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Az boszork nyá üvegekrűl

A  boszorkányüveg  nagyon  régi  varázslat.  A  régészeti 
vizsgálatok szerint már az 1500-as években elterjedt volt a 
használata.  Célja,  hogy  bevonzza  és  csapdába  ejtse  a 
gonosz,  destruktív  erőket,  melyek  tulajdonosa  ellen 
irányulnak. A népi mágikus hit szerint a boszorkányüveg 
megvédelmez a gonosz szellemek és a mágikus támadások 
ellen, és visszafordítja a boszorkányok gonosz igézeteit.

A  hagyományos  boszorkányüveg  tulajdonképp  egy  kis 
flaska, nagyjából 3 inch (kb. 7,5 cm) magas, kék vagy zöld 
üvegből készül. 

Ismeretesek  ennél  nagyobbak  is,  az  úgynevezett 
Szürkeszakáll üvegek, melyek nagyjából 9 inch magasak, 
és  kerekebbek is,  Ezek voltak a későbbi  Barmann avagy 
Bellarmine  kancsók  ősei,  melyeket  a  16.  és  17. századi, 
kőlni  manufaktúrák  gyártottak.  A  Szürkeszakáll  és  a 
Bellarmine kancsók  már  nem üvegből  készültek,  hanem 
barna vagy szürke kőagyagból, melyet sózománccal vontak 
be, és szakállas arcokkal díszitették, hogy elijesszék vele a 
gonosz szellemet. Népszerűek voltak ezek a kancsók pénz 
elásásához  is,  mivel  úgy  hitték,  hogy  a  rájuk  igézett 
varázslat  megvédelmezi  a  megtalálástól,  az  arcok  pedig 

elijesztik az esetleges kincskeresőket.

A boszorkányüveget  egy  boszorkánynak,  javasnak vagy bűbájosnak kell  elkészítenie.  Tartalmazza az 
áldozat (a személy, aki ellen a gonosz erők irányulnak) vizeletét, haj- és körömdarabkákat, töviseket, 
menstruációs  vért,  horgokat,  üveg-,  fa-,  és  csontdarabkákat,  vörös  fonalat  -  ez  utóbbi  a  tündérek 
"befogására" szolgált. (Általában nem ezek mindegyikét, hanem néhány összetevőt.) A későbbi, modern 
boszorkányüvegek már inkább rozmaringot, varró- és gombostűket, és vörösbort tartalmaznak. 

Az üveget, miután megtöltötték, a birtok legtávolabbi sarkába temették, 
vagy a ház tűzhelye alá, esetleg valamely nem feltűnő pontjára a háznak. 
Úgy hitték, hogy miután az üveget elásták, elfogja a gonosz szellemeket, 
melyek fennakadnak a tűkön, belefulladnak a borba, és végül a rozmaring 
elűzi őket. (Észrevehető a hasonlóság az Aradiában található "Citrom és tű" 
varázslattal, mely az itáliai boszorkányhagyomány része.)

Néha tengervizet vagy földet is helyeztek bele. Mások homokot, köveket, 
csomózott fonalakat, tollakat, kagylókat, gyógynövényeket, virágokat, sót, 
ecetet, olajat, pénzérméket vagy hamut tartalmaztak. Más területeken nem 
elásták az üveget, hanem a tűzbe dobták, és amikor felrobbant, a varázs 
megtört,  a  gonosz  boszorkány  pedig,  aki  a  rontást  küldte,  feltehetőleg 
elpusztult.

Az  "üvegmágia"  formái  több  száz  évesek,  már  I.  Erzsébet  korában  is 
népszerűek voltak, különösen Angliában. Számos üveget találtak tűzhely, padló alá, vagy a falakba rejtve. 
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Úgy hitték, hogy a boszorkányüveg egészen addig működik, míg elrejtve és sértetlenül marad. 

Számos  boszorkányüveg  leletről  van  tudomásunk.  A  londoni  Greenwich-ben  például  egy  egészen 
különleges,  mintegy  300  éves  darabot  találtak  a  közelmúltban,  melynek  érdekessége,  hogy  lezárt 
állapotban maradt fenn. Benne szögeket, sárgaréz tűket, körömdarabkákat, vizeletmaradványt, és egy 
szív alakú, meghajlított szöggel átszúrt bőrdarabot találtak. 

A londoni múzeumban látható egy másik darab, a Halywell-i boszorkányüveg, melyet egy 18. századi 
ház padlója alá rejtve fedeztek fel. Egy méretes lyukba helyezték, melyet utána földdel töltöttek fel. Az 
üvegcsét megvizsgálva nagyjából hatvan réztűre leltek benne, továbbá találtak rozsdás szögeket és egy kis 
darab tárgyat, ami lehetett fa vagy csont. 

Korábban már mintegy 200 hasonló üvegre bukkantak, de eddig mindegyik sérült volt.  Ezekből 130 
Bellarmine  kancsó  volt.  A  legtöbbjük  (95%)  tartalmazott  tűket  vagy  szögeket,  úgy  tűnik  tehát, 
mindenképp ez volt a legfontosabb "alkotórész".  A második legfontosabb alkotórész a haj (25%) és a 
vizelet (25%). 

Szinte az összes üvegre Nagy-Britannia területén bukkantak. Bár tudjuk, hogy a kolonizációval máshová 
is eljutott ez a bűbájforma, Amerikában eddig csak egyetlen leletet találtak, Pennsylvániában, mely a 17. 
századból való. A sötét olivazöld színű, arany patinával bevont üvegre fejjel lefelé elásva bukkantak rá - 
ez a gyakorlat Angliában is nagyon elterjedt volt. Az üveg alatt két másik tárgyat is találtak: egy darab 
madárcsontot (feltehetőleg fogolymadárét), és egy egy kis, fekete cserépedény vörösre mázolt peremének 
darabkáját. Az üveg maga hat, kerek fejű tűt tartalmazott, és fadugóval volt szorosan lezárva.
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Publikus rnyak K nyve - 4. r szÁ ö é

A varázserő

A varázserő a testben szunnyad, bizonyos módszerekkel előhívható és felhasználható, azonban hacsak 
varázskörbe nincs zárva, gyorsan eloszlik, ezért fontos a megfelelően megalkotott kör.

Úgy  tűnik,  a  varázserő  a  bőrön  és  feltehetőleg  a  testnyílásokon  keresztül  áramlik  a  testből,  ezért 
szükséges a megfelelő felkészülés. A legkisebb menyiségű kosz mindent elront, ezért fontos az alapos 
tisztaság.  Az elmebeli  hozzáállás  igen jelentős szerepet játszik,  munkádat csak a legnagyobb tisztelet 
szellemében végezd. Némi bor használata, akár ismételve a rituálé során segíthet varázserőt termelni. 
Más, erősebb italok is használhatóak, de fontos a mérték, mert a legkisebb zavartság megakadályoz a 
megidézett varázserő kontrollálásában.

A legegyszerűbb mód a tánc és a monoton kántálás, először lassan, majd egyre gyorsabban, míg szédülni 
nem kezdünk. Utána jöhetnek a hívások, de még az vad, értelmetlen sikoltozás is további varázserőt 
fejleszt. De ez a módszer feltüzeli az elmét és nehézzé válik a varázserő irányítása, bár ez gyakorlással 
fejleszthető.  A korbács sokkal hasznosabb,  mert mind a testet,  mind a lelket élénkíti,  mégis könnyű 
megtartani az irányítást.

A legjobb a Nagy Rítus. Hatalmas varázserőt szabadít fel, de a feltételek és a helyzet okán elsőre nehéz 
lehet  megtartani  az  irányítást  eleinte.  Ismét  gyakorlás  kérdése,  a  használó  természetes  akaraterejéé, 
illetve  kis  mértékben  a  segédeké.  Ha,  ahogy  régen,  több  gyakorlott  segéd  van  jelen,  s  mindenki 
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megfelelően használja akaratát, csodák történhetnek.

A varázslók elsősorban véráldozatot használtak és míg ezt gonosznak tartjuk, nem tagadhatjuk, hogy 
ezen módszer nagyon hatékony. A varázserő villámként csap ki a frissen fakasztott vérből, nem lassan 
szivárog, mint a mi módszerünkkel. Az áldozat rémülete hevesebbé teszi az áramlást, és egy egészen kis 
állat is hatalmas mennyiségű energiát tud termelni. A legnehezebb az emberi elmének az alacsonyabb 
állati elme erejét irányítani. A varázslók azt állítják, hogy rendelkeznek módszerekkel, és hogy minél 
magasabb rendű állatot használunk, a nehézség annál inkább csökken, s emberáldozatnál teljesen meg is 
szűnik (szörnyűség ezen gyakorlat, de így van). A papok ezt jól tudták; a máglyára küldött áldozatok 
rémülete és fájdalma (ahol a tüzek hasonló módon muködtek, mint a mágikus kör) által hatalmas erőre 
tettek szert.

Az ősi flagellánsok sok erőt szabadítottak fel, de annak nagy része, mivel nem volt körbe zárva, eloszlott. 
Olyan  hatalmas  mennyiségű  varázserot  ébresztettek  fel  folyamatosan,  hogy  bárki,  aki  rendelkezett 
tudással,  irányíthatta  és  használhatta;  feltehetőleg  a  régi  pogány áldozatok is  hasonló  módon voltak 
felhasználva. Egyesek suttogják, hogy ha az áldozat önkéntes volt, elméjét a Nagy Műre koncentrálta, 
magasan képzett segédekkel, csodák történtek, de erről nem beszélnék.

Halloween

Séta, vagy lassú tánc, a Főpap vezeti a Főpapnőt, mindkettejüknél seprű vagy pálca, az embereknél fáklya 
vagy gyertya.
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Eko, eko, Azarak
Eko, eko, Zomelak
Bagahi laca bachahé,
Lamac cahi achabahé,
Karrelyos.
Lamac lamec bachalyos,
Cabahagi sabalyos,
Baryolas.
Lagozatha cabyolas,
Samahac et famyolas,
Harrahya. 

A kör meghúzása.

A Főpapnő Istennő testtartást vesz fel. A Főpap ötszörös csókot 
ad  neki  és  megkorbácsoltatik.  Mindenki  megtisztul  (azaz 
megkötöztetik és negyven korbácsütést mérnek rá).

A Főpap Isten testtartást vesz fel.

A Főpapnő athamével idéz:

"Árnyak rettegett ura, élet istene és az élet adója. Mégis ki téged ismer, a halált ismeri. Tárd szélesre, 
könyörgünk, kapuid, melyen keresztül mindenkinek át kell haladni. Hadd térhessenek ma éjjel vissza 
szeretteink,  kik  előttünk  távoztak,  hogy  együtt  örvendezzünk.  És  mikor  eljő  az  időnk,  ahogy 
mindenkinek, te vígaszt adsz, megnyugtatsz, békét és nyugalmat ajándékozol szívünknek; s mi boldogan, 
félelem nélkül lépünk birodalmadba, mert tudjuk, miután pihentünk s felfrissültünk szeretteink közt, 
újjászületünk a te kegyelmedből és a Hatalmas Anya kegyelméből. Kérünk téged, történjen abban az 
időben és azon a helyen,  amikor és  ahol a szeretteink,  hogy újra találkozhassunk és ismerhessük és 
szerethessük egymást. Szállj alá, könyörgünk, szolgád és papod, (név) testébe."

A Főpapnő ötszörös csókot ad a Főpapnak.

Avatások, ha vannak, mindenki más megtisztul.

(Jegyzet: a párok megtisztíthatják egymást, ha akarják.) Sütemény és Bor.

A Nagy Rítus, ha lehetséges, akár jelképesen, akár valóban.

Az Õrzők elküldése és a kör felszámolása.

Lakoma.
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L lek s szex - 2. r szé é é

Lelki szexuális szerepek

A szexuális  életünk  fizikai  szintjén  a  testi  örömök 
meg – és  átélésre törekszünk.  Ugyanez a  helyzet  a 
lélekkel  is,  ám  itt  különféle  szerepkörök 
megjelenésében  való  kiteljesedett  örömszerzésről 
beszélünk. 
A  lélek  többféle  érzelmi  ingert  képes  szexuálisan 
értelmezni.  Ha  odafigyelünk  ezekre,  akkor  fizikai 
szinten  is  meg  tudjuk  jeleníteni  lelkünkben  élő 
szexuális  vágyainkat  és  olyan  örömökre  tehetünk 
szert, amelyeket addig nem is ismertünk.

°A Szűzies szexuális lélek
A Szűz szerepkörének misztikussága és izgalma, már 
az  ókori  istennőknél  megjelenve  mutatja,  milyen 
régóta  foglalkoztatja  az  embereket  a  szűziességben 
rejlő szexualitás. Hogyan is jelenik ez meg a lélekben, 

hogyan  jelenik  meg  bennünk?  A  visszahúzódó,  bátortalan  én  akkor  is  izgalmas,  ha  mi  hozzuk  elő 
magunkból és akkor is ha a partnerünk teszi ugyanezt. A szűz képe lelkileg és érzelmi szinten sokkal 
több szexualitást hordoz, mint amikor fizikailag nézünk egy szüzet. Érzelmi oldalunk, a lélek ugyanis a 
szexuális magány képében képes ezt felfogni és megjeleníteni. A szűz ugyanis képes individuálisan teljes 
lenni. Amikor önkielégítünk, ezt az oldalunkat hozzuk elő érzelmileg. Egy párkapcsolatban ez egy közös 
vagy közös de kölcsönös önkielégítés során jelenhet meg. Egy ilyen folyamat nem csak elmélyíti a lelki 
összetartozást, de kielégíti lelkünk szűzies szexuális oldalát. A szűz megjelenése lelkileg és szexuálisan a 
tapasztalatlan – érzése. Szintén érdekes, misztikus beteljesülés, amikor irányítunk vagy irányítanak. A 
tapasztalatlan szűz megjelenése egy-egy adott aktus közben szintén mély-lelki szinten képes szexuális 
beteljesülést  okozni.  Önmagunk  testének  felfedezése  teljes 
külső irányítás alatt, olyan lelki eksztázis eléréséhez vezethet, 
amely új távlatokat nyithat nemi életünkben.

°Az Érett szexuális lélek
Az  Erős,  Tapasztalt,  Érett  olyan  jelzők,  melyeket  fizikailag 
többnyire elvárunk szexuális partnerünktől. Sokszor azonban 
pont emiatt válik unalmassá, egyhangúvá a szex. Érzelmi és 
lelki szinten a érettség leginkább a befogadás és az elfogadás 
képében jelennek meg.  A tudás, melyet nemi életünk során 
szerzünk  mindig  vágyik  újabb  és  újabb  élmények 
megtapasztalására,  így  az  érett  szexuális  lélek  az,  amelyik 
tanulva  tanít  és  tanítva  tanul.  Amely  befogadja  partnerét 
minden  formában  és  elfogadja  partnerét  minden 
megnyilvánulásában  szexuálisan.  Ezen  kettő  folyamatot 
azonban  a  másik  megértésével  és  gyakorlatilag  az  érzelmi 
magáévá  tétellel  éri  el.  Az  érett  szexuális  felfogásban  a 

rnyak 2010. Mabon  X. vfolyam 6. sz mÁ – é á



szexuális  viszonyok  elfogadásában  és  az  aktusok  minőségében  jelennek  meg  leginkább  ezek  a 
folyamatok. Érezzük és vágyuk a minőség szinten tartását és lehetőség szerinti emelését – ez az érett 
szexuális lélek.      

°A Skizoid szexuális lélek
Fizikai szinten sokan játszanak szerepeket az aktusaik 
során.  Érzelmi szinten a szerepek külső megjelenítése 
nélkül pusztán érzelemből sokkal több szerepet tudunk 
a  magunkévá tenni és  kiteljesedni  benne.  Az érzelmi 
szerepkörök  tárháza  gyakorlatilag  végtelen,  hiszen 
minden érzelmi alapú szerepkör árnyalható.  Vegyünk 
példának  okáért  egy  általános  szexuális  játékot,  ami 
fizikai szinten ismert: ártatlan fiú/lány és gonosz csábító 
szerepek. Érzelmileg ha megtöltjük ezeket ezer és ezer 
féle változatot kaphatunk és ezek a karakterfinomságok 
egy aktus során is változhatnak. Egy ártatlan lány lehet 
szemérmes, zárt, szűzies, rejtetten vadóc típus, félénk, 
titokzatos,  álmodozó  stb.  A  skizofrénia  ebben  az 
esetben  szintén  nem a hagyományos  értelemben vett 
pszichés  betegségként  jelenik  meg,  hanem  mint 
váltogatható belső érzelmi világ, ami szex közben élünk 
meg. Az ember bámulatos átérző képessége és fantáziája 
teszi  lehetővé,  hogy  ténylegesen  átérezze,  milyen 
amikor egy ártatlant meg ront egy vad csábító szerető és 
a  magáévá  teszi.  Az  aktus  közben  a  szende  ártatlan 

szerepből  kifejlődhet  a  kíváncsi  ártatlan  szerepköre,  aki  mindent  ki  akar  próbálni,  majd  végül  az 
ártatlanság őszinteségével képes kielégülni.  

°A Kiégett szexuális lélek
Testi  szinten  való  kiégés,  aszexuális  jel  és  testi  érzés. 
Idegenkedünk tőle,  mert  úgy gondoljuk,  hogy a kiégett 
ember, nem képes a szexuális örömszerzésre. Lelki szinten 
azonban a kiégett szexualitás nem pusztán unalom és az 
életösztön,  a  szaporodási  vágy  eltűnését  jelentheti.  A 
legevidensebb  megjelenése  a  kiégett  lelkiség 
megjelenésének, amikor partnerünket nem ébresztjük fel, 
hanem álmában hozzuk izgalomba. Ilyenkor éljük ki ezt a 
lelki érzést, hiszen olyasvalakivel akarunk szeretkezni, aki 
nem reagál erre – mint egy szexuálisan érdektelen ember. 
Ugyanez a helyzet ha mi vagyunk a „szunnyadó”, kiégett 
alakok  és  minket  tesznek  álmunkban  magukévá  a 
partnereink. Az erőszakos szexuális közösülés is ennek a 
megnyilvánulása..  Félreértés  ne essék,  itt  nem tényleges 
erőszakról  beszélünk,  csupán  szexuális  játékformáról 
fizikailag,  amelyet  a  lélek,  mintegy  szenvedélyes,  ám 
erőszakos  közösülésnek  él  meg.  Ilyenkor  az  egyik  fél  a 
kiégett, a „ nem szexuális „ fél, amíg a másik erőszakosan 
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közösül mégis vele. Ilyenkor, bármely szerepkörrel a Kiégett szexuális lélekrészünk teljesül be.

Nyilván vannak kisebb-nagyobb szexuális szerepek és olyan élmények, amelyeket máshogy él meg az 
érzelmi-én, mint a fizikai. Közösüléseink alatt érdemes odafigyelni mindarra, amire vágyunk kapni és 
adni. A partnereknek érdemes beszélni ezekről a rejtett vágyakról, hiszen amit biztosan állíthatunk: a 
rejtett, titkolt vágyaink beteljesülése a szexuális önkifejezésünk magja. Sokan félik megosztani vágyaikat, 
mert szégyenérzetük támad a gondolattól is, hogy beszéljenek róla. Ám az a partner, aki nem fogadja el 
lelkünk szexuális  vágyait  és  ezen  nem is  kíván változtatni,  nagy valószínűséggel  nem illik  hozzánk 
szexuálisan.    

- Animreh-

Az lomidÁ ő
A világ másik fele

Az ember  sok mindent  tud a  világról.  Tudja, 
hogy a Föld a Nap körül kering, a Hold a Föld 
körül.  Atomokat  hasítottunk,  bejártuk  az 
univerzum zugait,  és a kérdések csak gyűlnek 
és gyűlnek. Ezek az adatok egy ma élő ember 
számára  talán  fontosak  lehetnek,  talán  nem. 
Minden esetre egy hétköznapi ember nem sok 
hasznát  veszi.  Az  embereknek  egy  dolog  a 
fontos, hogy boldogan éljenek.
Az ember boldogság utáni sóvárgása könnyen 
visszaeredeztethető.  Megfigyelhető  minden 
mozdulatunkon,  minden  gondolatunkon, 
minden  cselekvésünkben.  Ez  az  életösztön. 
Mert  mik  vagyunk  mi,  ha  nem  állatok, 
amiknek megadatott  az esély,  nagyobbra nőtt 
az  agyunk,  képesek  vagyunk  tudatosan 
gondolkodni, tudatosan élni? De az ösztön nem 
tűnt el, csak elhalványult, átalakult. 
Bármi,  amit  teszünk,  a  kényelmesebb  élet 
érdekében  tesszük,  hogy  biztosítsuk 
magunknak a teljes életet, a boldog életet, hogy 
egyáltalán  élhessünk.  Az  igényeink  viszont 
megváltoztak,  és  ezt  csak  és  kizárólag  a 
rengeteg  tudásnak  köszönhetjük,  amiket  az 

évezredek során felhalmoztunk.
Az ember viszont, még ilyen sok tudás mellett is bizonytalan. Azon gondolkozunk nap, mint nap, hogy 
jól tesszük-e azt,  amit teszünk, helyes-e az, ahogy haladunk előre az életben,  de a választ csak saját 
magunk tudjuk. Pedig a válasz egyszerű: a választ nem tudjuk megérteni.
Jézus a következőt mondta: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa.” Mondása 
nem takar mást,  mint boldogok a tudatlanok, mert a válasz a kezükben van, és élhetnek is vele. Az 
ember nyomorúságát az a rengeteg fölösleges tudás okozza, amit oly hosszú éveken át tanul, használ, és 
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ettől boldog. Lehetne. De mégsem az, mert tudásra szomjazik, vagyonra szomjazik. Életre szomjazik.
A titok nyitja, maga a titok. A válasz a kérdésre, maga a kérdés, vagy ami a kérdés mögött lapul. A válasz 
a kérdésre az, amiért feltesszük magunknak a kérdést. 
Egy  dolgot  nem tud  az  ember,  tovább 
látni  annál,  mint  ami  van.  Pedig  a 
dolgok  sokkal  többet  rejtenek,  mint, 
amit a mi lekorlátolt, „hiszem, ha látom” 
agyunkkal  képesek  vagyunk  felfogni. 
Mindaz,  ami  körbevesz  minket,  ami 
mindennapi  vagy  nem  mindennapi 
életünkben  jelen  van,  csupán  a  teljes 
világ  ötven százaléka.  Csak gondoljunk 
bele!  Mennyi  minden  van,  amit  az 
emberi  agy  nem  képes  felfogni.  A 
szemünk nem képes látni, a fülünk nem 
képes  hallani.  Vannak  ilyenek,  ezeket 
tudományos tények bizonyítják.
A szél nem véletlenül fúj, az alma nem 
véletlenül  esik  le  a  fáról.  Magyarázat 
természetesen  van,  a  levegő 
hőmérséklet,  gravitáció  stb.  De  hogy 
ezek a dolgok miért vannak, nem fogunk 
tudni  rájönni  sohasem.  Mert  agyunk 
lekorlátolt, csak azt tudjuk, amit látunk.
Az ausztrál bennszülött törzsek hisznek 
az úgynevezett Álomidőben. Az álomidő 
nem más, mint a világ azon része, amely 
az ember elől láthatatlan maradt. Ha egy 
kicsit elgondolkozunk, az ember még nagyon fiatal, fiatal a tudata, és még kevés ideje uralkodunk ezen a 
bolygón. De mi lehetett itt, mindenhol, mielőtt az ember elkezdte felfogni a dolgokat?
Mindazt,  amit  látunk,  hallunk,  csak az agyunk mutatja  számunkra olyannak,  amilyen.  De ezeken a 
dolgokon kívül létezik egy ún. más fajta világ. Talán nem is olyan, mint ez, talán leírhatatlan, de ott van. 
Mert tudjuk, nélküle nem működhetne a világ, megállna a tudomány.
A világban, az életünkben mindenhol jelen van a kettősség. Férfi – nő, jó – rossz, világos – sötét stb. Az 
ember folyton a párokat keresi, mert az életösztön azt súgja neki, hogy a dolgok, csak egymást segítve, 
ösztökélve juthatnak előrébb. 
Ilyen kettősség a tér és az idő fogalma. A tér itt van, érezzük, utazhatunk benne, látjuk. Halljuk a benne 
terjedő hangokat. Az időt nem ismerjük. Nem tudunk benne utazni, nem tudjuk igába vonni. És mégis 
tudjuk, hogy létezik, mert öregszünk, a levél lehullik a fáról. Nélküle megállna a világ.
Az  életünk  tele  van  ilyen  ismeretlen  dolgokkal.  Az  érzelmeink  lehetnek  kémiai  alapúak,  biológiai 
alapúak. De ezek a magyarázatok csak a létrejöttük tényét állapítja meg, az okát nem. Szeretünk, mert az 
agyunk azt mondja, szeressünk. Gyűlölünk, mert az agyunk erre kényszerít. De hol vannak a szeretet és 
a gyűlölet? Nem tudjuk megfogni, nem látjuk. Viszont mégis van, mert érezzük, sőt tudunk róluk. Talán 
ugyanott keringenek ezek a dolgok, ahol az idő is fut, az Álomidőben.
Egy dolgot azonban még nem tudnak az emberek. Mitől lettünk mi emberek? Mitől vagyunk mások? Egy 
állat nem foglalkozik ilyesmikkel, csak éli az életét, ösztönökkel. Az embernek mi adatott meg, hogy 
máshogy  lássa  a  dolgokat?  Hogy  uralkodjon  a  világunk  felett,  mert  lássuk  be,  nem  mi  vagyunk  a 
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legerősebb faj ezen a bolygón.
A válasz egyszerű. Megkaptuk az éntudatot, a tudatot, a gondolkodást. Ez választ el minket az állatoktól. 
Mi kaptunk egy szeletet a felfoghatatlanból, hogy rendelkezzünk vele, és alkossunk, romboljunk vagy 
tegyünk  bármit,  amihez  kedvünk  tartja.  A  tudatunk,  a  gondolkodásunk  egy  szelet  az  Álomidőből 
(nevezzük ennek most), amit ha ügyesen használunk akár meg is tapasztalhatjuk azt.

Az Álomidő ott van mindenhol. 
Mindent  körbevesz,  mindenben 
benne van. A szék, nem csak egy 
tárgy.  Ez  csak  a  fele  az 
egészének.  A  székre  az  ember 
leül,  ha  fáradt,  megpihen.  Ez 
teszi  a  széket  teljessé,  ettől  lesz 
száz százalék. A fa sem csak egy 
növény,  ami  megnő,  aztán 
elpusztul.  A fa gyümölcsöt hajt, 
madár fészkel rajta, árnyékot ad, 
ha tűz a nap. Ez a fa. Ez a száz 
százalék,  amit  az  ember  a 
gondolataival told hozzá ahhoz a 
félhez,  amit  az  univerzum 
számunkra elérhetővé tett.

Földünkön  jelenleg  számtalan  vallás  van.  Ezek  a  vallások,  mind  ugyanabban  hisznek,  ugyanazt 
tapasztalják meg, ezt a másik felet. Van, aki Istennek hívja, van, aki Nirvánának, van, aki Allahnak vagy 
egyébnek. Ezek csupán behelyettesítései annak a dolognak, amit az ember képtelen felfogni, mert vak, 
siket.
Írásom elején a tudást emlegettem. Mindaz a tudás, amit összeszedtünk, csupán az ötven százaléka a 
teljes  tudásunknak.  A  miértre  a  válasz  ott  van  a  fejünkben,  a  homlokunk  mögött.  Az  a  kis 
megfoghatatlan dolog, ami mindenkinek van, mindenkinek megadatott. 
A katolikus keresztények ezt hívják szentléleknek. Mindünkben ott van a mennyország, csak be kell 
fogadni, észre kell venni. És a szemünk kinyílik, megtanuljuk a dolgokat a teljes valójukban tapasztalni. 
Ezt  a  fajta  érzékelést  nevezik  harmadik  szemnek  is,  ez  bizonyítja,  hogy  mennyiféle  bonyolult 
behelyettesítés van mindarra, amit én most itt nemes egyszerűséggel leírtam.
Kérdezhetik, hogy tanuljuk meg ezt! Hát kérem, emberek vagyunk. Ezt nem kell tanulni, ez bennünk 
van.  Tegyük  kicsit  félre  a  mindennapi  gondjainkat,  hallgassuk  az  eget,  nézzük  a  madarak  hangját, 
szagoljunk bele a melegbe, mert a gondolataink előtt nincsenek határok. 
Higgyünk abban, amit a gondolatunk diktál. Kövessük az érzéseinket tűzön, vízen. Ha az ember egy 
kicsit  is  megszabadul  a  mindennapok  által  a  szemére  terített  fátyoltól,  meglátja  a  másik  felét  a 
dolgoknak. Ez a másik fele tartja egyben a világot, emiatt élünk, emiatt halunk meg. 
Itt az ideje, hogy felfedezzük a világ másik felét is!
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B lv nyosv rá á á

Az ősi áldozókövek, kultuszhelyek emlékeit őrzi Magyarországon ma is jó néhány helynév: a Hargitai 
oltárkő,  Áldomás  feje,  Tűzhalom,  Pogányvár,  Tündérvár,  Boszorkány-kő,  Bálványkő,  Bálványos.  Az 
erdélyi Pogányvárról szól az a hiedelem, hogy a várnak különben már nyomás sem viselő hegy üregei 
minden kilencedik évben megnyílnak, s belőlük tündérek járnak a közeli kútra vizért. 

A Kézdivásárhelytől  északnyugatra  fekvő Bálványosfürdő fölé emelkedik az  1040 m magas meredek 
sziklahegy,  melynek  tetejét  az  ősi  Bálványos  vár  romjai  koronázzák.  Bálványos  várát  a  hagyomány 
szerint Az Apor nemzetség építtette I. István korában. Miután a király legyőzte a pogány Gyulát, Apor 
idemenekült és várában zavartalanul áldozhatott az ősi bálványoknak. Jókai így ír róla: „Négy emeletre 
volt a  torony építve:  azokban álltak a bálványok. ...  Esztendőben egyszer,  a  csillaghullás napján (ma 
Lőrinc napjának  nevezik)  eljöttek a  föld  alatti  úton e  toronyba  a  táltosok,  a  gyulák,  a  horkázok  és 
rabonbánok. Ez volt az óév utolsó napja.  Az égről is  ekkor dobálják le az ócska csillagokat, s  újakat 
gyújtanak meg helyettük;  a  földön is  kioltogatják  mindenütt  a  tavalyi  tüzeket,  s  új  tüzet  gyújtanak 
Bálványos várában: onnan osztják azt szét a vidéken élő híveknek. Ekkor hát fáklyafénynél végigjárják a 
vallás fejei mind a négy emeletét a toronynak, s kezeikkel érintik a négy bálványt. 

Az egyiket a Föld isten adta. Csodálatos, félig ember, félig hal alakú kő az: így termett a földben, senki 
sem csinálta más, mint maga a föld... A másik bálványt a Víz isten alkotta: mai nap özönfának nevezik. 
Óriás  fatörzs,  ami  a  Fekete  Ügy  vizében  koromfekete  kővé  vált.  Fejsze  nem  fogja,  s  szikrát  ad  az 
acélütésre. ...  A harmadik a Lég isten bálványa: egy roppant nagy lebkő, ami itt esett le a Bálványos 
mellett, letört darabjából készült az a pallos, amivel a székely fejedelmek megtették a „napvágást”... A 
negyedik a Tűz isten bálványa. A kovásznai sárokádó pokolkéménynek egyszer eszébe jutott sár helyett 
tüzet és olvadt érceket okádni; akkor dobta ki ezt a bálványt; olyan az, mint egy kétfejű ember, térdén 
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guggolva. Mind a négy bálványt maga az istenség alkotta, az küldte. 

A várból az első hajnalhasadásra lejönnek a hatalmasak a tűzhalomhoz. A rabonbán fiaival, a táltos, a 
horkáz, a gyula, a billogos, a perestoldó, a garaboncok, a fegyveres vitézekkel. A tűzhalom két oldalán 
fehér lapos kövek vannak sorba rakva, azokon az öregek telepesznek le, keletről a férfiak, nyugatról az 
asszonyok. 

Ott az asszonyok mind kiürítik a tűzhalomra a fazekaikban hozott parazsat, s azt a gyula, egy illatos 
füvekből készült pemetével tiszta forrásvizet fecskendezve a tűzre, mind eloltogatja. A tűzoltás alatt nem 
szabad beszélni. Így kell akkor tenni, mikor az eleven parázs hideg, holt szénné átválik... 

Mikor a tűzoltás áldozatának vége, akkor előhoznak egy nagy fakereket. Annak a küllői kilencféle fából 
készültek.  Ennek  a  keréknek  az  agyán  egy  hosszú  kőrisfa  rudat  tolnak  keresztül;  ezt  kell  két  szűz 
legénynek addig dörzsölni a kerék agyán át, míg az meggyulladt tőle, így támad az új tűz... 

A tűzáldozat eltartott késő estig. Már az „áldomáscsillag” is feljött az égre,  mire vége lett az ünnepi 
szernek. Akkor aztán szerteszét minden halmon kigyulladtak az örömtüzek.” 

Szic lia "t nd res" boszork nypereií ü é á

Szicília "tündéres" boszorkányperei a 16. század végétől a 17. század közepéig folytak. Igen különleges 
helyet  foglalnak  el  a  boszorkányperek  történelmében,  mivel  ezen  tárgyalások  során  a  népmesék 
tündérnépével való kapcsolatok adták a vád legfőbb pontját. 

A palermói halászasszony

A palermói  halászasszony  ismeretlen  nevű,  itáliai  nő  volt,  akit  a 
palermói inkvizíció elé állítottak 1588-ban, mivel azt állította, hogy 
kapcsolatban áll a tündérekkel.  Vallomása az egyik első volt azok 
sorában,  akik  emberek  és  tündérfélék  közötti  találkozásokról 
számoltak be. 

A halászasszony azt mondta bíráinak, hogy amikor nyolc éves volt, 
egy csoportnyi nővel kecskéken repkedett egy hatalmas síkság felett 
Nápoly környékén, melynek neve Benevento, és ott egy vörös bőrű, 
fiatal  fiút  és  egy  gyönyörű  asszonyt  látott  trónon  ülve,  akiket 
Királynak és Királynőnek neveztek. A nők vezetője, aki odavitte, azt 
mondta a  halászasszonynak,  hogy térdeljen le  az elfek Királya és 
Királynője előtt, és ajánlja fel nekik szolgálatait, ezért cserébe gazdag 
és jóképű férfiakkal halmozzák el, akikkel kedvét töltheti, de többé 
nem szabad a keresztény istent és a szent szűzet imádnia. A vezető 
azt is hozzátette, hogy nem szabad Szűz Máriát emlegetnie az elfek 
előtt, mert ez rossz modorra vall. A halászasszony beleegyezett abba, 
hogy a Királyt Istenként, a Királynőt pedig Istennőként tisztelje, és felesküdött egy könyvre, melyet a 
vezető  tartott  eléje.  Testestől-lelkestől  az  isteni  párnak  ajánlotta  magát.  Ezután  étkekkel  megrakott 
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asztalokat hoztak elő, mindenki lakomázott és szeretkeztek. A halászasszony szerint rövid időn belül 
számos férfival  közösült,  majd úgy ébredt,  mintha álomból kelt  volna,  az ágyában,  mezítelenül.  Azt 
állította, nem tudta, hogy mindez bűnös cselekedet és a Sátán műve,  egészen addig, míg a pap fel nem 
világosította. De azt mondta, ezután is folytatta mindezen dolgokat, mert annyira boldoggá tették. Néha, 
mondotta, az elfek még azelőtt vitték el, mielőtt aludni tért volna, és gondoskodott volna róla, hogy férje 

és  gyerekei  észrevegyenek  bármit  is.  Az  állította, 
teljesen  ébren  volt  egész  idő  alatt.  Ilyenkor  az  éj 
végeztével szintén ágyában találta magát, de teljesen 
felöltözve. Azt is mondta, hogy a Király és a Királynő 
orvosságokat adott neki, melyekkel meggyógyíthatja a 
betegeket, így pénzt kereshet, és jómódra tehet szert.

Az  inkvizíció  azt  állította,  hogy  tündérek  nem 
léteznek,  a  bennük  való  hit  -  melyet  nem  szabad 
komolyan venni - a pogány babonák maradványa, s 
így  gyökerestől  ki  kell  irtani.  Úgy  vélték,  a 
vallomásban elmondottak vagy a nő álmának képei, 
vagy  pedig  nem  a  nem-létező  tündérek,  hanem  az 
igenis  nagyon  valóságos  boszorkányok  voltak  azok, 
akikkel  az  éjszakáit  töltötte,  démonok társaságában. 
Épp ezért kérdéseik elsősorban arra irányultak, hogy 
felmérjék, vajon álmodott-e az asszony vagy sem. Ha 
álmodott,  akkor  elengednék,  ha  nem,  akkor bizony 
boszorkány.  Végül  arra  a  következtetésre  jutottak, 
hogy igazán csak álom volt az egész. 

További esetek

1579 és 1651 között 57 nő és 8 férfi 
állította  a  szicíliai  inkvizíció 
ítélőszéke  előtt,  hogy  tündérekkel 
volt  kapcsolata.  Hozzá  kell  tennünk, 
hogy csak ebből az időszakból vannak 
feljegyzéseink,  nem  elképzelhetetlen 
tehát,  hogy  már  korábban,  vagy 
későbbi  időpontokban  is  tárgyaltak 
hasonló  eseteket,  melyekről  nem 
maradt fenn feljegyzés. Az inkvizíció 
boszorkányoknak  nevezte  ezeket  az 
embereket,  de  nagyon  gyakran  nem 
vették  komolyan  az  efféle  eseteket, 
mivel  az  Ördög  sosem  került 
említésre  a  vallomásokban.  A 
vádlottak  azt  mondták,  azért  hívták 
őket ezekre a gyűlésekre, mert "édes 
vérük" van. Sokan azt mesélték, csak 
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lélekben mentek el ezekre a találkozókra, míg testük továbbra is az ágyban feküdt. 

A szicíliai boszorkányperek általában enyhék voltak. A legtöbb esetben a vádlottakat elengedték, vagy 
száműzetésre, börtönre ítélték. Halálböntetésre nagyon kevés a példa. A vádlottak kínzás nélkül, önként 
tették meg vallomásokat. A feljegyzések szerint nem szégyenkeztek amiatt, amit tettek, és nem is voltak 
tudatában annak, hogy az egyház elítéli a tündérekkel való kapcsolattartást - a néphit erősen élt ezekben 
az egyszerű, paraszti származású emberekben. 

1630-ban Vicencia la Rosa-t, egy javasasszonyt hallgattak ki, és ítéletképp megtiltották neki, hogy valaha 
is ismét szóba hozza a tündéreket. Ennek ellenére később is mesélt az embereknek személyes, "házi" 
tündéréről,  Martinillóról,  aki  rendszeresen  Beneventóba  vitte  őt,  ahol  férfiakkal  szeretkezett  és 
gyógyítást tanult. Így ismét letartóztatták és száműzték Szicíliából egész életére.

A vádlottak között általános elképzelés volt,  hogy a tündérek szépséges, magas lények, akik fehérbe, 
vörösbe,  vagy  feketébe  öltöznek.  Férfiak  és  nők  vegyesen,  lábaik  macskamancsban  vagy  lópatában 
végződnek. Ötös vagy hetes csoportokban járnak, egy fiútündér fuvolázott vagy gitározott, míg a többiek 
táncoltak. Hét tündér együtt képes volt macskává változni, és valami  aydon nevű lénnyé, mely képes 
ölni is. 

A labirintusok titkai

A  labirintus-jelkép  valamennyi 
emberre  hatással  van,  bármennyire 
különbözzön  is  életvitelük,  mert  az 
emberiség közös ősi tudásának része, 
hiszen jelentése a fajt és a kultúrát is 
meghaladó tudat alatti szinten jelenik 
meg.  Ezt  bizonyítja,  hogy  számos 
változatban  ugyan,  de  ugyanazt  az 
alapszimbólumot  használták 
termékenységi  rituálékon,  halotti 
szertartásokon,  kegytárgyként, 
kertmotívumként,  rejtvényekben  és 
játékokban  vagy  kézimunkák 
díszítőelemeként. 

A  labirintus  az  emberiség  erőteljes 
szimbólumai  közé  tartozik.  A 
legkorábbi  ábrázolások  a  Földközi-
tenger mellékéről  ismertek.  A görög 
eredetű labirintus szó arra a mítoszra 
utal,  melyben  Daidalosz  a  krétai 
Minósz király kérésére útvesztőt épít 
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a  szörnyeteg  Minótaurosz  lakhelyéül.  Soha  senki  nem  találta  meg  ennek  a  labirintusnak  a  pontos 
földrajzi  helyét,  bár  egyes  feltételezések  a  krétai  gortüszi  barlangrendszerre  utalnak.  A  korai 
labirintusábrázolások  sziklarajzok  voltak.  Keletkezési  idejüket  nehéz  pontosan  meghatározni.  A 
spanyolországi  Pontevedrában  találtaké  például  Kr.  e.  900–500,  az  olaszországi  Val  Camonicában 
felleltek pedig Kr. e. 750–550 közé tehető. A jelkép valamennyi földközi-tengeri országban megjelent 
tetőcserepeken,  edényeken,  agyagtáblákon,  érméken  és  pecséteken,  mozaiklapokon,  de  felbukkant 
Észak-Európában, Indiában, Afrikában és az amerikai kontinensen is. 

Az  útvesztő  a  mai  ember  számára 
rejtvény, olykor félelmetes kaland lehet 
a bejárattól a középpontig vezető helyes 
út  kiválasztása.  Egyetlen  dolog 
bizonyos,  hogy a  labirintus  szimbólum 
közeli kapcsolatban állt a halállal, mint 
ahogy arról  több síremlék és  sírbolt  is 
tanúskodik.  Emellett  a  közismert  kör 
alakú  útvesztők  hasonlítanak  a 
prehisztorikus  sírboltokba  vésett 
egyszerű  és  hármas  spirálokhoz.  Az 
útvesztők és labirintusok, melyek mind 
szándékukban,  mind  céljukban 
megkülönböztethetetlenek,  ily  módon 
talán az alvilág térképei, melyet a távozó léleknek követnie kell, s mint ilyenek, a halál szimbólumai. 
Egyidejűleg az újjászületést is jelképezhetik, mert ha a lélek be tud jutni a labirintus közepébe, a kivezető 
utat is követni tudja majd... 

Egyes labirintusrituálék egyértelműen a halálhoz és az újjászületéshez kötődnek.  Minden halott férfi 
szellemének ugyanazt az utat kellett bejárnia a holtak birodalmában, ám útközben szembe kellett néznie 
a női őrszellemmel. Amint egy lélek közeledett, az őrszellem kitörölte az ösvény egy szakaszát, ezáltal 
arra kényszerítve a lelket, hogy útja folytatása előtt egészítse ki a mintát, s így új életre szülessen. 

Angliában a gyeplabirintusok vonalai mentén haladtak a tavaszünnepek résztvevői. Ezek a szertartások 
az  újjászületést  képezték.  Míg  a  gyeplabirintus-rituálék  pontos  természetét  nem  ismerjük,  addig 
Skandináviában jól emlékeznek a kő útvesztőkben tartott versenyekre. És e kő útvesztők egyértelműen a 
tavaszi újjászületéshez, a termékenységhez kötődnek. 

A labirintusokat egyes tájakon szerencsét hozó varázstalizmánként használták. Skandináviában egykor a 
halászok  kőútvesztőn  sétáltak  végig,  a  jó  időjárás,  a  gazdag  zsákmány  és  a  biztonságos  hajózás 
reményében. Másutt ugyanilyen ábrázolásokkal védekeztek a gonosz szellemek és a farkasok ellen.

A  rómaiak  a  labirintust  a  görög  mítosz  illusztrálására  használták.  A  cremonai  mozaik  közepén  a 
Minótauroszt legyőző Thészeusz látható. Amikor a keresztények átvették a labirintus motívumot, saját 
vallási előírásaikhoz igazították annak jelentését: az ösvény az üdvözüléshez vezető út lett. 

Az angol templomok szintén őriznek említésre méltó útvesztőket. Cornwallban a Lewannick templom 
normann  szenteltvíztartójába  geometrikus  mintákat,  köztük  spirálisokat  és  egyszerű  labirintusokat 
véstek, a bristoli St. Mary Redcliffe templom tetejének kis domborulatán pedig 15. századi útvesztő van. 
A cambridgeshire-i Bourn templom és az elvi katedrális kövezetén is találtak labirintust, bár ez utóbbi 
már 1870-ben keletkezett. A zarándokok bűneik feloldozásáért esdekelve gyakran térden kúszva járták 
végig a kövezetre vésett útvonalat, amelyet Chemin de Jérusalemnek vagy a Jeruzsálembe vezető útnak 
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is  neveztek,  mert  ez  az  út  volt  az,  amely  segített  a  zarándokoknak  elmeditálni  a  keresztény 
eszményeken. 

Az angol gyeplabirintusok neve sok fejtörést okozott. Mizmaze, Julián (Julius Caesar) lugasa, Trója városa 
vagy  Pásztorverseny...  Minden  bizonnyal  fontos  szerepet  töltöttek  be  a  helyi  közösség  életében, 
különösen a tavaszi ünnepségeken.

Skandinávia  kő útvesztőkben bővelkedik.  A legismertebb példa talán a  Trojeborg (Trójai  vár)  Visby 
közelében,  a  Balti-tengerben  lévő  svéd  Gotland-szigeten.  Gyakran  kisebb  kavicsokból  vagy  nagy, 
gömbölyű kövekből alakították ki  a  tenger mellett,  ahol  a halászok használták őket a varázsrituálék 
során. 

A 16. században, amikor nagy divat lett a gyógynövénytermesztés,  valamint a rafinált mintát követő 
virágágyások, díszcserjék telepítése, népszerűvé vált a sövénylabirintus. A kerti útvesztő meghonosodott 
egész Európában, sőt távolabbi vidékeken is.  Noha bonyolultságuk miatt lenyűgözőek, nyilvánvalóan 
semmi közük az ősi labirintusokhoz. Leginkább abban különböznek, hogy nincs spirituális jelentésük. 
Eltérnek  a  zsákutcák  számában  és  abban  is,  hogy  a  középpontba  vezető  út  sokkal  könnyebben 
megtalálható  és  bejárható.  Ennek  ellenére  egy  jól  megtervezett  sövénylabirintus,  a  maga  szűk 
ösvényeivel,  magas,  sűrű,  gondozott  bokraival  hátborzongató  élményt  nyújthat  a  benne 
elővigyázatlanságból  eltévedő  utazónak.  A  sövénylabirintusok  mindmáig  megőrizték  varázsukat.  Az 
angliai Longleat House tiszafa útvesztője, a maga 6185 négyzetméteres területével a világ legnagyobb 
sövénylabirintusa.
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2010 október 30-án megrendezésre kerül a  Kelta-WICCA Hagyományzőrzők Egyházának tagjainak és 
tanítványok  számára,  valamint  az  érdeklődőknek  az  egyházi  közös,  nyilvános  Nemzetközi  Samhain 
Fesztivál.  Mindenkit  szeretettel  látunk és  várunk,  mind az egyház tagjait,  mind érdeklődőket,  mind 
tanítványokat.

A  rendezvény  helyéről  az  arsoloss@wicca.hu  e-mail  címen  lehet  érdeklődni,  és  jelentkezni.  
A jelentkezéskor írd meg hogy hányan szeretnétek jönni, és kérek egy posta címet, ahová küldhetem a 
meghívót. 2010.10.15-ig jelentkezőknél 2010.10.20-a után postán küldjük a meghívót (meghívókat). A 
meghívót a helyszínen is át lehet venni.

A Fesztivál tervezett időbeosztása:

-13.00-14.30 érkezés, regisztráció; 
- 14.30–15.30 Caballus: Kelta ünnepek, Samhain-i varázslatok 
- 15.30-15.45 szünet
- 15.45-16.45 Mórocz Tibor: Kelta mítoszok és legendák
- 16.45-17.00 szünet 
- 17.00-18.00 Morgana: WICCA, az önkifejezés vallása
- 18.00-18.45 Szünet, hidegtálas vendéglátás
- 18.45-19.45 Samhain ünnepi rituálé
- 19.45-19.30 szünet - kelta újévi koccintás pezsgővel 
- 19.30 -23.00 Bran együttes koncertje és táncház 
A koncert közben:
- 20.30-21.00 Tombola
- 22.00-22.15 Bál Szépe választás eredményhirdetése 

A Fesztivált ezoterikus vásár kíséri. 

A Nemzetközi Samhain Fesztiválra belépés (lehetőség szerint) jelmezben. A legszebb jelmezeket díjakkal 
jutalmazzuk. Az lesz a Bál Szépe, akire a legtöbb szavazatot adták le a megjelentek. A meghívó 
mellékletében lesz a szavazó lap.

A részvétel ingyenes, amennyiben tetszett, jól érezted magad, a helyszínen elhelyezett adomány ládába 
teheted anyagi hozzájárulásod, adományod.

A helyszínen vásárolhatsz tombolát, amire a nyereményeket 20.30-kor kezdjük sorsolni. 
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	A palermói halászasszony ismeretlen nevű, itáliai nő volt, akit a palermói inkvizíció elé állítottak 1588-ban, mivel azt állította, hogy kapcsolatban áll a tündérekkel. Vallomása az egyik első volt azok sorában, akik emberek és tündérfélék közötti találkozásokról számoltak be. 

