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„A nő nem szubjektum. Nem termel, hanem gondozza a termelőket, élő 
emlékműve a zárt házigazdaság rég letűnt időszakának. Számára a 
férfi által kikényszerített munkamegosztás kevéssé volt kedvező. A 

biológiai funkció megtestesítőjévé vált, a természet képévé, amelynek 
elnyomásában áll e civilizáció dicsősége. Évezredek vágyálma volt a 

természet korlátlan leigázása, a kozmosz átváltoztatása végtelen 
vadászterületté. Erre hangolódott az ember eszméje a 

férfitársadalomban. Ez volt az ész értelme, amellyel a férfi 
büszkélkedhetett.” 

(Adorno – Horkheimer: A felvilágosodás dialektikája) 
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A 16-17. századi 
boszorkányüldözések Silvia Federici nagy hatású tanulmánya szerint 
Európában különleges gazdasági és politikai funkcióval 
rendelkeztek[1]: az államok és a katolikus egyház nők ellen folytatott 
több évszázados irtóhadjáratával létrejöhetett az átmenet a 
feudalizmusból a kapitalizmusba. A munkást termelőeszközeitől 
elválasztó eredeti felhalmozáson kívül a nagy pestisjárványok, az 
ennek következtében kialakuló demográfiai válság és általános 
munkaerőhiány felelőseivé a korábban viszonylag nagy társadalmi 
autonómiával rendelkező nőket tették meg, mellyel a társadalmi 
reprodukciót a munkaerő újratermeléseként lehetett igazolni: a nők 
kontrollja reproduktív funkcióik felett és a gyógynövényekkel történő 
mágikus orvoslás gyanúba keveredett. A korábban nők által 
felhalmozott tudásanyag és az ebből fakadó mindennapi praxis a 
férfiak kezébe került, melyből a nőket kizárták. A női munkavégzést 
háztartásvezetésre és a nők reproduktív képességeire fokozták le, 
kizárva ezzel a nőket a bértermelő munkákból, ami a nők 
alacsonyabbrendűségének doktrínáját még inkább elmélyítette. A 
korábban a földarisztokrácia és kereskedői réteg ellen egységesen 
fellépő jobbágyságot és városi munkásságot ezáltal megosztották, amit 
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a prostitúció intézményesítése csak felerősített, létrehozva ezzel egy 
olyan nőellenes politikai atmoszférát, ami táptalajául szolgálhatott a 
későbbi boszorkánypereknek. A nők visszaszorított társadalmi ereje és 
anyagi függősége létrehozta a bér patriarchátusát, amely a női testet 
erőforrásként használta fel, a női munka a munkaerő újratermelésének 
és általában a nők reproduktív képességeinek tőkehasznosítási 
formájában pedig állami ellenőrzés alá került. Az államok és a 
katolikus egyház által végrehajtott boszorkányüldözések jelentős 
gazdasági és politikai szerepet játszottak: ellehetetlenítették az 
osztályszolidaritást a proletariátusban, pauperizálták, majd likvidálták 
a bekerítésekkel nincstelenné vált nőket, megszilárdították az új 
uralkodó elit hatalmát, a nők elnyomásával fokozták a női munkaerő 
termelékenységét, ezzel lehetővé téve a tőkefelhalmozást és 
fellendítve a nemzetközi kereskedelmet. Ennek ideológiai alapját a 
mechanikus materializmus, a tudományos és technológiai fejlődéssel 
növekvő racionalizáció, valamint a reformáció során egyre inkább 
népszerűsödő protestáns munkaéthosz szolgáltatták. 

*** 

Silvia Federici olasz marxista feminista, politikai aktivista és 
társadalomtudós. Federici életművében a marxi elméleti eszköztár 
segítségével rajzolja újra a nő státuszát a globális kapitalizmusban. Az 
ún. házimunka-vita során az 1960-as évek végétől egészen az 1980-as 
évekig számos jelentős elemzés látott napvilágot, mely a háziasszony 
férjétől való gazdasági függőségét a marxi munka- és értékelméletek 
segítségével vizsgálta, majd arra a következtetésre jutott, hogy a 
bérkompenzáció nélküli reproduktív feladatok (házimunka, 
gyereknevelés, gondoskodás, idősgondozás, érzelmi munka stb.) 
kizárólag a nőkre hárulnak. A házimunka-vita alapjaiban mutatott rá 
arra a tényösszefüggésre, hogy a kapitalizmusban a háziasszonyt nemi 
alapon zárták ki a munka világából, hogy munkahelyének a háztartást 
tették meg, mellyel elszigetelték a többi dolgozótól, így a 
magánszférába utalt reprodukciót láthatatlanná tették, melyet magától 
értetődőségként kezeltek, mint ami a „jó háziasszony kötelessége és 
hivatása”. A radikális és szocialista feministák egyaránt kritizálták a 
tőkés termelési módot, mint ahogy a szocialista mozgalmakat, 
pártokat és szakszervezeteket is, ahol a nők kettős alárendeltségére – 



elnyomás és kizsákmányolás – nem fordítottak kellő figyelmet vagy 
ugyanúgy elnyomták a nőket a politikai szervezeteken belül. Ebből 
kifolyólag Federici, munkatársaival együtt mozgalmat indított a 
házimunka állami bérezéséért, 1975-ben pedig Bérekkel a házimunka 
ellen (Wages Against Housework) címmel röpiratot jelentett meg, 
melynek híres állítása így hangzik: „Ők azt mondják: szerelem. Mi azt 
mondjuk: fizetetlen munka.” 2004-ben megjelenő Caliban and the 
Witch c. könyve a (lázadó vagy rendszernek ellenálló) test története, 
melyet a „hosszú tizenhatodik század” intervallumában (1450-1640) 
vizsgál, amelyre a tőkés termelési mód geneziseként szokás tekinteni: 
a késő középkor parasztlázadásaitól kezdve a boszorkányüldözéseken 
át egészen a mechanikus világkép kialakulásáig Federici nagy 
mennyiségű történelmi forrás és releváns szakirodalom segítségével 
bemutatja, hogy a társadalmi reprodukciót és a vele egyidejűleg 
lezajló gyarmatosítást hogyan igazolták és racionalizálták különféle 
ideológiákkal. A könyv központi tézise, hogy a test és elme 
kibékíthetetlen ellentétén alapuló materialista elméletek nélkül a 
boszorkányüldözések, tehát a nők ellen indított több évszázados 
háború, valamint a mechanikus világképpel legitimálható 
kegyetlenkedések (a gyarmatosítást és rabszolgaságot is ideértve), és 
ami még fontosabb, a feudalizmusból a kapitalizmusba történő 
átmenet nem lett volna megvalósítható. 

  

1. TERMELÉSI VISZONYOK ÉS 
OSZTÁLYANTAGONIZMUSOK 

  

Marx a feudalizmusból a kapitalizmusba történő átmenetet az eredeti 
felhalmozással azonosította: a jobbágyság megszűntével az új 
kapitalista uralkodó osztály (földbirtokosok, kereskedők, klérus, 
politikai vezetők stb.) vagyonának gyarapítására törekedett, ehhez 
azonban előbb a munkát és a tőkét kellett felhalmoznia. A 
tőkefelhalmozáshoz szükségszerű volt a munkást elválasztani 
termelőeszközeitől, aki ezáltal a kapitalista jólét elsődleges forrásává 
vált. Federici azonban hangsúlyozza, hogy a tőkés termelési mód 
kialakulásában a munka színtereinek nemek alapján történő 



szétválasztása ugyanolyan lényegi szerepet játszott, mint maga az 
eredeti felhalmozás: míg a férfiak árukat termeltek, addig a nők 
megteremtették és fenntartották a munkás és családjának létfeltételeit 
(házimunka, gyereknevelés, idősgondozás, haszonnövény-termesztés 
stb.), újratermelve ezzel a munkaerőt. A munka világának produktív 
és reproduktív színterekre való felosztása ugyanígy szükségszerű volt 
a tőke szempontjából, ugyanis a földarisztokrácia és a hűbérurak ellen 
irányuló parasztlázadások rendszeressé váltak; a nők kizárása a 
termelő tevékenységekből végérvényesen széttagolta a korabeli 
proletariátust, ennek következtében nem tudott hatékonyan fellépni az 
őt sanyargatva elnyomó uralkodó réteg ellen. 

A jobbágyság kialakulása Európában az 5-7. századra tehető, amikor a 
Római Birodalom rabszolgaságon alapuló rendszere széthullott, az 
egykori római és germán területeken szétszóródó rabszolgáknak a 
földbirtokosok önkéntelenül is földet adományoztak, mert el akarták 
kerülni a csavargók hordákba verődését és elejét akarták venni egy 
esetleges földhiány miatt fellépő felkelésnek. A 
rabszolgakereskedelem megszűntével az uraság nem számíthatott 
utánpótlásra, így meg kellett becsülnie az útjába kerülő „erőforrást” és 
takarékoskodnia kellett ezzel az emberanyaggal. A felbomló 
gazdasági struktúra miatt költségvetését nem alapozhatta ingadozó 
bevételekre, ehelyett a szolgáltatások hagyományos rögzítésére 
törekedett, így meg kellett egyeznie a birtokán élőkkel.[2] A földhöz 
jutás ugyanakkor nem járt áldozatok nélkül. A földesurak elkezdték 
leigázni a volt rabszolgákat és a későbbi germán inváziók során 
menekülő fegyvertelen szabad parasztokat, akik szabadságukért 
cserébe földet és védelmet kaptak a földesúrtól. A jobbágyokat a 
földbirtokoshoz kötötték; a kapott föld, a jobbágy (és családjának) 
munkaereje és ingóságai, valamint politikai jogai a földesúri tulajdon 
részét képezték.[3] A jobbágyokat a hűbérurak a hét bizonyos napjain 
földjeik megművelésére kötelezték, emellett földesúri járadékokat 
róttak ki szolgáltatások, örökösödési és házasodási adók formájában, 
megadóztatták az erdő- és legelőhasználatot, továbbá a szállítás, út- és 
hídépítés költségeit is kiszervezték a jobbágyoknak.[4] A hűbéri lánc 
ezzel egyidejűleg a mezőgazdasági munkások számára kedvezően 
értelmezte újra a munka feltételeit. Az újonnan létrejövő jobbágyság 
alapvetően munkája produktumainak és azok többletértékének 
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megtartására törekedett, valamint gazdasági és törvénykezési jogköre 
kiszélesítésére. A munkásnak közvetlen hozzáférése volt a 
termelőeszközökhöz, földjének terményeiből fedezni tudta maga és 
családja létszükségleteit. A közös földek használata bőséges 
nyersanyagforrást biztosított a jobbágyoknak tüzelőanyag, építkezésre 
használt fa, a halastavakból származó halállomány és takarmány 
formájában, a közös munka pedig feltételezte a kooperációt és 
szorosabbá vált a társadalmi háló. A bérbe adott földnek politikai 
dimenziója is volt: a jobbágy elkezdett a földre mint sajátjára 
tekinteni, egyre kevésbé nézte jó szemmel a megszorításokat és 
elkezdett szembeszegülni szabadságának korlátozóival. A jobbágynak 
a hűbérúr földjein szolgálatot kellett teljesítenie, ami a későbbi 
jobbágyfelkelések legfőbb indítéka lett. A földarisztokráciának a 
feudalizmusban nem volt abszolút hatalma, a parasztlázadások során 
éppúgy meggyilkolhatták a hűbérurat és kifoszthatták annak házát, 
mint ahogy komoly retorziókkal számolhatott a lázadás leverésével a 
földesúr ellen felkelő paraszt is.  Minden az osztályharc végső 
kimenetelétől függött. 

Noha a jobbágyság rendszere korántsem volt eszményinek mondható, 
a feudalizmusban nem vált szét a munka termelő és háztartási 
egységekre, továbbá minden munkavégzés a család létfenntartását 
szolgálta. Ennek köszönhetően a nők relatíve nagy anyagi 
függetlenséget élveztek, munkájukat pedig valódi munkaként tartották 
számon; a férfiakkal együtt dolgoztak a földeken, ezzel egyidejűleg 
végezték a házimunkát és a gyereknevelést, kertjükben gyógy- és 
fűszernövényeket termesztettek. Hogy a nők munkája nem 
értéktelenedett el, hogy munkájuk helyszíne nem korlátozódott a 
háztartásra, növelte a nők társadalmi erejét, és egyben alapja volt a 
nők közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a szolidaritásnak, 
például amikor szembeszálltak a férfiak akaratával, annak ellenére, 
hogy a katolikus egyház kezdettől fogva a nők férfiaknak való 
alávetettségét hirdette és a törvénykezés sem büntette a házasságon 
belül élő nők elleni erőszakot. 

  



 

Nő spenótos kosárral. A nőknek gyakran volt saját kertjük a 
középkorban. Generációról generációra adták tovább a 
gyógynövényekről szerzett titkos tudást. In: Tacuinum Sanitatis (1385 
körül) 

  

Az 1315-17-es nagy éhínség azonban alapjaiban felforgatta a 
termelési viszonyokat. A nagy esők, áradások és a hosszú telek a 
termés nagy részét tönkreverték. A lakosság jelentős hányada 
legyengült az állandó éhezéstől, járványok ütötték fel a fejüket és 
megjelent a pestis. A „fekete halál” a 14. századi Európa lakosságának 
mintegy harminc-negyven százalékát pusztította el. Az előre nem 
jelezhető népességcsökkenés és a nyomában fellépő munkaerőhiány 
újrarajzolta Európa politikai és társadalmi térképét, mellyel egy új 
korszak vette kezdetét: a kapitalizmus. A pestis legfontosabb 
következménye az volt, hogy a munkaerőválság intenzifikálódásával 
az osztálykonfliktusok kiéleződtek: mivel a munkaerő 
megtizedelődött, emelkedtek a munkavégzés költségei és a munkások 
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ellenállóbbá váltak a feudális termelési viszonyokkal szemben. A 14. 
század végére a jobbágyság gyakorlatilag eltűnt, a jobbágyok helyét 
átvették a szabad földművesek, akik csak jelentős ellenszolgáltatás 
fejében vállaltak munkát. A jobbágyok célja ezentúl nem a jobb 
alkupozíció elérése volt, hanem a földbirtokosok hatalmának 
megtörése. Életsztenderdjeik javultak, szabadságuk nőtt a magas 
munkabérek és a gyakori munkamegtagadások következtében, ami 
botránykő volt a munkáltatók szemében. A parasztok és a kézművesek 
politikai horizontja kiszélesedett, szervezettségi szintjük fejlődött. A 
jobbágyságot elnyomó földarisztokrácia ellen egész régiók lázadtak 
fel, gyűléseket szerveztek és hadsereget rekrutáltak. Megostromolták a 
hűbérúr kastélyát, megsemmisítve a jobbágyságukat rögzítő iratokat, 
melyek szolgaságuk letéteményesei voltak. 

Ennek tudatában érthetővé válik, miért került sor a földprivatizációra, 
melynek a kilakoltatások, a bérleti díjak emelése és a megnövelt 
állami adók mellett a szisztematikus bekerítések is szerves részét 
képezték. Ez volt a földbirtokosok és a kereskedők munkaerőválságra 
adott válaszreakciója. A bekerítések során a közös földeket 
felszámolták, majd a hűbérúr és az egyház birtokainak határait 
kiterjesztették. A közös tulajdonban álló földek koncepcióját 
meghaladottnak tartották, ami nem volt több múlt iránti nosztalgiánál. 
A polgári közgazdászok elképzeléseivel ellentétben a bekerítések nem 
növelték a mezőgazdaság hatékonyságát, mivel a rajtuk megtermelt 
élelmiszereket piacra és exportra termelték, az így megtermelt 
nyereség pedig nem lett visszaforgatva a köztulajdonba. A bekerítések 
„forradalmi vívmánya” tehát a korabeli munkásság számára két 
évszázados állandó éhezéssel volt egyenlő. A kézműves ipar 
gazdasági helyzetét is aláásták a bekerítések, ugyanis a földjeiktől 
megfosztott parasztság jelentős része a városokba áramlott, ezzel olcsó 
vidéki munkaerőként gyengítve a városi céhek érvényesülésének 
esélyeit a munkaerőpiacon. A földarisztokrácia viszont – később 
állami támogatással – a bekerítések taktikájával tőkét halmozhatott fel 
és a földjein megtermelt árucikkeit a nemzetközi kereskedelemben 
értékesíthette.[5] A földkisajátítások megváltoztatták a munkások 
bérhez való viszonyát: míg a bér a középkorban a szabadság záloga 
volt, addig a korai kapitalizmusban a rabszolgaság eszközévé vált. 
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A 16. században a munkaerő-piaci válságot az európai államok 
gazdasági expanzióval kísérelték meg orvosolni, ami értelemszerűen 
háborúk sorát vonta maga után. A haditechnika fejlesztése mellett a 
hadsereg létszáma megtízszereződött, állandósult és 
professzionalizálódott. Az állami és kereskedői réteg által pénzelt 
hadjáratok célja nem csak az ellenség legyőzése, hanem annak teljes 
megsemmisítése volt. Federici éppen ezért sorolja a háborús pusztítást 
is a földkisajátítások kategóriájába, mivel a hadjáratok után vidéken 
feldúlt falvak, szántókon heverő hullák tucatjai, járványok, letarolt 
termés és éhínség maradt hátra. Ahol tért hódítottak a protestáns 
mozgalmak, ott vallási reformokkal törölték el az ünnepnapok 
többségét, minekutána a munkanapok száma megduplázódott. Ehhez 
még hozzátartozik, hogy a katolikus egyház számos bérleti szerződést 
megszüntetett, amikor az egyházi földeket a reformáció során 
elkobozták, ami elsősorban az alsóbb osztályokat sújtotta. A 
földkisajátítások következtében a földjüktől megfosztott parasztok és 
elszegényedett kézművesek újabb problémát jelentettek a 
városvezetőknek; a pauperizációt azonban nem szociális reformokkal 
kívánták enyhíteni, hanem szegény-, valójában szegénységellenes 
törvényekkel. A szegényeket elkezdték börtönökbe zsúfolni és 
kórházakba tömöríteni, Európa egyes részein pedig egyenesen 
megtiltották a polgároknak a jótékonykodást és a szegények 
befogadását.[6] 

  

2. SZEXUÁLPOLITIKAI ELLENFORRADALOM 

  

A vidék felbomlása a városba vonzotta a kisemmizett rétegeket. A 
nőkre is igaz volt, hogy a nagy szegénység ellenére a „városi levegő 
szabaddá tett”: kevésbé voltak alárendelve a férfiaknak, gyermekeiket 
egyedül is nevelhették, új közösségi formákat alakíthattak ki, 
lakóhelyüket pedig sok esetben más nőkkel is megosztották, emellett 
tipikusan „férfi foglalkozásokat” is gyakorolhattak (kovács, hentes, 
pék, serfőző stb.). A szülészetben női orvosok ill. „bölcs asszonyok” 
domináltak, akik állami támogatással praktizálhattak, vagy 
pácienseiktől kaptak juttatást. Az egyre jelentősebb társadalmi 
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autonómiára szert tevő nők a korabeli feljegyzésekben is 
visszaköszönnek. Sűrűn intik tisztességre a prédikációkban az 
engedetlen és fegyelmezetlen nőket, míg a periratokban gyakran 
találkozni olyan feljelentésekkel, amiket nők tettek az őket 
megerőszakoló férfiak ellen. A prostitúciót önkormányzati 
rendeletekkel szabályozzák, a hadseregben nők is teljesíthetnek 
katonai szolgálatot, vagy a „munka tartalék hadserege”-ként állhatnak 
munkába szakácsként, ápoló- vagy mosónőként és egyre nagyobb lesz 
a női részvétel az eretnek mozgalmakban is. 

A földprivatizáció azonban leginkább a nőket sújtotta, mert a terhes 
vagy gyermeküket nevelő nőknél a mobilitás korlátozott volt, a 
vidékről városba történő helyváltoztatás anyagi szükségszerűsége 
ugyanakkor kiszolgáltatta őket a nőellenes politikai atmoszférában 
egyre gyakoribbá váló férfi erőszaknak. Innentől fogva nem vettek be 
nőket a hadseregbe, a hadsereget kísérő nagyszámú munkásságot 
pedig a 17. századra megszüntették. A kereszténység már 
államvallássá válásakor felismerte, hogy a nő szexualitásával képes 
uralni a férfit, melynek következtében az egyház megpróbálta a nőket 
száműzni a liturgiából és kizárni őket a szentségekből. Megkísérelték 
a nők életadó képességének elbitorlását, ennek jeléül a klérus férfi 
tagjai női ruhákba öltöztek, a szexualitást pedig a szégyennel és a 
bűnnel azonosították, míg a keresztény erkölcs fundamentumát a 
szexuális önmegtartóztatásban és a házasság intézményében jelölték 
meg. A pronatalista ideológiának köszönhetően a szexualitás egyet 
jelentett a házasságon belül történő nemi aktussal és a 
gyermeknemzéssel, míg a szabad szerelmet és a nem reproduktív 
szexet gyakorló nőt „szodomistának” vagy prostituáltnak bélyegezték, 
szexuális „kihágásait” büntették. 

A 16-17. századra a nők a társadalmi élet minden területéről 
kiszorultak. Ez egyfelől a nők jogainak erodálódásában nyilvánult 
meg, másfelől az önálló munkavégzés felszámolásában. A térbeli 
elkülönböződés kiszorította a nőket a férfiakkal közös 
munkahelyekről, de még az utcáról is, ami annyit jelentett, hogy aki 
nőként kíséret nélkül lépett utcára, az nevetség tárgya lehetett, sőt, 
meg is erőszakolhatták. A kulturális kánon a nemi különbségek 
maximalizálására törekedett és megpróbálták elhitetni a lakossággal, 



hogy a nő önkontrollra képtelen lény, mert érzelmeit nem képes uralni 
és szexuálisan túlfűtött, ezért a férfiaknak kell átvenni felettük az 
ellenőrzést. Kimondták, hogy a nő inferior, tehát a férfinál 
alacsonyabb rendű lény. Ennélfogva, a nők alacsonyabb státusza olyan 
bánásmódot vont maga után, melyben az engedetlen nőt meg kellett 
szelídíteni, a közösséghez és a családhoz kellett domesztikálni, míg el 
nem érte személyiségének végső, tehát engedelmes formáját.  A 
biológiai funkcióira redukált nő helyzete, akit kizártak Ész istennő 
birodalmából, az állatéhoz volt hasonlatos: mert akinek „világa 
fogalom nélküli világ”,[7] aki akaratgyenge, akinek nem kenyere a 
versengés, annak nem lehetett azonos státusza a „férfiemberrel”. Aki 
nem volt eléggé szervilis, tehát nem illeszkedett bele a kapitalizmus 
hajnalán meghonosodó nőideálba, azt  „házsártos feleséghez”, 
boszorkányhoz vagy prostituálthoz hasonlították. 

A munka differenciálódása létrehozta a proletár nők osztályát, ugyanis 
a reproduktív feladatokat feminizálták. A férfiakhoz hasonlóan a 
munkásnőket is kisemmizték, csakhogy ezáltal a nőket kétszeresen is 
elnyomták: egyfelől a bértermelő munkaszférából történő 
kizárásukkal, másfelől a társadalmi reprodukció láthatatlanná tételével 
zsákmányolták ki őket; a reproduktív munkát továbbra is megfizették, 
jóllehet, a lehető legalacsonyabb bérezéssel, emellett számos 
foglalkozást nem is végezhettek. A munkaerő újratermelését főként 
házon belül végezték, ebből kifolyólag az otthomunka láthatatlanná 
vált, amit a nők „természetes hivatása”-ként illetve „női munka”-ként 
misztifikáltak, így azt evidenciaként kezelve nem kellett bérrel 
kompenzálnia az államnak és a munkáltatónak. Másfelől a 
munkásosztály megosztottságával a nőket osztályon belül és a 
családban is elnyomták, mivel a nők érdekeit osztályalapon senki nem 
képviselte, így a korábban egységet képező proletariátus vagy 
parasztság nem tudott kollektíven fellépni az uralkodó osztály ellen, 
ezáltal a nyomásgyakorlás is ellehetetlenült. 

 
[1] Az egyes korszakolások eltérést mutathatnak. Bár az európai 
boszorkányüldözések a 16. és a 17. században érték el tetőpontjukat, 
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mégis a késő 15. századtól vették kezdetüket, Kelet-Európában pedig 
a késő 18., sőt még a 19. században is találna boszorkányperre példát. 
[2] Vö. Max Weber: Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok. 
Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1979, 72. o. 
[3] Vö. Weber: Gazdaságtörténet, 69. o. 
[4] Vö. uo, 75. o. 
[5] A bekerítések gazdasági funkciójáról Wallerstein a következőket 
írja: „Hol kapta a földtulajdonos a legközvetlenebbül a legtöbb 
profitot? Egyrészt megváltoztathatta birtokhasználatát (legelőkké 
tehette őket magasabb profit érdekében, vagy kisfarmereknek pénz 
fejében bérbe adta azokat – mindkét megoldás nélkülözi a feudális 
munkaszolgáltatás követelményeit), és az új profitot a kereskedelembe 
vagy az iparba fektethette, és/vagy arisztokratikus fényűzésre 
költhette. Másrészről arra törekedhetett, hogy nagyobb profitra tegyen 
szert a legfontosabb árucikkek (különösen a búza) termelésének 
fokozásával, és az új profitot a kereskedelembe (de nem az iparba 
és/vagy arisztokratikus luxuscikkekbe) fektesse. […] Ettől kezdve az 
államhatalom támogatta a bekerítéseket az állattenyésztés (és 
zöldségtermesztés) érdekében Angliában, Kelet-Európában viszont a 
búzatermesztő nagybirtokok létrehozása gyarapodott.” Immanuel 
Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. 
Budapest: Gondolat 1983, 177. o. 
[6] Braudel a következőképpen írja le a szegénység kriminalizálását: 
„A polgárok kegyetlensége mértéktelenül megnövekszik a XVI. 
század vége felé, de még inkább a XVII. század beköszöntével. A 
probléma az lett, hogyan lehet ártalmatlanná tenni a szegényeket. 
Párizsban a betegeket és a rokkantakat mindig is a kórházak felé 
irányították, a munkabírókat pedig kettesével egymáshoz láncolva a 
város árkainak soha véget nem érő, nehéz és lélekölő tisztogatási 
munkájához használták fel. Angliában Erzsébet királynő 
uralkodásának a vége felé megjelennek a szegénytörvények – poor 
laws –, a valóságban inkább szegényellenes törvények. Lassacskán 
Nyugat minden országában megszaporodnak a szegények és a nem 
kívánt elemek számára intézményesített házak, amelyekben az 
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internált kényszermunkára van ítélve, az angol Workhouse-okban 
csakúgy, mint a német Zuchthausokbun, vagy a francia maison de 
force-okban („kényszerházak”), amilyenek például azok a börtönszerű 
intézmények voltak, amelyet az 1656-ban alapított párizsi Nagy 
Kórház igazgatása alá rendeltek. A szegényeknek, az őrülteknek, a 
bűnözőknek, a szüleik által felügyelet alá helyeztetett „jobb 
családokból származó” gyermekeknek e „nagy elkülönítése” az egyik 
lélektani aspektusa a XVII. század józan, de józanságában egyúttal 
könyörtelen társadalmának. Lehet azonban, hogy e nehéz évszázadban 
a nyomor elhatalmasodásának szinte elkerülhetetlen visszahatása ez. 
Egy jellemző adat: Dijonban a városi hatóságok odáig mennek, hogy 
1656-ban megtiltják a polgároknak az egyéni jótékonykodást és a 
szegények befogadását. A XVI. században meggyógyítják és 
feltáplálják az idegen koldust, mielőtt kiűznék. A XVII. század elején 
kopaszra nyírják. Később megkorbácsolják. A század végén aztán az 
elnyomás eléri végső kiteljesedését, és kényszermunkára ítélt rabot 
csinál belőle.” Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és 
kapitalizmus XV–XVIII. század. A mindennapi élet struktúrái: a 
lehetséges és a lehetetlen. Fordította: Pődör László. Budapest: 
Gondolat 1985. 71–72. o. 
[7] Max Horkheimer – Theodor W. Adorno: A felvilágosodás 
dialektikája. Filozófiai töredékek. Budapest: Atlantisz 1990, 287. o. 

 

 

Az ideológia szorongása: boszorkányüldözések a kapitalizmus 
hajnalán II. 

  

3. A „FELSZABADÍTÁS TEOLÓGIÁJA”. AZ UTÓPIA 
KONKRETIZÁLÓDÁSÁTÓL AZ UTÓPIA VÁLSÁGÁIG 
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Az egyre növekvő földnélküli proletariátusból idővel millenarista és 
eretnek mozgalmak emelkedtek ki, akik az egyházi intézményekkel 
szemben hirdették Krisztus ezeréves birodalmának eljövetelét és 
próféciáikkal olyan társadalmi jövőt vizionáltak, amiben megszűnik a 
kapzsiság és a magántulajdon, a jövő társadalmának vezéreszméi 
pedig az egyenlőség és az igazságosság lesznek. A mozgalmak tagjai 
túlnyomórészt alacsonyabb osztályokból kerültek ki, akik lehettek 
elszegényedett parasztok, rendből kilépett papok, városi és vidéki 
napszámosok, avagy prostituáltak. A katolikus egyház által 
eretnekséggel vádolt mozgalmak számos vallási kérdésben eltérést 
mutattak, társadalmi szerepük tekintetében azonban megegyeztek: a 
korabeli proletariátus politikai követeléseinek eleget téve alternatívát 
nyújtottak a feudális viszonyokkal, majd a későbbi pénzgazdaság 
expanziójával szemben. Ebből arra is következtethetünk, hogy az 
akkoriban meghonosodó „utópikus gondolkodás” gazdasági és 
politikai válságok következménye. „Utópia” a szó eredeti értelmében 
az a nem-hely, ami a fennálló rendet megdöntve egy új társadalmi 
valóság vízióját vetíti elénk, megvalósíthatóságának kritériumai mégis 
adottak. A nem-hely első pillantásra értelmetlennek tűnő fogalma a 
következőképpen szálazhatjuk szét: a fennálló társadalmat mint térbeli 
totalitást az utópia áthelyezi egy képzeletbeli, de megvalósítható 
időbe, ezzel a teret időiesíti, így az adott hely nem-hellyé változva 
elveszti hely-jellegét.[1] Ernst Bloch minden olyan jövőképet vagy 
jövőbeli helyet „konkrét utópiá”-nak nevez, ami nem illúziókra épül, 
hanem ténylegesen megvalósítható, ami „osztálynélküli 
társadalomként” pozícionálja újra az osztályviszonyokat.[2] Bloch 
szerint a cselekvést ösztönző utópikus tudatot a létperspektíva teljes 
hiánya hívja életre, ami „megakadályozott jövő”-ként készteti az 
egyént és a közösséget élethelyzetének felmérésére, alternatívák 
keresésére és közös cselekvésre.[3] 

Fontos különbséget tenni mindeközben millenarizmus és az utópia 
csíráját magukban hordozó eretnek mozgalmak között. A 
millenarizmus Krisztus ezeréves birodalmának eljövetelét vetítette 
követői elé egy ideáltipikus társadalom képében vagy az utolsó ítélet 
fenyegető közelségét előrejelezve. A jövendölések nem egyszerűen a 
sorsba való fatalisztikus beletörődés tanúbizonyságai voltak, hanem a 
kisemmizett osztályok vágyainak leképeződései, melyek a 
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mozgalmakkal közös mederbe terelték a proletarializálódott osztályok 
változtatásra irányuló törekvéseit. Ezek után nem meglepő, hogy az 
uralkodó rendnek le kellett törnie ezeket a próféciák mentén 
kirajzolódó politikai közösségeket, ugyanis a „természettől fogva 
adott” és „isteni”-ként beállított társadalmi egyenlőtlenségek 
rendszerének fennállását veszélyeztették. 

Míg a millenarizmus jövendölésekre támaszkodott, nem állt elő 
kidolgozott politikai programmal és alapvetően a spontán szerveződés 
jellemezte, addig az eretnek mozgalmak tudatosan egy új társadalom 
létrehozására törekedtek; kidolgozott szociálpolitikájuk újraértelmezte 
a vallási tradíciót, gondoskodtak a mozgalom utánpótlásáról, kellő 
figyelmet fordítottak eszméik terjesztésére és a mozgalom védelmére 
is. Az eretnek mozgalmak (apostolikusok, katharok, valdensek, 
spiritualisták stb.) a „felszabadítás teológiájá”-nak hordozói voltak a 
középkori proletariátus számára. A mozgalmak formát adtak az 
emberi létezésnek: materiális szükségleteik kielégítéséért küzdöttek, 
egyben zászlójukra tűzték a spirituális megújulást és a társadalmi 
igazságosságot. Megkérdőjelezték az egyházi és világi hatalmak 
tekintélyét, szembeszegültek a társadalmi hierarchiával, fel kívánták 
számolni a magántulajdont és a tőke felhalmozását, valamint 
újraértelmezték a mindennapi élet aspektusait (munkavégzés, 
tulajdonviszonyok, szexuális hierarchia, nő helyzete), és alapjában 
véve univerzális igényüket fejtették ki az emancipáció iránt. Elsőként 
az eretnek mozgalmakban fogalmazódott meg az a gondolat, ami a 
későbbi protestáns mozgalmak központi témájává válik, hogy vallási 
kérdésekben nincs szükség közvetítőre, mert „egyedül hit által 
üdvözül az ember”. Az eretnekmozgalmak létrejöttének 
kiindulópontjául szolgált, hogy az egyház határtalan kapzsisága, 
hatalmas földbirtokai, végtelen korruptsága, továbbá botrányos 
szegény- és nőellenessége teljességgel összeegyeztethetetlen a 
kereszténység alapelveivel. Ráadásul az egyház a 11. századra 
despotikus hatalommá vált, elkezdte kiárusítani a búcsúcédulákat és 
az egyházi szentségeket. A mozgalmak a páli reformot megelőző 
kommunisztikus ősközösségek egyetemes testvériség-eszményéhez 
kívántak visszatérni. Ennek megfelelően tagadták a vallás 
intézményesülését, ezzel egyidejűleg szerteágazó mozgalmi hálózatuk, 



oktatásra és nevelésre fordított munkájuk alapján az első „proletár 
internacionálé”-t ismerhetjük fel működésükben. 

A katharok voltak az eretnek mozgalmak legbefolyásosabb szektája. 
Gyűlölték a háború gondolatát, elítélték a halálbüntetést és vallási 
toleranciát hirdettek. Elutasították a házasság intézményét és a 
gyermeknemzést; tisztelték az állatokat és minden olyan állati 
terméket kerültek, ami szexuális reprodukció útján jött létre, tehát 
szigorú vegetáriánusok voltak. Rajtuk kívül számos más mozgalom 
utasította vissza a szexuális gyakorlatot és általában a 
gyermeknemzést, ami azonban nem párosult felfokozott halálvággyal 
vagy az élet leértékelődésével. Ezzel is magyarázható, hogy a 
katharok születésellenessége nem vezetett a nők alacsony státuszához 
a közösségen belül, melyet azonban a testet a lélektől élesen 
elválasztó, majd a két instanciát egymással szembeállító dualista 
filozófiákból könnyűszerrel le lehetett vezetni. A mozgalmakban a 
nők egyenlő jogokat élveztek a férfiakkal, társas kapcsolatokat 
alakíthattak ki és viszonylag nagy mobilitásuk (kóborlás, igehirdetés) 
volt; férfi és nő akkor is egy fedél alatt élhetett, ha nem voltak 
házasok, ugyanis nem gondolták, hogy ez promiszkuitáshoz vezetne. 
Az egyházzal ellentétben, ahol a nő nem lehetett egyenlő a férfival, a 
nők papi hivatást is gyakorolhattak. A szektán belül nem vártak el 
tőlük szexuális önmegtartóztatást, és nem redukálták őket a testiségre. 

A „megvalósult utópia” – vagyis az emancipatorikus eretnek 
mozgalmak szabadon működése és a nők autonómiája a 
mozgalmakban –, válságos helyzetbe került a 14. századi nagy 
pestisjárvány (1347-1352) következtében kialakuló óriási 
népességcsökkenés okán. A válsághelyzetre adott reakciókat 
leginkább az „ideológia szorongásá”-nak fogalmával  lehetne 
jellemezni: mivel a „fekete halál” a gazdagokat is sújtotta, az 
ekképpen megrendült uralkodói rendnek változtatnia kellett 
politikáján, hogy hatalmát újból megszilárdítsa. Ugyanez volt a felelet 
az ennek nyomán kialakuló óriási munkaerőhiányra, amiből mindkét 
hatalmi ág hasznot húzott, mivel a drasztikus demográfiai változást 
kapcsolatba hozhatták az eretnek mozgalmak, illetve a boszorkányok 
elterjedésével. 



  

4. A BÉR PATRIARCHÁTUSA: A NŐI TEST MINT 
ERŐFORRÁS ÉS ÁLLAMI MONOPÓLIUM 

  

A földprivatizáció során a proletár nők többsége alacsony bérezésű 
állásokban tudott elhelyezkedni (házi szolga, mezőgazdasági munkás, 
dajka, textilipari dolgozó stb.), ebből következően termékeny talajra 
hullott az a gondolat, hogy a nőt mint nem-dolgozót definiálják. Ebből 
a státuszból kifolyólag a nők alapvetően nem dolgozhattak házon 
kívül és a termelésben is csak akkor vehettek részt, ha ezzel férjüket 
munkájához járultak hozzá. A földkisajátítások károsultjait, a 
proletarizálódott férfiakat az állam a korábbról származó, szigorú 
prostitúciótörvények enyhítésével és bordélyházak megnyitásával 
próbálta ellensúlyozni, ezzel köztulajdonná téve a szegénysorból 
származó nőket. Ennek beláthatatlan következményei voltak a nőkre, 
de általában a proletariátusra nézve is: az állami szubvenciókkal 
fenntartott európai bordélyhálózat kiépítése a proletarizálódott nők 
elleni tömeges erőszakot vonta maga után. A férfi munkások 
elidegenedtek a proletárnőktől, mert olcsón és legálisan járhattak 
prostituálthoz, ami alapjaiban ásta alá a feudalizmus elleni harcok 
során kifejlődött osztályszolidaritást. 

Federici hangsúlyozza, hogy a 16. századtól bevezetett, a nők elleni 
szexuális erőszakot legalizáló  új prostitúciótörvényekben – ahol a 
nemi erőszak nem jelentett többet holmi „meglegyintésnél”! – a 
munkaerő újraszervezésének politikai stratégiáját kell látnunk, 
ugyanis ezzel kárpótolták a földprivatizációk nagyszámú veszteseit, a 
proletariátus férfi tagjait. A nők köztulajdonná tétele nem csak azt 
jelentette, hogy a szexuális szolgáltatások mindenki számára 
elérhetővé váltak – amit korábban csak a tehetősebb osztályok férfi 
tagjai engedhettek meg maguknak –, hanem a munkaerő 
újratermelésének is kedvezett, mivel a férfiak a bordélyokban ellátást 
és szállást is kaphattak. A „szexkártya” kijátszása felbecsülhetetlen 
károkat okozott a nők általános helyzetében: a megerőszakolt nő többé 
nem illeszkedhetett vissza korábbi társadalmi pozíciójába, a város 
elhagyására kényszerült vagy megélhetését egyedül prostituálódásból 



tudta fedezni. A nemi erőszak legalizálása olyan nőellenes politikai 
klímát gerjesztett, ami osztályhovatartozásra való tekintet nélkül 
minden nőt lealacsonyított és kiszolgáltatottá tett. Ez a „szükséges 
rossz”, amit az uralkodó osztálynak meg kellett tűrnie hatalmának 
megszilárdítása érdekében, alapjaiban érzéktelenítette a társadalom 
egészét, kiváltképp a munkásosztályt, a nők elleni erőszakkal 
szemben. Az osztályantagonizmusok fenntartása mellett az állam a 
társadalmi reprodukció első számú felügyelőjévé vált: egyedüli 
hatalomként állapíthatta meg a bérplafont, a női munkások számára 
reprodukciós feladatokat írhatott elő, valamint sort keríthetett a 
csavargók és pauperek hospitalizálására és kriminalizálására. Ez a 
„szexuálpolitikai new deal” csak nagyobb összefüggésben 
értelmezhető: a társadalmi konfliktusok kiéleződése lehetővé tette az 
állam nagyobb fokú központosítását, amely egyedüli hatalmi 
szervként szállhatott szembe az egyre inkább állandósuló 
osztálylázadásokkal. Az intézményesített prostitúcióval képes volt 
megfékezni a munkásfelkeléseket, nemi alapon megosztva a 
proletariátust, ami az osztálykonfliktusokat csak még inkább kiélezte. 

Ezekre a radikális társadalmi változásokra a merkantilizmus gazdasági 
ideológiájának előretörésével kerülhetett sor, melyet az 1620-30-as 
évek gazdasági válsága hívott életre. A nemzetközi kereskedelem 
lelassult, a munkanélküliség állandósult és a kapitalista világgazdaság 
az összeomlás szélén állt. Ennek megfelelően a társadalmi 
reprodukció és a népességnövekedés államérdek lett, ami magával 
vonta az első komolyabb biopolitikai intézkedéseket a női test állami 
felügyeletének és fegyelmezésének értelmében. A merkantilizmus 
gazdaságfilozófiája azon a hipotézisen alapszik, hogy a nemzetek 
gazdagsága egyenes arányban nő a munkások mennyiségével és a 
számukra elérhető pénzzel. A merkantilisták a nemesfémek – 
ekkoriban még a pénz kizárólagos formája – gyarmatokról történő 
behozatalára törekedtek, ami elképzelésük szerint kedvezően 
befolyásolta volna az árszínvonal és a termelés növekedését. A 
gyakorlatban valójában, a merkantilista gazdaságpolitika elsődlegesen 
a munkások kizsákmányolásához és az iparosok és kereskedők 
tőkefelhalmozásához járult hozzá, nem pedig az általuk hangoztatott 
egyéni szabadság kiterjesztéséhez. A merkantilisták voltak azok, akik 
létrehozták az első dologházakat, akik levadászták és az amerikai 



gyarmatokra szállították a csavargókat, akik kardoskodtak a 
„szegények hasznáért” a „semmittevést” pedig társadalmi ragályként 
állították be. A merkantilizmus totalitarista rezsimje minden 
rendelkezésére álló eszközt megragadott a profitmaximalizálás 
érdekében, ezáltal érthetővé válik, miért lesz a család a 17. századra a 
kapitalizmus kulcsintézménye: a család fennállása elősegítette a 
tulajdon átörökítését és a munkaerő újratermelését. Ahogy az a 
fentebbiekből kiderül, az államok és egyházak a drasztikus 
demográfiai csökkenéssel igazolhatták a represszív népesedéspolitikát, 
melynek elsődleges célpontjai a nők voltak: ezentúl a fogamzásgátlás 
és a terhességmegszakítás „reproduktív bűncselekménynek” minősült, 
a cölibátust és a nem reproduktív szexet szankcionálták; Európa-szerte 
bábákból álló besúgóhálózatot működtettek, akik csak ilyen módon 
praktizálhattak, míg a hivatalos bábákat férfi doktorok váltották fel. A 
bábáknak jelenteniük kellett az államnak és az egyháznak a 
leányanyákat, a terhességmegszakítást és a házasságtörést. A 
szülésznők marginalizálása egyet jelentett a férfiak egyeduralmával a 
női test felett, ennek eredményeképp a férfi doktorokat „életadóknak” 
tekintették és a magzat életének védelme elsőbbséget élvezett az őt 
kihordó anyáéval szemben. 

  



 

A paraszt mint termelőeszközeinek összessége. A mechanikus 
világkép és merkantilista gazdaságpolitika visszatükröződése egy 
XVI. századi német metszeten. 

  

A női test állami monopóliummá vált, ugyanis a nők reproduktív 
képességeit a munkaerő újratermeléséhez és expanziójához 
használhatták fel. A nők minden eddiginél nagyobb mértékben 
elidegenedtek testüktől, ezáltal „munkájuktól” és világra hozott 
gyermekeiktől is. Federici ezen a ponton elmarasztalja Marxot, akinek 
életművében egyszer sem köszön vissza az a gondolat, hogy a női 
testet is kizsákmányolhatják vagy a nőkre államilag oktrojált 
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reproduktív kötelességek megtagadása fokozhatja az ellenállást és az 
osztályharcot. Fontos tudatosítani, hogy a női munka leértékelődése 
mint nem-munka (vagy később mint otthonmunka), illetve a 
fogamzásgátlás és terhességmegszakítás kriminalizálása azokat a 
generációkon átívelő női tudásformákat is visszaszorította 
(gyógynövényekkel való gyógyítás, szülészeti ismeretek, 
gyereknevelés), melyek a nők társadalmi erejének és 
beágyazottságának biztosítékai voltak. 

  

 

Részlet a rejtélyes Voynich-kéziratból. A máig megfejtetlen középkori 
kódex feltehetően egy női közösségtől származik. Az egyszerre 
metafizikus világmagyarázatot és praktikus tudást tárgyaló mű 
titkosított nyelve kapcsolatba hozható a tudás kódolásával, amely 
igyekszik kitérni az eretnekség vádja előlt. (1420 körül) 

  

Amint a család kulcspozícióba került a korai kapitalizmusban, illetve a 
munka szféráit szigorúan nemi alapon különítették el egymástól, 
Federici bevezeti a „bér patriarchátusának” fogalmát, szoros 
kapcsolatot teremtve ezzel kapitalizmus és patriarchátus között. 
Patriarchátus alatt alapvetően azt a társadalmi rendet kell érteni, ahol a 
férfiak mind az államban, mind a családban vezető szerepet töltenek 
be, továbbá az örökösödés mikéntjét, illetve a társadalmi pozíciókat a 
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férfiági leszármazás határozza meg. A patriarchátus, melynek kezdetei 
jóval túlmutatnak a kapitalizmus legkorábbi szakaszán, nem azonos a 
tőkés termelési móddal, azonban a kapitalizmus működési 
mechanizmusait a nők kettős (szisztematikus) elnyomásával felerősíti. 
A mindennapjaink részét képező juttatások bér formájában nem voltak 
akkoriban magától értetődőek. A bérmunka olyan tevékenységi forma, 
melyben az emberi tevékenység nem önértékként jelenik meg, de nem 
is az általunk a munkafolyamat során létrehozott produktum vagy 
munkánk társadalmi többlethaszna a juttatás alapja, hanem egyszerűen 
munkaerőnk áruba bocsátása, melyet innentől fogva a munkáltató 
birtokol és meghatározott bérmennyiségként állapít meg. A családot 
Federici az állam mikroszintű szerveződéséhez hasonlítja, ahol a „férfi 
a burzsoá, a nő a proletár”, vagyis a családfő az állam képviselője, aki 
fegyelmezi és felügyeli az „alávetett osztályokat” – feleségét és 
gyerekeit. A kapitalista munkafegyelem térnyerésével és a 
patriarchális uralom megszilárdulásával a család vált a női munka 
felhalmozásának és elleplezésének legfőbb intézményévé. Míg a 
felsőbb osztályoknál a férfiaknak a tulajdon adott hatalmat a nők 
felett, addig a munkásosztályban a nők alárendeltségéért  
bérmunkából való kizárásuk felelt. Ez a politikai stratégia 
ellehetetlenítette a nők pénzhez jutását, megteremtve ezzel a nők 
alárendeltségének materiális előfeltételeit, továbbá a nőket 
„szülőgép”-ként és háztartási alkalmazottként kezelve biztosította a 
női test kisajátítását és kizsákmányolását férfiak által. 

  

5. AZ IDEOLÓGIA SZORONGÁSA. A „VILÁG 
VARÁZSTALANÍTÁS”-ÁNAK ÖKONÓMIÁJA 

  

A kapitalizmus egyik előfeltétele Foucault nyomán a testek 
fegyelmezése volt, ahol a korporealitás a társadalompolitikában 
leginkább olyan fenevadhoz volt hasonlatos, amit képtelenség 
munkára bírni, de ami egyúttal a munkaerő hordozójaként, 
termelőeszközként, sőt, munkagépként hasznosítható. Ezen a helyen 
válik érthetővé a címadó Caliban alakja, ami valójában a kannibál szó 
anagrammája (canibal). Caliban Shakespeare Vihar c. színművében a 



kultúra és a civilizáció ellentéte, félig emberi, félig állati lényként 
tűnik fel: a barbár és ösztönei által vezérelt fenevad rendeltetése nem 
több mint hogy mások kihasználják és kizsákmányolják, de Caliban 
alakjában egyben a 15. századtól kezdődő európai gyarmatosítások 
ideológiai legitimációja is kifejeződik. 

Descartes filozófiájában arra vállalkozott, hogy a testet nemcsak 
elkülönítette a lélektől, de élesen szembe is állította őket egymással. 
Az emberről írott értekezésében (Tractatus de homine) Descartes 
kísérletet tesz arra, hogy az emberi testet mechanikus funkciókkal 
lássa el.     Test és lélek (illetve elme) karteziánus dualizmusából 
következően az ember egy „testgép”-re és egy akarattal és 
érzelmekkel töltött lélekre bomlik. A lélek rokoni kapcsolatba kerül a 
gondolkodó dologgal (res cogitans); ennek az az oka, hogy Descartes 
a lelket a legtöbb idegpályával és érzékszervvel összeköttetésben lévő 
tobozmiriggyel azonosította. Noha orvosi végzettséggel nem 
rendelkezett, a mechanikus világképet megalapozó fejtegetései nem 
mondhatók teljességgel légből kapottnak, mivel ismeretes, hogy 
állatkísérleteket végzett, boncolást is végzett halott emberen és 
anatómiai írásokat is tanulmányozott.[4] Ezek a tanulmányok azonban 
hajmeresztően spekulatív végkövetkeztetésekhez vezették, melynek 
köszönhetően a test mint kiterjedt dolog (res extensa) az „emberi 
természet könyve”-ként vált olvashatóvá, melyet a földhöz 
hasonlatosan fel lehet fedezni, konkvisztádorok (és szakavatott 
tudósok) által lehet gyarmatosítani és alapos feltérképezése után ki 
lehet zsákmányolni annak természeti erőforrásait. Ezzel szemben 
Hobbes Leviatánja olyan államhatalom, mely a társadalom tagjainak 
mechanikusan összehangolt munkáját irányítja, ami által lehetővé 
válik az egyén totális alárendelése az államapparátusnak. Eltérő 
kiindulópontjaik ellenére a végkövetkeztetés a két gondolkodónál 
egyezést mutat: a test tulajdonságainak újraértelmezése a kapitalista 
munkafegyelem tükrében az emberi testet szabályozó és automatizáló 
mechanizmusok közé ékelte. A mechanikus materializmusban egy 
olyan, a  testtől alapjaiban eloldozott szellemmel van dolgunk, amely 
– a korai kapitalizmus szellemeként – számításokat végez, osztályoz, 
differenciál, valamint képességeinek racionalizálása érdekében fizikai 
munkavégző képességeire degradálja a testet. Nyilvánvalóan túlzás 
lenne azt állítani, hogy a mechanikus materializmus találta fel a 
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kapitalizmust, mindenesetre annyi elmondható, hogy nagyban 
hozzájárult az uralkodó osztály világuralomra törésének ideológiai 
legitimálásához, ami ezáltal hegemón ideológiává válva egyszerre 
foglalta magában a leigázott természet és a dehumanizált testek feletti 
uralmat. Francis Bacon erre a képzetre csak ráerősít azzal, hogy a 
természetet „nagy gép”-ként értelmezte át, melyet meg lehet hódítani 
és minden titkába be lehet hatolni. Federici a 16-17. századi 
orvostudomány és filozófia kölcsönös egymásra hatását az „emberi 
test élveboncolásá”-nak fogalmával szemlélteti, ahol a tudományosság 
köntösében fellépő (elő)ítéletek mondták ki a végső szót bizonyos 
emberi tulajdonságok felett, míg másokat a piedesztálra emeltek. Ezt a 
nagyméretű és évtizedeken át tartó kísérletet Federici „társadalmi 
alkímiá”-nak nevezi, ahol nem különböző fémekből próbáltak meg 
aranyat előállítani, hanem a fizikai teljesítőképességet varázsolták 
munkaerővé. A földhöz hasonlatosan a test is művel(tet)ésre szorult és 
fel kellett tárni annak a számítóan fürkésző emberi tekintet elől 
elrejtett kincseit. Az emberi test tehát a munkaerő létfeltételeinek 
biztosítéka volt. A test ennélfogva meghalt a kapitalizmusért, hogy 
immár munkaerőként támadjon fel halottaiból. A politikai-gazdasági 
érdekeket mindenkor előtérbe helyező „instrumentális ész” uralkodott 
a tétlen, a minden szakrális jelentésétől megfosztott, önálló akarattal 
és érzékekkel nem rendelkező test felett. Másodlagos jelentésében 
értelmezhető ez a tudás hit ellen indított hadjárataként is, melyben az 
irráció minden formáját a bűnnel azonosították az állami hatóságok. A 
természet animisztikus felfogása nem volt összeegyeztethető a 
kapitalista rációval, ugyanis ebben nem különült el élesen a matéria 
annak lelkesültségétől, a kozmoszt pedig eleven organizmusként 
gondolta el, melyet át- meg átjárnak a túlvilági erők és amelynek 
minden elemére teljesült a szümpatheia elve[5]. Az ebből fakadó 
mágikus praxis ráadásul a (társadalmi és egyéni) teret és az időt 
minőségekként gondolta el, nem pedig a profitmaximalizálás 
kvantitatív tényezőiként.[6] A tudás ebben az összefüggésben csak 
akkor válhat hatalommá, amennyiben az alárendelt egyed végrehajtja 
utasításait. Ez azt jelenti, hogy az ember mint „testgép” csak akkor 
válhat a társadalmi viselkedésformák modelljévé, miután már 
felszámolta a prekapitalista hitvilágot, gyakorlatokat és 
szubjektumokat, melyek jelenléte antagonisztikus ellentétben állt a 
mechanikus filozófia szabályozatlan testeket fegyelmezve 
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visszaszorító alapelveivel. A tudás alapjául szolgáló megismerés tehát 
korántsem értéksemleges, mert eleve egy radikális alteritás 
felfedezésére, feltérképezésére, majd leigázására irányul, ha abból 
indulunk ki, hogy a megismerés az ismeretlent kívánja feltárni. Ebből 
következően tehát a megismerés szigorúan a politikai halmazába 
tartozó fogalom, amit ismeretpolitikának is nevezhetünk.[7] 

  

 

Rembrandt van Rijn: Dr. Tulp anatómiája (1632) 

  

Az európai ember fokozódó elidegenedése a természettől, másoktól, 
majd végül önmagától a növekvő racionalizációval, a mechanikus 
materializmus előretörésével, és az érdekek szenvedélyekkel történő 
szembeállításával, majd felcserélésével fejthető fel. Az ember 
elidegenedett, amennyiben Marx nyomán feltételezhetjük, hogy 
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korábban egységben élt a természettel és másokkal, és ez a történelmi 
és társas beágyazottság identitásképző volt számára. A kapitalizmus 
beköszöntével az ember elidegenedik munkájától, majd az idő 
kommodifikálódásával a társadalmi viszonyok is lecsupaszodnak, 
kitermelve magukból a meghasonlott, identitásvesztett egyént. A 
racionalizáció és intellektualizálódás előretörésével a világot 
varázstalanítják,[8] a vallásos világképet felváltja az ész és az annak 
irányt adó akarat mindenható uralma, melynek ezentúl mindent 
alárendelnek. A paradigmaváltás kézzel fogható: a világ immár nem 
rejtett és kifürkészhetetlen, hanem megismerhető, felosztható és 
uralható. A megismerés kalkulálható, a vágyainkat és 
szenvedélyeinket megzabolázhatjuk akaraterőnk segítségével; a test a 
szellemnek alárendelt, számítással – melynek mozgatórugója az érdek 
– pedig minden uralhatóvá válik. A tudományos racionalizáció 
közvetlenül összekapcsolódott a munkaerővé átváltozott engedetlen 
testek kontrollálásának államérdekével. 

A ciklikus időszemléletet felváltotta a haladásba vetett hit minden 
morális akadályt elhárító linearitása. Mindehhez a protestáns etika 
munkaéthosza is hozzájárult, amely elsősorban Benjamin Franklin 
„Az idő pénz” maximájában csúcsosodott ki. Az uralkodó osztály 
tehát nem csak az engedetlen testek fegyelmezésével, azok nemi 
alapon történő szétválasztásával illetve marginalizálásával szervezte 
újra a teret, hanem még erőteljesebb formában a késő középkorban 
egyre inkább előrehaladó földprivatizációval, valamint az általános 
európai munkaerőválság orvosolását szolgáló kapitalista expanzióval, 
gyarmatosítások formájában. Ezzel a „nagy földrajzi felfedezések” is 
új megvilágításba kerülnek. A hatalom megszilárdítása érdekében 
azonban az időről való gondolkodást is újra kellett értelmezni, ami a 
feladatorientált munkaszervezést profitorientált, adott óraszámban 
elvégzett munkaként alakította át bérmunkává. A kritikátlan 
tudományos és technikai optimizmus nem párosult a fejlődés 
társadalmi és gazdasági következményeit szem előtt tartó közösségi 
etikával. A társadalmi utópiákkal veszélybe kerülő egyházi és állami 
ideologikus szorongás ezáltal az alsóbb osztályok egzisztenciáját 
fenyegetve szorongató ideológiává vált. 
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[1] Fredric Jameson: „Az utópikus változatossága”. In: A jövőbelátás 
poétikái. Helikon irodalomtudományi szemle. 55. évfolyam, 2009, 4. 
szám, 553. o. 
[2] Bloch a marxizmust konkrét utópiával azonosítja, de ez a leírás az 
utópiára általában is érvényes. „A marxizmus konkrét utópiája, ami 
tendenciáját illeti, a termelőerők folyamatával tart az egyáltalában vett 
osztály nélküli társadalom felé. Így a marxizmus, a materiális 
tendenciával való leggondosabb közvetítettség mellett, a még el nem 
érkezettbe, a meg nem valósultba nyomul előre.” Ernst Bloch: Korunk 
öröksége. Budapest: Gondolat 1989, 163. o. 
[3] A proletariátus mint a forradalom mozgatórugója modern 
fogalmától eltekintve Bloch itt a forradalom hordozójaként 
azonosítható utópia keletkezésének általános leírását adja: „Az 
egyidejű ellentmondás szubjektív megjelenése, szubjektív tényezője 
nem a feltorlódott düh, hanem az osztálytudatos, forradalmi proletár. 
Objektív megjelenése, objektív tényezője nem a hanyatló maradvány 
vagy még feldolgozatlan múlt, hanem a megakadályozott jövő.” 
Bloch: Korunk öröksége, 128. o. 
[4] Noha a metaforikusan értelmezett vagy hús-vér valójában 
megjelenő test vált a filozófia és az orvostudományok főszereplőjévé, 
mégsem hozta el a test felértékelődését. Ellenkezőleg, az anatómiai 
színház a nyilvánosság számára is nyitott boncasztal-valósága a 
profán, megszentségtelenített test tapasztalatát hordozta magában, 
melyre csak a lélek perspektívájából nézhetünk rá, ami azonban egy 
attól elszeparált valóságot képez. Az anatómiai színház 
tragikomikumát Sebald Rembrandt Tulp doktor anatómiája c. 
festményét elemezve a következőképpen tárja elénk: „A felsőbb 
rendekhez tartozó, fizető publikum előtt rendezett színjáték egyfelől 
kétségtelenül az új tudomány félelmet nem ismerő kutatási vágyát 
demonstrálta, másfelől azonban, bár ezt biztos hevesen tagadták 
volna, egyszersmind az ember feldarabolásának ősi szertartását 
követte a delikvens testének halálon túli megkínzásával, ami 
akkoriban még beletartozott a kiróható büntetések lajstromába. Hogy 
az amszterdami anatómiai leckén többről volt szó, mint az ember 
belső szerveinek alaposabb megismeréséről, azt a halott szétvágásának 
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Rembrandt képén is kivehető szertartásos jellege mutatja – a sebészek 
legjobb öltözéküket viselik, Tulp doktor fején még kalap is díszeleg –, 
valamint az is, hogy a procedúra végeztével ünnepélyes, bizonyos 
értelemben szimbolikus tort ültek. Amikor ma ott állunk a 
Mauritshuisban, Rembrandt bő kétszer másfél méteres anatómiai képe 
előtt, akkor azoknak a helyén állunk, akik egykoron az amszterdami 
Waaggebouw-ban a boncolás menetét figyelték, és úgy hisszük, hogy 
azt látjuk, amit ők láttak: Aris Kindt zöldes tetemét, amint törött 
nyakszirttel és a hullamerevségtől riasztón kidomborodó mellkassal 
fekszik az előtérben. Ám ennek ellenére kétséges, hogy ezt a testet 
bárki is valóban látta, mert az anatomizálás akkortájt születőben lévő 
tudománya nem utolsósorban a bűnös test láthatatlanná tételét 
szolgálta. Tulp doktor kollégáinak tekintete pedig árulkodó modon 
nem magára a testre irányul, hanem mellette halad el, persze csak 
hajszálnyira, és a nyitott anatómiai atlaszra tapad, amelyben a 
borzalmas testiség az ember ábrájára, sémájára redukálódik, 
amilyennek azt a lelkes januári reggelen a Waaggebouw-ban állítólag 
szintén jelen levő amatőr anatómus, René Descartes elképzelte. Az 
alávetettség történetének egyik fő fejezetében Descartes tudavelevően 
azt tanítja, hogy tekintsünk el az érthetetlen hústól, s nézzük inkább a 
belénk tervezett gépet, azt, amit teljesen megérthetünk, 
maradéktalanul munkára használhatunk és esetleges 
meghibásodásakor helyreállíthatunk vagy eldobhatunk. A közszemlére 
kitett test különös kiiktatására rímel az is, hogy Rembrandt képének 
sokat magasztalt valósághűsége jobban megnézve csalókának 
bizonyul. A szokástól eltérően ugyanis az itt ábrázolt boncolás nem az 
altest megnyitásával és a leghamarabb oszlásnak induló belsőségek 
eltávolításával kezdődik, hanem (és alkalmasint ez is a megtorlásra 
utalhat) a büntetést érdemlő kéz boncolásával. És van ezen a kézen 
valami furcsaság. Nemcsak hogy szinte groteszkül aránytalan a 
szemlélőhöz közelebb eső kézhez képest, hanem anatómiailag teljesen 
elhibázott is. A feltárt inak, melyeknek a hüvelyk állása szerint a bal 
kéz tenyeréhez kellene tartozniuk, valójában a jobb kézhát tartozékai. 
Vagyis egy tisztán iskolás, az anatómiai atlaszból való, nyilvánvalóan 
minden változtatás nélküli átvétellel van dolgunk, aminek 
következtében az egyébként, ha mondhatjuk így, élet után festett kép 
épp jelentésének központjában, a bemetszés tényleges helyén a 
legdurvább hibát tartalmazó ábrázolásba billen át. Hogy Rembrandt 



valahogy melléfogott volna, az aligha hihető. Sokkal inkább 
szándékosnak tűnik nekem a kompozíció megtörése. A formátlan kéz 
az Aris Kindten esett erőszak jele. Vele, az áldozattal azonosul a festő, 
nem pedig a megbízást adó orvosi céhvel. Egyedül őt nem jellemzi az 
éles karteziánus tekintet, egyedül ő veszi észre az élettelen, zöldes 
testet, látja az árnyékot a halott félig nyitott szájában és szeme fölött.” 
W. G. Sebald: A Szaturnusz gyűrűi. Angliai zarándokút. Budapest: 
Európa 2011, 19-24. o. 
[5] Az antik kozmológia szümpatheia-fogalma feltételezte, hogy a 
rendezett világmindenséget (kozmosz) felépítő legapróbb egységek 
általános vonzását egymáshoz, ahol az alsóbb- és felsőbbrendű 
entitások szorosan összetartoztak egymással. 
[6] „A tudás: hatalom” közhelye ebben a szövegösszefüggésben 
kétszeresen is igaz, ugyanis az emberi testek felett rendelkező hatalom 
egyfelől ismereteket halmoz fel az emberi magatartásmintákról, 
másfelől maga alkotja meg azt a tudást, amit ezen engedelmes testek 
hordozni fognak magukban.  Ennek figyelembe vételével a börtön-, 
kórház- és pszichiátria-rendszerekkel intézményesülő pszichológia 
hatalmi diskurzusként értelmezhető: „A test formálása alkalmat ad az 
egyén megismerésére, valamely technika megtanulásából 
viselkedésmódok következnek, a képességek megszervezése a 
hatalom viszonyainak rögzítésével fonódik össze; erős és ügyes 
földműveseket képeznek; s ebben a munkában is, amennyiben 
technikailag ellenőrzik, alávetett alanyokat gyártanak és megbízható 
tudást építenek rájuk. Ε testekre gyakorolt fegyelmező technika kettős 
hatása: a megismerendő „lélek”, és az alávetettség, amelyet fenn kell 
tartani.” Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. A börtön története. 
Budapest: Gondolat 1990, 195. o. 
[7] Walter Seitter dolgozta ki az ismeretpolitika fogalmát, melyet, a 
tudásszociológia által újradefiniált politikatudományként határoz meg. 
A megismerés számára valós politikaként jelentkezik, melyet a 
tudásanyaghoz történő hozzáférés [Zugreifen], az ilyen formában 
felhalmozott ismeretekhez való ragaszkodás [Festhalten] és a 
valamilyennek történő beállítás mint felruházás [Einkleiden] három 
mozzanatával jellemez. Az ismeretpolitika Seitter szerint az a pont, 
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„amelyben egy bizonyos technikatörténet és -elemzés kísérlete egy 
bizonyos fogalomvizsgálat és -képzés kísérletével kerül átfedésbe. A 
pont csak teleszkóposan értelmezhető: ahol két egyenes metszi 
egymást. Azonban az ismeretpolitika alapvetően semmiképpen nem 
egy kizárólagos pont. Mikroszkopikusan szemlélve utalások és 
frontképzések mezeje vagy még inkább világtája – melyek a 
makroszkopikusig terjednek.” Vö. Walter Seitter: 
Menschenfassungen. Studien zur Erkenntnispolitikwissenschaft. 
München: Boer Verlag 1985. 
[8] „A fokozódó intellektualizálódás és racionalizálódás tehát nem 
jelenti az ember saját életfeltételeinek fokozódó általános ismeretét, 
hanem valami mást jelent: annak a tudását vagy az abban való hitet, 
hogy ha akarjuk, bármikor megismerhetjük ezeket, hogy tehát itt 
elvileg nem működnek közre semmiféle titokzatos, kiszámíthatatlan 
hatalmak, hogy ellenkezőleg, számítással uralmunk alá hajthatunk – 
elvben – minden dolgot. Ez azonban azt jelenti, hogy feloldjuk a 
világot a varázslat alól.” Max Weber: „A tudomány mint hivatás”. In: 
Állam. Politika. Tudomány. Budapest: Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó 1970, 137-138. o. 

  

Az ideológia szorongása: boszorkányüldözések a kapitalizmus 
hajnalán III. 

  

6. BOSZORKÁNYÜLDÖZÉSEK A KAPITALIZMUS 
HAJNALÁN  

  

A boszorkányság és eretnekség közötti lényeges különbség abban 
rejlik, hogy a boszorkányperek kizárólag a nők állítólagos 
bűncselekményei ellen irányultak, míg az eretneküldözés 
célkeresztjében ugyanúgy lehettek férfiak is. A boszorkányperekről 
alkotott képünk nem lehet teljesen objektív, minthogy hiányzik az 
elítéltek perspektívája a korabeli forrásokból. Az áldozatoknak 
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kínzások közepette kellett színt vallaniuk állítólagos bűneikről, 
melyeket minden kétséget kizáróan a démonológusok által felállított 
vádpontokhoz igazítottak. A fennmaradt történelmi források viszont a 
következő tényösszefüggésekre engednek következtetni: a 
közvélekedéssel ellentétben a „sötét középkorban” nem voltak 
boszorkányperek, csak a késő középkortól kezdődően. A 15. századtól 
a pestisjárványok, az éhínség, a népességcsökkenés és a nyomukban 
kialakuló gazdasági válság megváltoztatta a nők helyzetét. VIII. Ince 
pápa 1484-ben kinevezett két domonkos rendi szerzetest 
inkvizítornak, Heinrich Kramert és James Sprengert, akiket azzal a 
feladattal bízott meg, hogy definiálják a boszorkányság fogalmát, 
különítsék el a boszorkánypereket a szokásos törvénykezésektől és 
állapítsák meg a perrendtartást. A szerzetesek ezt követően megírták a 
Boszorkánypöröly-t (Malleus maleficarum), melyben a 
boszorkányságot a katolikus egyház legfőbb ellenségeként 
értelmezték. 1550 után a boszorkányság főbenjáró bűnnek számított és 
a lakosságot az esetek jelentésére szólították fel. A fennmaradt 
periratok megerősítik, hogy nem állítottak fel rögtönítélő bíróságokat 
a boszorkányok elítélésére, inkább azért volt szükség a 
boszorkányperek intézményesítésére, mert ezáltal végérvényesen 
fragmentálódott a feudalizmus ellen fellépő és a felkelések során 
összekovácsolódott parasztság és munkásosztály. 



 

Hans Baldung: Boszorkányszombat (1510) 

Hogy miért nem találni a korabeli forrásokban a koholt vádak alapján 
elítélt nők védelmére irányuló szándékot vagy a szervezett ellenállás 
nyomait, az annak a multimediális propagandának tudható be, melyet 
egyházi és állami szervek vetettek be az ideológia elterjesztése 
érdekében. Az elítélt nőket „őrült”-nek vagy a társadalomba 
beilleszkedni képtelen „deviáns”-nak állították be, így a 
boszorkányper egyfajta szociális terápia alakját ölthette, melyben a 
pánik, az őrület vagy a hisztéria kórisméjének megállapítása felmentő 
tényezőkként funkcionáltak, melynek értelmében a vallató nem 
követett el bűncselekményt, míg a boszorkányt a gonosz 
megtestesüléseként kriminalizálhatták. Az állandósuló lakossági 
indoktrináció, a mesterségesen generált tömeghisztéria és a 
gyanúsítottak neveivel faluról falura járó hatósági szervek elérték a 
kívánt hatást: az elhatalmasodó társadalmi pánik bosszúért kiáltott. A 

http://aszem.info/wp-content/uploads/2019/02/boszorkányszombat.jpg�


boszorkányüldözések hatékonyságát növelte az interdiszciplinaritás és 
a multimédia használata. Boszorkányellenes röpiratok, majd komplett 
könyvek mellett a boszorkányszombatokat tematizáló festményekkel a 
képzelet gyarmatosítására is sor került. A boszorkányok rémtetteit 
bemutató képzőművészek mellett bevonták a bíróságokat, az 
ördögűzés kutatása démonológia címen tudománnyá lépett elő, de 
még a filozófusok és a vezető értelmiségiek (teológusok, tudósok, 
politikusok, pápák stb.) sem maradhattak semlegesek az ügyben. Hans 
Baldungtól maradtak fenn a boszorkányság legterhelőbb 
„bizonyítékai: a német festőművészet képein pornografikus módon 
gyarmatosítja a képzelőerőt, semmi teret nem hagyva a dolgok-mögé-
kérdezésnek, a kételynek vagy az ellenvéleménynek. A kor jelentős 
politikai gondolkodója, Jean Bodin 1580-ban Demonomania címmel 
publikált írásában kifejti, hogy a boszorkányokat elevenen kell 
megégetni, nem szabad kegyelmet gyakorolni esetükben, mert a 
gonosz csak a lángokba vetve pusztulhat el, de a bevádolt nők 
gyerekeit sem szabad megkímélni. Bár a katolikus egyház kezdettől 
fogva a nő alacsonyabbrendűségének ideológiáját hirdette és 
metafizikailag megalapozta a boszorkányok alávalóságát, mert azok 
állítólag az ördöggel szövetkeztek, mégsem az inkvizíció során lelte 
halálát a legtöbb boszorkány. A legtöbb kivégzést 1580 és 1630 között 
világi hatalmak hajtották végre, míg az inkvizícióban érintett 
területeken (Spanyolország, Olaszország) az üldözések száma 
viszonylag alacsony maradt. Ez a rövid intervallum pontosan a 
merkantilizmus beköszöntét jelzi, amikor a feudális viszonyok már 
eléggé érettek voltak a kapitalista termelési viszonyokba való 
átmenethez. Miután a reformáció aláásta a katolikus egyház hatalmát, 
az inkvizíció visszafogta a boszorkányok iránt táplált gyűlöletét, és 
intézményes haragja inkább egy új célpont, az európai zsidóság felé 
irányult, végérvényesen felfedve ezzel a vallási ideológia politikai 
konnotációit. 



 

Jan Luyken: Anneken Hendrik máglyahalála Amszterdamban (1571) 

Akkor mégis mivel magyarázható annak a mintegy 9 millió nőnek az 
elítélése és meggyilkolása, akiket boszorkányság gyanújával 
ártatlanul végeztek ki? A vádak visszatérő elemei között 
megtalálhatjuk az ördöggel kötött paktumot, a gyerekek megfőzését 
(noha csecsemőgyilkosságra egyébként tényleg volt példa), vihar 
előidézését, seprűn lovaglást vagy bájitalok készítését. A 
boszorkányüldözésnek megvolt a maga konkrét politikai és gazdasági 
funkciója: a nők szisztematikus elítélésében és kivégzésében az a 
politikai elit volt érdekelt, akiket a drasztikus demográfiai változások 
foglalkoztattak. Amennyiben összefüggésbe hozzuk a 
népességcsökkenést és a korszakban gyakori  gyermekhalandóságot a 
boszorkányok működésével, akkor a boszorkány alakja valójában 
társadalomellenes színezetet kap, mivel a merkantilista 
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gazdaságpolitika abból a tételből indul ki, hogy a nemzetek jólétét és 
gazdagságát a nagy létszámú népesség biztosítja. Ezt az állítást látszik 
alátámasztani az a tény is, hogy a Boszorkánypöröly külön fejezetet 
szentel a bábáknak és „bölcs asszonyok”-nak, akik a 
születésszabályozás és a női reprodukcióról felhalmozott tudás 
letéteményesei és továbbörökítői voltak, akiket ugyanakkor a 
démonológia áltudományának művelői a magzat legádázabb 
ellenségeinek tettek meg, azzal vádolván őket, hogy kizárták a 
férfiakat a szülés folyamatából. Ebből értelemszerűen következik, 
hogy a nők ilyetén társadalmi pozíciójának ellehetlenülése 
megalapozta a férfiak nők feletti korlátlan uralmát. Ezen kívül a 
boszorkányperek a nők munkaképességeinek reproduktív feladatokra 
korlátozásával megszilárdították a női test erőforrásként történő 
felhasználását és minden, a női test munkaerőt újratermelő 
gépezetének működését akadályozó tényezőt elhárítottak. A materiális 
aspektusok mellett a feudalizmusban meghonosodott női 
magatartásminták korlátozására is sor került, melyek szemben álltak a 
korai kapitalizmusban megszilárduló, alapvetően passzív és 
szolgálólány-mentalitású nő képével. A kapitalizmus eszményi 
nőképe egy újfajta patriarchális hegemónia megalapozását szolgálta, 
amellyel a nők testét, ezáltal munkaerejét, valamint szexuális és 
reprodukciós erőforrásaikat instrumentalizálni lehetett és az 
államérdekek szolgálatába állíthatták. A boszorkány a perek során az a 
lázadó nő volt, aki a kínzások alatt nem sírt, aki káromkodott, aki 
visszafeleselt és aki megkérdőjelezte a férfiak tekintélyét. Ez a lázadó 
karakter azonban nem a forradalmian felforgató cselekvő, inkább a 
középkori osztályharcok során kialakult női személyiségtípusokra utal 
vissza, melyeket fel kellett számolni, mert az uralkodó rend 
hegemóniáját veszélyeztették. Éppen emiatt a vádlókat, noha a 
vallatásokat különös kegyetlenséggel hajtották végre, elsősorban nem 
a büntetésformák motiválták, hanem azok az immár 
ellentmondásosnak tűnő viselkedésformák, melyeket a kriminalizáció 
és a terror eszközeivel kellett eliminálni a közösségekből. A 
boszorkányság felforgathatta a társadalmi hierarchiát, ennek 
eredményeként szubverzív potenciált hordozott magában. Crimen 
exceptumnak nyilvánították, ami a különleges (inkvizíciós) bíróság 
hatáskörébe tartozott és ami még bizonyítékok híján is büntetendő 
volt. A boszorkányégetésekre ezáltal a társadalom nem bűnként 



tekintett, inkább olyan előre elfogadott praktikákra, melyeket a 
közösség védelme és fennmaradása érdekében kellett végrehajtani. A 
boszorkányt tágabb kontextusban azért kínozták halálra, hogy a 
népesség tudatába véssék az újonnan megszilárduló gazdasági 
rendszer és társadalmi hierarchia alapvonalait mint a rend és a törvény 
tiszteletét. 

 

Mary Beth Edelson: Proposals for: Memorials to the 9,000,000 
Women Burned as Witches in the Christian Era (1977) 

Az uralkodó rend megdöntése azonban a jövőre irányult; ami még 
ennél is fontosabb, hogy a közelmúltban vagy a jelenben zajló 
bekerítések és földprivatizációk „járulékos következményeit” el kellett 
tüntetni a társadalmi hierarchiában magasabban lévő osztályok szeme 
elől. A fentebbiekből kiolvasható, hogy a földprivatizáció legnagyobb 
vesztesei azok a (többnyire terhes, többgyerekes vagy idős) nők 
voltak, akik nem rendelkeztek kellő társadalmi mobilitással a 
helyváltoztatáshoz és egy új egzisztencia megteremtéséhez. A 
földkisajátítások során létrejövő kisemmizett réteg a burzsoázia 
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szemében a társadalom szégyenfoltja volt, amit a korai kapitalizmus 
parazitaként – a tőke alapdinamikájának megfelelően – próbált meg 
leválasztani a társadalom gazdatestéről. Federici tézisét alátámasztják 
a korabeli források. Ahol ugyanis nem voltak boszorkányperek, ott 
nem vagy csak elenyésző mértékben került sor boszorkányok 
szisztematikus üldözésére és kivégzésére. Amennyiben viszont a 
közösségi földek rendszerét felszámolták, ott a rokonsági viszonyok is 
meglazultak és a társas kapcsolatok is sérültek, csökkentve ezzel a 
kölcsönös segítségnyújtás esélyeit, ami nagyobb mértékben 
szolgáltatta ki a zsellérként vagy napszámosként dolgozó, 
elszegényedett paraszt- és munkásnőket, mint ahol földprivatizációra 
nem volt precedens. 

Federici annyiban egyezést mutat Foucault tézisével, miszerint a 
szexualitás története nem a szexualitás története, hanem a represszió 
olyan kifinomult technikáinak sorozata, mellyel az emberek 
legbensőbb szféráját is irányítás alatt tarthatja a mindenkori hatalom. 
A szexuális praktikák megregulázása, a szexuális vágy elfojtása és a 
szexust érintő beszédmód, sőt már maga a fantáziálás a szexualitásról 
mint bűn – valójában nem más, mint a kapitalizmussal meghonosodó 
munkafegyelem és kikényszerített (újra)termelékenység radikális 
össze nem egyeztethetősége az emberi szexualitással. A korai 
kapitalista vágy ökonómiája tehát a testi/érzéki gyönyörök 
korlátozását és az elsősorban reproduktív célból létesülő szexet írta 
elő. Az ellenőrzés fokozása a „nemi szervek szóra bírásával” történik, 
tehát a testi élmények gondolati megfogalmazásával, szavakba 
öntésével, majd azok diskurzusokká való átalakításával. Foucault 
szerint az a tér, ahol hatalom és szexualitás elsőként keresztezte 
egymást – a gyóntatófülke volt, ugyanis a töredelmes gyónás során a 
gyóntatóatya a bűnöst arra kötelezte, hogy minuciózus pontossággal 
valljon be mindent szexuális élményeiről. Federici szerint azonban a 
boszorkányper volt az első olyan színtér, ahol az állítólagos 
boszorkányoknak részletekbe menően kellett vallaniuk a 
szexualitásukról. 

Az elmét a testtől elválasztó mechanikus materializmus az elmét Ész 
istennőként dicsőítve szembeállította a testi valósággal, mely a 
legkiszolgáltatottabb osztályok inferior jellegét ideológiailag is 



megalapozta. A mechanikus törvényszerűségek által mozgásba 
lendülő ember képéhez az állatok helyi értékének devalválódása is 
társult, akikre úgy tekintettek, mint az emberi ösztönök szimbolikus 
megtestesüléseire, akiknek eredendő esztelenségével egyben az 
emberi méltóságot is ki lehetett hangsúlyozni. A boszorkányság 
ideológiája nyomatékosította azt a Bibliából származtatott egyházi 
dogmát, amely a tudás almáját Ádámnak odanyújtó Évát a csábítás és 
a bűn forrásaként tüntette fel. A felvilágosodás térnyerésével ezáltal 
össze lehetett kapcsolni a női szexualitást az alkímiából és mágiából 
eredő misztikus tudással, amely a racionalizálás következtében 
legjobb esetben is csak a kémia tudományának prototípusa lehetett, ha 
nem ütötték rá az „eretnek tudás” bélyegét. A történet tragikus oldala, 
hogy míg az „alkalmazott metafizika”-ként művelt alkímiát indexre 
tették, addig a boszorkánykutatásra szakosodó démonológia 
tudománnyá avanzsált. A démonológusok a femininitást az 
animalitással azonosították, melynek központi szimbólumává a 
varangy vált: ez lett a vagina szimbolikus megfeleltetése, ami a 
nőiség, a perverziókként felfogott szexualitás és a bestialitás szintézise 
volt egy személyben. A boszorkány 16. századi mítosza egyúttal a 
„rossz anya” első mítosza is, aki terhességét szabályozza vagy 
szülésznőként akadályozza mások reprodukcióját.[1] Ezzel a 
mesterségesen kreált ellenségképpel szembeállíthatóvá vált a „jó 
anya” mítosza, tehát a férje igényeit minden tekintetben kielégítő, a 
háztartásvezetés mellett a gyereknevelést és idősgondozást odaadóan 
végző, mindenek előtt engedelmes és erkölcsös nő eszményképe. 

Míg a középkorban a boszorkány és a prostituált társadalmi 
megítélése gyógyító képességei, a szülészetben tanúsított 
szakavatottsága, valamint szexuális szolgáltatásai folytán alapvetően 
kedvező volt, úgy a boszorkányégetések korszaka átértelmezte ezt az 
értékképzetet: a női identitást állítólagos kártékony volta miatt 
elutasították, társadalmilag kriminalizálták, fizikailag pedig rituálisan, 
nagy nyilvánosság előtt végrehajtott halálbüntetéssel sújtották. Egyház 
és állam évszázados nőellenes propagandája a közgondolkodást olyan 
mértékben formálta át, hogy a boszorkány – a prostituálttal ellentétben 
– ennek tükrében a lakosságra nézve mindenkori veszélyforrásként 
tűnt fel, aki akaratának függvényében árthatott vagy gyógyíthatott, aki 
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életre hívhatta a túlvilági erőket és rabul ejthette a férfiak értelmét és 
akaratát. 

A proletarizálódott nők ellen indított boszorkánypereknek tehát három 
dimenziója volt: 1. a nők társadalmi erejének destrukciója azzal vette 
kezdetét, amikor a reprodukciós képességek szabályozása már 
bűncselekménynek minősült. 2. A nők munkája a termelő 
munkaegységből a termelési szférából történő kivonása után 
degradálódott, majd a reproduktív feladatok feminizációjával a nőket 
háztartásokba kényszerítették, végül pedig munkavégzésüket nem-
termelő munkaként leminősítve láthatatlanná tették. 3. A boszorkányt 
démonizálták, aki vad érzékiségével és szexualitásával veszélyt 
jelentett a férfiakra, aki gyerekeket áldozott az ördögnek és képes volt 
rontást hozni bárkire, ezzel fenyegetve a társadalom minden egyes 
tagját. A boszorkányszombatok tágabb értelemben az utópia 
démonizálásaként is értelmezhetők. A boszorkányok rituális 
összejöveteleit egyszerre lehet a szolgálólányok és cselédek 
felkeléseként értelmezni az úr ellen, mint ahogy a kívülről a nőkre 
kényszerített nemi szerepek megkérdőjelezéseként is vagy egy, a 
kapitalizmustól merőben eltérő tér- és időszemlélettel azonosítani. 

Silvia Federici: Caliban and the Witch: Women, the Body and 
Primitive Accumulation. New York: Autonomedia 1994. 

 
[1] Csányi Gergely – Kerényi Szabina: „A ,jó anya’ mítosza 
Magyarországon a reproduktív munka és a globális piac történetének 
szempontjából”. In: Fordulat 24. szám. TEK: Budapest 2018, 141. o. 
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