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Eksztatikus repülések — eksztatikus csaták* 

A címben foglalt ártatlan szójáték arra az összefüggésre szándékozik utalni, amely 
a boszorkányszombat-sztereotípia és az ehhez némiképp kapcsolódó hiedelmek mélyréte
gei között fennáll. Bizonyos, hogy a boszorkányság üldözése valamiképpen tárgyát is 
megteremtette. Ám ez csak egy része a történetnek. 

Éppen a közelmúltban történtek kísérletek annak bizonyítására, hogy a sabbath-el-
képzelés (vagy „diabolizmus", ahogyan eléggé szerencsétlenül jelölik) a művelt rétegek 
alkotása volt, világi vagy egyházi demonológusok és bírák agyalták ki. Ez a következtetés 
könnyen cáfolható. Néhány évvel ezelőtt vetettem fel, hogy a sabbath-elképzelés a 
hivatalos és népi kultúra egyes elemeinek összeolvadásából származott. Feltevésem 
elsősorban azon az anyagon alapult, amelyet az Olaszország északkeleti határától nem 
messze fekvő Friuliban találtam évekkel ezelőtt Az 1575 és 1675 között lefolytatott több 
mint 50 különböző terjedelmű inkvizitoriális eljárás tanúsága szerint Friuliban a boszor
kányszombat eszméje csak a XVI. század végén jelent meg — kétszáz évvel azután, hogy 
a Nyugati-Alpokban először felbukkant. A perek azt is bizonyították, hogy az inkvizítorok 
a sabbath-elképzelést egy korábbi hiedelemrétegre alkalmazták. Ennek középpontjában a 
magukat benandantéknak (tsz. benandanti; szó szerint, jóban járók") — nevező személyek 
által űzött termékenységi kultusz állt Ezek az emberek — férfiak és nők — azt állították, 
hogy mivel burokban születtek, bizonyos időszakokban (általában évente négy alkalom
mal, a kántorböjtök idején) eksztázisba kell esniük, hogy „lélekben", ánizsgallyakkal 
felszerelve, megküzdjenek a boszorkányokkal és gonosz varázslókkal, akik cirokágakkal 
harcoltak ellenük. / benandanti című, 1966-ban megjelent könyvemben azt a lassú (több 
mint ötven évig tartó) folyamatot kíséreltem meg rekonstruálni, amelynek során a 
benandanték magukévá tették az inkvizítorok által sugallt ellenséges képet. A bírák 

* Az eredeti cím Ecstatic Flights — Ecstatic Fights: a szerző az angol „repülés" és „harc" szavak 
összecsengésére utal. 



kulturális és pszichológiai nyomásával szembeni kezdeti ellenállásuk végül megtört: 1650 
körül a benandanték boszorkányokká lettek. 

A friuli anyag tanulsága, mint könyvemben írtam, teljesen új megvilágításba 
helyezte a boszorkányszombat népi eredetének problémáját. Nem azt vetettem fel (amint 
néhány kritikusom furcsa módon félreértette), hogy a benandanték esete bebizonyította 
volna a boszorkányok szektájának valódi létezését. Egyszerűen csak egy gyakorlatilag 
ismeretlen népi hiedelemréteg meglétére mutattam rá, amely különös, s az inkvizítorok 
által azonnal észrevett rokonságot mutatott a boszorkányszombat-sztereotípiával. A friuli 
perek történeti szempontból kivételesnek tűntek. Ámde mennyire volt kivételes a bennük 
leírt jelenség? ElkerülheteÜen volt egy összehasonlító vizsgálat elvégzése. A termékeny
ségért eksztatikus éjszakai küzdelmeket vívó friuli benandantéknak húsz évvel ezelőtt csak 
két megfelelőjére bukkantam. Egyrészt a balkáni kresniktkrt — ha nem is volt akkor még 
a kezemben Maja BOSKOVIC-STULLInak e témáról írott igen értékes munkája; másrészt 
egy livóniai werwolfra, aki a XVII. század végén került bíróság elé. A Friuli és Dalmácia 
közötti földrajzi összefüggés lehetővé tette, hogy a kresnikzi és a benandantét ugyanazon 
jelenség területi variánsainak tekintsem. Sokkal rejtélyesebb volt Thiessnek, a livóniai 
öregembernek az esete, aki azt állította, hogy werwolf társaival évente kétszer a „tenger 
túlfelére" jár azért, hogy az aratás bőségéért megküzdjön a boszorkányokkal. Unus testis 
nullus testis, egy tanú nem tanú: gondolom, néhány, a számokat és adatokat kedvelő 
történész a legmélyebben egyetértett volna e híres jogászi véleménnyel, és nem tartotta 
volna fontosnak, hogy egyetlen szokatlan perrel foglalkozzék. De a Friuli és Livónia 
közötti bizarrnak tűnő megegyezés meggyőzően magyarázható. Kezdeti feltételezésem 
egy közös szláv kulturális elem jelenlétéről más szinten bizonyosodott be: a szláv 
folklórban nyomára bukkantam annak a hiedelemnek, amely szerint a burokban születettek 
(ahogy a benandanték vagy a kresnikek elmondták magukról) werwolffá kell, hogy 
váljanak. 

A kresnik esetében a burokban születés lehetséges alternatívája a hatujjú kéz. 
Hasonló jelenséget találunk a magyar folklórban, de más fizikai jegyekhez kapcsolódva. A 
foggal született és ritkábban a burokban született gyermekekről azt gondolták, hogy 
táltosok lesznek — ezek rokonságáról a friuli benandatékkal KLANICZAY Gábor írt 
ragyogó elemzést. Ebben az esetóen is egyfajta eksztatikus kultusszal van dolgunk, amit 
egy különleges embercsoport űz: ezek egy meghatározott korban történt álombeli beavatás 
után időnként állat (általában csődör) alakot öltve küzdenek más táltosok ellen. Sőt, 
Magyarországon említik néha a termékenységet is, mint ezeknek az álombeli viaskodások-
nak a célját. 

Az eksztatikus viaskodások sorozatához hozzátehetünk egy másik példát az Észak-
Kaukázusból, pontosabban az oszétoktól, ettől a különleges etnikai csoporttól, akik a 
körülvevő kaukázusi nyelvű népek között egyfajta indoeurópai nyelvszigetet alkotnak. 
Julius KLAPROTH, a nagy német nyelvész, aki először ismerte fel az oszét nyelv iráni 
sajátosságait, a XIX. század elején élvezetes beszámolót tett közzé a kaukázusi utazásairól. 
Az oszétok vallásáról szóló részben, a pogányság egyéb maradványai között említést tett 
olyan öreg emberekről, férfiakról és nőkről, akik újév napján eksztázisba estek. Az orosz 



folkloristáktól, így a B. GATJEV és V. MILLER által gyűjtött későbbi anyagból 
megtudjuk, hogy ezeket az embereket burkudzautának (tsz.) nevezték. Eszméletüket 
visszanyerve azt állították, hogy lélekben a halottak földjén jártak. Közlekedési eszközeik 
igen különbözőek voltak: gyermekeken, lócán, seprűn, mozsáron, galambon, tehénen, 
kutyán, lovon ülve repültek. A halottak világa egy hatalmas rét volt, virágokkal, főleg 
rózsákkal teli. Az illatuktól és színüktől elbűvölt fiatal burkudzauk leszedték a virágokat, 
nem tudván, hogy azok különböző betegségeket rejtenek magukban; szakértőbb lelkek a 
gabonafélék és a zöldségek magvait próbálták összeszedni. A nyilakkal rájuk támadó 
halottakkal vívott ádáz csata után a burkudzauk visszatértek a faluba. Ott bántalmazással 
vagy üdvözléssel fogadták őket, aszerint, hogy túlvilági díjuknak — amelyről szívesen 
beszéltek az otthonmaradottaknak — milyen eredménye volt 

E példák alapján a következő modellt vázolhatjuk fel. Egy, a környező társadalom 
által hivatalosan el nem ismert eksztatikus tevékenység áll előttünk, amelyet főleg, de nem 
kizárólagosan férfiak gyakorolnak (ez a helyzet Friuliban, a Balkánon és Magyarországon 
is). E tevékenység középpontjában a lélekben, gyakran állatalakban, néha a szállító állatok 
hátán ülve vívott küzdelmek állnak, akár a boszorkányok ellen (a benandanték esetében), 
akár más kresnikék vagy táltosok vagy a halottak ellen (mint az oszétoknál). Ezeknek az 
éjszakai harcoknak az volt a céljuk, hogy a földek termékenységét biztosítsák. Ám ebben 
a visszatérő modellben néha a részletek is többé-kevésbé megegyeznek. Említettem, hogy 
az oszét burkudzauk révületükben egy rózsákkal teli hatalmas rétre járnak. íme egy részlet 
egy friuli benandante, a latisanai származású fiatal tehénpásztor, Menichino della Nota 
vallomásából. 1591-ben Menichino ezt mondta a velencei inkvizítomak: „Azt álmodtam, 
hogy a Jozafát-völgyében vagyok... féltem, és úgy éreztem, egy széles, nagy és gyönyörű 
mezőn vagyok, ami illatozott, jó illatot árasztott, és virágok és rózsák sokasága tűnt elém." 
Menichino benandante társaival azért járt a Jozafát-völgyébe, hogy megküzdjön a 
boszorkányokkal a termékenységért. 

Ezek a részletes egyezések nem tulajdoníthatók puszta véletlennek vagy az emberi 
lélek bizonyos mélystruktúráiból fakadó hasonlóságnak. Diffúzió, közös eredet keresendő 
mögöttük—azaz sajátos történeü kapcsolatok. De egy, Friulit a Balkánt, Magyarországot 
a balti országokat és az Észak-Kaukázust magában foglaló terület zavart kelt: nemcsak 
földrajzilag nem összefüggő, de kulturális, s különösen nyelvi szempontból is heterogén. 
Magyarország jelenléte nyilvánvalóan arra vall, hogy e jelenség nem korlátozódott az 
indoeurópai nyelveket beszélő népekre 

Több mint húsz évvel ezelőtt, / benandanti című könyvem bevezetőjében utaltam a 
benandanték és az eurázsiai sámánok közötti megfelelésekre: mindkét csoport mintegy 
hivatásos közvetítő az élők és halottak között. Mivel a hasonlóságok annyira pontosak és 
sajátságosak, voltam bátor javasolni, hogy ne bizonytalan tipológiai megfejtéseknek, 
hanem történeti kapcsolatok eredményének tekintsük őket. Mircea ELIADE könyvemről 
tíz évvel később írott bírálatában egyetértett ezzel, s további román adatokkal gazdagította 
gyűjteményemet Azóta összegyűlt anyagom mindjobban meggyőzött arról, hogy helyesen 
vélekedem, másrészt pedig egyre inkább tudatában vagyok az elgondolásomból fakadó 
(elméleti és gyakorlati) nehézségeknek. Ez nem véletlen. Azt hiszem, sorozatom mind-



egyik tagját, azaz a kresnikeket, táltosokat, werwolfokat, burkudzautát (most terjedelmi 
okokból eltekintek a korzikai mazzeri bemutatásától) külön-külön összevetették már az 
eurázsiai sámánokkal. Az a tény, hogy most már szorosan összefüggő jelenségek egész 
sorozatával foglalkozom, kétségtelenül alátámasztja korábbi véleményemet. 

Közismert, hogy a, sámán, sámánizmus megjelölés számos különböző összefüggés
ben fordult már elő, olyannyira különbözőkben, hogy több antropológus kétségbe vonta 
szakszerű használatuk további lehetőségét. Mindez nem újdonság. Arnold van GENNEP, 
a jól ismert francia-flamand etnográfus már 1911-ben figyelmeztetett erre. Mégis 
hangsúlyozni szeretném, hogy a sámán szót itt csak nagyon körülhatárolt értelemben 
használom. A lélekben (azaz áliatalakban) való viaskodás tipikus tevékenysége volt a lapp 
noöi'í/oknak — azaz sámánoknak. А XIII . században íródott História Norwegiae (Norvégia 
története) egyik híres oldalán szó esik egy lapp sámánról, aki transzba esik azért, hogy 
megküzdjön egy másik sámánnal. Az elsőt, aki bálnává változott, megöli ellensége, aki 
gandus (egyfajta mágikus karó) alakját öltötte. A XIX-XX. században feljegyzett norvég 
sagák hasonló történeteket mondanak el a noaidok csatározásairól, akik állatalakot öltenek, 
hogy egymástól rénszarvast lopjanak. A termékenységért vívott küzdelem régi motívuma, 
amely az észak-eurázsiai sámánok (valamint a benandanti, burkudzauta stb.) körében a 
közösség jólétéhez kapcsolódott, itt tisztán személyes céllá változott 

A lapp vonatkozások csak annyiban fontosak tárgyunk szempontjából, amennyiben 
a termékenységért vívott eksztatikus küzdelmek sámánisztikus eredetére mutatnak, de 
természetesen nem magyarázzák a fent említett európai elterjedést. Két történeti összefüg
gésre szeretnék utalni, amelyen ez alapulhat. Létrejöhetett először is a szkíták közvetítésé
vel. Mint köztudott, a szkíták kultúrája (maguk is nomádok lévén) a közép-ázsiai nomád 
népekéhez kapcsolódott, bár egy, az iránival rokon indoeurópai nyelvet beszéltek. A 
szkítákat tekinthetjük az oszétok ős-ősapáinak. A sámánisztikus rítusok meglétét kultúrá
jukban Karl MEULI mutatta ki fél évszázada írott híres munkájában. De úgy vélem, 
további adatok is felsorakoztathatók, amelyek (hogy ROSZTOVCEV híres könyvének 
címét idézzem) az irániak és a görögök közötti bonyolult kulturális érintkezéseket 
bizonyítják. Ezeknek az érintkezéseknek a színtere a Fekete-tenger térsége volt az i . е. VII. 
századtól. Nem vethetjük el azt a lehetőséget, hogy ez a szkíta kapcsolat sámánisztikus 
hiedelmeket és rítusokat hozott Európába, amelyek adatait csak hosszú évszázadokkal 
később jegyezték fel. De nem mehetünk el amellett a nehezebben igazolható feltételezés 
mellett sem, amit Georges CHAR ACHIDZE legújabb, a kaukázusi Prométheus-legendáról 
írott könyvének végén említ Eszerint az indoeurópai és a kaukázusi nyelveket beszélő 
népek között mélyreható kulturális kapcsolatok léteztek az i . e. 2. évezredben; valószínűleg 
a Kaszpi- és a Fekete-tenger közötti sztyeppe területén érintkeztek egymással. Termé
szetesen nem érzem illetékesnek magam, hogy mérlegeljem ennek az elméletnek a 
hitelességét. De mindenki, aki boszorkánysággal (jobban mondva olyan hiedelmekkel és 
elképzelésekkel, amelyeket bizonyos időben boszorkányságnak minősítettek) foglalkozik, 
tudja vagy legalábbis tudnia kellene, hogy valóban létezik időben messzire visszanyúló 
kulturális folytonosság. 



Elterjedése mindazonáltal nem magyarázza a jelenséget Hadd emlékeztessek 
Claude LÉVI-STRAUSS majd ötven évvel ezelőtt írott néhány sorára: „Ha be is lehetne 
bizonyítani a diffuzionista iskola legmerészebb rekonstrukcióit még mindig maradna egy 
megoldandó probléma, amellyel a történettudomány nem tud mit kezdeni. Hogy lehetsé
ges, hogy egy hosszú történeti időszak folyamán elterjedt kulturális elem egyáltalán nem 
változik meg? Elvégre az állandóság nem kevésbé rejtélyes, mint a változás. (Car la 
stabilité n'est pas moins mysterieuse que le changement.) A külső kapcsolatok magyaráz
hatják az átvételeket, de a kulturális elemek szívós fennmaradására csak belső összefüggé
sek adhatnak magyarázatot A két kérdés és a rájuk adható válaszok egymástól teljesen 
függetlenek." Sajnos, nincs lehetőségem itt részletezni, hogy ez az elméleti alapelv 
mennyire inspirálta kutatásaimat. Csak annyit szeretnék leszögezni, hogy 1. az európai 
boszorkányság sámánisztikus vonásai tagadhatatlannak látszanak; 2. kétségtelen, hogy 
ezek a vonások az eurázsiai sámánizmus jelenségével történeti kapcsolatban vannak; 3. ez 
a történeti kapcsolat csak nagyon töredékesen, hipotetikus úton rekonstruálható; 4. ha 
találnánk is újabb történeti bizonyítékokat, azok az elméleti problémák, melyeket egy ilyen 
sokáig tartó kulturális továbbélés támaszt, továbbra sem oldódnának meg. 

Húsz évvel ezelőtt felvetettem, hogy a boszorkányszombat-sztereotípia egy (termé
szetesen részben eltorzított) mitikus magot rejt magában: az eksztatikus éjszakai repülést a 
halottak birodalmába. Ennek bizonyítása hosszabb tanulmányt igényel, amely csak 
részkérdésként foglalkozik az éjszakai viaskodásokkal. Itt csak azt az ellenvetést szeretném 
elhárítani, amely a termékenységért vívott eksztatikus küzdelmeket egy, a sabbath-
elképzelés előtti hiedelemréteghez kötő feltevésem ellenében hozható fel. Az ellenvetés 
mind földrajzi, mind kronológiai vonatkozású lehet. A boszorkányszombat-sztereotípia a 
Nyugati-Alpokban túnt fel a XIV. század második felében (e datálást másutt már 
megkíséreltem igazolni): ám az eksztatikus viaskodásokról szóló adatok egyrészt sokkal 
későbbiek (nem korábbiak a XVI. század második felénél), másrészt olyan területekről 
származnak, ahol nem volt intézményes boszorkányüldözés (mint a Kaukázusban), vagy 
csak későn jelent meg (mint Magyarországon vagy a Baltikumban). A kronológiai kifogás 
nem okoz különösebb gondot: igazán naiv dolog lenne feltételezni, hogy ezek a hiedelmek 
akkor keletkeztek, amikor először feljegyezték őket, vagy akkor, amikor a legkorábbi ránk 
maradt feljegyzés készült. A földrajzi szempontú kifogás már több figyelmet érdemel. 
Bizonyíthatjuk azonban, hogy a termékenységért vívott küzdelmek nem voltak idegenek 
az Alpok kultúrájától. 1538-ban egy művelt svájci, Gilg TSCHUDI megjelentetett 
Baselben egy könyvecskét Die uralte warhafftig Alpisch Rhetia címmel. Ez a Grisons-
völgy földrajzi ismertetését tartalmazta, s leírt egy nyilván számos hegyei faluban elterjedt 
szokást. Eszerint, egyes közelebbről meg nem határozott vallási ünnepeken maszkot viselő 
fiatal falusiak csoportjai nagy karókkal felszerelkezve megküzdöttek, hogy biztosítsák a 
vetés (különösen a búza) termékenységét. E küzdőket Stopfemek nevezték, helybeli 
nyelven Punchiaduroknak, azaz „öklelőzóknek". E szokást úgy tekinthetjük, mint a 
negyven évvel később, az Alpok másik feléről leírt friuli benandanték termékenységért 
vívott eksztatikus viaskodásainak rituális megfelelőjét. A katolikus inkvizítorok és a 
protestáns reformátorok végül sikeresen kiirtották mindkét szokást a paraszti kultúrából. 



A termékenységért folytatott állítólagos küzdelmeik ellenére a benandanték, burku
dzauk és a táltosok ambivalens figurák voltak. Hatalmukkal mind a benandanték, mind a 
táltosok alkalmanként nyomást is gyakoroltak közösségükre. A kresnikek és a boszorká
nyok közötti összefüggéseket már több kutató hangsúlyozta. A burkudzauk ambivalens 
természetét megerősítette, hogy mind betegségeket, mind jólétet hozhattak a túlvilágról. 
Azt mondhatnánk, hogy egyik oldalon a benandanték, kresnikek, táltosok és burkudzauk, 
másik oldalon a boszorkányok, ellenséges kresnikek vagy táltosok közötti ellentét belső 
kétértelműségüket mitológiai, tényleges szembenállássá szélesítette, amely mégis magá
ban rejtette a két csoport közötti lényegi rokonságot. Mint tudjuk, a bírák elutasították az 
efféle bonyolult elképzeléseket. Amit ők igyekeztek elterjeszteni, az egy „fekete-fehér" 
világfelfogás volt. 

Hadd összegezzem az előadásomban javasolt vizsgálati mód jellemzőit. A boszor
kányságnak minősített hiedelmek, s különösen a boszorkányszombat tanulmányozásának 
a következőkön kell alapulnia: 1. széles körű forrásanyagon, amely jogi dokumentumokat, 
így pereket is magában foglal, de nemcsak ezekre korlátozódik; 2. kiterjedt összehasonlító 
vizsgálaton, amely nemcsak azokra a területekre és időszakokra terjed ki, ahol és amikor 
boszorkányüldözés folyt; 3. olyan morfológiai vizsgálaton, amely nem elszigetelt felszíni 
nyomokra, hanem mély strukturális hasonlóságokra összpontosít. 

Carlo Ginzburg 

E C S T A T I C FLIGHTS — E C S T A T I C FIGHTS 

(Abstract) 

The author deals with the problematique of the 'popular origin' of the witches' Sabbath on the basis of 
the lessons of his book (/ btnandanti) published in 1966, presenting the documents of the benandante trials of 
Friuli in the 16th and 17th centuries. He also refers to the European parallels of the benandantes fighting nightly 
struggles for fertility, such as the Dalmatian kresnik, the Hungarian táltos, and the accused of the Livonian 
werwolf-trial, and to Caucasian examples (the Ossete burkudzauta). 

He states that in these cases an ecstatic activity, officially not acknowledged by the society, is involved, 
which was performed mainly, but not exclusively by men. Fights against witches or the dead, frequently performed 
in spirit, often in animal shape, or less frequently from the back of animals stood in the focus of this activity. The 
objective of the fights was to secure the fertility of the land. The correspondences in detail of the parallels of 
regions wide apart from one another cannot be regarded as solely accidental; diffusion, a common origin should 
be sought behind them. The author raises two possible variants of historical connections, of the Iranian-European 
contacts, emphasizing that he has no truly convincing answer yet to the problems raised by a long period of cultural 
coexistence. Nevertheless, on the basis of his comparative material it can be stated that the shamanistic traits of 
European witchcraft seem to be undeniable and it is beyond doubt that these features are historically related to the 
phenomenon of Eurasian shamanism. However, this historical connection can only be reconstructed in its 
fragments, in a hypothetical manner. 


