J ez 11 causa m111b1n enni· 
ben rendbclJ aonoaz ehclc:kedetlt fo1lalJ1 hc az dnmlna Inak, mclJ vetke~ 
nek ncmclJ reazct 11 lnqulsltlo be bo1t1, azert erlminls pene ponderatur, 
t:zcket ez vctkckct dlatlnctlm lol rumln1lv1n az domlnu1 arbltcrek, nem 
mehet ez clt1tu11 loeua szerint az domlna 1. mind enni faetu~ mellet 
olllen almplielter cl, melJet ez domlnua M11istratus nem 1ccept1I, hanem 
11 eo aok vctkel ca külcomb kUlcomb fele chclekcdctl szerint relcl1IJ1 H 
l·re, mclJheol plcno numero luxta bom11lum az domlne 1. czpur11lja 
m111t. . 

J. ulterlus protcstando dlett,: Unlca cat 1ln1ul1rl1 penone c.xlsten1 
Cl a pcor la csak c1J per ac, ha echcr v1l1klnek dato. acd noD conl:':uo 
teorvenJ zerlnt fejet el ltclik 11, caak echer ltclhetlk el Azcrt az 1. lnhee 
rct prlorlbu1 aula 1lle11tlonlbu1 ct petit Judlclum. 

Domlnua A. ut aupre, petit Judlclum. . 
Dellbcratum cat: Myertt ho1J ez ceusanek et per clrcum1t1ntl11 evl· 

dcntlala v11lon, nertt olljan almpllclt" ez cltatus locu1ho1 ponderelven 
11 c1u11t, nem refu1l1lbat llllcn n•IJ dolo11ban, ezert ez Oraz111h tcor· 
venjc aerlnt ln cxpuraatlonc 111 plcnua numerust nem evltalbattla. lalhir 
15. dle coram caatellano, ludl.:e ncblllum ct 1cn1torlbus quadr11c1lmo ao 
bonee fama:, condltionla homlnlbua expur111lt1 m111t. akor 01ta0o co 
ke11yelmek almlll modo ln tribunell convcnlcntce teo"cnt mond1n1lc. 

Protcst.itur dc lsta delibcretlol'e et eppcllatlone, (hoaJ 11 Urnakl' 
Non ·trenamlttllur. 

· Prot. 1616/18. 179-181. 
3) 1628. okt. 21. 

Nemca Gorup Jlnos, a azombathclyl vAr provlsore ddat emel De· 
VC'caerl 11111 C1l1m11l1 latdnn4 Dorottye ellen, mert 1628 MUyú' 1po1-
tol aapJa tlJban azt mondotta r6la. ho11 

1 A dr6Jclbon lcvlS navak ·lthuzva. 
' febr. 25. 
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„lm 11 11 Ty1tarto nem tudom, micsoda nchczh:lcsekct vett fcleolem 

es kne11ctcsckell Illett, de bl1onyall el hyd11yc, lm 111.My11 for rcam, ho11y 
u11y Jar, ho11y aoha Jo nem !eszen bele, mely ky mondott 111ok utan rcü•yd 
Jdwn u11y Jart 11 mc11h nevezett A., ho11I hyzonyos ta11J1lhan mc11h fo11yat· 
ko1ott cl •cm fclcb•ratalnak u11t nem lehelt 11 te11tchcli fo11,·atknzaM>k 
mjatt, acm pcdlghlcn btcnhcz valo tartozo hala aduyt u11y ~em •yhctl 
vc11bcz, 11 mJntth kyvantatnck. A1ert c:z okhul lattatlk 11. I. a111ony 
11ovalnak ercyu mindenben cffectualtatny. J11ltur ldcm A. ex parte pr•c· 
notatac mulicrl3 1. tamquam publlcu1 ssgc (!'> ugl mint az kik emberit 
vc11tcnck c1 fo11latlr.0111t chynalnak 11 embernek ta11lalban." 

Mivel orszAggyülések idején tör·:ényszünet van, clha
lnsztja a bfrósAg a tArgyalAst LukAcs' napra. 

Prot. 1626131. 195--196. Kivonatosan közölve. 
4) 

0

1634. m6rc. 
Bakos Mihályné Kazó Zsuzsanna ·vádolja V-szary 

Szabó Mátyásné, Szily Katalint, mert róla azt· mondotta 
- 1633. Szent H'roms,g• vss,rnsp "iban -: „Te eördeön
ges, te miattad sinlcődik cs betegeskedik az en glermekem". 

ltélet nincs, mert a felek kiegyeztek. 
Prot. 1631136. 273. Kivonatosan kijzölve. 

5) 1640. dec. 3. 
C11usa nobilis Gcorgll Nagy, ludicls oppldl S11harli:nsls c:t tamq\lam 

Maulstrus, ut A. contra provldam mullcrem Hclcnam rcllctam· provldi 
Andrcac C1uppon, vclutl 1. 

Pro pracfato A. Stcphanus Cosa proponlt, hog)' ez 1. 11 Isteni fi:lcl. 
mct fc:lrc tcivcn, c1 vlla11y türvcnnck Is hUntcksc:tül nem rcttci11hvcn, 
ürdÜll)' mcstcr1e11c:I 1lmboralvan, príma Octohrls ez lc:lc:n valo 1640. · esz· 
tendühcn Ide be IU\'c:n SxombathdJ varasha, tudóssa m11g11t fatc:ah·an, 
aokakal cl hltetycn, ho11y tud azt caclckcdnl, ho11y aszonl embernek 
glcrmc:kc nem lehessen, ha k)'tül mit lupnek, azt tud11Ja vl11ha hozatni. 
E1ckcl sokakat el hitctvcn, fl1ctcat la vet c1 lllctcn dolo11ban ncmc:IJ 
1111onloktul Cl fcrflaktul. E mclct azzal pupllcc n kérkcd\·fn, hOll)' öt 
1111 cmbcrnct paranczol, 11 kik aban az szerzetben vannak cs hoay 11 

mcah holt Hottlanlnc 111onlom fcJck volna cs e Mc tudamanlal 11 ki 
penzt tatai, rl·11zc Is vaglon benne. Ezt la hona tc,·cn, hoay nllvan tud11la, 
hoay ludvercz alotoaattla Szombathelt, Cl ha ü neki flzctncnek, ü neki 
vaglon aban mcstcrsc11c, ho&Y 6 e fele ürdügy glutogat11okat el tcrcthety 
cs 11 var11tul tlz forentot Is kert, arra fclclvcn, hoay ü elküldi az Lud· 
vcrcz ördü1üt, az mint hogy Vcpb61 Is cl kültü cs flzclt.cnek la crcttc. 
Ezeket es töb ezekhez hasonlo ördöay mcstcrscgckct eJ besnlvcn publlcc. 
ca embereket amltvan, penzt tülök csalvan, mint e fele ördü&el zlmbo• 
ralvan, tay bo11orkanl ellen. maga vallasa 11crcnt tür\'ent vsr, 

1. personaliter ln vlnculis utando, my az ludvcrcz dolaat Illeti, azt 
most ln toto valMa, az lop11ban valo meateneaet az 11crent e mellet 
most Ii. azt valHa, ho1y 111oalto aban az taraasa11ban, a töb reazct pcnl~lcn 
az actlonak slmllclter taaadla. . . 

P'o"urator A. protcstal az l·nek mutanJ coram trlbunall lct vallss•· 
rol, az hol aonosz ördö1y czclcked('tlt ca mcstcr1c11ct nllvan fatcallla, 
aklcrt orsdaunlc törvcnle szcrent klvannla, az A. ho1y törvcn 11crcnt 
me1h büntettessck. 

' okt. 18. 
' Jún. 11. 
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Dcllbc:ratum cal, S1or111lm1to111n me11h olv11v1n 11 1ctlon1k min· 

dc:n renclt, az 1. 111unnak 11 arra valo partlcularla ta11ad111t, melJ coram 
Capltularl penona ct trlbunallbu1, de ldvalt keppen u nllvannlo nlla· 
11lt, noha azon nlelvc: vall11ara flnall1 dellberat!ola lehelet volna, mind 
azon altal mint ho11y homall alat lattatlk u blrak uralmek elöt leni 11 
I·n•k fcllllll mc11h Irt vall111, ho11y azert loban kU teHC•k ca vlla11011111r1 
lölün 1 abul c.ontruc:n1 ludlclum le11len, tartozik az 1. 111onJ matul fo11· 
van tlacn ütüd napra Sub1tltutu1 Blro cs Eakllt uralmek elöt ele11endö 
bl1on1111okal m~11h bl1011ctanJ, hogy ti 1oha ürdüni:ü1 nem volt, lem 11 
loput marhat vl11ha hozatni, 1cm 11 Lydvcreict c.I kc:r11ctnJ, 1cm penl11lcn 
bete11eket 1v111l nl1v11l1ban eset u boa1ork1nloktul me11h bantatot embe
rc:ltet l\rdö11y meatcrac:11el 1v111y bo11orltan11111I, hanem l1ten11 tudomanlal 
vltto lo11lcn vc11hc:1, mclllet ha clc11cndö kepcn me11h blzonet, akor arrul 
törvcnle Icu, hol pcnl11lcn nem. 11 1ctlon1k merltomla 11ercnt me11h bUn· 
tettetik, 

Anno 1640. dle 17 febr. levita pr1e1crlpta c1u11 pro A. ldc:m, qul 
1upr1, Klvanla, hug)' az fulllUI mc:gh Irt dcllbcratlunak elc:gct tcalen, E11lcb 
erant 11on tUrvcnl h~iben maradglon e• az l·t cunvlncalnJ klvanl11. 

Dcllberatum c1t: Mivel ho11y az 1. 11 lc:lcn valo tcrmlnuarul blzonlue 
levon 11 fc:llllll megh Irt dc:llbcrallonak 1eml reuelbcn clc11et nem to11en 
a IMcnd lattatlk 11 actloban me11h lrattatot i:ono11 szemelnek lennJ, 11 
mint holl)' 111 ull.ibcnJ terminuson valo. m•11• nlelvr:n vallua, mely lat 11 
blrak ur•lmc:k c:IUt, nllvan mutattla, Annak okacrt, mint e fele bUö1, balos 
varaalo bu11ork1n, or11111unk törvenlobUI crdcmc: 11crcnt mc11h bUntctto· 
tik 1 )Mih 1111ettetlk. 

1641. 1c:cunda dle Ma)', A1 Ur cU Na11)·sa\ga Dr11kovlc1 Olor11y pu„ 
pcök urunk c:U na8)'dg1 tlztartola altal fllc:tcaert Tozc:11l Mlhalj altal pro 
fi, 16 cl boc11ta cHolo publlcat gono11 uzonallatot c:1 a tcrtla parte kivan· 
tuk 11 ml varo11I l11111111unkat tcnoro prlvllegll, de e6 kc11yelme me11h 
nem atta, rnollrl.il my la protu1taltunk 11 Nemes Captolanbin. 
6) 1642. 'pr. 11. Prot. 1640/44, 71-73. 

He1 Anna bcvldolJa HorvU S11ppanfö1G 0)·örgyn6, S11lnoc1)' Z1u0 

111nni\t, mert róla Hl Allltotta: 
„ho11y te azt celckctted, hu11y 11 cn anl1m glermeke ruhal1t magad 

dalkalaval cl lopattad e1 abban me11h förö11tötted a v6ghre, ho11y 11 
anlnm teje dalkadhoa r111ad11lol\•. 
7) 16.51. nov. 22. Prot, 1640144. 213. Klvonato11n köaülvc. 

N6moth S11b6 Györ11yn6 bepan11zolta Uako1 Jinoat, hogy róla 1 
blr6 hidban 61 Jelenl6Hben azt mondotta: 

„Blro uram, H az Hzony olllan, ho11y mii 11oma1ed11ya uaonlat 
rea lterte, ho11y boazork1n1111111l valami 11ono11t va11J ma11amna~, v111y 

• fele1e11em:1ek, 1v111y 11yermc4tJmnek, 1va11y penl11hlcn valamely marham· 
nak t1eleked11ye, mintha ezen u11ony bo11orkan111111al llno, ava11y olljan 
1ono11 11cm6IJekke• edllJet lrtene", 
8) 1654. m'rc. 13. Prot. 16.Sl/.S4. 99. Klvonato11n közölve. 

Lettcnck törvenlek Itt 11 Szombathely Varuban, re11J Jo 11ok11111 
11erlnt. Jelen leven Urunk eö Na11yd111 1ecretarlu1aa, Bomeml1111 Imre 
uram, nrbelJ porkolab Czcnkj Marton uram, varoa) ea tanaczbcll uraim 
k&nUI Gorup Jano1, Hctc1y Andr11, Damuko1falvaJ N111y Olör11y, 
Kuprlca lltvan, Kulc11r Balu, Czer Glör11y, Loncdca Mlhaly, Horvat 
Szabo Mlhaly, Somo11y btvan, fcöhell)'mestcr Czaztj Jakab, varu hadna~la 
PU:aJ Balent, v1ro1 notarlu11 Nyul Marton cs teöb convocatu1 uralmak 
Jellen letekbcn. 
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t:auH nobilis ac clrcumspcctl Johannls Hcs, ludicl1 l1tlu• Clvftall~ 

S1barlcn1l1, utl Ma1111tratus ct A. contra C1th1rin1m G11pu cunsurecm 
clrcumspcctl Andreae Uo11n1r clvls Saharlcnsls. utl ·1. 

ln persona etusdcm domlnl M111lstratu1 A. noblll1 Joannee En)·cdy 
proponlt: Ho11y ezen 1. a111zony 111m az Isteni törvenytul, 1em az vlla11I bün· 
tcte11tul nem felvc.n, 1cüt mint ezeket ferrc tcvcn, ürdön11111 varulanokra 
advan ma11at, ln anno 16.53 clrca fc1tum P~ntcc111tls' Domin!, v1r1ku11 c1 
mer11~1 bekaket ncJ,·1:n, azokat meuh foitotta cs mc11h uareztvan, mc11h 
törte, Q porl\'al hol awlt, hol p~·nil!IC:n füt ctkckct hlntet H füzet bon 
hellct cs ugy etette m<gh muMtokal, mclybul t'11111tta11okRt, nlfl)' c1 ha· 
1101 hctc:11h1e11cket 1:1 n)·l11,·alakut szerzet. lnaupcr C:'Z Jellen v11lo 16.54 
cztcndc:öbcn circa domlnicam Scxa11caimac• nem 11ondulvan mL'flh h111111· 
aa11hbclJ kütck'l1c11hct, hlxonios lator t1r11lhux, up~· mint Itt v1l11 Ci11p11 
le11lc:nc:kkhc:1 advan ma11at, lnncld Szomhathcl)•rul ax ura hlra c1 ak1ut11 
nc:klll cl11ökct c:1 11 uranak fellea partck1l1t, 1 kihez fcrctct c1 blrhatut, 
ellopta c:1 elvitte. Azon lator taraalv•I 11 utban c1 bllonlus hclyiekhc:n 
f1)·~1l1nkudot c:1 parunalkudot, puc:nam super hulu1mudl m1lefley1 ln 
11encr11l Kc11nl dc:crcto 111nelt1m lneurcre non formld111do, Minek okac:rt 
klv1nnl1 c:xc:n D. M111lstr1tu1 A., ho11y ezen mcgh nevezet 1. fc:llul mc11h 
Irt 11onu1 czclckedeth:rt orua11unk cli.I törvcnnlc uerlnt c:rdcm'ca. kepcn 
mc:gh hwntetc11lk, be 11dv1n blrak uralmcknak 11 eü ollc:ne pera1111tatott 
lnqul1ltlot 11 pro lumlne liter• Cz. notatam, mclyrul ezen 0, Ma11l1tr1'•Js 
türvenyt var. . 

Az 1. ncmcllc nc:rcnt euram trlbunall cllö alvan, 11 ·mund11t1, 
hu11y oü 11 1ctlun11k c:l1eü reuct nem e1clckcttc:, hanem c:111k \'llaml fekete 
e1l1111t 1111 an)'lanak sxc:mcJ f1Jd11lm1rul huxut vult ctxer, mlvc:l azt ju\'I· 
!utak 11 embcrt·k, Ami penlgh 11 Czapu lc11lenckell valo ic:lmcnctellt Illeti, 
Jolehet uok hlv1111r1 elme'lt velek, dc: 1cmmJ 1lono11u11hhc:IJ küzj nc:m 
volt vulc:k. t>1rtc:k1lat 1em vltc 111 Uranak, hanem nmlt elvlt. mlgal volt. 

Prueurator D. A. protestull az 1. Melc:tln, ahol u c:ü ellene erl12111t 
aetlut nemc:ly nuelben c:11ykc:pc:n ta11adla, mbkcpcn pedl11h qualllle111lh1, 
minek okac:rt 11 I>. A. 111 lllc:tlnc:kbvn azukut urni111unk cleü tür\•enlehL'lC. 
mint penl11h 11 be adut lnqul11tloho1 flrmltcr r1g111kodv1n, luxta c:111dem 
ez 1. elh:n türven)'t var. 

Dellbcratum c1t: Mint hull)' maga fc:lc:ll ut az 1. aszun)'• hull)' azon 
fekc:ta czlganak orvo111111t nem gono11 vcgre, 11 mint 11 actlo tartla, 
11cr1c:t volna. hanem ax ede1 An)'anak uümc:I hal•1lu~11k c:1 fayd11lm11snk 
volt1n1k, c:1 arra tanetuttAk mbok, ho11y 1 fekete: cd11a az szöm f1yd1lom 
ellen t11en haznos volna, amint o maq battla Glakrul hozta I• 112:on fc. 
kete ezlgat, e11 azzal elt, nem varako1 bckaval, az mint az actlu tartl11, 
mely cbelJ quallfieatalat tartuilk u 1. eh:gendeü képen meph blwnylt1111i 
var11l blro .uram elüt tc:mpure ct lueu per c:undcm praeflgc:ndo, Ami 
penlgh 11 mbodik punctomot nezl, Ju lehet azon 111zon)' nem ta1111dl11 
coram trlbunall, ho11y cl nem ment \•nini Czapu le11lenekel, ma11a 111111 
portek1l1t m111aval elvevcn, dc hogy eü faydalankodot volna vetek, 11.t 
vakmcrökepen t111adla, na11y cskwesscl, mel)•nok maga mentsegcre nc:m 
ele11endeö, ez okaert almpllcltcor ta11advan azon 11onoz ezelekedctel, tar· 
tozlk ma111t . me11h mentenj ne11yvenct ma11aval jambor es tl1tesechhclj 
ucmlelekel, mely ha mc11h menti va11y nem menti m111at, bl1onylt. v111y 
nem blzonylt, azon blro uram elöt 11 Jövendeö varosl törvenyszekkor 
torvenle lezc:1„ 

Anno 16.54 dle 3 Septcmbrl1 lev1t1 praemlssa c1u11 et pro D. Ma· 

' jlln. 1. 
1 febr. B. 
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1l1tr•tu1 actorc ldem, qul antea et cum y1dcm klvannla, hun• 11 1. 
uzony • föllul mcah Irt dcllbcratlonalt clcaet tcalcn e1 quallflcata felcle. 
tlro allcsa blzonsaalt, a m11odllt puctumra, a hol taaatta 11 actlot. men· 
ezen mcah m•i:•t· ncayvcnct maaaval, alloquln flnall1 torvcnyt war. 

A1 1. Úzony 11emellc 11erlnt cle6 alvan sem blzony111lt nem pro
ducalla, 1em penlah mcnttcalt, hanem klünlörcah alazato111n 11 tor· 
vcny11cknclt 11 hütvc1 uraval ealctembcn. 

A. protc1tatur et petit flnale ludlcum. 
Ddlbcratum cat: Mivel hotZY 11 1. aszon)' 1cm a duc:umcntomanak. 

1em penlalcn cxpuraatlolanalt a föllUl mcah Irt dcllbcratlo 11crlnt eletet 
nem tcazcn, 1cc'.St, mint documcntomat, mint cxpuraatlolat 1lmpllcltcr 
omltalla, or1d11Un.k törvcnle 11erlnt, mint huay oml11slo documcntl est 
amlsslo causac, azcrt mint a fclu aonoztcvcó crdc:me szerint mcgh bün· 
tettetik cs fele vetetik. Prot. 16511.54. 330-332. 

9) 1654. nov. 26. 
Szabó Mlh&llyn6 Kaldy llonilt boszurkilnydgért mcgéactlk •. 
Prot. 16.54/58. 71-72. Kiadva: Va1I Sicmle, 19.16. 108-113. 

10) 1657. azept. 11. 
Kano.vh:h 'J'amil1n6 panaszt tesi, hugy <.iáll <.icrl!clyné róla azt mon

dotta: „holt ember felet vcrltta clott blzonlus napon ltZcttc, kinek oly 
büzl volt, ki mlat 11 c:11i11 ucza nem marathatt", 

11) 1659. azept. 10. Prot. 1654/.58 • .519. Kivonatosan kü1&ülvc. 

Szappanf6zü l'ill öncll)'c pana11t tcs;& 11cmc1 Thapulczay Mlkl<11116 
ellen, mert azt mondotta róla: 

„Ordög Vili)', ludvérczcs, u ürdö11ük hozták neked az pénzt, 11 kit 
nekem att41, és azért költ cl olyan hamar én tólem". 
12) 1666. dec. 10. Prot. 16.58161~ 3il-373. Klvun::tosan küziih·c. 

Causa nobilis Catharinac Sandi, Mathl111: eondam Sartoris Huri, 
r1:1lctac \'lduac ut A. contra honcstam mullcrcm Susannam Nemet, Bene· 
dlctl cundam Körmendi rclictam vlduam, vclut 1. 

l'ro A. Bornemisza cum nostrls azt mondgia, hol!)' ez 1. nem tudatik 
mlc1oda tZonoszsaahtul vlscltctven az el mult 1666 c1&tcnd6bcn Sz. Mihaly' 
n1p talban lt u Szombathely plarczon Va1varmcalcbcn, ez Domin• A. 
Sz. E")'hazbol Júven, rca akadot, hlrcbcn, nevebcn mcah alalazvan mon· 
dot, am hull)' jüvc cl6mbcn, nem titkolom mar toah, mind ez vllaah 
clöt azt mondom, hoay e mlat holt meah az en cde1 uram. ltem az föl· 
llül ncvezct cztcnd1ibcn Sarlo1 Uoldoah Aszony n1ptaiban, Blrham Kata· 
tul rea !zent e.zen .!!\. 11zonyra, Ily ayalazatossan mondvan, mond meab 
neki, hugy ereszen mcah 11 uramnak, hot)' csak sz altan m:heucn ki. 
Pocnam ln ;:cncrall Reanl dccrcto 1upcr cmcnda llnguac sancltam non for
mldando, mely lnlurlat ezen Domlna A. aszony clcvcn dh1ert feöl nem vet 
volna. Klvannya azcrt ezen A„ boay ket üdöbcn valo factumert · külömb 
külömb mcah büntcte11ck ln dupla cmendac lln11ua" pocn1, klrül ·ez ·A. 
torvcn)·t var. Prot. 1664168. 299. 

13) 1667. 
Causa . nl-blll1 Annae Keczke1, prlmum Grcj!ory Vaszari, ddnde 

Andrcae Farku dcmortuorum rcllctae vldu1e ut A., contra prudentem
e• clrcunirpcctum Andrcam Szappanföz6 ut I-

Pru A. Bornemisza cum no1trll proponlt: mlkepcn az jelen vale> 

' 1zcpt. 29. 
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Jb67 cHlc:ndlihn Husvlt" nap talhan Ali cmlétc:t 1. nem tudatik, micsoda 
11ono11 azandckbul az mcJ! nevezet A. uzoni ltrcn Szumbathclcn Vu. 
drmcglcbcn az Glönf,!lii1 uczahan lrvli azon 1. m11J,!11 h11ahu1 hivatva~ 
hlr~bcn nevében meg moc1kulta mond van hozza: v1111I l•i!•dod, vaJll ncni' 
mcJl ettetek vllA11A1 fclcaéacmnck,, mert már csak h4rom hctlg clhct ••• : 
14) 1667. 1 rut. 1664/(18. 4CJIJ. Kivonatosan. kiizölvc. 

. Cau11a huncstac mullcrls l: rsul11c Andrais, consortis prudcntis ct 
carcumspcctl Jacuhl Mai:lar ut A. contr11 prudcntcm 11c circumspc:c~um 
Matthlam Kurhar, alltcr Kranin alitcr Varga, ut 1. 

l'ru A. Uurnc.mluu cum nustris proponlt, Mlkcppcn az jelen valo 
1667 csztcndühcn circa fcstum hcull Mathlac" apustull 11 cmlctct 1. nem 
tudatlk micsuda gunou 111.andckhul nemes Hahos Adru akkurhcli hiro 
uram ltt~n Szombathch:n, V11Svarmcgichcn h:vó hildhuz hlvatvan az 1. 
asxunl, azon biro uram c:s tcöh böcsülctca emberek elölt Is azt mondotta 
11 A. auon felül, fejere teszem 11 kct ujamat, hul!i cö czclckcttc. ut a 
nlavaliamat, aklhcn val!iok, 11crt f,!iogicczun mc11 cs boczasson meg, 
dcrófllminc hunuris ipsiul! A. valdc 11ravl cl maniíc"to, Vcllct lt11quc 
cadcm A. mcmuratum 1. • .• ln .pocna cmcndac linguac convlnéi, lege 
rc11nl •le dlc~antc. · 

Anno l66i dic 19 Ucccmhri1. Lcvata pr11cscns cuuH ct iuxta r.rcc· 
tam actluncm suam pru A. ldcm lJUI ln prlurihus cl cum ysdc:m petit 
hidlcuim. 

Pro 1. Mollony cum no,trls ct curn J!cncr111i protest111ionc dicit. l>uto, 
aed nun cunccuo, •1 'luld pracmlssorum conllJ!l!llcl, lam non lnlurl· 
osu ull A. practcndcrct nelJUe ln dcruJ!amcn honorls in acthuu• "Pc·;i· 
flcata vcrho prol11111 fulucl, ,·erum ln actiune spc:cificutu, lcsto ct pnno 
per lhidcm 1pccilic11tum Andrc11m Huhos attunc illlliccm Suharlcnscm cum 
assoclato Ipse l. haldonc hulu1 Civitatls in ct ad dumum lpsius A. 
ratlonc culusdam -c:xactionia dcl1ltl Icu contrihutiunis huiull Ch·it11tls 
mlasus cxtltlssel, ldcm 1. cx cadcm commiHlonc pr1ctltul1t1 ludici1 ccr· 
tam v11cc:am · lpsiua A. uhduccndo, llllcu c11dcm A. minut11 vHhis su~~c· 
qucntlbu11 lp11i f. fuiuct, \•ulgo dlcendo: sem az Isten, sem RiC ciirdül! hc 
nem 11lüznc titeket 11 sok adu flzctcsscl, dc mcf,!h hld V11r11h1 Mattias, hogy 
bizony mcgh banatom \•clcd. Lcgh otton azon s:cokra kövctkczcndö el· 
azakan az l·t klg)·o kcpchen, almaban ugy cll nipdcztc, mardozta, ho11y 
harmad n•plara vert kollctct pükn)', dc kilül csel, azt nem tudallya. Hogy 
mlntlart pcdlgh azon fcncgct~sc utan valo cycl csel raita, abbul glanako· 
dot ezen A.· aszonyra cs u11y mondotta legien, ha mit mondot, dc nem 
valo11gossan ln cuntcmptum aut dcrogamcn honorls, ha cö tölc az A·tol 
esett o azon vc:lctlcn eset ralta, Isten 1 m11?11 az A. tudl!iu per hucquc 
aemml hiiczti:lcnscJ!el 11. A. aszun)' ellen uz 1. 11. cii lmagln1tioi11,·aJ nem 
tct ca nem 11 ufh:nd1lt1. hog)' pcdlgh ezek mind Illy lcttcnck. legien, 
kesz az A. mcgh hlzun)'elany cum termlno ct 11 nccc11um (I!~ forct, 
proprlo ctiam Juramcntu vcrlflcarc, nun l'l"CUS prai:allc"11um factum 
fulsse. · alc ct ctlam dchoncslatlonem qulbus aatlsfaclendu pctcrct aul 
abaolutioncm. 

Protunc A. protcstall sulemnltcr, az I-nek Clf)'massal m:iaabin ellen· 
kez.:ú fclclctin, •hol tudn)·lllk cay fdöl az 1ctloh1n spcclficalt jnlurlosa 
azokat n)·lvan meah vallya, mas felől pcdigh lmlll)·cn amollyan deci•· 
ratloval azavall t..ödüractny akarja, leah dcrckash mcntscact abban hcl~·· 
hcztetl, hon• az 1. az A. aszon)' fencactteslt halutta volna, hogy tudn)·lhk 

11 Apr. JO. 
11 febr. 24. 
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ha11ho1 menatellt ea 11 adu bo 11edceet mc11h banattya vele, do ezen 
practendalt a1aval 11 A. a11onynak aemml attal nem constall, a mint 
ho11Y (ha fo11 klvantatn~·) kell 11 lrant ma11at me11h menteny, mind a1 
altal dato, aed non conceuo. bar mondotta Is, dc mlc1oda boa1orkanyu11-
nak Jelet kovcthctlk a1 J. ezen 11okbul, nem ue nem volt ez 11 A. 
auonynak ennyhany uttya, mely mellet praecedalvan 11lrant könnyeb· 
ae11ct tudot volna ma11anak talalny, tudnylltk vaJIY a höc1Ulctc1 Var11 elei· 
ben terjec1tcnl, annr. sok aduzaalnk aullyo1 terhet, v111y vc11ro ha m11-
kent nem lchctct vo na, fUldea uraho1 11 folyamodvan, mind lllyen reme· 
dlumokkal könnyeb1e11et 11erc1ven m1111n1k, mc11h b1nath1tta volna a1 
Inak ralta tct alkalmatlan11111t. Dc hiszem 11 1. prucatora m1111 11 me11h 
v11ly1, ho11y Jol lehet catcnck 11 A. 111onytul valami fenc11ete1ck a azok 
utan t1l1lta 11 l·t v1l1ml n)'aval)•a, melyet 11 emberi minden testi fo11lat. 
ko111 1la vettctct tcrmca1et azokot m1111v1l hozn)', mind 11 altat am 
nylvan maia la rnc11h vall)·a, ho11y ea nem tud11la, ae A, auonytul o 
va11y kltul .let lcll)'en 11 lrant valo banta11, ha azert nem tutta hl1unyua0 

11n, ki mlat lct dol11at, ho11y merte 11 actlohan apcclflcalt azokat oly 
bl1on)·o11an, oly v1laao111n 1 oly böc1Ulctc1 emberek clclt 11 A, 111ony 
ellen ki mondany. V'11re, hogy ncmcly lnui11lnatloval akarJa ma11at 11lvalny, 
11 11:m h11r.nal, 1cllt aura vallya, m:rt hl11cn miden 11 actlobcll azokat 
mondutta, akkor 1cm halmazba nm 1:11lcb nyavallah111 nem vult, hanem 
Rlhl rrae1cn1 ex pracennccpt11 lac1lonc honorlR IJ1lekcr.ct 11 A, a11.lnl' 
höc1telcn1c11crc, mcllyok lllY leven, klvAnn)'a 11 A. asszony, ho11y 11 • 
ma11a nyelve vallua 11erlnt ln onero actlonl1 convlncalt111ck. 

l'rocurator J, lnha...,rcndu pracmlHI quallflc11tne re1pun1lonl1 auae ct 
lbldcm petltu tcrmlno, Quantum ad modernam 11lh:1111tlun~m. r'rocuratur 
A. dlclt, .qund cadem 11le11at10 aulum practcrltam actloncm declararet 
ct clrcumacrlhcrct, ldeo hlc ct nunc rcpllca lndlgcrct, lnh11crcndo 1111tur 
pracmlHlla aula et petit 1.bldcm re1crvando procuratorl1 facultatcm. 

l'roc; A. protcitatur 1upcr ltcrat11 confe11atl1 procuratorla 1., qu1e 
1lquldcm ln1ufflclcntla e11cnt, ad 1D 11lvandum, quln lmo actloncm acto· 
rl1 conllrmarcnt. ldco luxta cadcm petit flnalc ludlclum, rc1ervando etc. 

l'rocurator 1. lnhacrct pracml11l1 1ul1, re1ervando 1cmper procura· 
torl1 f11cuh1tcm. . · 

Dellheratum est: Quando quldcm praemls11 allc11atlo prueur11torl1 1. 
ad meritum actlonl1 lnaufflclcn1 ct ob1cura c11c vlderctur, ldco rcapon• 
dcat dlrectlu1 1. 

Procurator 1. rrote1t1tur 1uper hac dcllhcr11tlonc et llrcat tcmpurc 
1ppcl11tlonl1 rcvldcrl facerc, dlclt, quod 11tls clarc et quldcm qu11liflc11tlu1 
lam antca rc1pondl11c, qulhuR lnhacrendu 1uhjun11lt, quod vcrba ln ac· 
tlono prolata non dcro11amcn honorl1 lpslu1 A. ex contumacla 1. facta 
ful11cnt, dum ln pracscntlam protunc lam surra spcclflcatl Judlcl• ad 
ln1tancl1m lp1lu1 A .. ldem I, advocatu1 cxtltlnet antcrrogatusquc fuluct, 
utrum lp1c J, cadcm vcrba acpc rcpctlta protull11ct, ad quam lntcrrolf&tlo· 
nem prout 1upcrlu1 lam allc11111ct H resolvluct, quod ex quo lp11 A. lp1I 
1. mlnata fulssct, lmmcdl11tc 1ubscqucntl noctc ln pr11cspcclftc1tum mor· 
hum lncldlssct ex 1u1pltlom:, quod practcr lpsam A. lnllrmltas lp1lu1 non 
lncldlsact. per hocquc lpsam A. non lnJurluact, quac pracmlua omnla 
dato tcrmlno doccblt. · 

Procurator /;.. protc1tatur 1upcr hac quoquc rrlorl per omnla 1lmlll 
rcpllca procuratorls 1„ ad quam cum lam ln1ufflclcntcm rcposltloncm 
habulssct ultcrlorl non lndl11erct, 1ed rc1taret sulummodo ut qula I. deli· 
bcratlonl non 11tlsf1cerct, Rnalc reclpl1t !ndiclum, quod ct ur11et. 

Proc. 1. tarn prlorlbus, quam modcrnac allc11at1onl 1uae lnhacret 
ct petit tcrminusn. 
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A. dlclt, prlura ct muJcrn11 1llc11at1 aJ 1. ct•nvlncc11Jum 1ufflccrc1. 
l'roc. 1. lnh.ac:ct pracmlssls ct rcscrvat procur1t1>rh1 facultalcm. 
Dclibcr111um est: QuanJo qulJcm prucuratur 1. llm antclatam pri· 

urcm dclibcratluncm, quam post canJcm 1ubncx1m rcsponsioncm actloncm 
conlra ac crcclam ultro cltroquc non nc11arcl, qu1c ln se dcro1111mc:n 
honori11 contincnt cl qula alias dc pruprys cunfcssatis juJiclum tforclur, 
IJco 1. convlcitur ln pocn11 emcnJ11c lin11uac, hoc est fi. 20. 

l::zutiin többszörös appcl111iu ut~n ÚJ!)' \'éllczték, ho11y 
16<'8 jan. 2. „E11iüt lc\'cn lliro uram h11zan1I l11nacz uralmck cs 

u11l11n akkor uz allpürü11 iux111 dclihL·rationcm ante factarn cxcculluncm 
kedvet kereset, cüt forintban, 11 mclllct leül Is osztottak tanacz uraimck". 

15) l66i. . Prot. 1664'68. 40.1-4U!I. 

Causa nubllis Ann11e Kecskés, primum Gre11ory V11szarl, tldndc 
AnJrcac Farkas dcmortuorum rclictac \'lduae ut A, contra honcstam mu· 
llcrcm (;atharinam Molnar consortem pruucntls ac circumspcctl Andreae 
Sz1pp11nf1iz1i, 

l'ro .-\. lloriu:misza cum nostrls proponit: Mikcpcn az Jelen v11lu 
166i csztcndübcn husvct11 nap taiban az c:mlctct 1. uzoni nem tud11tik 
micsoda 11onosz· s:undckbul az meg nevezet A. aszont Itten Szomhathclcn 
Vas \'armc11lebcn az Giön11iüs uczaban levü 1. ma1111 hazahoz hh·uvan, 
hlrcbcn ncvcben meg mocskoltu mondvan hozza: Azeri hívattalak, mert 
te cnnckcm az elült b küttcl kcnyüt, abban giogultam mc11, azeri 1u11i 
mast Is. Mc11lnt Nylas János, Hctcslnc, Szücs Palnc s Szuppunfüzü Pál:i6 
előtt Is nyl\'1111 szolot mo.1dv11n: l::ppcn blzonl cs11k Vauarinc bantot .mc11 
engemet, az lult fül, Jctrimcnto honorls lpsius A, valdc 11ravl ct manilcsto. 
Undu cadcm A. mcmoratam 1. ratlonc pracvia non longc lltis proccssu, 
scd yigorc dumtaxat artlci:lorum publicarum Rcgnl constitutionum super 
huiusmotll dchoncstatlonihus ctlitorum coram nobis in causam cnndcm· 
quo 1. in pocna emendac lin1i?uac con,·incl vcllct, lc11c Rc:12nl sic dictantc. 
16) 1686. Prot. 1664/68. 409, 

(;ausa elusJcm domlnl Ma11istr11tus A. contu Jutlltham Markovics, 
vclut 1. -

Pro D. Maglstratu ldcm, qul antca'" cl cum cysdcm proponlt: Mik.:p· 
pcn u clmult 1683 cszlcnd1ibc·n azon 1. aszony nem tudatik mlncmü 
ördün11üs cs gonosz csclckedctcktül viseltetvén, fclre tévén mind törvényt, 
mind o vll4ghl sulyos büntetht, ember feyet fözöt az uranak cs malia· 
nalc ruhalval cs azon füt vizel Subanls Jánosné hazanak, mely lt rzcn 
Szombathcll vilrosban az 1. haza mellet v111yon, cicit öntöztcttc es kü· 
lömbcn mas practlcalt porokkal Is C!: egycb 11onosz bu b11Jolasokkal cs 
bouorkany csclclcedctekkcl cs varulasokk•I élt. Annak fölöttü nehal 
Vaszary Jal.nossal, 1011orav1l 11z cl mult 1682 csztendühcn az advcntban 
faltalankodot cs par11znalkodot Rohonczon, Vas varmc11ycben lcvübcn 
1 \'tn Fürtlösné h4zilni11, pocnam ln l!Cncrali Rc11nl Jccrctu supcr hulus· 
modl m1lcf1ctorlbus sancltam lncurrcrc non formidando. Kivan)'• azon 
Domlnus A„ ho11~· az 1. abbeli gonosz csclckedctkrt crdcmc szerint bün
tettcssck, pracvlo examine torturae • 

. Pro A. Pula)" cum nostrls et cum protcstatlonc. luxta meritum actl· 
onls petit Judiclum ct ad latus praemissae 11ctlonls auae rcfcrt ad pro
ductaa llttcru lnqulaltlonales aub lltterls B. ct E. denotatas. 

Pro J, Thomas Gely cum nostrls cum generall )uris protcstaclonc, 
ne ln pracsentcm actlon~m Domin! Maglstratus A. ct ad latus productas 

u 'pr. 10. 
11 Thomas Gely. 
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:so 
lnqulsltlonalc1 corundcmquc vl11 ct 1ln11ul1 acccsorla conscnsiasc vldca· 
tur, rcacrvando 1cmpcr omnlmoda pracvla facultatc 1u1 ct alquldcm ln 
pr1c1cntl D. M111lstralus acllone duo conlra candcm 1. praclcndcrcnlur, 
nlmlrum primo, quod caput humanum modalllatt' lbldcm pracscrlpta coxl
asct cl coclum jusculum hlnc lndc .1par1i11ct 11c pulvcrlhua qulhusdam 
u11 cxllllssct, per hocquc ac 11pm cHcclHcl, adhoc prlmum rcponcrct, 
dato non tamcn admlsso, ctlamsl ex produclls lnqulslllonallbua pracml•· 
1um primum punclum quoquomodo const11rc poHcl, per hoc tamcn ex 
ysdcm non ellel, quod practcnsa J. 1111 cxlitissct ct cxistcrct, nam ln 
ordlno ad deflnlllonem 11au rcqulrls, ut pactum cum daemone habet et 
pro voto pactl agenda aaat, ld quod eadcm praeten11 1. mlnlme habul•· 
1ct, ncc ex produclls lnqulsltlonallbu1 cllccrclur. l'cr coctloncm vcro ct 
usum pulvcrum ld mlnlmc cvcnlrcl. plurlml criim hnmlnum lnslrumcntls 
tallbus ulcrcDlur, quorum lnstrumcnlorum \•clutl actum 1ln1iul1rlum nulla 
conncxlo cum objccto habcrclur, ull ah cxcmplo multi homlnum annu· 
lum aurcum ln llntcamcn vcl mappam lnsucrc solcnt cl alla cllam lnstru· 
menta 1dhihcrt1 ln ordlnc, ubl trllicum scrcrcnt ad fincm conscqucn
dum, ut purum trltllum cxindc lpsls crcscat. Dcindc plurlml Chrlstlano
rum, dum allquod ltcr pcragcrc vclknt, antc CJ.!rcs!um coram Jumcnlls 
ccrln 1ignn .faccru solcrcnl, ac allundc ctlam huholci cl suhulcl ln prlma 
cxpulslonc grc'11s solcnl lacvas occludcrc, 11v11 ct 1111 lnfodcrc ac alla 
plurlma adhlhcrc, ne lupl cl alia anlmalla rapncia J.!r.:11i per annl clrcu· 
lum allquod damnum lnfcranl, cl rsplant, ct alia slmilla plurlma connc
xloncm aetu!I cum ohlccto non habcntl adhlhcrc solcrcnl, per slmilia 
autcm, sl quillhct lllorum pro saga rcpularclur. poenam crlmlnalcm suhlrc 
dcbcrcnt, lJUOd absil, practcnsaquc domina 1. ex. praemlssia dato, scd non 
conccaso, ctlamtl coxlssct, ,.1 usa fulsscl, tum ex pruemlsso pacto cum 
dcmonlo hnhito, scd poliull pro hono cÖnllcqucndn. ut paccm inirc po~sct 
facillus cum suo ndvcrsnrio, Quuad Sl"cundum punctum practcnsum dicil, 
ctlamsl allqul lcslium calcnus allquld fassl fuissmt, forte ex rancorc po· 
Ilus, quam ex sch:nln lcrln cl catcnus marilu!, hnc n·stlens, lJUOd similia 
dc practcnsa 1. 5pargcntur, cxaminatn lp5n 1. lamquam uxorc •uil lcgl
tlma compcrtus est rcm sccus hahcre, ne ctiam sl quid talc contlglsscl, 
cldcm condonasscl, cl ah illo lcmporc cum cadcm cohabltpucl, proul 
antcccdcntcr, ldcoquc ldem poslcrlus punclum, per pracmissam cundona· 
tloncm ( .•• ) ad mentem tltull lOS, partis 1. D. Ma11istr1tus A. proscqul 
non possct, quam pracmlssam quallficalam suam docchll cum tcrmlno. 

Pro D. Magistralu prolcslalur supcr confcssatis 1. cl quldcm quoad 
primum punclum dicil cum fcro lnauditum cssct, ul ciusmodl mortuorum 
caplta pro tali mcJlcaminc ut 1. practcndcrcl usum hahilltalls lnfcrrc aut 
1olum practlcarc vlsum fuissct, quin "<>tius per usum lJuotidi~num pótius 
omncs ·per modum lcgill lnhihc-rcnlur, ne clusmodi factioncs forcnl, !lcd 
cxcmpla adducta nullam paritatcm lnfcrrc possenl, tantomlnus canrlcm 
a pr1cm1ssa pocna absolvcrcnl, cum lmmcdiat11m crlminalitatcm ct sa· 
ai•m IMucrcnt, obhoc non ohstantlbus pracmissls adductl• tallbus, quall
bus rallonlbus lnhacrcnt productl• lnqulsltlonallhus. quoad sccundum, re· 
protcstatur 1lmilltcr ct pracmlssam practcnsam rcconcillatloncm cuc ln· 
auHlclcntcm, slquldcm actus lile non solum actus adultcrlus, quln potlus 
lnccstus dlel possel, nam admlssa aHinitatc oh quam lcgitimum matrl· 
monlum dlel non possct, rcconclllallo practcnsa lmmcdlatc ad mentem 
praccltatl tltull Ptarc non possct, quarc ln ca quoquc parte lnhacrct pro
ductls sic cl confcss1tls 1. pctcrctquc petit•. 

Pro 1. cum protcstatlonc cxponlt, se fassum non fulssc, vcrum clr· 
cumscrlptivo rc:spondisse, dato, non tamcn admlsso, sl quldcm ex prac· 
tensls productls constarc valcrct, quoad primi punctl rcpllcam rcfcrre. 
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1c ad allcgata hlc uh:nua facta, quantum ad ultimum dlcit, dato, non 
tamcn admlsso, quod procurator D. A. assercr:l aHlnitu aliqua ·pra.:. 
tcnsa (coram trlhunall vcro constarc non valcnte) lntcrccssissct, ex prac· 
mlssls ctlamsl quid ex productls lnqulsitlonalihus cvadcrct, admlssa per 
procuratorem A. allegata rcconcllíatlonc marltl non habere! D. Maiilstratus 
A„ respcctu practcnsac aHlnltatis prcclpuc rcmotlorls gradus, quld talc 
quod lnccstum rcpracscntarct proscqul, lnccstus cnlm lntcr consangulncos 
proxlmiorls gradus intcrccderc, dicta. vcro aHinitas non cssct personac 
alicuius HnJ!ulnis propa110. l:nde non possc concludi, quod extra 11ngu· 
lncm l'xlstcntu allquis tulcm nctum cxcrccndo lncacstuosus dicatur, scd 
potius adultcrlum, ldlll ex 1uucmissis ratlonlhus cupcrct adhuc cl rtscr· 
varct, ui. supra. 

l'ro l>. Maglstr11tu A. quod primum rcfcrt, se nd príma sua, <1uod 
accundum dlclt incc!ltum ctlam aHlnit1tcm lncludcrc ct non extra, qua· 
ru adhuc, ut supra. 

Pro 1. n:fcrt se ad priorcs suas allciia.tioncs suas ct rcscrvat. 
lklihl·ratum c5t: Qualificata 1. himcmbrl cxistcntc cl siquidcm nd 

ultimnm <Jualificatnm suam cdoc:cndam tcrminum pctcr.:I. ldco datur 
terminus lpsl f. ct tcnchltur candcm sufficlcntcr cdoccrc, dic 20 aHuturl 
mcnsis Aprllls coram dicto d. judicc ct sibl adjunctis, culus scric ln 
1imili allo Judiciorum tcrmlno rtportata, rcccptura judlclum, lntcrlm dc· 
tinchitur ln vinculls. · 

Anno 1<18<1 dic 20 mcnsis Aprilis, tcrmino ncmpc nd edoccndnm '·11· 
roscriptnu f. qualificahtm rcsponsioncm per scdrlam oppidanam hls non 
lta prldcm C\'oluti!I, dlchus cclchratam pracfiico, prncscntihu5 in domo 
clvltatls 11cncros11 domino Joannc Ma1.1tius judicc ac Michaclc Szombat· 
hely, Francisco Viragos, 1:r11nclsco Jary, Joannc Kozma cl Francisco Kcr· 
kapoll scnutorihus lc\'ala. 

Pro D. A. cuplt, ut 1. pra<mii;sam qunlificatnm !luam luxtn oblntl· 
oncm ct Judrlnm dclihcrutloncm cdoccrct 

l'ro 1. personaliter 1ulst11ndo producit ccrt11s littcras. suh littcrn D. 
ln cdoctioncm <111nllflc11t11l• su11c, satisfacicndo judri~c dclihcrntlonl cl 
ohlatlonl 1111ac. 

Pro A. cupit rcfcrrl ad primitus cclcbrandam scdriam. 
Anno )(187. dic 13 mcnsis J:muary in scdria oppidann, rcassumpta 

causa pracscms, pracscntihus J!cncrosis ac cj!rCJ.!)"S dominis Frnnciscn 
BAcsmcglcl do Pbls, Casparc Béky suprcmo .ludlium, Francisco Akacs, 
viccjudllum Cumltatus Castrifcrrcl, cl ex parte cmincntisshni dominl 
Cardin:ills Lcopoldl comitis 1 Colonics cpiscopi JauricMls, utl dominl 
tcrrcstrlis FrÍtnclsco U jvarl pro\'lsorc scu offlciall ac hominc ciusdcm, 
ltcm judicu clvltatis ac utrlusquc ordlnls scnatoribus. 

Pro statuta 1. idcm, qui in prlorlbus, cl cum ysdcm, slquldcm 1. 
ln priori simlll judiclorum tcrmlno latae judrlac dclibcratlonl satisfccls-
1ct, ob hoc cupcrct 1ul nhsolutloncm ct nlhllommus rcscn·nrct rc!cr\'anda. 

Dcllbcratum est: Consldcr4h•4n u D. Mal!istratusnak az jelen crl· 
11Alt két mcmhrumbul úlló actlojAI, hasonlóképpen az 1-nak Is arra tett 
fc:lclctJt, ugl a mellett hé adott tcstlmonlalist is, és a tön•cnbcn producalt 
b1qulsl·llot Is, szorJ!almatossan meg vlsgalvan, mivel azeri ezen 1. azon 
c:lllbbcny tcrmlnuskor occaslonc sccundi mcmbrl ohlatiojanak- cs arra 
tett dcllbcrationak clcl!et tett, a :nini a vEghctt suh dato dle 2 mcnsis 
Marty anno l686 Nemzetes Vasdlnnlcy János, Valds Miklós fii és vicc 
uolgablralnak, Hay11ató MihAI csküttycnck ezen nemes Vasvarmegicnck, 
ugl Hcrtclcndl Lbzló subscriptlojokkal cs szokott pücsétckkcl meg cr1i· 
1cttctctt cs be adott tcstimonialisokbul ki tetszik, arra nézve ezen 1. az 
D. Maglstratus lmpctitiojatul absolvaltatlk, Ami pcniJ!h azon action.1k 
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elaG membruml.t, ual mint emberfcy fc5161t lllctl, mclly actudt ezen I. 
ma11a la coram trlbunall me• vallya, aki c:bbcll caclckedetlnek, lollehet 
föllyeb mca Irt mod azcrcnt valo okilt adla ualan, dc IZ heltelcnnek Cl 
eleahtclennek ltéltctlk, ebbeli vctkccrt mlndazonilltal hal'1t acm érdemel, 
do méah la mboknak példUilra nbve la, tcmporalla avaal Ud1~ ue~nt 
valo bUntctbt el nem kerülhet, melly bUntct6ce vc!tkének m6rtc!kc!hez 
k6pcat 111 D. Maalatratuanak aratlalara haalatlk, azonban foahdaban tar
tatlk. Prot. 1678186. 521-52.5. 

17) 1687. jan;. 13. 
C11us11 clusdcm D. Ma,lstratua ut A„ contr11 Georalum Lo11odl ln vln

tulla adstantem, vclutl J. 
Pro D. Maalstratu ldem, qul ln priori" et cum ysdcm proponlt: 
Mlkeppcn az' I. nem tudatlk micsoda ördöngcs eaelekcdcttül ea aou

dolattul vlscltetvcn, fc!lrc t6vén mind az Istennek cü Szent Fölséahc!nck, 
mind pcnlah o vlll.ali 1ullo1 bUntetblnck fclclmct, az el mult 1686 csz
tendóbcn, Szent Ivan" nap t41ban ezen Szombathcli vilro1 FUlöp ncvll 
tehcn caordalssa· clótt vala marh11kra ürdüngüssc11uel farkaat avagl farkas 
kl!pébcn 11z ördüahöt kUldvén, nemes Kerkapoll Fcrcnez uramnak cal te· 
henet, Ruu Jilnosnak la cal tehenet cs Csizmazia Miklósnak 11 cal tehe
net u11lan ucn uomhathcll hatilrban afWe farkassal mca maratta, mclly 
marAsban mcgh Is dö11hlöttek ezen tehenek. Puenam supcr hulusmodl 
malcflcl1 ln acncrall rcanl decrcto sancltam lncurrcrc non formldando. 
KlvAnny11 azeri az d. A., hogl azon 1. 1bbc!li ördögei valo azövctaeacs 
aonosz esclekedctlcrt érdeme szeren! mc11h hüntellcssck, pracvlo cx11-
mlno tortur11c, klrül türvc!nt Is var. Et ad cdoeenclum 1ctlonl lnsertum 
maleflclum producerei ecrtam lnqulsitlonem !uh llttcra A. 1c etlam reco11· 
nltlonl domlnorum Judicum aubmltterct. Qulbu1 lnhaercndo cupcret 
ludlclum. 

r. personaliter adstando ncgat simplieiter aetlopcm. 
Pro cl. A. protcsta tur auper slmpllcl negatlva J, lnhacrct productls 

lnqulaitlonalibus ct ctlam rccognltlonibus l\e submittit ctiam reeoj!nl· 
tlonl domlnl Franelsel Uyvarl provisorls huius loel. Quac 11 mlnus suHr.a· 
aarcntur, lnhacrct tltulo 32 partis 2. 

Ocllberatum est: Jollchct ezen I. ax ellene cri11alt actloban nevezet 
cselekedetet coram tribunall tagadgla, mlndazonalltal az ellene be adott 
d, Ma11lstr1fu1 lnqulsltlolaban lc!vc5 két \•llA11os hlzondghok vallblbul cs 
klilömben két böcsületca hitves azemc!llyeknck rclatlolbul vllAgossan mca 
blzonlodlk, hoal. abbeli aonosz csclckedctlt ez clótt milr meg vallotta, 
hoal Csordú MlhAI klsztc!sc!bül cs kcrbc!rc boesaltta ki 17. farkast, bogi 
kl.rt tcayen, azert mint efféle ördön'!IÜS és 1Zonosz tev1i érdeme 17.Crl!nt 
mca büntette.tik, es tlizro ltc!ltc:tik, pracvlo examinc torturac. 

·~ Sza!Anczy Mbton. 
11 jón. 24 

• 
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VAS VARMEGYE Abaili:nre 
BOSZORKANY2GET2SSZOMBATHELYEN 

A pör szószerinti szövege, amint a Városi Je"yzököny
vek 1654-58. kötet 71. oldalán található, itt következik: 

Anno 1654. die 26. Novembris. 
Causa eiusdem Dni Magistr.atus A' contra Helenam 

Kuidi consortem .Michaclis Szabó incolae Sabariensis uti J.' 

' A = actor = vádló. 
6 Tanác!i uraiméknak mind vádlóknak (A.) ügye Kaidl llon.i, Szab6 

Mihály szombathelyi Jakos fdeségc (J = iudicandus = vádlott) mint 
viidlutt ellen. 

Vast Szemle III (1936), 108-115. 
Forrás: Szombathely város jegyzőkönyve 1654-58. 71. skk. 



11'.5 

ln persona Dni Magistratus Enyedi cum nostris propo
nit," hogy ezen I. (Kaidi Ilona) mint az Isteni félelmet, mint 
a;: világi büntetést férrc (félre) tévén, küliinb féle idükhcn 
sok !"'cndhéli Bű bájossághokat, poszorkánsághokat és ördiin- · 
géssegheket szomszédinak itt Szomhathclycn Vasvármegyé
hen és tiib emhernekis cselekedet; nevezet szerint pedigh in 
anno Dni 1652 circa festum B. (;yeiirizy (sic!) .Militis transac
to practcritum,7 itt Szombathelyen lakozó Okos András te
hennénck tejét és mindennémií hasznát ördiingős varáslással 
clvete és maga tehenéhcz vite, úgy annyira, hogy azon te
hénnek seminémii haszna nem lehetvén, maga is naponként 
clzáratnt és ugyan ncmis ehetvén, naponként ezen f. (Kaidi 
Jlona) asszony házára és kapuiára ment és járt ordítván; 
poc11<tm super huiusmodi maldiciis sancitam incnrrerc non 
formidando." Kivánnia azért ezen Dnus A (a vádló, vagyis 
11 ma!,!istratus ügyésze), hogy ez 1. asszony mint poszorkány 
érdeme szerint megh hi.intcttessik és megh égcttessik. 

Az 1. asszony szemilie szerint eleii álván, hogy eíí semi 
ciirdiingcsséghel nem élt, hanem az actiohan" nevezet idíi
táihan volt e.C!Y tehene horja az szobában, mely híígctet, 
Okos András tehcnne is ot menvén az uczában, ahoz képest 
biigetet oda be az horjura, mivel hogy annak is borjuja 
volt otthon. 

Procilrator Dni A protcstatur super qualifieata respon· 
sione ipsius I. et petit contra candcm iudicium.10 

Delihcratum est.11 

Mint hogy az 1. bizonios qualificatat csinált maga ment· 
ségére, azért azon qualificatat tartozék megh bizonyítani az 
jiivcndíí városi törvényszékkor és akor, ha mit hi;:onyít 
vagy sem, akor förvénnie leszcn. 

Anno 1655. die 13. mensis Ianuarii. Levata praemissa 
causa et pro A idem qui supra ct cum iisdcm petit pracmís
sae qualificatac rcsponsioni consequcntcn1ue judiciaria deli· 
herationc satisfi.cri alioquin protcstando petat finale iudi· 
ciurn.12 

1 Tanács uraimék személyéhcn (képviseletében) Enycdi (város ügyé
sze) clöadja. 

7 Az elmult 1652. évhen Szent György ünnepe táján (ápr. 24.) 
• Nem félvén attól, hogy magára vonja az ilyen hüntényekre meg-

1\llapított büntetést. Ez minden vádnak a befejező mondata, amelynek ér
telme nem a közvetlen mcgclözéi szöveghez csatlakozik, hanem a vád lcg
dcjéhez. 

• Actioban = vádban. 
•• A vádló képviseliíje tiltakozik a vádlott „minősített feleletei" (qua

lificata responsio) ellen és ítéletet kér a vádlott ellen. 
11 Elhatároztatott, vagyis 11 birúság határozata. 
" lti.í.5. jan. 13-án. Ojra tárgyaltatott az cliihhi ügy, a vádló képvisc

lctéhcR ugyanaz, ki fentebb és ugyanazokkal kéri, hogy (a vádlott) minii-

Vasi Szomle (Folia Savariensia): III. évf. 1-2. sz. 
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I. statuit testes: Dc eo utrum:" 
(A tanuknak feltett kérdés sziivege.) 
Tudode, hogy az 1652 csztendeöhcn Szent György nap· 

táiban Kám uczában„ Szabó Mihály fclcséginél Kaidi Iloná
nál egy tehén horju lévén az szobáiáhan, micliín az bor.i11 
nyicrctd('?) az sznhálu111, te hút Okos Andrúsnak a tchcnne 
azon menvén akkor elííl az uezában, hogy ezen boriunak 
nyieretcssét hallotta, ahoz képes nyicretet be az tehénis a 
házhoz, mivel azon tehénnekis othon, Okos Andrásnál ki· 
ezin horiuia volt? 

(Tanuvallomások :) 
\. 'Pestis: providus Thomas Német Sahariac eommorans 

annornm 30 juratusque examinatusquc fassus est:', tudi.?ia 
azt, hogy mikor cii cörzcte az marhát, hogy Okos András 
borjus tL:hcnnc haza futot, dc mért futot haza eii nem tud.!.!ia. 

2. Testis: Catharina Német Sahariac eommorans anno· 
rum 27 jurata exa111inat.1 fossa est:'" hogy eii nekic semmi 
híre nincsen és nem tudgia n>lte akkor boriuia, mint egyik
nek, másiknak, abhan semmit sem tud. 

3. Tcstis·: Susanna consors providi Georgii Lakatiárté
Sabariac eonimontns annorum .H jurata ex,1minnta fossa 
est:" eii nem tud abban s..:nunit, voltc Szab1'1 Mihálnénak 
horiuia, va.l!y nem volt és :1z tehénnek hiigctéssét nem hal
lotta. 

-L Testis: Anna Prncz relict:1 providi Stcphani Prutz Sa
bariae commorans annoru.m 36 jurata cxaminata fossa est:'·' 
tudgia azt hizonyossan és mag,iis Uta és hallott.1, hogy ezen 
Kaidi l1011án~1k egy horiuia volt és lúta mikor Okos Andrús 
telicnne az esordábul haza ment, Szabó 1\lihálné házára 
rn.ent és hc hiigetet az ahlakon, ho.!.!y az horiunak nyicrctes· 
sét hallotta, dc azt nem tudja vnltc Okos .-\ndrúsnak boriuia 
ott hon a vagy sem. 

Dclihcrat11m est.'" 
Mivel" az I. asszony 11rn.!.!ára assumúlván"0 az ií qualifiea

tiaiát, hogy ií megh hizonyítja, mivel ezen bizonyságoknak 

sített feleletének és a rákii\'etkczií hirói határozat értelméhen tegyen clc
!!d, klili>nbc11 tiltakozva hcfejczií ítéletet kér. 

"' ,\ Yádlott tanukat állított arról, ho!ly vajjon: 
" „Kám-ucza" = Szily J:inos-uka. 
"• 1. tanú: Német Tamús .m éves szomhathdyi lakos eskü alatt 

'allot ta: 
'" 2. tanú: Német Katalin 27 éves szomhathclyi lakos eskü alatt 

''allotta: 
17 J. tanú: l,akatjáró Gyiirgyné, Zsuzsanna 34 éves szomhathelyi 

lakos eskü alatt '·nllotta: 
'" ~. tanú: Prucz Anna néhai Prutz Istvfo iizvcgyc, 36 éves, szomhat

hclyi lukos '"kü alatt vallotta. 
111 ltélct. 
'" Vállalván. 
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(tanukna·k) vallásokbul az I. asszonynak az eö mentséghére 
semit nem szolgálnak, azért telliességhes képen succumbál
ván,21 azért az mi törvényünk, mint a féle bű bájos, eördön
gessé~res asszonyt megh büntettessik és tüzzel mcgh éget
tessik.11 

• 
Az ftélet a városi törvényszék kegyetlen szigorúságát 

mutatja, hisz nz asszony ellen emelt vád csak negatív je
Jcikre támaszkodik, azonkfvül már az 1560-as évektiíl s még 
inkább késiibb it boszorkányoknak 3 faját küliinbiizteti meg 
a gyakorlat is és uz elmélet is. Az elsíí fajtához tartoznak 
azok, akik htcnt és ·hitüket megtagadják és az iirdögi.?el kifc
je? . .ett (explicitum) szcrzíillést kötnek, vauy o szent Ostyát 
·ellopják és gonosz célra hnsználják, „vel cum daemone carna-

. liter commiscentur;" az ilyenek büntetése volt a „supplicium 
ignis:" a tűzhalál. A. második fajtához tartoztak azok, akik 

. hennfoglulólug (implicite) kötöttek sziivetségct uz lirdiiggcl 
s ezt arra használták, ho,1.!y kárt okozzanak embertársaik 
életének vagy vagyoná1111k; az ilyenek büntetése a lcfcjezCs 
volt. Végül n harm~1dik fajtához tartozott az, uki sem szii
.vetséget nem küti>tt az iirdiiggel, sem kárt nem oko:.mtt, de 
·babonás szav.ukkal vu.uv tettekkel betcJ,!ségcket gyói;:yított 
(kuruzslás), visszaszerezte az ellopott jószágot; titokzatos 
jclekhöl megmondta, hogy hol a tolvaj, jósolt stb. Ezeket 
első ízben börtön- vagy pénzbüntetéssel sújtották, és csak 
töhbsziiri visszaesés után halálbüntetéssel/"' Kaidi Ilonát 
legfeljebb n· második csoportba lehetett volna sorozni s ch

. ben az esetben büntetése lefejezés lehetett volnu. De t'lgy 
látszik a városnak szi,::orúhh saját törvényei voltak, ame-
lyeknek nlnpj;in u városi atyák a kci.;:yetlcn sii~orú ítéletet, 
„a tűzhaliilt" mondották ki, hoi:iy elriasszák u városi lakos
ságot mindenféle babonás mesterkedésekt<íl. 

• 
EMERICH ABAI: Dle Verbrennung elner Hexe in Stelnsmanger. 
Auszug, lm Jii1111cr dcs Jllhrcs 1655 wurJc dic l;rau dcs Michacl Szahó, 

gcb. Hclcnc Kuidi ni~ l lcxc vcrhrunnt. Dcr Ankliil!l'r Amln·os Okos hc
schuldigtc sic dcr llcxcrci, wcil 11ic anJ!chlieh sdne l.;uh vcrfluchk, und 
selhc scitdem kcine J\\ilch J!ah. Dic Angckla(.!tc konntc kcinc Entlas~un(.!s
:r.eu(.!cn vorfiihrcn, Jer MaJ.!istrot vcrurtciltc sic zum 1:cucrtodc. 1 lclcnc 
Kaidi ist das cinzi(.!c Opfcr dcs Hcxenwahnes in Stl'in11ma11J.!cr . .\usscr 
Jiescm trauri(.!en Fali ist kcin Hexenpro:r.css in Jen Stadtprutokollcn auf
gczeichnct. 

21 ügyét vesztvén. 
"' Szombathely város jegyzőkönyve 1654-58. 71. és köv. old. 
" A felosztás pontosan megtalálható a Systcmn Praxis Criminalis

ban (1746). amely a:rnnhun a Tripartitum s a réJ.!i kirúlyi döntvények alup
ján tilrgyal: clsii részéhcn iíltalónosságbon a bűnü11yckröl, a músodik 
részben a föhh hüntényckröl (crimcn) és az azokra alkalmazandó bünte
tésekről. A boszorkányokkal „Dc magia.1' clm alatt a II. rési XVIII. 
fejezete foglalkozik (26. old.). 
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VAS VÁRMEGYE Schram Ferenc 
·A LEV:tLTÁRAK JELENTOStGE A NltPSZOKÁS
KUTATÁSBAN 

~O./ MHéppen ezen, I nem tudatik micsoda tsrdtsgi gondolattal 
' .' vjaeltetvén Isteni, és Emberi Tts~ványt6l rendeltetett 

aulyoa blin t'etésektUl való bUn'tetéseket,. /,1/. t're tévén, 

úvéltdrl Szernle.., 196 7, 1. szám, 163-208. 
Forr4s: Vas megye levéltúa, K6szeg vúos L. Kör.gy1Iléai Iratok 1691 die 9 oktobri1. Calllll Egregii, 
Prudentis et Circumspecti Andreae Szomper, Liberae Reglaeque hujus Civitatia Keöer.egh Fllcalü 
ut A Contra Evam Fasslngh in vinculls adstantem velut 1. 
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az. Istennek t és, Emberi nemzetnek megh, Eskütt elonoó
gével az atkozott ördöggel öszvö czimborálván, annak 
hamis és Isten ellen való mesterségeivel itzakai üdő
ben masoknak megh jelenvén egyebeket penigh meg fe
negetvén, testekben, gyermekeiben, marhaiban ab, Anno 
1676 usque ad praesentem 1691, sok külömb külömb fé
ls üdőkben ezen Keöszeghi Városnak, Vas vármegyében lé
vőben, és más határokonis, sok külömb külömb fele ka
rokat, betsghsegeket, halalt, ée dögök~t okozot •. Pri
moi ln Anrto 168) circ~ As~u~ptionem :a1 ~:Vi ·mine~ 
utánna itt. Lakos, Posgai aliter,,Bartály: (feorg azon, I 
el'len valami szoval viteny talalt volna, azont megh 
fenegetvén hogy megh bánnya, annak utánna három vagy 
négy héttel azon, Posgai, Ge!!Srgynek egy eaztendöa fiacs
kayát emlitett ördögi: Mesterséghe által az nehéz nya
valával feöll ültetvén, némáva ós esze nélkül valova 
tette; a mint hogy mái napighlan is ugy vagyon. Item 
ln Anno 1687 Pünkösd nap tálban Kethelen Sopron Várme
gyeb~n lévőb

0

en, midőn 1 tt. Lakos'. Szakál a'li ter, Szabó 
Gasparral bizonyos ottan pinzen vett ganai viget, 
mellyetis ott Lakos Varga Gergeltül vett, öazvö veszet 
volna, és más' Ember'ek javalláaa miatt tobbbet két S?.e
kérnél az maga Gybngyösön tul valo, ezen keösze&hl ha
tárban lévő Sztileiben ell nem vitt volna; az utan pe
digh Szi.iretkor, ugyan azon meg irt eszt•endőbon, midőn 
már az Laital haza akart volna jönny, nagy ki mondha
tatlan' hidegh löliat, ördögi mesterségével ezen I bo-

. csátott reá mellyben huszonhat egész hetigh léVén, 
. noha sok féle külbmb féle termiszet szerént való orvos

ságokkal ilt volna, másképpen megh nem szabadulhatott, 
hanem ezen Inak ördögö és bubajos kenyae es nyakára 
valo kötözlae altal. Item in Anno 1689 Sz.Tvan nap ta.i
ban Pinter Istvantul, itt valo maga házánál lévő feke
te inacakáy'ának három csöp vérét, az illyetin ördögi moe
teraégére kérte, az mint hogy azon vé~t az macskanak fü
lébül ki bocsátván, agy kis kenyér héjára magával ell -
vitte; s eö tudgya miképpen élt vele. Item in Anno 1689 
Szi Geörgy nap tálban megh iltvén Su01cs Geörgynnk Lóón
k'éj~ az Inak bizonyos Lud fiát, ~z itt ~aló alao ~yopbn; 
azon üt'éat megh látváh az I '8ZOn .. Léánt szidalmazta, · 
és megh fenegette, ho~y azon csei'ekedotéért, az Attyának 
egy marhaya ell fogh allany; az után p€digh ednyhany nap, 
ugy mint Sz: Geörgy nap estén emlitett Subrica Geör~ynek, 
ezen Városnak Magyar hostadgyában lévo házánál valo io-

. talo'jaban, azbn nagy Sz1Hviazt támasztván egy három fer
tálly esztendős burgyuját azon Széll viazeí az földhoz 
véretett, s negh öltö •. Item in Anno 1688 ismit sz.G1mri;y 
nap tálban emlitett Subrics Ge~rgy bizon1oa fi ho~dJ~irt 
való Szekérbérért k~ldvén e~en !hoz, s keretvén tüln; 
mellyetia az I nagy haraggal a'z magha házánál megh adván, 
számtalan sok tetött támasztott az Subrics Geörgyro, fe
leseghére, és minden cselédére; m'ellyketi's egy hotigh 
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semm.i modal el nem veszthetett, Item ezen 169ldik 
üsztendőben Sz1, Iván nap taiban itt lakos Srainer, Sa• 
muclnek edgyik

0 

tehenit ezen, I, az itt val6 ház!-lhoz b2 
haitatván, ugy megh veaztegedte; hogy az melly teh<.in 
az elött minden· eatve egy pint teet :idott, aa hatu 1 •. yat 
nem birván, sem evén, sem iván, az után egy maroke 
t.énél többet nem adott., Item in, Anno 1688 ugyan, Sz1 
Iván nap táiban éjfélkor, itt. lakos Holczer Varga 
Andrásnak, a ki finyee hold világnál ide e 'tova nézvén 
senkit sem latott, hirtelen csak megh jelent fej6r ru
házatban, az Gyöngyös névü f~lyo viznél, Pamer, Urnak 
malmánál, ez'en keöazeghi határban lentnél, aehonnad 
uttya nem levén, mellyben kétt hetigh roazul volt azon 
Holczer András., Item: egykor midon Boskiné Asszonyom 
paitáyáhál itt lakos Pernáat, János és, Hoacz , János 
akori mezö pasztorok,' szolgálojával edgyütt ezen: Itt 
bizonyos boazorkányeági uttyában elö találták volna 
azon, I ell szaladván eleketüit ell eitette, mellyetie 
emlitett Hoacz Janoa az maga szállására Kie Máttyásné
hoz vitt', és mlhelt oda vitte, mindgyáráet más nap az 
I @rtet~e küldvén, odaie adták nékie, az után pedigh 
egy napon tehene emlitett, Kia Máttyáanénak me&h dög
lött„ Item: gyakorta a tegla vetön föllyöl, mas képpen. 
Annya szült mezitelen egy mentében mellyie kétt felé 
adta magát, ugy laczot jönni „ It em1 u.gyan emlét et t 
Pernart János feleségével öezvö veazvén hidegh löliet 
bocsá tvan r eáj~: mellyie mihel t megh bikellett' azon 
Ival ell hadta azon hidegh. Item: Feber Phülöp fiacs
káját megh fenegetvén, elmélben' megh tibolitotta. Item: 
in Ani:io 1688 Sz. Gecfrgy nap táiban mikor legh elöazör' 
ki' haitotta volna az, I az teheneit, bizonyos tehén ga
naira kétt pinzt le tett, eö tudgya micsoda ördöghi mes
terséget rnachinált véle., Item: in Anno 1686 bizonyos 
kétt, Aezony azemélly egy iffiu. Legint férjeknek megh 
szeretvén, midőn tudny akartak volna, mellyékét köezü
lök foghja ell vennyi azon iffiu Legén Nébai Velffel 
Máttyáe relictaya házánál azon kétt e~emélt' az ezoba
ban az mester gerenda alá alitotta, kezekben egy táll 
vizett le tett abban e~y garast, és egy darab vasat be
lé tévén, az garas magatul az tálbuk ki ugorván, az ed
gyik személynek az fején által, az után az másikának az 
kebeliben ugrott; mellyre az I jövendölt ördögi mester
sége által, hogy az foghja ell vennyi az Iffiu Legén, 
az kinek az kebelibe ugrott az garas: az' mint hogy ugyie 
lett. Item:· in Anno 1686 Sz • .Mihálly nap taiban az I , 
itt lako Ha,nz Eliae szappanfőző feleségével Rozina' Aezon
nal bizohyoa kezessigh.vigett öezvö veezvén~ emlitett 
Hanz Illet ördögi mesterségével annyira. megh rontotta, 
és m'egh haboritotta elmeiben, hogy kést, fegyvert kér
vén maganak megh ölnie, gyermekeit, feleaeghetia megh 
akarvan ölny, melly_ Hanz, Eliae -másképpen me~h sem gyó
gyulhatott, hanem al/l I tanacsabul ördöghi -bantáaok el-
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len applicalny ezokot orToeágokkal, mellyketie ,appli
calván azonnal frie· egéezeéghben viel'la jutott. Item · 

. Tn Anno 1684 Sza Mihálly nap tálba ell vozvén 'eze11°T!lak 
h.i)1011y oe kapusz t 8.ya, akori mez ó, Pas~ ornak, Kulman Mt
hnl l yoak azt-adta Tanácsul, hogy azon KapuAztanak az 
tor1utyl!t áeea az 'ákaszt6 fa alá, és kl tudodik al'l lo
POJF.11 mellyet hogy amaz nem cselekedte, annyira megh 
veeztegedte egéeeégében, hogy egy egész eaztendóbon 
slnlódv~ni maghis holt beleje., Itaro: Circa tempun im-· 
rnodiate praemiesum Gylirkei János i't"; valo házánál aMn 
G;vUrkei Jánoenak h

0

árom teh'eneit megh veeztettFJ, az 
utl\n azon Gylirkei Jánossal öszvö v<'lezvén falearSgét, ~va 
Auont eh' kepében kinoazta .• , Egy ezoval ezen cgesl'l, Vri -
ros Lakosai, az kik ismerték, sok féle gonosz cealek~
dl'lÜt látván ée halviin /mert valakit mep,h feneP.edt:t. 
a.~ kárt'ul megh nem men,t/ féltek t6W, és mtnd „n'Y~-~·1.: 
való boazorkant ugy kerUlték, mally sok fP.lFJ ördögi 
mastereégéért, kárt tételéért, g~ilkoaeA~R,rt, bot~~
s.ip,h és dögh boceátiináér~; mellyketia,maa aok felok„ 
kel az producalando inqdieitiobul vil4goeean ki jön
nek felre~delik a torturát, majd megégetni rende-
lik.] . •.' .. 

-906-



VAS VÁRMEGYE 

·.t 

Chernel K41mán 
KŐSZEG SZ. KIR. VÁROS JELENE ~S MŰLTJA 
MÁSODIK R~SZ: MŰLTKOR 

Haz1t11kban logrógil.Jl.J törvónyeink, ugymiut szt. J stvím k ir1'dy 
n l.Josz01·kímys1tgot a vegyoB Wrvényszéki vétségek küzc; 1;orozt.u„ 1) 

Sí·.t. LíLSzló király pedig u. boi;zork1ínyokat a pllspüki\k Lirc'1s1Í.J!11 nlii 
lwlyozto, bllntotésül ro1\jok böjtöt, vezeklést, tüzes vni;sali lHílyPg'-
7.Óst rendolt, ha pedig harmtLdszor is n hoszorkányi,;1íg vétségi"hrn 
taltLltnttnk, vilíLgi birbs:í.gok által hatií.rozta ökot . olitóltetni. 2) 

. :· Kfümú.n kinl.lyunknak kor1tt messze tulsz1trnynló értohnilR(iµ:n 
oly törvényt alkotoU, moly a boszork1tnyokat, millt nem l<ítoz(1krt 
a bíróságok elé vonni, és· fölöttük ítélni megtiltotta. 8) Dacz1irn ezen 
fölvilágosult kirídyi intézkedéseknek, a késöbbi kor nlfognlt, Hiiik
kürü i;zelleme ugy a babonahit befolyíLsa szú.mos l.Joszorki'mypnrok
bon és iirtatlan vórú.ldozatokbnu nyilatkozott. Különiisen a 17-ik 
s?.1Íznd óta 1i magyarorszíLgi tö1·vónyszókek 1íJtal hnsznídatlm wtt 
"l'rnxi s Cri mi na 1 is" szab1~lyni u. boszork1Lnypereket fölilttr 111rµ;
szn11oritottí~k, s - birósíigainkat a barbari~mus méltiLn 111cgór1lo111-
lott vó.djímak tették ki. .Még 1728-ban Szegeden hnt varíizRlc'1 {1R 
hét boszorkií.ny, 1730-ban Nagy-Kitrolyban · egy, 1745-bon rwclig
kottü itéltotott m1tglyára ós ógettotett el. 

Kói;zeg lovélt1tn~ban töl.Jb l.Joszorkú.ny üldözó1:1, kinfaggat.1íH, c'•H 
kivc'igzéH irott emlékeivel t1ihilkozunk. Ai utob1ó és 1é~nrvnzotcRrl1h 
az 17 48-hnn bevégzett boszork1ínyper, melynok lofolyaiRtL 11zo11wr11 

1) OorpuH jurls. S. Stophani Dec. Lllior. II. 01p11t 31. !~2. 
1 ) U. o. S. LldislRi Doc. Liber 1. Ou.put 3~. 

8
) U. o. Oolomrmui Doe .I.ih1.1r I. On.put 57. 

Szombathely, 1878 
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vil<íg-oL swlg-ií.llut a mult. szlLza1l eulturaliti viszonyainak, ugy tör
vt"11yknztÍsii11k kiskoru gyarló elj1írás1ínak megítélésére. Kü~.liim 
Lt>li<Ít e tiirvényszéki gyilkossiígot a kö\•etkezó fiíbb vonÍl8oklJa11: 

„ 17 4H-ik eHztenclóuck November hó 22-ik napj{m, szalmd ki
nílyi lúiszcg v1trmi1tnak 'l'arntes h1tziíl.mn Vasmegyéhon u.z em litett 
V<Íl'OS llLlllÍ(•l'm ol<1tt, 

]i'öl vétet.eit l>iin vn<li pere 

J•'ö11ezimzett. N. 'faná<:srmk és Fölpörösnek 

lli(~f'lllal Kat.aliu, Schnn .Jiínos kapás fclesúgo mint boszorkiLny
s1íggal vií<lolt ellen. 

A N. tarnícs, mint fölperes részér(il Tekintetes Flai:miann 
Antal iiµ:yvéd elege.ndó jogi kellékekkel ellátva megjelenvén elöii<lja: 

J\likí~ppen az fönt omlitot.t A. rah nem tndatik minéméi go1108Z 
,:s lsf(iJll<'len in<lulattal vi!mltot.v1ín, mind Isten, mind pr.digh n.z 
vihíµ:hi 'l'ifrvímyt fölre t.évén, és nz 1ílta.I rendelt hlintetíis111\) sn111111it. 
sP111 gouúolv(m, Boszorkíwyi tndomímy1ívnl, íis büh~josko<lt'tst'irnl 

l•;111bt'fPk11ek, és S. V. Marhiíknak is 1trtunyi, azokat elniszteuyi, 
és ngy magba felchuratit. mogkMositanyi nem irtózott, a mind elHií
he11 is Errös Hosiniíra, J>alliR AndrlLs itten Keöszöghen lakozii 
l\alrrnír foliis1\ghére ''snk azon okra. valú nézve, hogy uz kiv1ínt 
l 111tlo11yt 11.i. A. H11hnLLk kiil1·Hii11 11.1l11yi nem ukurt.n., oly 1mlyoH he-
101.d1~1"g1•t, és tiíjdn.lmn.knt hocfuíjtot, hogy Bzogény nHHzouy fi ogí„-;z 
úníig-li ma~1í11 kiviil lév{1n, nagy kiíLltlÍsn.it, kinuit éH tapodií1mit az 
jidP11 valókk iszonyu volt hn llauyi éH IÍLtnyi. ~)s tellyességgd mind 
a<ldigh maghiíhoz sem tért, éis meg nem gyógyult, mégh az Hah 
ai;szony uz Asztal liíbn. környekezésséból hií.rom darabotsk1ít., vag,Y 
forg1ícsot az kt\szöghbfil (kiiszeb) ÍR hasonlóképpen hármot, ugy a 
i;iipriiliül is h1trmot, e1.ek mellett az szolg1íló Joó.ny, és az mi~g-ha 

hajiíbí1I, ugy a kötényének kötóiliül egy kis darahot meczvén, ezek
kel J<;rrós lfosiniít meg nem füstölte. 

l\lúsodszor: Ji~<ller nevi\ kn.pást is azért, hogy m i<ltm 172!1. 
l·:~zteudüben· szölöpi'LRztor levém az Rab asszonyt az Komlónak 111egl1-
l.iltott szedése miatt moghzálogositotta volna, boszorkányi mesier
i;1íg-hirol eszétül meghfosztotta, ugy hogy alkalmas ideigh e11zén 
kiviil IP.vén mindaddig neküje szenvedni kölletett, mégh rnla1111•ly 
nuís tudós p1ísztor által meg nem gyógyitatott. 

HarmH.dszor: Ji~ngl Kata ugyan Keószeghen ll\kozó Ji'rayborger 
l\íl fclcséghe 'fehenót ngy meghrontotta, hogy nem csak 8. V. 
rut vizeléso miatt megh nem lehetett fóinyi (fejni) hanem riivid 
idő mulva el is kölleteú nekiye vesznyi, midón· pedigh ezen bübájos 
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l'selnkedut olluu. llU\'ezott Ji;ugl KatíUJuk szulgíLló lolLllYIL 111úsok11ak 
tauitíLsímd, u. vizollü 'l'ohéu alti tartott kütényút a ké111é11ylw fiil
akasztotta volna a véghre, hogy mivel aztot okozó boszorkúuyuak 
valamit kölcsön kérnyi külletik, az ki légyen meghtudhat.nú., ezen 
cirnlekedetére az A. Hab az btí.zhoz megjelenvén, csakhamar oly 
keserves betegséget bocs1í.tot az szolgíLló leányra, hogy utóblii élo
télwz semmi. reménséghe nem volt, melybül fül sem épült rohm, 
ha csak a Rab aszony hozzú.ju. menvén nekiye megh 

1

11e111 oroztct 
volna, melynek elmenetele utíL11 az szolg1íló megbjohliult. és az 
második napon föl is költ, e mellett fölyül irt 1''rayhorger l'úl 
edgyik lov{mak száját, ugyan azon szolg1íló Leány betoghségo ide
jéuón ugy becsukta, ·hogy Hem 'l'emplom kulcsÍLval S<l 1111'iskL1pp ffd 
11~~11 ·nyithatták, melly miatt az Lónak el is külleto vcsi11yi. 

Negyedszer: Uaift' 1Htv1íun1tk is egyik 'l'ehenén llúka képél11m 
j(u·vím a 'l,ejet egészen elvntto, ugy hogy éppen csekély t1:ji'!t. l·s 
azt is nírrol olegyitv<1 11tta, (is az szolgíLló loímyrn is komt',11y ltidPg
lül éi>t hocs!Ltot. 

„ 1 

Utüdször: Az ünliiggol való tímmlkodíum, és rzi111ború.lúsa is 
111egh \'olt, mivel éczakítn valamely polka (pulyka) az a1Jlakji'111 h<J-
111eu vúu az u.sztalán ennyi szokot.t„ molly szüksúghkúpJH!ll 110111 
ogyéhb, hanem az polka képiben az ürdiignek kölletett lennyi. 

Kivímnya azért a Dno M. (is A. Pi-ok1í.tora, hogy az 11iegh-
111wowtt l. Hab az illyetón gonosi, 1 stontelon, büliítjos ós lrnswr
k1í.11yos cselekedcLeiért, iir<lüggel vu.ló tlmmlkod1ísa •Ís zi111lwrahísú1~rt 
lrnzimkuak 'l'iirréuye és 'l'ürv{\nyes bevett szokiísa szerint Hovnzcl.t 
szerint j uxta 'l'it. 15-um Part. 1-mae et Articulum ü0-11111111 l'ra x is 
Uriminalis lllÍ\1;ok11ak is 1Júldítji'Ll'li. praovio examine 'J'orturae (•rde-
1111\SS!Jll moghbüutetessék. Az pmemittldt expositiok1rnk ododic'ijúra 
sinc prnejudieis J urium Fisealiu111 producíLlváu az Mg:tunliH A utlie11-
Liea Jnquisit.iókat. snb LriH A. B. U. D .. K ugy nem kiilii11ul'll az 
l. Halmak maga sajíLt vallúsút suh Lra l( 

Ezen ünkúnytes rnl101111í.síihan IL vlÍ.dlott kimondotta: 1uiszeri11t, 
18 úvc:<, r. katholikus, VlLl'Ítrm1p 1'.s iunepuapokon a swnt rni.-;(•knt. 
l;ílog-atta, a ffü;tiilúi,;t n~y 1111ís asszo11ytúl lt'Ltta, midti11 er. 11y11µ:h:1-
taih1H gyeruwk1'mM n.lkalumr.tu, s 111i11Mn IL v1í.<lolt ezt h11houas1í.µ:11ak 
tarll-1U.a, 111i11t. v(,tket nwg; is g-yt'111ta; IL töhhi nídpoutokm ro1rntkozt't 
ki"nlt~sekre hatií.rozot.t.an tagadúlul! ntlai;;zolt. }i;uuek folytán 11 ta111í1·s 
111i11tlwgy !l vádolt elHÖ kihalgat.i'LsÍLnÍLI az íLltnla ~·éghez vitt fiistii
lt'„-;t, valónak elismerte, f!Zell ciwlekedet pedig · haho11as;Íg- rol11a, 
hirnlkozrn ai "l'rologiules IJ11eslio1111s" Jti-ik ezikk(•re, t.011ild1;Í 
Kitthon. 8-ik fejezetéuek li-ik c-zikkérr, \'t•gre a Pmxii:; Urim ina lis 
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iló. l'1-ikk1"!ro. 11 v1tdlottut kinfüµ;gut1í11 lllill(len fokozata uht veltetui 
ji,éJto. 1) 

Novomhor 28-atn tartott t.im1tcs!llt'l11l.Jon hahtroztntott: Mi11t1'm 
H1·h110 K11t.1í11nk az cgé1o1i '1'011.m·n ndjudik1Ut.11tott, aztot pedig ckko
raíigh 11zl\rt, hogy ilnnopek ús m1ÍH pnblikumok intorcunidták el 
11nm .lohetott ·kozdcmi. A vtigl11·0 11z1írt n mni nnp annak kezclt'!i.;ért~, 
1'~i.; v1ighlrn vitehíre ox111it.ti'dtnt.t11k o gromio Senn.tus <llh:k Anl.:~I, 
1'fil'glur Jt'>z1:1of város knpita'mya, és Ln.dn D'eroncz Uraimók.· 11 kik 
is 11111 httrom gr!\llu11011 az delinquens személyei tilta.l foghnnk etmy, 
holnap regrel J órakor contimrntive n töbl.Jin í1ltal esny, és 11 No
lllm:1 1\fogist.mtu11n11k reportailni, mivel pedig ezen Criminalis pro
eessnl'ul\ pro Parte ~Iagistrntns Fiscalis Procurator l1'laismann Aut1d, 
pro purto VOI'O ReQ.e l. rn:;nhbik .Me~Hery Ist\'IÍD Umimék voltuk, 
i11 reeornpo1umm nliquulnm fot.igiorum 11uornm nz N. Mugi.strnt11i.; 
<letermina'dtn, hogy J~'lnismunn Urnnk (mire! tübb dolga volt) }11'1ru111 
arnuyut, ifjabbik .Mecsery Istvím m·nmuak pedig egyet N. YÍ1ros 
kam111·1t1m ndgyon, fogh sz{1madt'1sban accoptiíltatnyi, s ugyan 11 

vt'igro nz assignatio ki is fogh adatnyi. 1) 

01mkugy~u még az naipon ni peres vtl.rllott ellen a kinfüggatú11 
lutro111folo fokozata e11zkiiilót:ilie v<Ítetott, do miuta'm mit 11om v111lo!t 
1111ís1111p novnmlJer 2tl-ón folytnt<ilng kinpndm vonatv1tn boiH11101·te: 
misz1irint 1\ v.1tdlevólbe11 fölemlit.ett i;zemúlycket különföle bnl.Jo1m étl 
vantz1:1szen1k haszn1i hísa által megk1\rositotta. · TovlÍ.bb1í, hogy az 
örtliiggel híLromszo1: összojiitt, s velo t1írsalkodott, névszerint ólüsziir 
a jeztmitatk tógli\ komenczt'ijónél, midőn nz erdöból fö.t hozv1tn ott 
ki11yugodott, 11 az ördög vn.d1tsz öltözetben hozzája közeledett, kivel 
\Jo11zúd1Je bocs1í.tkozvtl.n, ez haza mentében késéróül szogódütt, 11 a 
Ji'IJtl.or utcz1i.ban lovó sz1tlh'1111tig követte, itt töle az ördög ebódot éi:; 
italt kért, HZe~nységo miatt azonban a v1i.dlott csak itallal i;zolg1i.l
hatot.t. MieÍütt nz ördög az oda nyujtott italt olfogadtn voluu u:1.t 
11\Ullllt.u : hogy ó az. ördög s felszólította: hogy adjon nókie vúrl1-
l1ül, mit a v1tdolt .niogtagadv1\n az ördög eltávozott. ~~zentul vele 
ugy úv mulvn Kanics1í.r kertjének ajtajó.n1'd akkor ta.htlkozott, midön 
a urngyar utczában nem róg v1í.sÍ\rolt házába hordozóskodott, hol 
az ürdög ismét vad1í.sz alnkj1í.ban jött elébe, s tóle ismét vért kiv1í.ut„ 
do ö ezt ujabban megtagadta, mire az ördög tovú.bb ment. Végru 
velo harmadszori alkalommal ismét egy óv mulva férje Mzídiuu 
jött ö11s1.e. Ekkor az ördög az egész é,iiet az istálóban fölhalmozott 

1) V 1'roll levéltú.r levelek l'Yil.itonu;ny~. 
•) V itro1i jegyzökönyv. · 
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c:mli tim töltötte, 8 reggel midóu vú.dlott a 8Zilkt!égos tuzoló Jiii'.iri u 
kcrtliu i11dult1, az ördög ötot kú8úrtve h1í.ro11111zori kézuyujtÍLt!l'IL k(,1·(,c 
11rng, azou kúrdésóro, hogy ezt lllÍ okból kivúujl\ az ördög azt n'Lla
szolta: hogy mí1s emberek is nyujtlmtnak egymÍlt!nak kezet, mire 
ö kezét oda nyujtvitn az ördög eltilnt. 

Miutú.n a törvényszék ú.ltal u. felöl is megkérdeztetett: hogy 
az· ördögnek jele, vagy bélyege. testén hol vagyon ? v.í1dolt 111it sem 
akal't vull1mi, azért uju.bban kinpadru. vonatni rendeltetett. ~uiwk 
folytíLU Deczember 2-iín kihu.lgatatvim, elól.JIJ tett vallomÚ.8ÍLt ogl'.\SZ-
1.Jen mogerösitette, s midón n "spnny ol csizm1í.k"-ka!i kinzt'Lst 
nlkalmaztÍ\k, az ördöggel való 11züvetségét, mulatozú.s{Lt, tivornyt'L
zi'Lsút bevallotta, oly hozz1íadÍLssal: miszerint több !\811zonyokku.I a 
l!'o<lormu.lom rétjén lakmíLroz1~s és mulntsí1g végett ö is megjclPnt, 
s itt az ördög magyar öltözetben szinte jolen volt és .P,ogodiiu jl1t
l'JZ0tt, ő- pedig előtte tisztelete jeleül térdét meghajtotta, velo tíLu
t·1.ult ús kút izbon bujúlkodott. 

)~ZOU törodohll011 VLlllUllllÍ.!:IÍll'll. a lJirÚ8Í\g' VÍLdlottat IL killfag"{..\iL
i1Í.l-i tiiubi fokoz11tni nlul föl111011tv(i11, föliiite küvotkozö ii<ílotet hozull: 

ltúltetott: 
Miutím VÍLdlott A. miut a kiupadou ueismorto, lllÍllf poilig ti 

birúsAg íiltal való ujal.JIJ kilrnlgatí18ÍLDIÍl megerósitotte: hogy nmu 
csak a víLdlevólben ellene fölhozott büuájos cselekedctckot küvotie 
el, 111ollyokkcl ürdöngü8 és LoszorklLllyi me~terség íiltal az omhe
rckuck í1rtalmat okozott, ugy szinte ha.t!ouló .mesterséggel azokat 
meggyúgyitotLu., - hanem kézfoglLs mell1;1tt az ördöggel szöveisógot 
kötött n végett: hogy vole tú.rsalughast:1ék s enuck folytíiu joliu lídm 
talpÍLn a~ ördög jelót, vagy l.Jélyekút elfogadta, s igy szüvetkezéHét 
olfügadní.n mií1:1 hasonló ördüngüs mesterségben urngrügzüt.t asHzo
uyukku.1 ··éjjeli idóben össz1;1gyülekezotoket tllrtutt, ozeklJon tíHiezolií.:-;, 
lak1111Í.l'ozás és .ivt'Lti közbe az önlüget isteué11ok imíulta, és igaú 
'l'cremtöjét és J\logv1íliój1í.t mogtag·ILlltu, és a llli tüuu kút ízi.Jen az 
iinlüg-gol, nmgj1í.1mk uevuvésc 111ellott te1-1tilog küziisköt!üit, éH i~y 
111ag1í.t. rnlús1í.go11 lJuszork1í.uyíL uvutl.11 fül. J\Jivel pedig hmmulú k1í.r
hozat.rn 111éftÓ, UUl'Zl\SZtÓ ÚS til1Lllll1LS Ct;O]ukcJ.etek lllÍLSUk efrotiu11ti'1 
púlti1íj1í.rn meguoszulaudúk lemu'iuek, n vfüllott Alporcs, 11ti11t a fo11i
e11dit.ett lllÓÚ.oll lllOgt~taJkudott UOSZUl'k1Íuy igazsÍLgU8Bn llleg1'.•n(c111-
let.l uiiuteiét:1élil, Ú8 HllÍSUkllllk elrette11tÖ plÍfdÍ~ÍH'lL lrn~Ídra it(•fleiik, 
1'1s u hohér ti.Ital clevoncn mcgégctetni, s - eképpon uz éliík sorú
Liúl kit.i\riiftet11i rendo)teiik. t:iVHtÍeS ,József VIÍ.l'Ul:I lJirÚ (s. k.) f.'allo
c:-oay .ltÍ.llOti lrnh1ó taní1csos (s. k.) ülick Antal uelsö rnuilc1-1 ia11ú
CHllS lH. k.) l'ar György belső 'l'anács személy (1:1. k.) Ratliskovin; 
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liyiirgy helsü Tarní.es szemldy (s. k.) l'irrchlor .lúsef bels1i tanÍL
csos (mann aliena) Lada Ferene:.-. Lelsö 'l'arní.cs szmnély (H. k.) 
Nú11wl hy László bels1} 'l'ani'Lcsos (s. k.) Némot.h lstv1í.11 B. 'I'. sw-
11110-ly (:.;. k.) Ji'odur Ji'crerw:.-. Ji'om11111<le1· (s. k.) Amhrosy .Mihi'dy 
li'orn11111der (H. k.) lwsielt liyiirµ:.Y tan1imms 1ís tiirvé11yszúki rendes 
nírosi j«'g:yzi) (s. k.) 1) 

17 4~ deczember 4-én tartott taníwsillésben határoztiLtot.t: 1 >io 
tt-a evoluti mensis Novembris ke:.-.dett Uri111i11111is Prucossns con
tinnativo folyván l-111a Doeemhris véghben .menvt;n, ni'. A. rabnak, 
maga ;;zája valhí.s1í.hul kijiitt fsteutelen biib(tjos boszorkiinysii~a 

111 intt liali'dra sentent.hhtatot.t, t'\S hogy elevenen hohér 1iltal 11wglt-
10\~oLess{~k cletermintiltatoU.. l\livel petligh az A. rab maga J;;tente
lemJ•git t'~s lst.entül lett elpií.rtohísút. töredelmes keserves siráukozt'L
sokkal moghhúnta, és ;;iratt.n, az iirdiig-nok tÍs mindrm 7.imlwn'diísi-
11ak lmno111lní.n, az N. J\Iagist.rntns ezen· kemt'•ny liiiutetéi;t 11wg-h
kii1111yehitettc, ugy hogy leg-lwlfü.;ziir Jlúl1ér által feje vitetiidgyók, 
awtán ugy teste eléget.ess1"k. 

1~;ljüvén uzért 111a az llxecut.iunak napja Uíró uram e<i kgl11rn 
szokús szerint az Hah usi;zonyt az N. Maµ;ist.ratns eleihe hozat.atta, 
t\S 11yonna11 eleiho adta, hogy az mogliirt okokra núzve haliiirn 
sP11fe11tii'1zva _ lt\gyen, auuak n"glthen vitdí\rO ext.rn serialitor aí'. 
~P11lt-11t.iiít 1ténwtlt nyelven nekin uyomrnu nwgrnornlolta, t'\s ugy a 
pi'd1~z1í.t ketté tlirvén LálHíhuz hait.utta, melyre a Börtiiu(Ör) az vasat 
rúla Jove\'én, Hirú Uram az Hóhért kit'dtott.a, kiis nz Nemes 'l'amí.es 
szoliaj<Í.lrnn lwjövén, az Rali kezéLon atlntott, hogy leghelüszer foja. 
\t!gyo, és azntií.n testét el{\gesse, s ilyfornu'tban az élük szií.miíliúl 
kit.üriilt.essék. 1:;s így 111eghlevén az rosignatio, az N. \'iíro:; kapitt'u1ya 
szokott, L\H n.rra ro111lolt J'ogyrnreillwzot levű i~:mberekkol edµ;yiitt ad 
Loe11111 H11pli1~ii pro ofectueuda l~xecntione kikósórt.e. ~) 

1\lidön a rnbasszony tLZ itéletlwz képest a hóhérnak tí.tadalolt, 
és kivewttctett, a vúros bin'1ja 11é1uely bizonyitú leveleket kiizliitt, 
uwlyek szerint a rab ut'm1oly ált.ala megnevezett, s buszorkú11ysi'1g
ha11 v1de níszesnok /dlitott, tlo Ílrtatlan asszonyokra vufllitkozú val
Jo1mí.sií.t visszavonta. 3) 

~ valóban a s7.erencsétleu nö az itélet értolmeben kivégozt.e
tdt.. Szóltagyom1í.ny szerint az elégetés a katona. nö-\·eldo, és heu
eit'~sek kertjei között talítltiit1í téren ment véghez. 

1
) V :í.rosi levéltár irománygyiijteméuyc. 

') Városi jcgyzókönyv. 
u) U. o. 
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VAS VARMEGYE Bencze Jól.Sef 
Kl!T UJÓLAG ELŐKERÜLT AKTA A BOSZOR
KÁNYPEREKIDEJJ!BÖL 

Az első perirat így kezdődik: 
„Anno 1768: Die I2 Mensis Marty Sub Sede ]udiciaria Criminali 
Comitatus Castriferrei Anna Németh de Mágia incusata, et propterea 
ad Carcexes Magistratuales deducta in Figura ]udicy Constituta est, 
et de imputatis Sibi Actibus Magicos examinata respondit Sequentibus. 

Puncta interrogatoria. 

Minémő Mesterséggel természet 
Szerént való tudománnyal é ?, vagy 
bűbájos boszorkánysággal, és mi 
okra valo nézve cselekedted azt, 

Responsio. 
Én nem tettem, aki oda tette volt 
gondja reá, hogy föfoegye. Én 
sem tudója, sem Látója annak 
nem vagyok. 

Communicationes ex bibliotheca Historiae Medicae Hungarica, 34 (1965), 9-17. 



hogy az múlt 1765-ikEsztendőben 
Sorki Tótth-falui Helységhben egy 
edénben összve timporált Búza, 
Korpa, Soó, Tégla és Foghajma 
átai, melyet a Csorda járásban el 
röjtöttél 16 darabbul álló marhák 
azonnal a Sok járások és étlensé
gek után el vesztenek, azon téte
mény föl vételével pedigh, és vlz
ben vettetésével az marhák Szem 
látomást megh jobbultak. 

Nem de Tótth Faluban lakozó 
Kántor Istvánra megh neheztel
vén annak ételét elvetted, úgy, 
hogy jól lehet az ételt kívánta, de 
mihelest megh lát-ta már nem e
hette, mind addigh mégh hozzá 
hlvatván megh nem jésztett, mely 
jésztés után csak azon szóval 
No Szegén hiszen ehetöl, azon
nal megh jobbult és ehetett. 

Minémő mesterséggel és mért ron
tottad megh a fönt emlétett 
Helységben lakozó Kökin Jánost 
megh f enegetvén úgy hogy sem 
ehetett sem ihatott hanem eöt 
hétigh mint az nyavala törő úgy 
gyötrődött, méglen Szép kérései 
után különb különb f éle orvossá
gokat javasolván ki nem gyó
gyult, mely gyógyétás után. Nem 
de arra kénszerítetted Kökén 
Jánost, hogy esküdnék megh 
egész Házi Cselédjével, hogy ki 
nem mondja általad tett nyava-

12 

Salvő megh ehetett három-négy 
font húst is, mért . nem ehetett 
fől vö. 

Én bizony nem kértem, nem tehe
tek róla, akár mennyit mond, 
a mennyi a száján ki s bé fér. 
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láját és ugyan általad tett ki 
gyógyulását is. 
Továbbá mely tudománnyal, és 
mi okért klnoztad el annyira 
Taródházi Molnár Feleségét, hogy 
abbul miáttad halála is követke
zett? 

Mint kísérgetted Polányi Mihály 
feleségét Kenessey Ilonát más fél 
héti Gyermek ágyában, nem de 
Személlyedet elváltoztatván hol ló 
képében az ablakon bényerétettél, 
hol fejedet ruhával bétakargat1Ján 
az föllebb vett Asszont jészteget
ted, megh rontottad, úgy hogy 
tíz hétigh Sínlődött mi áttad? 

Mi okbul hitegetted Kenesey Ilo
nát, hogy Gyermeke csaló szemét 
volna, ne gondoljon véle, amint 
hogy elrontván az Gyermeked meg 
is holt? 

Nem de ugyan Kenesey Ilonát 
harmadival egész télen hideggel 
löletted, mely cselekedeted, hogy te 
mesterséged által lett volna reád 
fogván nem is tagadtad. 

Mint rontottad el Pzzblér István 
Tótthfalusi jobbágynak (akinek 
házában laktál) az ökreit, és több 
Szarvas marháit annyira, hogy 
az Háznál való kútbul nem ihat
tak, sőtth mégh az ételétiselvetted 
el annyira, hogy majd étlenségbe 
el Szárottak? 

Bizony én nem kínoztam, nem 
bizony én. 

Nem sínlődött bizony én miáttam, 
egy óráighis és én bizony . nem 
nyerétettem, sem pedigh az abla
kon bé nem néztem. 

Bizony én nem mondottam, 
nem rontottam. 

Bizony én nem lölettem, nem 
bizony én, haszontalan akár agya
rogjon rám, akár ne. 

De hogy nem ihattak, de hogy nem 
e lzettek. 

13 
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Nem különben /eleségét is Publér 
Istvánnak megh · rontottad, de 
mivel megh jésztett, azon nap 
ismét megh eresztettél neki. 

Minémő indulatból és mi okért 
rontottad megh Cside Jánost, úgy 
hogy három esztendeigh sínlődött. 

A midőn Szy János Feleségestül 
a Mezzőn árpát gomláltak, mivel 
az Kerider Földet, melyet előbb 
kértél tőlük, mingyár ki nem mu
tatták, a fia kötelében legeltetvén 
ökreit, minémő boszorkányos mes
terséggel elváltoztatott macskát 
eresztettél reájok, az az mellyel 
klnoztattad Marháit, úgy hogy az 
Marhák ordétottak a nagy kín
zásban a fiát. pedigh jésztegetted? 

Minémő macska volt az? 

Hova tetted az mast emlétett 
Szy Jánosnak az egyik ökrét, nem 
de azt haj Szalra kötözted az
után pedigh már megrontván f á
nak törzsökévé változtattad? 

Nem deSzy Jánosnét azon okbul 
hogy mikor kértél tőle nem adott 
hét Esztendeig löletted az hideg
gel. 

Mi okbul cselekedted azt, hogy 
annak házában étszakának idején 

14 

De· annyi nyavalája sem volt, 
mint én nekem. 

Bizony én nem mondottam, ha az 
Úr Isten reá méri a Fájást arrul 
senki sem tehet. 

Az én mesterségem nem volt, én 
bizony nem tehetek róla, ha any
nyit mond is, amennyi a nagy 
Száján kifér. · 

Bizony én nem tudom, nem lát
tam micsoda macska volt. 

Bizony én nem tudom, de nem is 
cselekedtem. 

Én bizony tudója nem vagyok, 
nem lölettem senkit se hideggel. 

Nem kínoztam bizon én és én 
nem is ráztam a fejét. 

- 916-



bémenvén a fejét megráztod, és 
azon megh rázás után három 
Esztendeigh kínoztad úgy hogy 
megh köllött azon klnokban hóni? 

Kovács Pált mért fenyegetted 
mondván, hogy Gyermekének 
Gyermeke is megh bánnya, nem 
de te rontottad megh annak tíz 
darabbul álló Ló és Szarvas Mar
háját, úgy hogy egy hónapban 
mind elvesztek, mi okbul csele
kedted ezt? 

Puplér István Marháinak alig 
ment Tótth Faluba lakni, azonnal 
italát elvetted, nem de hogy megh 
Szólétván panaszolkodott, azon
nal megh térítetted nyavalájokat? 

Az most emlétett Puplér István 
Feleségét minémő gonosz cseleke
dettel rontottad megh csak azért, 
hogy Sokszor sok/ élét kértél tőle 
és mindenkor adhatott, nem de a 
Lábait megh rontottad, és mind
addig Sanyargattad, méglen, hogy 
jesztegetett és tudván azt, hogy 
te cselekedted, meg akart verni, 
ezen nap eresztettél nékije és meg
gyógyult? 

Cside Jánosnak, hogy fiadnak aki 
az ökreit házban őrizte a Szűrét 
elvette, nem de megh / enegetvén 
mind kezeit, mind lábait meg
rontottad, el annyira, hogy három 
Esztendeigh sínlödött? 

Bizony nem rontottam én, se nem 
cselekedtem az egészet. 

Ha Szépen lát a Marháival, bi
zony eleget eszik iszik. 

Nem rontottam bizony én. én 
bizony nem cselekedtem semmit. 

De hogy sínlödött, nékem is elég
szer fáit kezem, lábam, hát azt 
ki cselekedte. Nem rontás az, ha
nem baj. 

15 
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Kenesei Andrásnét minémő Mes
terséggel rontottad megh akkor' 
midőn Tehene megh romolván an
nak megh orvoslására a bugyoga 
korsót a Tűzhöz tette javaslásod
bul? És mi okra való nézve mon
dottad néki midőn a bugyoga el
pattant, azonnal Slnlődő Beteggé 
lett, az ura néked könyörögvén, 
hogy gyéltanád megh mire mond
tad, hogy Tazes teremtette mért 
megy a kórusba, ha nem tud éne
kelni? 

Hát az átol furott márvány goló
bics mire való volt az mell a Lá
dádba találtatott ? 

Nem de azt mondottad, amidőn 
a pandúrok megfogattak, hogy ha 
téged elvisznek á'ristomra, utár1ad 
még hárman jönnek, tehát ki ezek 
az társaid? Beszélled el! 

Ha tanétotta maga Attyafia tané
totta, én biza nem tanétottam és 
nem mondottam mást, hanem 
minden éneknek nótája vagyon. 

Az jó minden fajta nyavala törés 
ellen és a Tolvaj Méhélc ellen 
és azkénköves mendergő Kü. 

Bizony én nem mondottam, né
kem bizony nincs társam, nincs 
bizony· énnekem senkim. 

Extradar par me Franciscum Horváth antalati Ilti Comitatus V: 
Notarium m. p. 

Itéletet a perben úgy látszik már nem mertek hozni. A levéltár 
aktában semmi megjegyzés vagy egyéb perirat nincsen, de a helytartó
tanácsi gyűjteményben ezt a pert is azok közé sorolták, amelyet 
a Helytartótanács „Boszorkányper Bizottsága" megsemmisített. 
Valószíníi hogy a szegény kis Németh Anna „pórlányt" szabad
lábra helyezték„ 

A másik perirat kevésbé érdekes: Schnóbli Júlia németújvári 
(ma Güssing, Burgenland) 59 éves bábát li69-ben azzal vádolták, 
hogy„boszorkánysággal megmérgezi a kezére született gyerekeket, és 

16 
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azok harmadnapra sárgaságba meghalnak. Ezért háromtallért fogad 
el". Az asszonyt, mert luteránus volt, nem eskettette meg a káptalani 
bícóság, de fogadalmat vettek tőle, hogy „IJ nem tehet a gyermekek 
sárgaságáról", és szégyenletében hajlandó elköltözni Németújvárról. 
El is költözött menten Rohoncra, amibe a káptalan belenyugodott. 
Az ítéletet jóváhagyta Batthyány Boldizsár kegyúr is, de azért úgy 
rendelkezett, hogy a periratokat fel kell terjeszteni Pozsonyba, 
a Helytartótanácshoz. 

IRODALOM 

l. Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Komáromy Andor 
Budapest, 1910. 

2. Geschichte der Hexenprozesse. Soldan-Heppe. Stuttgart, 1880. 
:i. Histoire de l'Inquisition en France, Páris, 1909. 
4. Beitrage zur .Geschichte der Hexeprozesse in Siebenbürgen. Franz 

Müller. Braunschweig, 1854:. 
ú. Az eredeti okmányok Szombathelyen az Állami Levélt4rban vannak. 

~ Orvoat.örténeti Könyvtár közl. 1'1 
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VESZPR~M VÁRMEGYE Varga Endre (szerk.) 
URISZeK. XVI-XVII. SZÁZADI PERSZÖVEGEK 

308. 

1628 március 9, Pá.pa 

Két, boawrkányaággal t1ddolt nuzony az idiúare nem jelent meg az úriaúk eldll. 
Az uradalmi i8pán, „mint fogadatlan prókátor" mentegetni próbálja óke.t. Az úri.s:& 
az aaazonyoltat proacribálja, az i8pánt pedig a tinUarld Nflgumlúére kötelezi .. 

• Quinta. ca.usa. do mini ma.gistra.tus contra. consortes providorum Ma.tthaei 
Kys et Joa.nnis Solyom veluti inca.ttas et ín Cza.szar residentes colonisau. 

ln persona. domini A Begouit proponit, hogy ez el mult 1627. eeztendó
ben kwlomb kwlomb napok ta.ia.ba.n ez 0 1 a.szoniok, hatra. vetuen az isteni 
felelmet, vala.mi ördögi mesterkedesre vetemettenek, az templomtol otL 
Czáezáron holt ember feje czontia.t el UÍUen, VRS fa.zekban vetuen, ordógy 
szersza.mot czina.ltak beleöleö, kiuel sok ördongöseegeket czelekettenek. Mely 
gonosz czelekedetekröl az dominus A t.öruent vár. 

ln persona. domini A Begouit solenniter protestando dicit : Miuel 
hogy az inca.ttak nem compa.rea.lnak es procura.tort eem conetitualtanak, 
'fa.py Ma.the deák penigh, az ur eö NagR ispa.nnia, az dominus A ellen ágalL 
es mentegeti, inconstitutus procurntor 1 leuen, az 1-ka.t, mellyet Remmi uttal, 
eem az dominns A-hoz ualo köteleseeghe szerent, sem pcnigh hogy nem 
vallottak procuratornak, nem czelekedhetne, a.zert az dominus A kíuannia 
conuinca.lta.tni, es á fölliol megh jrt inca.ttaka.t proscribalta.tnj. 

Delibera.tum est. Miuel hogy az 1 aszoniok ez mai' napra citaltattak, 
ok penigh contumacia ductae magokat absentaltak, ideo proscribuntur. 
A mi penigh az ispán, Mathe deák dolgat jlleti, tisztarto uramat complacallia. 

Uo. 9,J". 1. 

1 Nem „vallott", \'ugyis n f~l által m<'g nl'm hízott, fogadatlan ügyvéd. 
a A dőlten szed.ott betűk után n>J eredetiben vessző van. 

Budapest, 1958, 556. 
Fonás: 0. Lt. Kamarai levéltár, Miscellanea No. 12. Urbarialia, fasc. 1. Prothocollum arcis Papensis 
ab anno 1620., az „uo" hivatkozással megadott oldalszámon 



ZEMPL~N VÁRMEGYE Dongó Gyárfás Géza 
BOSZORKÁN'YPÖRÖK NYOMAI LEVELESTÁRUNK
BAN (1640-1766) 

Zemplénvármegyének az 1562 - 1777. terjedő egyik fekete 
könyvében az ú. n. • Causas criminales complectens elenchus • -nak 
1. kötetében a következő tizenkét boszorkánypörnek ttirgyi rövid 
kivonatai olvashatók : 

1. Thoronyai judith ellen, ördöngösség dolgában, nyomozat. 1 (Thoro-
nyai judilham adversus ratione magiae inquisitio.) Ao : Ht-lO. 

2. Koczka János feleségét hiihájoss:iggal vádolják ellene nyomozat.2 (Kocz
ka Joaunis consors criminis magiac accusatur, contra cam inquisitio.) Ao: UH l. 

:1. /\ Mcgyasslúrúl valú, hos1.0rká11ys;lggal vádolt Kandc'I Annának, Ba
logh Mihálynénak, kitisztálú vizsg;\lata. a lKando Annac, Megyaszoviensis, 
Michaclis Balogh consorlis criminis magiae accusatae exculpatoria in
quisitio.) Ao: 1003. 

4. l~ácz Sámuelné, másik nevén Lahanciné, hogy bünrésies-é a boszor
kánymcsterséghen és az emberek megrontásában: vizsgálat.• (Rácz Samuclis 
uxor, alias Labonciana, an adulterii el magiae rea? inquisitio.) 16'J3. 

5. Nyomozat afelől, hogy Rul>a l~uszka boszorkány-é?" (Ruha Ruszka an 
saga? inquisitio.) Ao: 17U'l. 

6. A Szomotor küzségböl származú bűbájosság bűnével vádolt és meg- · 
kinoztatásra, azután pedig máglyára ítélt józscff Máriának biinvádi pöre u 

(Joself Mariae ex possesionis Szomolor oriundae, criminis magiac accusatac, 
atque ad torturam, postea etiam rogum dan111atae processus criminalis.) Ao: 170f. 

1. Vari;:a Judit boszorkánynak kin•nlatás során kicsalogatott vallomása. 7 

(Varga Judithac sagae sub tortura l'licita fassio.) Ao: 17:.!7. 
8. A megyasszai boszorkányoknak és mércgkeverüknck ügyében, akiket 

•\r(atlamil ~gcltek cl, vizsgálat. " (Sagamm ct vcnefkarum Mcgyasszoviensium, 
quac innoccntcr combustae sunt, inquh•itio.) Ao: 1731. 

9. Polyák-asszonynak boszorkánys;ígilrúl nyomozat. u (Polyák loeminae 
magi;1c inquiruntur.) Ao : 17:16. 

10. Bosz•JrkánykodásM bevádolt, ártatlannak talál! Polyaka Erzsébetnek 
biínpüre. 1'1 (Polyaka Elisabelhac magiac incusatac, pro inuocente dcclaratae 
proccssus criminalis.) Ao: l 7il. 

11. Poloczka Erzséhet hoszorkánykodásának kinyomozása. 11 (Poloczka 
Elisabethae magiac inquirunlur.) Ao · l 7!H. 

12. A boszorkányság gyanujáha eseti Sztropkay Zsuzsánának írásbeli 
nyilatkozata.• (Sztropkay Susannac, ratione magiae suspcctae, rever
salcs.) ·~ Ao : 1700. 

1 Crlmin. fasc. 400. No. 96. 
" c.<rimin. Fasc. 373. Nu. 1:15. 
" Crimin. fasc. 371. No. 28. 
• Crimin. Fasc. 388. No. J. 
r. Crimin. Fasc. 389. No. 77. 
,; Crimin. Fasc. 370. No 33. 

" Crhnin. Fasc. 3!~l. No. 2. • 
'' Crimin. Fasc. 387. No. 13ll. 
'" Crimin. Fasc :187. No. t:U. 
" Crirnin. Fasc 31!7. Nu. 12ti. 
• T. i. ételének megjobbit.tsAról. 
u Crimin. Fasc. 390. No. ::I04. 

__ .:_ Crirnin. Fasc. 404. No. 28. .". ·-~· „~ __ 

Adalékok Zemplénvdrmegye Törtinetéhez XVl (17. évf., 1911), 169-171, 302-30$.; XVIl (18. évf. 
1912), 92-94. 



Lentebb szórul-szóra é; betUhö~- i.1iven közreadom a "sag;uum fassio
nes"-t, a megyasszai Jutka meg az öccse Kata boszorkányok vallomásait ma
gában foglaló írást, meg a kérdf'.ípontokat is, amikre kicsikarta belölllk az uri 
szék és kicsalogatta lelkUkböl a megyasszai akkori tiszteletes ur a keserves, 
ú. n. "torturizált" vallomást. 

Azt az 1731-ben iródott írást olvasni ma már tortura a szemnek, annyira 
kuszált, agyonkorrigált és imitt-amott már szinte az olvashatatlanságig meg
fakult néhai fekete tintája, mely 1731-hen sem volt már fekete, csak fakó. 

Talán épp ezért nem kellett ez a hoszorkány-irás annak az inkognitó
sz.arkának? Ami egyéb írás volt a Jutka meg a Kata .zászlós boszorkányok" 
dolgáról - mert többnek is kellett lennie, mint csak ennek az egy ívnyi, ú. 
n. elsö fogalmazású írásnak - azt lelkelleníll cltolvajolta az nsmeretlen szarka-
ipse. 

lgy csak igen-igen lllredékes képet alkothatunk maguknak a konkrét Ugy
nek tárgyi álladékáról és - aminek t!lzetes ösmerete pedig még töbhet érö 
volna - magáról az uri széknek "juris-gladii" pörrendjéröl. 

E tekintetben módom lesz majd kielégitenem a t. olvasónak tudásvágyát 
más ösirományból, t. i. Sátoralja-Ujhcly "At. waras keonewe" 152-lk lapján az 
1629. évből olvasható boszorkány-égcttctés esetének publikálásából. • Tudás
vágyuknak plusz-min1111zait szolgálják az Akk. IV. évfolyamában a 248. lapon 
olvasható csertészl elégetett asszonyról (szpalena bnba); u. o. a IX. évf. 25!'\. 
1. Ujhely boszorkdnyégetö helyéről; u. o. a X. évf. 351. lapján az 1718. évi 
boszorkány-reversdlisokról ; u. o, a tállyai és a mádi boszorkányokról ; végre 
pedig u. o. a Xl. évf.-nak 148. lapján a Ctdke község határabeli (a Tokajhegy) 
boszorkányégetö helyről szóló közlemények. · 

Megyasszal két egy testvér boszorkánynak, Varga Ju:tka 'meg az öccse 
Kata asszQnynak szomorú históriáját igy mondja el az 173l•iki irás, amelynek 
eredeti példánya lev. tárunkban a „Crimin. Fasc. 404. No. 28°. • jelzetet viseli: 

• 
Anno 1731. Diebus 25. '/.7. 28. Mensis Juny ln oppldo Megyaszo 

sub Sedria Jnclyti Dominll Szerencsiensis et Monaklensls celebrata. 
Fassiones Sagarum quator vlcibus examinatae taliter conflrmatae et 
reiteratae 1 . 

• Ott a boszorkll.ny-az:eniély .ki az urll.t 11 megetette volna• Pamoka jll.no1nl!, akit 
az ll)helyl főbiró • Thakacz Balint• 283 esztendővel ezelőtt .e1ethetett megh• a Bodnll.r· 
völgyi bu1zorkényé1ető helyen. 

1 Fölvéve a Mel(Y111zó mezővérosban 1731. évi Jún. hó 25. Z1. 61 28-lk napJaln tar• 
. toti 1zerencel h monoki tekintetea url tlJrvényazókcn - A négy lzben kihallgatott bo· . 

azorkinyoknak vallombal imigyen erő11ittettek meri. D. 
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Fassio Juditthae Varga antc cl in Torlura el post Torturam 
alque ad morkin reilcrata. 2 

Kis Jánosné hivta 's ö is cs;\IJilotta el az ördögi Tudományra, 
amint el is ment véle egyszer az Mcdgyaszai Közép nevű erdőre. 
Kenőcs' el kente meg a' két hóna ally:il Kis Jánosné és az a' kenőcs 
egy Dio hajban vagyon 's azt mondotta, hogy ha ltlC!,;i<enekedik 
el repiilhet, ottan kását ettek, és bort ittak, de 6 abban ((qy) sem 
nem ett, sem nem ivott, lábon ment oda 3 Kondás Gyurkáné is ott 
volt, Basi Istvánné is, Ríbiczeiné is, Toronyainé is. 

Basi Istvánné rontotta meg a' Mt'.1!11<ir Erzsébet Gyermekét nap
pal, három csontott szedett ki a' U1h<\búl, a' Láda fiában egy ruhá
van van takarva, a' Láda akor az Agya fejénél volt, azért rontotta 
meg, hogy a' Pinczéhez nem hivlta (f"jrfilv1•, de olv11shatóan és 1etró
jelbe Mve ez: (Tortura utan Predikalor Uram 4 ezt mondolla hogy : 
meg főzték 's meg ették a' csontot.) 

Viszlai Sára is Basy Istvánné rontotta meg, azért ronlolla meg, 
hogy bort nem adott néki, a' midón korcsmáros vólt. 

A' maga kem1je a' Ládában vagyon az agya fejénél egy lská
tulyAban, az Zászlóval együtt, a' Zászló rész 0 csipkébül vagyon, 
Basi Istvánné adta neki, eő a' Kapitányok is, a' Zászló pedig ettzaka 
nagy s ÍJ!en szép. 6 

Közikben is eskíitt, az Istent mrg is tagattntlák véle, a' mint 
elöttök meg is tagatta 's azt mondothilt, hogy abbúl lész Lelki id· 
vessége, macskáknak esküdtek meg, a' kik az ördögök vóltak. 

Az hói jártak a' Testekis olt vúllak. 
Az fogvdr tetőn is maga vólt Toronyainéval 's a' midón Komá

rominének ugy tetszel, hogy oda járt ü is, csak az elméjét csábitot
tak el, de a' teste ott nem vólt, csak nkkor vóltak nála lübszer nem. 

A kecskefi a' Juhasz János nyajabul való vólt, ugyanazon 
kecskét adták Komárominé kezében, és az alatt ki ragadták az ab
lakon, akkor is 6 volt Toronyainéval ottan, hogy osztán a' kecskét 
ki. ragaltak a' gyermeket tettek hcly('rl'. 7 

Tótth Györgynél -is ö vóll, a' t.esztaját 8 ö dagasztotta meg, 
azért, hogy a' gyermekei meg verték a' gyermekét, a' mely teszta 
azután meg nem kött 's kenyeret nem süthetlek belőle. 

Az Ur Vacsorájával sem élt az olla miolta közikben állott. 

1 Varga Jutka vallomása a megkinozlalás olcitt, a megkinoitaté1 alatt, a megklnozta 
tie után ée lsnu!lelve h11lála ol6tt. 

e T. 1. nem repülve. 
• Seleby nevezeta. 
A Azaz: réz. 
n Nappal .dlól1aj"-ban tartották - iljszakának ldelén nagyrll nőtt. 
T Ez a pont homélyos érlelmil, meri a fui:~hnazv6nya hibás. lli;iy vélem, hogy a 

gyermeket ragndták ki az ablnlcon é~ n kccskellt tcllék helyc!bc, - gondolom nzc!rt, ho11y 
elhlteesék a gyermekétől megfosztott anyéval, miképp gyermeke Alv411uzott szopús kecskévó. 

8 Kenyórnek való tésztéjAL D. 
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Bálint Annát is ö kinzotla meg Toronyainéval. 
Most esztendeje Cseresznye éréskor, ugyan az fennevezett er

dőbe u hogy közikben allott. 
Hogy Ko11das Györgyné a1.011 a' gyermeken járt az is igaz s 

szájábul hatotta hogy Szengellér 1" hegyre járt 's oda is hordotta. 
„ 

A kérd1ipontok (P.uncta Interrogativa) pedig ezek voltak: 
1-mo: Mi némü sznvecsege v<1lt az ördöggel. 
2-do: Micsoda formaban, szovalc vagy irassal, micsoda hittel kötelezte 

magát, mikor'? hol micsoda alkalmatossaggal 's micsoda igyekezettel ? holtigé 
vagy mennyi ideig ? S kik jelen létében ? Micsoda jele vagyon az ördöggel 
valo szövecsegenek ? 

3-tio : Mi vitte rea ? Ezen ördiigi mesterségét micsoda módon gyakor
lotta ? Kiket rontott meg életében nevezze megh ? Sarikat ( ?) miképpen lehet 
meg gyogyitani '/ Mesterségi! hol tartya '? 

(4-tu :) Molnár Ersebet gyermekit és Viszlai Sárát ki rontotta megh 's 
hogy lehet meg gyógyilani ? 

(5-to: t'.:letéhcu egyehllt hol minemíi kárt tett? 
16-to :) Társai kik lehetnek nevezze megh? 
(7 to :) Kiket rontottak megh nevl!zetesscn, azokat meg lehete orvosolni 

s miképpen? 
(Kendecsnével valo kérdések :) 
O-mo :) Azt az Andris nevfi gyermeket oda hordoztaé Kendesné, hány

szor: hova, meg kenteje, Lóvá változotté s mi módon ? 
(2-do :) Tóth Andrásnét eö kinzottaé? miért s hányszor? 
(3-tio :) Kis Sáára tehene mente a füst ablakokra, és miért bőgött ott? 
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Varga Jutka Testvér Nénnye Kata Fassiója in Tortura 1 (kilnuva, 
de olvashatóan ea: „et coram Clarissimo N. Selebi, eo tunc Verbi 
Divini Ministro Megyaszaiense peracta poenitentia 2) et post T ortu
ram reiterata. 8 

Ez elmúlt Télen ugy mint 1731. l'sztendöben múlt esztendeje 
hogy Boszorkánnyá lett a Maga Pincéjében, a vén Pasztorné infa
scinálta 4 incselkedvén körülötte. 

Komárominénak a Juhász János kecskejet vetették bé az abla
kon, s ugy akartak, hogy a gyermekét meg süssék, de hogy go
nosz Lelkek voltak az Isten nem engette meg ölni. 11 

Az lngvárra 6 ők hordoztak Komárominét még pedig mind 
Testestül, ott vólt, kenöt 7 a Pasztorné csinalt s aval kenték meg a 
mely keoöt az a Vén Asszony magaval el is vitt, 

Porhácsi Györgynét is ők vitték Hibiczeinével éttzaka a Med
gyaszai rrorony (tövéhez) s ott fejre allitvan. meg tancollattak 8 s a 
lábát is öszve verték, a Torony alá pl'dig az Olaszné Désáj<iban ° 
vitték, Ribiczeiné is ott vólt ö is oly idős Boszorkány, 10 mint ók. 

1 Vallo~ása kiriozlatás kö•bcn. · 
• Es bünbAnata tisz;teleles Nemes Seleby, akkoriban megyasazai islenigéjének szol-

gája eun,. 
• Es ismételten a klnoztatás után. 
• BOvölte meg. " 
5 T. 1. Komáromyné gyermekót, mely gyermekölésnek azt a 161szatot akarlákfadni 

a kecskefi bedob4s6val az ablakon át, hogy a bölcsös gyermek kis kecskévé változotl. 
s lngv6r erdőbe, Megyasszó határ6ban 
; Kenöcsöt. 
e Ez; volt a boszorkánytánc 1 
' Ez; volt a boszorkAny-hintó, a dézsa. 
10 Annyi id6 óta. D. 
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t<omáromlnét azért kinzottak hogy hozzájok allyon. 
Imitt amott jártak mint a SMan, csak négyen voltak ő maga 

az Eocse, Ribiczeiné s a Pasztorné a Csere halara 11 is jartak. 
Kis .Jánosné is tiszta 12 Boszork1111y mint ó mert hogy közikben 

vegyék el változott hol kutyáva hol 111acskáva s ugy hitegette ó ket 
Vám 1 ~ kereket hánt a kertben elöttök: 

(Kihúzva, de olvas11atóan.;ez: • Kétszer erős hittel confirmalta, 14 hogy 
ő tiszta Boszorkány.•) 

A Molnár Ersebeth gyermekét is ök rontottak meg hárman 
Pasztorné, ő maga s az Eöcse Varga Jutka, már nem lehet meg 
gyogyitaui mert ételben meg ették a csontyat a vén Pásztorné ha
zaban. Sárga Lével főzték meg a Testi szajokkal (kihúz'!a ez: • hogy 
már mi csak az ördögnek") ették meg s ollyan lagy volt, mint 
(a) hús. 

Az Ördög hltire is meg esküttek lllyen szókkal hogy már mi 
csak az ördögnek valok vagyunk. 15 

Az élő Istent meg tagaUattak velek, amint meg is tagadtak sőt 
meg is-keresztelkedtek az ördög altal, a Sátán keresztelte meg őket 
a Belzebub 10 nevében (kilu1n1ii ez: „ezt Predikator Uramnak") val
lottak post Torturam Sponte 17 mind a ketten egynehany~zor reite
ralvan 18 maga az ördög is jelen lévén Varga Katat kutya képébe, 
Várga Jutkal pedig macska abrazatban (t. i. keresztelték meg bo
szorkánynak - D.) . 

Minden Testeket meg kenték 11 s ugy repültek még a keles 
lyukon Is ki mentek ott ugy el nyullak mint a. kötel, de a Testek 
otthon maratt akkor. 

A kenőt a vén Pasztorné adta nekik, holmi gyökeret szedett 
s kakas taréj neva füvet, abbúl csinaltak kenöt azt a füvet pedig 
kert alatt szedte. 

Azt pedig a kemencze pofájában 20 tartotta. 
A Zaszlo Eöcsénél Varga Jutkánál allott dio hajban s valami 

kis 11rany materiacska volt, éttzaka fényes vólt hogy világosságán°ál 
el mehettek az erdőben, nagy mint a gyerekek Zaszloja, azert nem 
volt nagyobb hogy ők is csak négyen voltak.21 

A zaszlot akkor. szakasztottak el 22 mikor meg fogtak. 

11 Oserehét Borsodban. 
u Tfzl;lnl111rom próbéa. 
1a Először mb valami szó volt lrva. Egykorú hatóséil tollal „Vam"•ra liazltva. M 

volt az a , vám kerek": kérdéa? 
u Meger611tette, t. 1. a vérmeiye törvényszéke el6tL 
u Tehát ez volt a boazorkény•eskU formája. 
10 Az ördögök apJa, az őrog őrdüg maga. 
n Kln11tiaa utá11, önként. 
11 lan1ételvén. 
10 Testöknek minden porclkél4t. 
10 Kemence 1zéJa - Itt .pofÁja.• 
u Ez volt a boszorkányok megyaaszal zbzlóalJ•. 
11 Tépték azélJel. D, 
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Azon fen nevezett öt 23 Bosznrlrn11yt iterato rcitcralta. 
NL'Jll élt Ur vacsoraj;íval az id(1!1il fogva 111iolla kürikben atoll 

kiilsü képpcn 21 elhcldl vúlna dc SL'lllllli hasrna lüll vól11a. 
·:+ 

Ila nem is mindent, de sokat 111rgtudtunk ehhöl az egyetlenegy .türe
dék"-hiil a hosznrká11yság1rnk iirdilgi t11d11111ányúhól, amit eduig egykorú, hite
les~ mert egykorú hatúsági tollal irott sornkhi'il olvasva, nem tudtunk. 

A másik boszork;í11yság11ak, avai!Y „iirdiigség"-nck konkrét esete Ujhely
nek ~Az waras kconivé"-hcn (mely u!(111j:írásai111 révén most 111.-ír szintén vár
megyénknek lcvelest{1rúha keri\11) a 152-ik s ki,ivetkez(í lapokon van bejegy· 
zökünyvezvc- és maholnap h:iro111sz{1z csztcndüs betü szerint való magyarsá
gával igy szól: 

Anno 1629. Dic 13 Novembris 2.~ 
Feo !Jiro urnm Tliakarz lfoli11I, Szf'keres Georgy es Parnoka 

Jauos11ó I11stantiujokra 21 ; szolyu.ltatol lúrneuyek, 

Dellber11.tnn1 est. 21 

Megh ertettek az eskwt urni111 Biro uramnak az kct peressek 
ellen, Szekeres Oeorgy es Pamoka Ja11os11e ellen vala feleletit. Az 
t,rnnk1rnk vallasitis megh olvasvan. /'v\elyröl eo kegiclmek igy Dcli
beraltannk.28 

Szekeres Georgy es Parnoka .l:111osnc kwlcon kwleon 2!• negyed 
negyed magokkal Jambor szemclyek kel cs111crtessekkel eskwdjenek 
mcgh, hogy cok egynrnstul tiszta szc111clyek ha megh nem mentik 
magokat Biro uram aJ Qui11dena111 :1

11 vitesse ki 111i11J kclteot es wttesse 
el az f'eiekct. 

Az mi az Parnoka Janosne doli~:it k wleon ncszi 31 minthogy az 
tm111k J~imieo11.~rylwtis hosztanak be rca es hogy nz uratis megh elette 
volna ; :12 Azert ez ellen az Asszony kwlcon heted magaval Jambor 
szemelíekkcl mind esrneretcsekcl mcncze magat hogy nem czelekette 
cs ninczen vettke,3J harnegh nem menti maga! a Bíro uram ad 
Quindenam vitesse ki es ege.llesc megh. 

Hogy .helyben maradt-e ez a tiirvénye" Sátoralja-Uihcly város törvény
székének és „eliltcttc-é fejeket" birú ura 111 b; „ mcgegetctte-é" a városnak 
hosznrkányégelií helyén, a llod11úr-vi\lgy ~zomszédságába11, hirú uram:· ezekre 
az izgató kérdésekre nem találtam felelek! és nincs is .Az waras keonwie"-ben •. 

~~üt. 
~ 1 l.:lts1.atrn - a tessék-l:lsst1k kedvéért. 
"' /\z lfi2!l. évi, nov. hó 13-An. 
~" Folyamodásukra. 
!1 ll!Y szól az itélet. 
2• ltélctck. 
~n l<lllön-klllün. 
llo Ti1.cnötüd naprn. 
:11 NL'zi - t. i. „illeti." 
o' Megmérgezte. 
a3 Vétk(l. 
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ZEMPL~N VÁRMEGYE Hodossy Imre 
FELTeTELES fTeLETEK BOSZORKÁNYPEREKBEN 

l"ul1o1j-ll1·1.!y;1lj.l widf!ke r.a,:yik ui lnvltlU.rlban taU1lhnhí 
11,1i.:-)' .... 1,\nm énh·l.:(!!oo ri:J(i okiratok küiül ma alkalmunk 

\'olll k•;t ldPtlt~ W11uhtl1K"' d11.r•bníitk a m~lliUlat,t, illt.>twu 

lunli1.1 .... it kütolni. Miu•I a k1~ttc\ bo11ork:fi11yperekh.1J van 
\ ~\ ,. ,·.„ 111 171 yik U!l-7t~mlfthnn, T41y6n kelt, amrly - ffli~hb 

l<.~k,'11·1_y-MI„ hirtok, - •kkor m.tr TrauthlOft hercreg kr.a:dn 
,·.„ fol1ft•:-uri hmlu1t1'1sfal(iA alatt volt. 

2, 1 lt~.V h;,hár nf"m i'4 ,trlt' ... ilik Úkl'l arr•'tl, huf.(y 1111·ly 
lu·ly1•11 k1·ll1!.,;s,tk i)..,~.t:ujún11iük, 111iu•l.11•m.\lt.1I ,, ,,.:._1, mt·l.v•·I 
a1 i.i ••lt)tj.iróik va4-:yi-. k.:11'it,\ny;1il.. Hlf'~imlit.i11.1k, 1·1.n· hiJU· 
nyus hi•lyrP- lml.lil ü~~,1.c t1k1~1. ahol a11.111 1!pp•:11 UI{)', mint a 
k;1tuu.1!iAJ(nl\l t"tt az r•rrr hiva.toll l;ulúul1:1,. n~u<lii 1i-.1h•k t1•11ni 
)oo/ukloík, ilT.Ofl · kár••rt, mi!l~·t!t \'alanwl.\• lm•m11 l..iuy a Ut<tt{.i 

tJnmiiinr.k ''k'?:i:otl, a ~ytH1·:.1~n «l1:ti:tl:1t·lt „,cr1!1.111:k. 

,,. l IOf()' úk 11r.rnn.ak Yill.1111i k1':1u•·l1•ll1t·11 ,·;11rn~k i•·li~n 
ama Jr{y1il,.;!-ot"kht·11, hanf?'m val1',p1oir.:t{at 1!-. J1'•nykg, 111ind•·i.:yik a 
maKa :-;.o&j.i.t tt•:'lti minö~"s.::•'·ht:n; hu..:y é.-1.0111'.lfl a1. ti íúrj„il.. 
liÍ.vol1fotükd Cf>lre\•t•nni 1tt•111 kf~I"''·"' k, a111i1wk at. M: oko1, hogy 
a.i1 a 1n:1:I, an1dy li-kr.t &miil r.:ylil•~„rt? „.i..,.i, 1111u:ly„l mi1ulil( 
r~akis t•jjd 1uokt1k tartani, förj'"'ikd oly;m 111"1)• .ílomh.a rne-
1 iti, hr'Ky nem k,;J'9tek döbb fi•Mhrt!,lni, 111h.:11c111 tik i..,m(·t 
viiMJiAl•'•rtek. 

,\1 .il.'ahh küiUlt okirAtok egyike P.Jr.:Y •ho11nrkAnynilk• 

"' „nvallomt\..,-\l foa.:l;ilja mAli(.lha.n. A1 P.rr1lrd latinul Vi"ln 

1m·i.:fucoth11;1lH, mi pcdil( ilt mag-yar fordít,bhan a•ljuk. l\4mu• 
l.1111-. 1·111l1~ke rz u emberi •~lme uoi\ nlf'Kldvt•lye1lt~1t:1~k. 

.uu•·lv aui.v át.li1h,•n art okotta, hOMy nem&.:11ak a "ü111n11, 1ht 
,, 111111.1·1! kiiorok i" hhlek a •bUIJ.ijo,a.-\ghln•, ho,ry ai djiiir{J 
hir.ik mily ilrult-aes HiitlonW.Okff.t• r~ik1rtak ki a v.tdluttak- "' llngy a.rt:\n va.lamr.ly hrly~n tis.-.1.•diiv~u. tivoruy;lrnak, 
111'11 a. lorlur,1.\·111, ti"' 11c\t hogy m~· 1.1on 1.rc:f'nc~tlen tnem- YHA"YÍS Pllibh '~lfY óra ho'>!'lfAt Jliil.aru1 k{!··t.itl"lt '~t„ld.-:l'l ''~1.-

nrk, mrN" )1"1'.lifi,! "KY kt>rek a•u1al11.\I, iutll'ly 1t)..!\1;m l"J..!)' f1'·11y1·"' 
1t··.„1•k, 11kikf"t ho!fr.Zork,ny!".-\Jr{a,:al "'dolnak, u1u IAt!fr.1ik. rl·,,;lw·n p;ilotiiihan fillní J.its1ik, mitMl:tmn.tllal tu•m •111 a li1ltl •.tiurn, 
ma,::uk i' hitték •it, hOf(y <~k vali>ban 00!fr.iorkAnyok. ham.-111 a l1''"l'N"f1be11 leh•.•g. A h.irui;1:-1 as1t.1h1<il ·• l•·J{ki,·.il··,i.1i 

A m.~hU.-: okirat, mclyt't alAbh küilünk, "li!Y n·v~rl'rili!". OOlll'H'k.íinyhk i1lm·k, ;,kik nrnny ,;., t:IU,1 l"'h;1r.1kl11ol 1..,111.ak, 
Fnni•k rrr1ldij„ nt;tJ.;ll i!I '""KY•rul van iru. 1 l•t 11 6~n·m,;lyt m~lyt~k ut.411 11'•1..at•d ""Jkt:tk \';ih11wi; a. liihloi, l..i-..·lil1n ndU 
hn"lwrk:\nyMKl("1 vfafiollak. lJgy IAtnik, Af!m lett ellenuk ho!l.mrkány pe•til( uelil11i lt!t•mll~k1•t "~~'· "' .1·.1t.1l11.il úl•1k-

nf"k fol~1,11,:r.ih•1h1. hrr~ &rl.&n a 1l11IH1k l•t'r•·,..~ud•, .a 1rui11hi1;ik 
\;tlami na..:yoLh •bo!'ilorl..iny!'..'ig• hiionyitva • ati!rt n~m lulr!tOJ(ttilk, a 111!~c~diik !llólnak, 1•k 1•1•1lilr{ ''t.!\"111fi1'~.1I 1.i11ur;1 
it1~hi'-k (1k1•t tütltalálra. hanem ll4n1üili!k ÍlkPt TAUya váro- kt•n~kc·1hu·k. Mmtán rudia,: korullN·liíl rr.:y ur.1iJ{ t.iw·11•lto1k, 
l'.íh•'1l #!'. Z1•mpli•n vármc.Jr{y~bt'\I aual, hotCY ha eientul akár nu:J{ a k.1ka!I kukor~kol.íNa r~l1~t, ur.:yan:uml s11•I d. ... ~1•vi!ooti 
r.11r1k \'alamoly ·lcr.:ki..,~hh hir YAKY r~1„c!lke ÍOK taltíltalnÍ• ,~1ket 1-.k&hi"likha. 

11 rr;t n~"'l', holr{y ~k ho:tlork4nyok. akkor 1mindtm Uirv1~uy . ,-\· Ert~n N"YUl~1'1·~1uH !iA "'~!tu1"a,:"rN"1!k11~:1 ••nli.·~:••k is rni1~-
oélkill lll7. .i.ltal vaU. exei:utióval megLünh?ltlf'!UreRP.k•. ch~ trhm vannölk, uk1k emhen .il~r.'v.ttot \'l'wlud„ 1•ml_wr ~ti· 

, · . n~vP-1 vannak folrnh~1.va. l'.n·k n11mlkét 111~1111„:n, u1i;.y •~ nnnt 
l·nl1•k1•!1 ~!I tanulJgn!I er:en okin4ny már csak ~drt .1• 1 • nt.k #.!lo Ufr{Y i11 mint f~rfiak ~lenlkc1.nHk „..,. ui.;-y;1m.lv tlc\"Cl 

m.-rt ;rnn•k lartalma. a maga l~nyeN''°ben nem egyd>~ mmt 1 viM·ln~k, n1int a kf're'"''°"P'k, t. i. oa1. er.:yiknt'k Fnt"tu-1, ;,, 
;u ujal.11Jkuri l>unlPlŐ iR"ar.~ág11olg4l1at.A,ban meghonotot..ló mí.~!lik~a.k M.\ty:\"' .. \-'tlt:'' h..-rliná111I "t~1. •1 m·n~ .11.ik ít1l.-\11 "' 
Mtétdi•-. rlitéltetéosnek "'KY n~me. 1•lo~1•lt1hh_ -~1or.1<1~ká!1yokk•I, ~fit m.111ln1im 11111ul1•n 1·~r!~"ltl 

E11•n itt ktiiült kl!t okiratot lltH/auy /,,.rl ttniággyüll:ai ,'t·:tll kurnsul~"t u1111 swkt.1k. . . 

pvis-· ur H>l"!'t 
0 a r 11 e r.-z 5 n re. trrtiak i1 ti41<\ltatn;,ak kö.tiJlflik ';,a ho!'lwrk."\uyok ko1iltt), 1w111 

ki · 16 t i\t ll ~ rl lk ' 0 k 1 <1
• llttN"Y n1::nu:aak . nli!-.11mudy,•k, ha111m1 naL!y "'"''11n11.1n 

k1i10nl>t"11 dtikelt\, n~mt~s hilli<.vdt Í!lo, ;1kik 11i..,11•' f1•1iC·•tokh..111 
"i11ktak kor.„ikimi. At unlol( l1•k1•tt~, tU;ha 1~·cl1K fH1i!r ht'·ly„g-
gel !fr.lOkta Ökt.•l megjrKyeini, amil_yrnnd at itt \·allom.í„t h~vt1 

1. O~frol. (FonlitA1 latinból.) 

A lwnt n1r.gm~Vf'Zt"tt bonorkAnyok NIÚ1'nd1a, melyet UJ(Y 
R bllnwii!'>J.:".iht.t ~·1rán külün kihallgattatva, Viillamint a hirbság 
!ll1ine '~li~tt ifi aajfit _ió!'l.r:t\ntukból '°" önkéont t"ttek. 

J. }-,icl111 7.sd_'i 1, J.enJ{yP.1 Ferenci tállyai lakO!I neje lnl· 
b:\jn!!IAJ.:"t.:-ill v;\floltatvfu1, rnintln elfogatott~-' l~hörWnt:)rh:·tctt, 
... 11\hh Ul(yan tal(arhid, hoKY fi a bo!'!lorkAnyokhoi tarlornrk, 
tná~nMp uonhan a mal{.t KOno„rdlf"A• bel!lnerv~fl, ogy • bűn
vi1i-.l(JlótlÍ kih,,llJ{iltt.ltá!la alkahnhal, amely a folyó 171s. ~v; 
1.1u1p1~ih11 J ,\·~n 'U11ya me1Uv4rod.hen a fen11~'8 Trauth11111 
h1·n.lf·N" curiájfin tarlalolt, valamin! 11.r:Pptember 1-ik4n Al 

ur.:)·an.uon lll'IY"" lartult birúi it~lAaii'k elfltt ifi a" ho:tiorká· 
nyol..nak titko~ uu·lek••tlrttJit a kHvrtkez(1 módon ff!<lr1tf! f1·I: 

1. lioJ('y f1t a hiilu'tju!llii;A,,:-rit. en1lflt1 hat P.Hh~tuli1vrl a 
hq,::y11lj.ii lm„zork.inyuk t41&Mt11rtój• c9'hitotta t:I, .ilki e1i1bh 

l1i11myos Nvitrai nrv~11•1il 1n!11li l:tl..11"11;1k \'11lt a lo·l•·"'"L:•'. '''~ 
,11;i1 1. i'v otUJ{ll"tlll!oi 17·ik1~11 Al.1.i•I i.w1•·;\.Ul1..,,il1.111 111.i..:lv!rn 
11w~·\i.:r·ll1~k. l'.l u._: y.111i» 11„ki fa111,J1.'11 l„·,1 \',11.11111 IJ11ri111 i1,1lt 
ll)'lljtutt, amf'lyd, 1111ut,-\11 mq,:iliull, .1k,1n·.1 tH·111 ill.1n'.1 k1'·11y· 
l··h·11 v111t 1.1 !Jo!-111rk.inyokk,1I k•.l111n1l11i. 

is '17Um~remto,tl:n bélyf!g.r:ettnck t"láltoat11tt. Nt"1111~ly1·k fr·jük 
tetrjén vannak béolyeg~.r:ve, má!'l(Jk h6nuk alatt, Hkk.~111, h11J.ly 
onnan hajlatuk eltávolíttatott; ismrt 111á:o111k 11wllukiin, m.is•1k 
petlil{ láhukon. Nem lf:un~k a1ot1L;in h1~ly1·i.:-J.:"d jcliih•,·, al..ik 
magukat u őrtl~nek Hküvel lt- ne1n kü1ik, fii• ily1·ut!k alít: 
tal.illalnak. E.sklijlik pedil( al.Jh61 :\11, f1ur.:y bt1~nriíl l1•1111m· 
danak ~. u örd0Khö1 ctiatlakoznak t·kk•~1•1urn: A1 ia,:.u: 
btt.'n nr. Ntgyen a1 ~n lst~em, ham.~m •.t (inlo..;- lca,:ytm ai 
~" Istenem. 

7. Hogy a hoHork4nyok a folhökbr (P.1'17.:\llva a fm''il(J
hpgy„kr.t elpu!'r..r:titó i4port·llltikt:l é!ll j~gP.i-lt t·li111lt!mi var.:y 
l'tt~ket meJ{akad4.lyo1rii tmlj.i.k. 

8. lluKY má!'o<1k telmnének t1·j~I akk•;ut tu1ljoík elvr.nni, 
hol(y naKyJu~nh•k•m, S;,umt-Gyfügy napj."\n '~" 1.tH"la u.111j.ín 
u i1lr_w:en teheneit trA"yiiijAt ÖHlHll.'•lik '" ~jil udvarukha 
v•R'Y i"t'llójukl.Ja vlerik fit. 

Q. A 8lllrel~l'°s 111e11lP.r11rli(/.t f'"-,k a ("11b ho!-11.ork,-\nyok 
tudják, anlf'lyek a bübájo!l!!IAgban johhran 1oakor1utlak ~~ nr.t 
m.1.r J{yrrn1,..kknruk flta tauultAk. llJ{yani-.. ;i h•1•.mrk:l1t)'"k 
kib.iitt !'lem tuti mindPv,Yik 111i111h•111, r~11k amt•nn}·it l..1ki 1111·r.:· 
lauult vaiiy •mennyit u öt'tlug l..ü1űlt vulu. 

Jogtudományi Közlöny XXXVII (1902), 221-222. 



ZEMPL~N VÁRMEGYE Kazinczy Gábor 
MEGYASZÓI BOSZORKÁNYOK 1731-BEN 

.1\ z(•111pl1"11i lrv\·lt:'1rha11 (,\1·t.a .l11ri11. :mo kiit1·~, 2. Hz:'1m alatt) 
1;gy Kzel..t papir úll, majtliwm /„,zrt>Yt'·t l1·niil n tül1hi iz11111;; túrs küziitt. 
E:-1 a Hz1·l1·tk1~ pnpir '<piin nk11r ll'n11i. piir (·let H lialitl fiilütt. R «oly« 
lialítl fö)iitt, mint milyen J iíli. d(ítt m\~,..zlil'la liíínfü;t s itrt.atlant 1•~y
a rilllt. E• " 11a pok, alig lwgy 111iigiit tii 11 k frkHZl'tiek ; vt'~rPK c111 lókük, 
111i11t Kiitt',t. itmy ll~'lllllllHZt mt'•µ; llll!'dt•J'tÍS1~Jil, jdeniiuk n-.Jiitt i11, \'ngy 
ii,..sw;r.ilitlt 11t1)li1111gkt'·11t vihm·or. fr.l1"11k: UP hagyj11k kiporlaui, intő
jl'i<'kiil :i 1w1111:t·<lólrnck, mdy 11yo111aild1a. 11xo111ai11klm liiil,-(1\0:,1. Mi11-
<lc11 jd1·11 Pg'_Y Y(•getl"n gyííríí, 1·11yi·sr.l'(Ps mult H frl1Pg:-1iitt\t jiivíí kiizt 
ül1•lkl'r.ÍÍ: 11y1•s.;!ik PI liPrl'llll'si s;:11l11·11kk•"nt, a limn:mitl1H eh·1~i1wk Y:íl
,·011al:ti,·al. ,\zt'·rt: f'lllli·kpr,;1,iink. '"" 111i11d1·11 1·111li·k1~:wt <•gy ok, q::y iiriim 
legyen H pitlyitn lialadni; hit.-. rf.111t"1 1y· s sz1•r1.·h·ttPlj1·s1•11. -·- Hallj11k: 

~ - .\ 11110 na l. ti i1~ 110-a .i 1111. i 11 l\J 1·gya.-d1, F:tHHio K OJl(IÍ1!<ia
lUl.e Huli Tortura, ipt:trn é.timn 1•11st tort11rn111 11dtir11H1\'Ít ni «'011tirm11vit. 

Vallja. lwgy ő tis;1,ta lio;1z11rkú11y. 1 l:'1ro111 e~ztend(:j<', lw,g'y küziklio 
:'illott /.„ g-yakor11lja. ;\ tok:1ji lwg·.n1· j;'ll'I :mm 11 µ:,1·1·rn1<~k1·11. 1\ túlyai 
liíol111'd fi•µ:túk' a lial:it. Tor1111yai11o'·\':d j:'1rt. Ki..: .1:'11111--111'· i< ti:.;;1,ta boszor
k:'tn,,· .. \ :\°••.;f1'.11ynÚ l-:-.\'ó'l'llll'k,'•111•k ÍÍ :1.J11ti li:'1l'Olll "'l.<'11l ,.;zj(\·f1t i altJ1:1ll t't1ll1· 
lott. 1111·µ: :1 :<Z(•llt•.'. ahbau jc; Imit 1111·µ: .• ,„„11, .\11drú:<11„_·t íí nc:1p::1 a fiihll1i'1z, 
i'·~ ő kí11ozta 1·;.ak. 1\la).!'a ,·olt 1·g·.,·1·,liil. (} :'dlitotta a ti:j\-rl' j,, J\r,{wt lioµ;y 
ii~;.:wvP-;t,l'ft y„(r·. 11 111id<i11Tokajl„'1l11wgjiitt a ~P . ..:t(•11y111', Ji/111, {,,,. pog:'w,;/1t 
~iitiitt 1wki, íi oki1dta a Yajat. :1 li.;ztlw, :i 111idíí11 a µ;y1·1·11wl;i·11 d11w11t„ 
Kantí1rt. \'l't<'lt a fiziij:'1h:i, ,·.„ úgy n'dt l•"\'lt. NycrP~~· j„ n1lt 1·:1jt:1. /\. 
ka11t:'1r a To'itli ,\n1lrú"11''' l1:'1za \'•"g"'111·11 1·ag-y1111, ><zíjl/1l n111, a 1'ih·:11'
:tjt1íl111z kiiz<'I, :ir. c1·1i.>i;r,lin11, :i szal111:'11.:111, n11p11y11,got Jidííl vagyon. 
Ezen k:111t:'1rt d•\gg<· ken,s1·1"11 111a;.:J1t •",; l\1111<lft=-11i'·t oda ,·itt\:k, '"" 
1•g-.n·lwt 11P111 tal:'tltak, ha11„111 ('Z i1ltoi ''!!.'.'' ú;.:;alwµ;n,.;, ziild, ";1,úr11;1, c1m
lú11~dtlat. 111"1yrííl K1Jrnl:'1snt'· 11;1,t 1w111dotta, hogy :1z a k:111t:'11-, (nwly 
1'1'11! ·1111'!1''!/f'f11i 1ktPl'Jlli11:'tlt:itntt'1: (·• mit Í• 1111mdott.a azo'Tt \':'tlt<nut.t-
11:ik, l!o;::,\· n"~1:11 llClll ,i:'1rt:1k Yo·I.-. .\ 11.\'t'l'~"f Ph·itto':k, :1;1, j,.: ott Yolt. 
,\z iinl<igw·k llll'g-cskiidt; ''!!,'\'lllÚ~ k1·zo'·11 1•,;kii1lt•·k 11wµ;. ,\z iirdii~~ iH 
.Í"l"11 ,.„lt mag-a :1,.;~;r.011y 1·111l1;·1'-itl1r:'1;1,:1tl1:111. J\z fiist:ihl.1kr:1 j„ ő l1h·ta 
a 'l'útli "\11drú><111~ t~lw111':t. 

.i\111111 T/1tl1 d Uar,.;iana in l11rt·1r;1 11il1il fa,;~:1 (:,;f., 

E1111yi. :-i1·111 alidr:'1~, ""111 :--o.·111111i 1·;..:·,n':li, 1·;-;11k c·µ:y h..tíí is, H a 
Yag_v fí.11·~;1,íí. ,·;1g·,· a tort11rn J;i11j:iitt'il 1·lro'·111iilt a,;,;z1111r 111„µ;l·µ;ottt~tt,tt, 
- a 1l11lo;.:T•'d ni11~·:; l'llllt'·k"z•·t • .i;. 111. ;'ilt:d:1111 t:h·o11t ;,>1' 11d:111111t:1t:'" 

•A többi itt közölt pert lásd Dongó Gyárfás közleményében. 

Haztink, Történelmi Közlöny III (1885), 372-375. 





A perbefogott személyek jegyzéke 

Jegyzékünk a boszork~nyként bev~dolt személyek nevét, valamint az ellenük 
lefolytatott eljar~s helyét és évét és e kiadv~ny oldalsz~mH tartalmazza. 
A vezetékneveket a jegyzökönyvekben elöforduló eredeti helyes!r~ssal (eset
legesen több v~ltozatban), a keresztneveket mai helyes!r~ssal tüntetjük fel. 
A latinul megadott névalakokat magyarul közöljük, a német neveket csak ak
kor, ha nem német, hanem magyar személyek elleni perekröl van szó. A (néha 
kétes) névv~ltozatokat és a ragadv~nyneveket z~rójelben közöljük. A beso
rolhatós~g megkönny!tése végett a német asszonyok férjezett nevét kénytele
nek voltunk kissé fon~k form~ban, a magyar sorrendet követve megadni, pél
d~ul: Georg Schobelin. Anna = Schobelin, Georg, Anna. 

Acs~di J~nosné 1627, Kom~rom 443-452 
Alts Benedekné 1627, Kom~rom 389-452 
Antal Kis Anna 1731, Felsöb~nya(Szatm~r vm.) 690-696 
Asztalosné 1734, Makó 200 
Ács J~nosné 1771, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 854 
11 

Angerin, Jonas 1701, Köhalom (Nagy-Küküllö vm.)530-533 
Bagaméri Istv~nné, Pongr~tz Judit 1731, Felsöb~nya (Szatm~r vm.) 688-702 
Bakja M~rtonné 1763, Szentes 217 
Bakos (Széchy) Bal~zs 1582, Miskolc 176-178 
Bal~s J~nosné 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 852 
tralog Erzsébet 1718,? (Szil~gy vm.) 845 
Balogh Mih~lyné, Kandó Anna 1663,,? (Zemplén vm.) 921 
Barbély J~nosné, Györi Zsuzsanna 1691, Somorja (Pozsony vm.) 599-626 
Barna Erzsébet 1745, Debrecen 290-292 
Barn~né 1717, Békés (Békés vm.) 95-99 
Barsi P~lné, J~szberényi Judit 1727, Kom~rom 503-513 
B~rsony Kata 1665, ? (Heves vm.) 368 
Bencze Istv~nné, Bartha Kata 1721, Kom~rom 472-479 
Benkö Anna 1752, ? (H~romszék vm.) 297-367 
Berkovitz J~nosné, S~ndor Ilona 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 
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Bernát/Berenhard 1529, Sopron 630-633 
Bétsi Istvánné 1763, Szentes 216 
Bieltzin, Anna 1692, Hermannstadt 715-725 
Bisztorczán Péterné 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 852 
Boldrik Jánosné 1653, ? (Gömör vm.) 254 
Bognár Andrásné. Ozapo Katalin 1654, Szombathely (Vas vm.) 891-892 
Bogyiné ? ? (Békés vm.) 99 
Borusné ? ? (Békés vm.) 99 
Bosér Gergelyné, Csapó Katalin 1751-1752, Kiskunhalas 549-558 
Bosokj Györgyné, Dorottya 1650, Lózs (Sopron vm.) 657-659 
Böröcz Jánosné 1627, Komárom 438-452 
Bösze Györgyné, Zsuzsanna 1629, Pannonhalma (Györ vm.) 262-263 
Budainé 1769, Szentes 217 
Bujaky Istvánné 1664, ? (Heves vm.) 368 
Buresch Györgyné 1590, Üjbánya (Bars vm.) 48 
Czigan Balázsné, Ágota 1650, Lózs (Sopron vm.) 657-659 
Czuppon Andrásné, Ilona 1640, Szombathely (Vas vm.) 889-890 
Cseme Pálné, Sipos Erzsébet 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 
Csemesz Jánosné, Slung Ilona 1691, Somorja (Pozsony vm.) 599-626 
Csépi András 1627, Komárom 389-452 
Csépi Dömötör 1627, Komarom 389-452 
Cs;épi Margit 1627, Komárom 415-452 
Csépi Miklós 1627, Komárom 389-452 
Csikós Erzsók 1749, Kisújszállás 376-379 
Csikós Györgyné, Fábián Erzsébet 1742, Komárom 519-522 
Csillám János 1742, Debrecen 290 
Csiszár Jánosné, Lubneczky Dorottya 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 
Csitke Györgyné 1643-1644, Csepreg (Sopron vm.), Sárvár (Vas vm.) 647-654 
Dáni Ferencné, Bognár Anna 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 
Deák Ambrusné 1717, Békés (Békés vm.) 128-129. 
Dengelegh Mihályné, Török Katalin 1614, Medgyes (Alsó-Fejér vm.) 13-30 
Deretskei Éva 1731, Felsöbánya (Szatmár vm.) 688 
Devecseri (Csizmadia) Istvánné, Dorottya 1628, Szombathely (Vas vm.) 888-889 
Dél Anna 1724, Beregszász 54, 56 

Désiné 1715, FelsöbAnya (SzatmAr vm.) 678-581 
Dobosné 1638, Üjbánya (Bars vm.) 49-52 
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DohAnyos JAnosné 1734, Makó 201-202 
Doleszné 1683, RegécvAra (Abaúj vm.) 4-12 
Dombi JAnosné, GAl Helena 1721,? (SzilAgy vm.) 846 
Dóka IstvAnné 1715, FelsöbAnya (SzatmAr vm.) 669 
Dömös JAnosné, SzakAcs Kata 1702, Cs!kszentgyörgy (Csik vm.) 213 
Dör! MihAlyné, Tót BorbA!a (Abrakosztóné) 1731-1736, BeregszAsz 58-61 
Duhovszki JAnosné 1697, Nagyoroszi (NógrAd vm.) 534-536 
Ermannin 1696, Deutschkreutz (Szeben vm.) 777-778 
EsterhAzy Zsófia 1745, VAgújhely (Nyitra vm.) 548 
Faluvégi MihAlyné, Berei SAra 1739, Bözöd (Udvarhely vm.) 871-876 
Farkas BorbAla 1752, MarosvAsArhely 527-529 

Farkas IstvAnné (Kókainé), Nedelko Margit 1737, Szeged 214-215 
Farkas MAria 1745, Debrecen 293 
Fassingh Éva 1691, Köszeg (Vas vm.) 903-906 
Fazekas Katalin 1696, FelsöbAnya (SzatmAr vm.) 703-708 
Fejesné ? Szeghalom (Békés vm.) 125 
Felk Katalin 1559, újbAnya (Bars vm.) 48 
Fekete Györgyné/Gergelyné/, HorvAth Orsolya 1691, Somorja (Pozsony vm.) 

599-626 
Ferencz Gergelyné 1674, Gyöngyös (Heves vm.) 369-374 
Fonis AndrAsné 1627, KomArom 407-452 
Fülöp AndrAsné, Dorottya 1637, Csepreg (Sopron vm.) 640-646 
Für Jakabné (Füle, Phile), Dalos Anna 1691, Somorja (Pozsony vm.) 599-626 
Galambos Ambrus 1640, Lipót (Trencsén vm.) 858-862 
Geresz MArkusné 1619, Felka (Szepes vm.) 834-835 
Gurka MAria 1777, ? (Szepes vm.) 831 
GAl MihAlyné, Kakas Anna 1731-1736, BeregszAsz 58-61 
Géczy ÁdAmné, Szenczy Julianna 1730, BAtorfalva (Gömör vm.) 375 
Gombos Györgyné, Tóth Anna 1717, Miskolc 181-191 
Görbe Ilona 1733, KomArom 514-518 
Gréczi JAnosné, Györi Zsófia 1722, Békés~saba (Békés vm.) 135-147 
GulyAs AndrAsné 1749, KisújszAllAs 380-387 
Hajogató Ilona 1647, Pannonhalma (Gy~r vm.) 263 
HarcsAs IstvAnné, Alafi Erzsébet 1716, 1717-1718, Békés, Gyula (Békés vm.) 

109-117 
HathAzi IstvAnné 1714, Hadad (SzilAgy vm.) 844-845 
HMndl Gregorné, Wilhelm Orsolya 1691, Somorja (Pozsony vm.) 614-629 
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Hedeges/Hedegös Péterné, Anna 1517, Kassa 1-2 

Hegedüs Márton 1715, FelsObánya (Szatmár vm.) 676-678 
Hegedüs Mártonné 1715, FelsObánya (Szatmár vm.) 674 
Herberthi~. Georg 1700, Deutschkreutz(Szeben vm.) 778-790 
Hevesi Andrásné 1627, Komárom 397-452 
Hirling, Johannes 1700, Deutschkreut2 (Szeben vm.) 801-806 
Hirlingin, Johannes 1700, Deutschkreutz(Szeben vm.) 801-806 
Horváth Györgyné 1749, Kisújszállás 380-387 
Horváth Jánosné 1627, Komárom 415-452 
Horváth Mátyásné, Luka Zsófia 1721, ? (Szil~gy vm.) 846 
Horváth Szappanfözö Györgyné, Sasinoczy Zsuzsanna 1642, Szombathely (Vas vm.) 

890 
lmreffy Jánosné, lfju Katalin 1614, ? 31 
Incze Jánosné 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 852 
Jancsóné, Szanda Katalin 1728, Makó 197-199 
Jámborné, Kata 1721 k., Komárom 523-526 
Jósika Zsigmondné, Báthory Anna 1619, ? 32 
József Mária 1704, Szomotor (Zemplén vm.) 921 
Juhász Andrásné 1627, Komárom 437-452 
Kaldos Mihályné, Magdolna 1617, Szombathely (Vas vm.) 887-888 
Kanovich Tamásné 1657, Szombathely (Vas vm.) 89~ 
Kapitány Judit 1670, Kolozsvár 388 
Kathona Erzsébet 1589, Körmend (Vas vm.) 885 
Katona Istvánné 1766, Szentes 217 
Kállainé 1728, Beregszász 56-57 
Kegyes Istvánné 1715, FelsObánya (Szatmár vm.) 669 
Keil Dorka 1634, újbánya (Bars vm.) 47 
Kelemen Györgyné 1726, ? (Szabolcs vm.) 666-667 
Keormendi Mihályné, Kopaczy Prisca 1616, Szombathely (Vas vm.) 886-887 
Kerekes Péterné ? Szeghalom (Békés vm.) 125 
Kerekes Sára 1758, Debrecen 293-294 
Keresi Theodoránné 1722, ? (Szilágy vm.) 846 
Kis Istvánné 1716, 1717, Békés (Békés vm.) 70-77 
Kis Mátyásné 1628, Pápa (Veszprém vm.) 920 
Kis Pálné 1749, Kisújszállás 380-387 
Kis Zsigmondné 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 852 
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Koczka Jánosné 1641, (Zemplén vm.) 921 
Konkolyné 1627, Komárom 389-452 
Koós Andrásné, Török Mária 1724, Gyula (Békés vm.) 118-125 
Kosnyák (Vlasovics) Ilona 1768'k.Csepreg (Sopron vm.) 647 
Kovács Erzsébet 1721, ? (Szilágy vm.) 845 
Kovács Gergelyné 1700, Székesfehérvár 251 
Kovács Istvánné 1722-1723, Békés, Békéscsaba (Békés vm.) 135-146 
Kovács Lörincné, Török Zsuzsanna 1648, Pannonhalma (Györ vm.) 264 
Kovács Lörincné, Török Zsuzsanna 1659, GyOr (Györ vm.) 265-271 
Kovács Márton 175ll\1 Nagydaróc (Nógrád vm.) 534-547 
Kovács Máténé, Nagy Anna 1718, Szeghalom (Békés vm.) 125-127 
Kovács Mihályné 1627, Komárom 389-452 
Kovács Zsuzsánna 1742, Miskolc 192 
Kósa Máténé 1627, Komárom 428-452 
Kökényné, Nagy Anna 1728, Makó 197-199 
Köllerin, Hanus 1700, Deutschkreutz (Szeben vm.) 790-801 
Körmendi Benedekné, Német Zsuzsanna 1666, Szombathely (Vasvm.) 892 
Kömives Mátyásné, Vinkler Rosina 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 
Kömives/Kövágó Zsuzska 1741, Miskolc 193-196 
Kramer Magdolna 1634, Újbánya (Bars vm.) 47 
Kuretitz (Kuretik) Gergely 1665, Lakompak (Sopron vm.) 662 
László Péterné 1627, Komárom 406-452 
Lengyel Ferencné, Frictus Zsófia 1715, Táilya (Zemplén vm.) 928 
Lengyel Jánosné 1627, Komárom 389-452 
Lengyel Tamásné, Virág Kata 1717, Miskolc 181-191 
Leszy Erzsébet 1700, Esztergom (Esztergom vm.) 218 
Lénárd Jánosné, Gyócsy Ilona 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 
Logodi György 1687, Szombathely (Vas vm.) 898 
Lovász Mihályné, Turós Piroska 1717, 1718, Gyula (Békés vm.) 107-108 
Lubowitzki Katalin 1628, Újbánya (Bars vm.) 48 
Luther Katalin 1722, Székesfehérvár 225-230 
Magdalena 1638, lgló (Szepes vm.) 840 
Magiar Jakabné, András Orsolya 1667, Szombathely (Vas vm.) 893-895 
Magasi Mari 1718, ? (Szilágy vm.) 845 
Maguly Simonné 1721, ? (Szilágy vm.) 846 

Magyarosi Miklósné 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 852 
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Majin, Honnes, Anna 1753, Schaal (Szeben vm.) 806-829 
Markovics Judit 1686, Szombathely (Vas vm.) 895-898 
Markó Ilona 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 
Matzi Erzsébet 1696, FelsöbAnya (SzatmAr vm.) 703-708 
MArtha MihAlyné 1749, KisújszAllAs 380-387 
MAté Miklósné 1722, BeregszAsz 54-55 
MArton IstvAnné, Deka Erzsébet 1744, ? (SzilAgy vm.) 845 
Meltzen Bendik 1603, Löcse (Szepes vm.) 831 
Mlinarics Vencel 1730, Trencsén (Trencsén vm.) 864-865 
MolnAr Ilona 1681, ? (Heves vm.) 368 
Nagy Ferenc 1724, KomAdi (Bihar vm.) 171-172 
Nagy IstvAnné 1627, KomArom 419-452 
Nagy Józsefné 1771, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 853-854 
Nagy Jutka 1691, Somorja (Pozsony vm.) 598-626 
Nagy MArtonné, Fehér Kata 1728, 8eregszAsz 57-58 
Nagy MAtyAsné, Erzsébet KlAra 1715, 1716, Békés (Békés vm.) 78-82 
Nagy SAra 1724, BeregszAsz 54, 56 
NagysAnny Dénesné, Erzsébet 1602, Pozsony 568-572 
Németh Anna 1768, ·? (Vas vm.) 913-918 

Németh JAnosné; Jókus Erzsébet 1728, 1738, Fels~bAnya (SzatmAr vm.) 
681-687, 702-703 

Német MArtonné 1720, Gyula (Békés vm.) 129-135 
Német MihAlyné, Gyulai Erzsébet 1730,? (SzilAgy vm.) 847-848 
Németh PAlné 1749, KisújszAllAs 380-387 
Németh Szabó,Györgyné 1651, Szombathely (Vas vm.) 890 
Nyúzóné 1749, KisújszAllAs 380-387 
Olaszii Anna 1639, Igló (Szepes vm.) 841-843 
Olaszii Zsuzsanna 1639, Igló (Szepes vm.) 841-843 
OlAh MihAlyné, Baranyai Kata 1727-1728, KomArom 480-502 
OlAh Péterné 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 852 
Orlainé 1662, ZsigmondhAza (Trencsén vm.) 866-870 
Orosz LukAcsné 1728, MunkAcs 62-63 
ördög IstvAnné, Szelenczy Erzsébet 1757-1759, Makó 203-211 
Osz MihAlyné, Szöllösi Anna 1745, Debrecen 295-296 
PagAcs PAl (RevucsAn Palyo) 1754, Nagydaróc (NógrAd vm.) 534-547 
Pap AndrAsné 1705, NagybAnya (SzatmAr vm.) 668 
Pap Györgyné, Szaniszló BorbAla 1723, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 849-851 
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Pap IstvAnné 1715, Fels~bAnya (SzatmAr vm.) 669 
Pap JAnosné, KArolyi Anna 1745, Debrecen 295-296 
Pap MihAlyné 1715, Fels~bAnya (SzatmAr vm.) 669 
Parnoka JAnosné 1629, SAtoraljaújhely (Zemplén vm.) 927 
Pataki MihAlyné 1766, Szentes 217 
Patkós IstvAnné 1734, Makó 201-202 
Patonai MihAlyné 1724, Palota (Fejér vm.) 224-225 
PAczai Ferencné 1722, Szentjobb (Bihar vm.) 169-171 
PAl Zsófia 1724, BeregszAsz 54, 56 
PAsztor Györgyné, Margit 1517, Kassa 1-2 
PAzmAni Péterné 1627, KomArom 389-452 
Pergerné 1691, Somorja (Pozsony vm.) 619-626 
Péter Amicza 1771, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 852-853 
Pila bAba 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 851-852 
Pinkéné 1627, KomArom 444-452 
Pintér Jörigné 1650, Sopron 639 
PoghrAny Györgyné, Listius Anna Rozina 1637, Modor (Pozsony vm.) 573-597 
Polag Gyuri (Jurko) 1639, Igló (Szepes vm.) 841-843 
Poleczko, Johannes 1777, ? (Szepes vm.) 831 
PolgAr IstvAnné, Margit 1648, Csepreg (Sopron vm.) 647-655 
Poloczka Erzsébet, ? (Zemplén vm.) 921 
Polyaka Erzsébet, ? (Zemplén vm.) 921 
Pöschl MArk 1531, Sopron 634-637 
Prikl Györgyné, Friepaisz Barbara 1691, Somorja (Pozsony vm.) 599-626 
Prohotzki Dorottya 1634, újbAnya (Bars vm.) 47 
Prohotzki Jakabné 1633, újbAnya (Bars vm.) 47 
Prohotzki Katalin 1628, ÚjbAnya (Bars vm.) 47 
Pulvermacherin, Dorottya 1636, Igló (Szepes vm.) 836-839 
Rabay Katalin 1643, 1653, Csepreg (Sopron vm.) 646-647 
Ravasz IstvAnné, HorvAth Orsolya 1722, SzékesfehérvAr 222-223 
RAcz SAmuelné (Labanczné) 1693,? (Zemplén vm.) 921 
RAcz Zsigmondné, Székely Éva 1764, KonyAr (Bihar vm.) 173-175 
Rekettye Pila 1745, NagykAroly (SzatmAr vm.) 711-714 
Rets Gergelyné 1627, KomArom 434-452 
Romanya IstvAnné 1715, Miskolc 191 
Róka AndrAsné 1717, Gerla (Békés vm.) 100-107 
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Rotary Mtrtonné 1655, KésmArk (Szepes vm.) 831 
Ruba Ruszka 1702, ? (Zemplén vm.) 921 

RusAné 1627, KomArom 441-452 

Rückschloss Judit 1677, újbAnya (Bars vm.) 48 
Salla BalAzsné 1627, KomArom 397-452 
Sallós Zsuzsanna 1759, Debrecen 294-295 

Sarkadi JAnosné, Kis Erzsébet 1720' k. ? (Békés vm.) 148 

SAnta JAnos 1717-1718, Gyula (Békés vm.) 148-152 

SAnta MAtyAsné, Anna 1716, Füzesgyarmat (Békés vm.) 64-70 

Schnellin, Simon 1700, Deutschreutz (Szeben vm.) 754-774 

Schnóbli Júlia 1769, NémetújvAr (Vas vm.) 918-919 

Schobel, Georg 1695, Deutschkreutz(Szeben vm.) 776-777 

Schobel, Georg 1699, Deutschkreutz (Szeben vm.) 726-753 

Schobelin, Georg 1699, Deutschkreutz'(Szeben vm.) 726-753 
Schue JAnosné, Dierntal Katalin 1743, K~szeg (Vas vm.) 640-643 

Schue JAnosné, Dierntal Katalin 1743, K~szeg (Vas vm.) 908-912 
Schusterin, Michael Beoneng, Catharina 1692, Hermannstadt 715-725 

Schusterné, ZsuzsAnna 1633, ÚjbAnya (Bars vm.) 46 

Simon Ferencné 1627, KomArom 389-452 

Simon Gergelyné 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 852 

Soletitz Jakab 1665, Lakompak (Sopron vm.) 662 

Soos Gergely 1642, Lakompak (Sopron vm.) 661 
Soós PAlné 1715, Fels~bAnya (SzatmAr vm.) 674-676 

Sólyom JAnosné 1628, PApa (Veszprém vm.) 920 
Sós MihAlyné 1731, Fels~bAnya (SzatmAr vm.) 697 

Spellendern Regina 1617, ólubló (Szepes vm.) 830 

Stangel JAnosné, Würzinger Barbara 1691, Somorja (Pozsony vm.) 614-629 
Stenczel MArtonné 1696, Fels~banya (SzatmAr vm.) 703-708 

Struhar AndrAsné, Dóra 1642, KörmöcbAnya 53 

Suppung AndrAs (Harangönt~) 1721, Szeghalom, Békés (Békés vm.) 153-165 

Szabó AndrAsné, Borsi Ilona 1735, MunkAcs 61-62 

Szabó Ferencné, Vizi BorbAla 1745, Körispatak (Udvarhely vm.) 877-883 

Szabó Györgyné, Nagy Erzsébet 1757, Debrecen 295 

Szabó Istvanné, Balogh Ilona 1715, Kismarja (Bihar vm.) 166-169 
Szabó Mihalyné ? Miskolc 191 

Szabó MihAlyné, Kaldy/Kaidi Ilona 1654, Szombathely (Vas vm.) 892, 899-902 
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Szabó (Oculi) JAnosné, Varga Magdolna 1691, Somorja (Pozsony vm.) 599-626 
Szabó Miklós JAnos 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 851-852 
Szabó PAlné 1709, Miskolc 179 
Szabó PAlné, Kun Anna 1674-1676, KomArom 453-465 
Szabó Péterné 1627, KomArom 407-452 
SzakAcsné 1705, NagybAnya (SzatmAr vm.) 668 
Szalai Györgyné 1627, KomArom 441-452 
Szalay BalAzsné, Erzsébet 1653, Lózs (Sopron vm.) 660 
Szalay Benedekné, Hegedus Zsuzsanna 1650, Lózs (Sopron vm.) 657-659 
Szalay Ilona 1650, Lózs (Sopron vm.) 656-658 
Szalay PAlné, Margit 1643, 1650, Lózs (Sopron vm.) 656-659 
Szappanfözö Pálné 1659, Szombathely (Vas vm.) 892 
SzaszAnné 1705, NagybAnya (SzatmAr vm.) 668 
SzathmAri IstvAnné, Belényesi Anna 1715, Hajdúszoboszló 283-289 
SzathmAri IstvAnné, Nagy Judit 1745, Debrecen 292-293 
SzAsz Gergelyné, Medgyesi Kis Anna 1715, FelsöbAnya (SzatmAr vm.) 670-674 
SzAz Györgyné, Kasza SAra 1717, Miskolc 181-191 
Szekeres György 1629, SAtoraljaújhely (Zemplén vm.) 927 
Szkaliczkiné 1627, KomArom 430-452 
Szombatiné ? Szeghalom (Békés vm.) 125 
Szöcs Judit 1741, Miskolc 193-196 
Sztropkay Zsuzsanna 1766,? (Zemplén vm.) 921 
Szücs Györgyné, Tóth Ilona 1761, Györ (Györ vm.) 272-282 
Szucs JAnosné, Góri Orsolya 1691, Somorja (Pozsony vm.) 613-626 
Szvetics MihAly 1752, Pécs 39-45 
TakAcs (Deserits) Ferencné, Kis Erzsébet 1745, Vadosfalva (Sopron vm.) 

663-665 
TakAcs (Deserits) Ferenc 1745, Vadosfalva (Sopron vm.) 663-665 
Takó MArtonné, Vértes Katalin 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 
Tapodi (Szalóki) György 1741, Miskolc 193, 195 
Terebesi Ferencné, Veres Anna 1715, Péterfalva (Ugocsa vm.) 884 
Thordai MArtonné 1741, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 852 
Thoronyai Judith 1640, ? (Zemplén vm.) ~21 
Toott BarnabAsné, Ágota 1602, Pozsony 560-569 
Torma Kata 1702, Esztergom (Esztergom vm.) 218-221 
Torma Péterné, Bresa Szimina 1729, ? (SzilAgy vm.) 846-847 
Tóka IstvAnné, Turner Katalin 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 
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Tót MArtonné, Soós Erzsébet 1714, KomArom 466-471 

Tóth ÁdAm 1671, Pannonhalma (Gy~r vm.) 264 
Tóth Borka 1745, NagykAroly (SzatmAr vm.) 713-714 

Tóth Erzsébet 1732, SzékesfehérvAr 230-231 
Tóth Istvénné, Sigó Kata 1717, Miskolc 181-191 

Tóth IstvAnné, Nagy Boris 1709, Miskolc 179-181 

Tóth JAnosné, Karasznai Susanna 1709, Miskolc 179-181 

Tóth JAnosné, Luthor Erzsébet 1746, SzékesfehérvAr 238-251 
Tóth MihAlyné, MénszAr Anna 1715, 1742, SzékesfehérvAr 231-238 

Tóth Miklósné (FoghajmAs) 1648, Pannonhalma (Györ vm.) 263-264 
Tököli Miklósné, Jakusith ZsuzsAnna 1662, ZsigmondhAza (Trencsén vm.) 

860-870 

Türckenhalter, Hans 1597, Sopron 638 

újhelyi MihAlyné 1627, KomArom 407-452 

Vandlik JAnosné, Toman Anna 1730.t .• Révai-Driszék (Trencsén vm.) 862-864 
Varga AndrAsné 1654, Pannonhalma (Gy~r vm.) 264 
Varga Anna 1745, NagykAroly (SzatmAr vm.) 711-714 

Varga IstvAnné 1722, BeregszAsz 54-55 

Varga IstvAnné, Tóth Kata 1720, Pels~c (Gömör vm.) 255-261 
Varga Jakabné, Ilona 1648, Csepreg (Sopron vm.) 654-655 

Varga Judit 1727, 1731, Megyaszó (Zemplén vm.) 921-927 
Varga Kata 1727, 1731, Megyaszó (Zemplén vm.) 921-927 

Varasdi JAnosné, SzitAs Katalin 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 

Vas Gergelyné 1627, KomArom 389-452 

Vasas Dorottya 1691, Somorja (Pozsony vm.) 626-627 

Vaszari Gergelyné (Farkas AndrAsné) Kecskés Anna 1667, Szombathely (Vas 
vm.) 892-893, 895 

Vaszary Szabó MAtyAsné, Szily Katalin 1634, Szombathely (Vas vm.) 889 

VAradi IstvAn 1741, Miskolc 192 

VAradi IstvAnné 1741, Miskolc 192 

VAraljai Erzsébet 1639, Igló (Szepes vm.) 841-843 

VAralyai MiskAné (Györfiné) 1771, Dés (Szolnok-Doboka vm.) 854-855 

Vizközy MihAly 1745, Vadosfalva (Sopron vm.) 662-664 
Vizközy MihAlyné 1745, Vadosfalva (Sopron vm.) 662-664 

VlzvAri MihAlyné 1627, KomArom 441-452 

Volfnerin, Agnetha 1753, Schaal (Szeben vm.) 806-829 

Volffné/Wolffné, Haezel/Haczel MAria 1691, Somorja (Pozsony vm.) 614-629 

-~-



Walk MAria 1681, újbAnya (Bars vm.) 47 
Ziegen IstvAn 1618, Sopron 638 
Zsigmond AndrAsné 1627, KomArom 389-452 
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HELYNÉVMUTATÓ 

A mutató - néhAny hatArrész-elnevezés kivételével - tartalmazza a perszö
vegek összes földrajzi nevét. A neveket a jegyz5könyvekben el5forduló, sok
szor régies alakjukban közöljük, az esetleges latin és német elnevezések
kel együtt. A helyeslrAst korszerOsltettük. Ahol az érthet5ség megklvAnta, 
jelöltük a mai névalakot is. A nevek mellé zArójelbe tett mAsodik elneve
zés - példAul lngvAr tet5 (Megyaszó) - az a helység, amelynek hatArAban 
az el5bbi talAlható. 

Aba/fi.tt>a 241-244, 247 
Abauj vm. 4 
AbaujvAr 12 
h:b1 25, 27 
h:b'ly 251 
Alba Carol ina: lAsd GyulafehérvAr 
Alba .lllia: lAsd GyulafehérvAr 
Alba Regia: lAsd SzékesfehérvAr 
Albis 351 
Alsó-Fehér vm 302, 320-321, 

331, 348-349, 357. 366 
Alsó-CsemAtoo 351 
Alsó-Gellér 4(M) 
Alsó-VolAl 364 
Altorja/Als6torja/Torja/Felsll-

torja, í9i, 301, 303-304, 300, 
310-311, 313, 317-319, 321, 
330-331, 334, 338, 340-341,343-
344. 349-351, 358, 362-365, '361 

Alvinc/All-Vintz 24, 322 
Arad 138, 141 
Aran~s 457-458 
Aranyos(szék) 322 
JIJ.Jsztria 43 
~brAny 171 
~ch 636-637 

eag,ta 4n, 503-~. 510-511 
BakabAnya 51 
BaldOC.z/Eckerszdorff 841-42 
Balota-p..iszta (KisklJÍlalas) 55 7 
Baranya vm. 44, 45 
Bard6:/Bard5tz 302, 322 
Baranlaka 820 
Bazin 400, 615 
BAcsa 272-273, 28J..281 
BAlvAnyos 337 
BAlvAnyosvAralja 312, 346 

BAnfalva 163 
BAtorfalva 375 
Beczkó 548, f!b7. 868 
Beketfalva 616, 618 
Benedek 24 
Berce 1 fi:lj-667 
Bereg vm. 54, 56 
BeregszAsz 54, 62 
Berl<esz 700 
BeszterceMnya 51 
Bettendorf Mirdszent 842 
Bécs 41, 160, 211, 200, 849 
Békés 75, 78-79, f!b, $-89, 

91-92, 95, 98, 112, 114, 126, 
129, 133, 142, 155, 164 

Békés vm. 63, 67-68, 70-71, 
75, n-79;·93,·-95; 99, 116, 
123, 125, 126, 128-129, 133, 
143. 146. 151. 153. 197 ,25.~ 

Békéscsaba/Csaba 143, 146, 160 
BékésszentadrAs/SzentardrAs 

153, 156 
Bélafal va 339 
Bérc (FutAsfalva) 344 
Bicske 456 
Bihar vm. 166, 169, 171-173, 

847 
Boden:brff 794 
BcxilAr-völgy 924, 927 
BogArd 240, 244, 247, 249 
Bo;iya 409 
Bolyk 537-542, 544 
Borterek 322 
Borju::bltl (Békés) 00 
Borl<út 346 
Boros-BocsArd 15 
Borsod vm. 153, 163, 176, 178, 
. 181, 191, 193 
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Borsova 56,57 
Borsova (patak) 56 
Börzsrny-vidék 534 
Böszörnény/Hajduböszörnény 

2ffi 
Bözöd 871, 872 
Bözödújfalu 8n, fBl 
Brassó/Kronstadt 335, 797 
Bri.m 369 
BOOa/Ofen 41, 43, 46, 251, 

849 

Castriferrei: lAsd Vas vm. 
Cece 231-233, 236-237 
Cegléd 61 
Cibinium:lAsd Nagyszeben 
Cindorff/Cinfalva 662 
Clossdorf 750 
Czéke 924 
Csaba/Békéscsaba 143, 146, 

160 
Csall(Köz 415, 599, 614, 

626 
CsanAd vm. 197, 212 
CsákvAr 519 
CsászAr 466, 470, 920 
Császló 711-712 
Csepreg 630-641, 643, 645, 
~7 654 

csereiiAt (Borsod vm.) 926 
Csertész 924 
Csesznek 223, 226-227, 229 
Csetfalva 54, 57 
Csik (vm.) 213, 302, 322 
Cslkszentgyörgy 213 
Cslkszentinre 213 
CscrgrAd 153, 163, 164, 214 
Cstnrf5 171 



Dalrfficia 45 
Darus 42 
001 lYo:;J 41 
DAlnci< 351 
DeAki 504 
Dffirecen 105, 120, 122, 173, 

174, 284-285, 289, 689, 
698, 700 

Dem:brff 781 
Ders ffi2 
Deutschkretz/SzAszkeresztúr 

726' 754, 775 
Dénesd 264 
Dés/Deés 322, 849, 850, 851, 

852 
Dévény 618, 620 
Diósgyeír 178, 184, 1~ 
Diószeg 24, 26-28 
Ckix:Ka V111. 321 
lX:tJoz 63' 65. 67. 69-72' 

76, 83, 92, 148, 149, 152 
OOrölk 41, 43 
Dlbnicz 865 

FCX]aras 302, 322 
Fcny 4, 7, 10 
Felsö-Cellér 410 
FutAsfalva 309, 344, 351 
Fülek 370 
Füss/Füs/Kisfüs/Nagyf(ís 

264-265, 267-269 
Füzesgyanrat/Gyanrat 68, 

75, 113, 122, 123 
Für 519 

Gabonás sziget (Cece) 245, 
250 

GacsAly 712 
GalAnta 400 
Galgócz 574, 576, 578, 58) 
Galsa 538, 543 
Garcmszentbenedek/Szentbenedek 

47 
~cs 546 
GyAva f:fJ7 
Cellye 618 
Cerla 100-101, 103, 106, 108, 

110-111, 113, 115-116, 160 

Halas/Kiskunhalas 555, 557-
558 

Ha!Aszi 262 
Hcmiurg i hegy 618. 620' 628 
HáruIBzék V111. 297, 351, 358-

359' 3fil' 3f:fJ 
1-eflan/l-bff!Any 651 
1-ejce 4, 11 
1-ermannstadt: !Asd Nagyszeben 
1-etény __ 454. 459 
1-eves~. 153, 163, 197, 368,374 
1-eves és Külsö Szolnci< vm. 369 
1-tx:~rg- 636 
1-bff!Any/l-eflan 651 
1-bnl CX] 879 
1-bncnna 286 
1-bnt V111. 375 
1-bsti l ia (Dalrfficia) 40 
1-bttcken:brff /fbtkocz/Szepes-

uj vAr 842 
Hóchl:!z5vAsArtiely/VAsArtiely 202 
H.Jnyad 18 
H.Jnyad V111. 302, 322 

[Xm 186, 1~, 262, 400, 623 
DunAntúl 237 Gidófalva 351 JbrAny f:fJ7 

~Y halma (Kigyós) 155 Igló 836, 837, 840 
Eckerszoorff/BalO'.x:z 841-42 tnror V111. 2, 254 !grand 468, 470 
Ecsed 23, 24, 713 - cn-ie 7, 10 Igrici 185, 189, 1~ 
Ecseg 194 Granitsch/Grancs-Petró 841, 843 Ihracz 53 
Eger 41, 368 Graz 41 Ikafalva 310, 326, 351 
Egerszeg 578 G.Jrsen 635 lllavia 865 
EgyhAz-Celle 570 G.Jszona 539 IngvAr teW (r-t:gyaszó) 923, 
Eönrös OOrt> (Martos) 495 Qíta 489 925 
Erd1t!At (Békés) 149, 150 Gyanrat: !Asd Füzesgyanrat IsMndi 57-58 
Eszterg:m 218, 573 Gyergyó 302, 322 
Esztel"9)!1 V111. 472 Gyetva 543 
ÉrsekújvAr/újvAr 481, 400, 495, Gy(rgyös 369, 483 

500, 503, 505, 592-593 Gy(rgyös (folyó) ~ 
G}Űr 282, 389, 4f:fJ, 515, f:fJ5 

Farl<asd 400, 484 G}Űr V111. 265-2f:fJ, 270, 272, 
Fejér-körös 88 200-281, 516 
Fejér V111. 229-231, 238-240,244 G}Űrtelek 846 

247, 249, 251, 252, 469, 497 Gyula 93, 100, 107, 116, 123, 
Fehér/Fejér V111. (Erdély): !Asd 128-129, 133, 135-136, 138, 

Alsó-Fehér V111. 151, 159 
FejérvAr/FehérvAr: !Asd Gyula- GyulafehérvAr/GyulafejérvAr 

fehérvAr /KArolyfehérvAr/KArolyfejér-
Felka 834-35 vAr/KArolyvAr/FejérvAr/Alba 
Felrrern 530 Julia/Alba Carolina 13-14,17 
Felsö-B&lya/Felsei:JAnya f:fJ9-708 24-25, 31, 318, 320, 340,358 
Felsö-~ld 24 359, 361-367 
Felsö-Torja: !Asd Altorja 
Felsö-Vo!Al 364 
Ferrara 40 
Fiure 39, 40 

Hadad 844 
Hajdutöszönrény 286 
Hajduszooaszló 283, 289, 293 
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Jakooszhaw 841 
JAng:ir 208 
JAszkunsAg 376, 387, 549 

Kadicsfalva 871 
Kaja! 578, 586, 594 
Kajdacs 43 
Kalchgrueb/Ka l ichgrueb 636, 

637 
Kalotaszeg 23 
Kan:x:sa 400, 482, 484-485, 400, 

489, 491 
Karathna/Karatna 301, 305, 

311-312, 320-321, 327, 334, 
343, 346, 351, 357' 362, 365 

KarAd f:fJ5 
Karcag 376 
Kassa 1, 3, 12, 16, 41, 868 
Kaznacs 846 
K&As rrezel {NagybAnya) 668 



Kálló 2flA:i 
Kálrd< 262 
KárolyfehérvAr: lc1sd Gyula-

fBlérvAr 
Kászoo 302 , 322, 336 
Kllrteln 636 
Kecskarét 96 
Kelecsény 256, 260 
Kereki 25 
Kerepes 60 
Keresztes 100 
Kerersztúr 302, 322 
Keresztúrszék/Keresztúrf i szék: 

IAsd U:lvartiely Wl. 
Kerz (apátság) 775 
Kethel m 
Késffirl< 831 , 832, 833 
Kézdi-!Mlrd< 301 
Kézdi/Kézdi szék/Kézdiszék ·' 

Sedis kézdi 2<13, 302-303, 
320, 322, 326, 334, 349, 358 
363, 364 

KézdivAs.1rtiely 307 
Ki rA l]'tegy 929 
Kirchcbrff 843 
Kirchdrauff/SzepesvAralja/ 

VAralja 841-843 
Ki rchslag 636 
Kiscti>rooy 54, 58-59, 61 
Kis-Egrestl5 15 
Kisfüs: IAsd Füss 
Kisktrllalas/Halas 555, 557-558 
Kisrrarja 166-167 
Kistany/Nagytany/Tany 266, 421, 

424 
KisújszAllAs 376, 31Jl-381, 386 
KisvArda 171, 205, 209 
Ki t.zMnya 600 
Kigyós 155 
Klosscbrf 775 
Kdlarftz 865 
Kolozs Wl. 302, 321 
Kolozsvár 3ffi 
Karédi 171, 172 
Karérun 389, 417, 430, 433, 

453-454, 458, 462, 485,504,519 
Karérun Wl. 389, 427, 454, 458, 

462, 466, 472, 475, 476, 400, 
491, 501, 504, 514, 519, 523 

KCJlstantinApoly 28 
KooyAr 173 
Korcn:J 879 
KovAszna 301, 315, 317, 321, 323, 

330-331, 333-334, 346, 347. 349 
KqtlAza 638 

K6r6d 87 MarosvAsArtiely 38, 322, 351, 
KCOOlkút 218-219 358, 364, 527 
Klilalan/Reps 530 Martos 481, 483, 491, 496, 499, 
Kömö:/Körrdti>Anya 51, 53 500, 502, 511 
Körös(O()/ két Körös köze t-lád 924, 928-29 

00, 91, 96, 97, 150, 155, t-lárcJT\3ros/Marmlros 683, 6ffi 
158, 163, 172 tlegyassz6/l-'egyasz6 921, 923, 925, 

Köri spatak 877, EHl, 883 929 
Könrerd 005 ~s/1-B;Jyes/f.'emyestl-'ediasch 
Közép-Szolrok Wl. 844 21, 23, 30-31, 818 
Köszeg/Küszeo 640-641, r-t:dgyes ( ~roo Wl.) 639 

641,007, !Xl4, 007-~ . r-t:dgyes h.1gója 335 
KővAr 302, 322 M:gyer 72, 418, 430, 437 
Krajna 42 t-'elcheró:lrf 775 
Kraszna 302, 322 t-'enscheró:lrf 733, 775 
Kraszna Wl. 846, 849 llezö-Madaras 693 
Kroost.éldt/Brass6 335 797 MiklósvAr 302, 322 
Kmság 82 ' Mindszent 158 
Kükül 15 Wl. 302, 321, 364 Mindszent: IAsd Betten:brf 

Lacfalu 670 
Lagkenpach 637 
Laibach 40 
Lak 389, 392, 410, 427 
Lak011)ak 661-662 
Laposd:nt (Dcboz) 149 
LAzi 224 
U:lgkrOOrf 635 
Leblarg 530 
Lergye !ország 2flA:i, 8'.Jl 
Leutmensprurt;i 635, 636 
Lieblaw: IAsd ó-Ltill6 
Lip6t/Lipolt 858, 862 
LiptAk 865 

Miskolc 176, 178, 179, 181, 187, 
193, 194, 196 

M'.x:sa 467-470 
M:d:lr/M:xlrd<.a 400, 573, 595 
1-bldva 132 
Mrd< 924 
1-brtescbrff 007' 814, 828 
1-brvaorszAg/t-bravia 43, 544, 

865 
1-bsoo(y) Wl. 615 
i>'ór 470 
M..ckermrff 569, 571, 782, 7ffi 
M..nic:hrof 636 
M..nkAcs 60, 61 
M..izsla 220 
MJl lerbach 718 Liptó Wl. 542, 546 

Looya Bánya 544 
LOSCllC 539, 544 Nadány (Körösladány) 123 
Lózs 659-660 NagybAnya 668 
U'."x:se 831 Nagydartx: 537, 542 
Ltillau: lAsd ó-Ltill6 Nagydobrooy 59 
Lycskóc(? tlorvaország) 544 Nagy-Enyed/Nagyenyed 32, 38, 322 

Nagyfalu 543, 546 
Mad 403 Nagyfüs: lAsd Füss 
Madar 472-473, 477, 479, NagykAroly/Nagy Károly 640, 710-

519-520, 523 712, 007 
Magyar-Igen 322 Nagykunság 376 
Magyaróska 4, 7 Na9Jf!E9Yer 427 
MJl<6 199-205, 209-210 Nagyoroszi 534, 536 
MarAzd (?.) 438 Nagysol}1r0s 876 
Marcelháza 491, 519 Nagy-SzAr hegy 924 
Marl<osfalva 351 Nagy Szaiba':./Nagyszrnbat 41, 
Marktsc:helken 818, 820 578, 592 
Maros (folyó) 198, 199, 201 Nagyszeben/Szeben/~rmlnnstadt/ 
Maros/Marosszék/Maros Wl. CibiniUTV'Saxooicalis Cibinien-

302, 322 sis/Sibiu 303, 364-65, 715, 
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725, 775, !rn, 811, 818 
Nagytany/Kistany/Tany 

266, 421, 424 
NagyVárad 41 
~s 98 
Negkerd'.Jrff 631 
NegkrKJorf-wartz 637 
Negyed 484 
NaTEs-Kürth 578 
NroEtorsz~ ro 
Néretújvár/újvár 005 
Nicolausdorff 775 
tö;irád 537, 547 
Nyárasd 412 
NyirMtor 60 
Nyitra 537, 539, 543, Sffi, 

fi37 
Nyitra (folyó) 492, 50'.l 
Nyitra wi. 548, 573 
Nyúl 62 

Ofen/Bu:la 46, 859 

Pécs 39-45 Schaderdorff 630, 631 
Péterfalva 884 Sch~ssburg: lásd Segesvár 
Pincz 537-542, 546 Schamicz/Selrrec/SelrrecMnya 
Pocsaj 166, 168, 169 46, 50-52, 840 
Pcxttragyi0'11 868 Schorsten 003 
Pcxlrecsány 546, 547 Schreben-Berg 828 
Pcrgrácfalva/Pcr.krazo.iecz 842 Segesvár/Schllssburg 733, 747, 
Porratsch 843 784, 7<JJ, 002 
Poszcba 256-2fi0 Se! ird 25 
Pozsony/Poson/Pressburg 41, Selrrec/SelrrecMnya/Schamicz 

43, 559, Sffi, 601, ffi7-69, 46, 50-52, 840 
919 Sarpte/Sarpthe 575, 576, 584-

Pozsony wi. 599, 573, 614-615, fi37, 591, 595, 611, 615 
618, 626 Sepsi(szék) 302, 322 

Pueln:brff 631, 635 Sigen::brff /Sigrmrff 630, 631 
Pusztafödéres 400 Sigrordháza/Zsign:nJMza ffi6 
Puszta-Kürth 574-579, fi37, Siklós 41 , 43 

589, 591, 594, 607, 609, Sanly6 ~. 847 
611, 614 Sarorja/~rin/S.t'aria 

Putrd< 259 :m, 515, 598-600, 610-614, 
Püs!Xiki 172 618, 626 

<);jyal la 50'5-507, 510, Raci1a 199 
Saros hegy (Felsiilánya) 600 
~ron/ö:lerburg 41, 630-639 
~ron wi. 44, 656, 657, 660, 514-516 Rap 544 

Cl<a 635 Rába 660 661, m 
Oltsa 420, 421, 425 RAbaköz 664 Sorl<i Tóth-falu 914, 915, 917 

S6Jycnt.o 19, 24, 27 
Spanyolország 831 

Olaszi/Szepesolaszi/Wallendorff Regécke 4, 7, 9, 11 
841-842 Regécvára 4, 7, 11 

ó-Ltilló/Lt.d:llau/Lieblaw 8ll, Regelc/Zretooca 542 Stainperg 634 
~in: lásd Sarorja . 
Szakácsi 845 

832-833' 8l3 RalEthe 692 
Orbai-(szék) 302, 322, 349 Reps/l®alan 530 
Oros 2ffi Réde 222-226, 228-229, 249 Szakállas 389, ~. 394, 397, 
Otthaffin 26 Rimaszcrrtat 539 409, 411 

Szarvas 155 öcsöd 154 Ra'mc/Ra'mcz 895, 919 
ö:lertJurg/~ron 41, 630-639 RanAnfalva 575 Szaszár (patak) 670 

Szatl1'Ér wi. 709 
Szára,zpatak 331 
Szászföld/Sachsenlard 775 
Szászfalu 884 

ölved 197 Rosály 712 

Parua 40 
Palota 224, 225 
Parronhalma 262,265 
Papfalva 847 
ParAd 62 
Pata/Patha 576, 577, 579, 580, 
585-~7 

Patakos ··(V!i:) 256 
Paula(Dalrrácia) 40, 43 
Pápa 62, 663, 664, 920 
Pásztó 368 
Pels& 255 
Perbéte 453 
Peselrek 301, 313, 348, 349, 

351 
Pest 62, 163 
Pest wi. 153, 163 
Petschadn 635 

Rózsahegy/Rósa hegy 833 
Rust am Seel 634 -

Sachsenlard/Szászföld 775 Szászkeresztúr/Deutschkretz 726, 
5aj 6-Kaza 858 754, 775 
5aj~er:esztúr 191 Szeren wi. 725 
sard i•erten 636 Szeged 197-199, 212, 214-215, 
5arl<ad 67, 72-73, 139, 141 640, 907 
5arollyán 710 Szeghalan 118, 120, 124, 125, 
sassin 577 153, 156, 160 
Sály 185 Szekszárd 43 
SAn:brfal va 671 Szentardrás/Békésszentardrás 
SArd 322 153, 156, 157 
SArffí 44 Szentbenedek/GarélllSzentbenedek 
Sárvár 646, 654, 661 47 
SAtoralja-Ujhely 922, 924, 927 Szent ~llért hegye/Szent ~1-
SAvoly 546 lért hegy 185-1ffi, 467, 511, 
Schaal 006, 818, 820, 821, 823, 513, 713, 924 

829 Szentelke/Zentelke 27 
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Szentes 203, 204, 209-211, 
215-217 

Szentjctl> 169, 171 
Szentlélek. 351 
Szent f.lártai 007 
Szent-Péter/Szentpéter 454, 

459, 500, 511, 519 
Szentpéterszeg 101-102 
Szepes "1'11. 834-835, 839, 840, 

843 
Szepesolaszi/Olaszi/Wallerdorff 

841-42 
Szepesség 830-831 
Szepesújv~r/l-bttckerdorff/1-btkócz 

842 
Szepesv~ralja/V~ralja/Kirchdrauff 

841-43 . 
Szerdahely 583 
Szered 503, 575, 576, 586 
Szerercs 924 
Székelytrlvartiely 302 
Székesfehérv~r/Alba Regia 62, 229, 

233, 236, 239-240, 246, 249, 251 
Sz. György v~r 618, 620 
Szigetv~r 44 
Szi !Agy "1'11. 844 
Szolrok 155 
Szolrok--O:bci<.a "1'11. 302·, 322 
SzCJTbathely/Sabaria/Savaria 006, 

!m-893, 895, 897-~1. 919 
Szarotor 921 
Szöiölcse/Szöiölcsie 254 
szmy 515 
Sz5reg 214 
Sztrasoc/Sztrasó ffi7, f!lj8, ffi9 

Tabajd 231 
Tany/Kistany/Nagytany 266, 421, 

424 
Tarcbs 505 
Tar(rlláza 915 
T~llya 924, 928, 929 
Taretvény 574 
Terbeléd 539 
Tettye (Pécs) 43 
Teutsch land/Nffietorsz~g 739 
Técs5 696 
TéMny 1 
Tir{xj/Tirord 242, 244, 247 
Tisza 55, a:l, 156, 676 
Tiszai.g 164 
Tokaj 122, 667, 676, 929 
Tokajhegy/Tokaj hegy 713, 924, 

929, 930 

Tokaj-ft:!gyalja 928 
Tolcsva 10 
Torda "1'11./Thorda 302, 321-322 
Torja: l~sd Altorja 

VirfJ~rt 19 
Vis (?) 399 
Voldorf 301, 351, 356-358 

Tott-Prcoa/Tótprtna 863 Walterdorff/Szepesolaszi/ 
Ti)( 466 Olaszi 841-42 
Töril<orsz~g 122, 199, 284-285, Weisbriach 636 

200 Wiszola 869 
Traisserdorf 635, 637 ltllffs 635 
T rercsén 864, 865 
Trercsén "1'11. 4a:l, 866 
Trieszt 40 
Túr 154-156 

Udvartiely "1'11./Udvartielyszék/ 
Keresztúrszék/Keresztúrfi 
szék 322, 871-872, 876, 
m:J, 003 

Ugx:sa "1'11. 004 
Új~nya 46-49, 52 
újgyalla 517 
újhelyMgújhely 548, 869 
új-Szardecz 830 
újv~r/NéretújvSr 005 
újv~r: l~sd Érsekújv~r 
Ujv~ros 286, 376, 382 
ürfuez5 676' 677 

Vadosf alva/Vadosfa 663-665 
Vajka 599, 615, 622, 629 
Varand 166 
Varsolcz 846 
Vas "1'11./Can.Castnferrei 

007' 892, 893, 005, ~2. 
~. 913 

V~c 62 
V~g (folyó) 489 
V~-Ujhely/Újhely 548, 869 
V~rad 23, 26-28 
v~~rtiely/H5drez5v~s~rtiely 

202 
V~ralja/Szepesv~ralja/Kirch-

drauff 841-843 
V~ri 55, 115 
Velence 40 
Vencsell5 666, 667 
Vép 009 
Veszprén "1'11. 222-224, 663 
Vezsroy 156, 163 
Vicza 659, 660 
Vrng)s v~r (? Szaurar "1'11.) 

713, 714 
Vinc:/Vintz 20, 21, 24, 25, 

360 
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Zar~nd 322 
Z~r 364 
Zágr~ 41 
Z6Tplén "1'11. 921, 929 
Zentelke/Szentelke 27 
Zigara 843 
Zarl:xlr 929 
Zólyan Vili. 543 
Zretonca/Reg& 542 
ZsigTOr(fláza/Sigroncfláza 

866 
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