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Az Esbatok k reö

Sokan  tudják,  hogy  a  Wiccák  teliholdünnepeket  tartanak,  de  kevesen  gondolnak  bele,  hogy  ezen 
holdünnepeknek ugyanúgy időszaki jellegzetességei vannak, mint a Sabbatoknak. A nyolcvanas években 
Peter Larkworthy írt cikket a holdakról és azok ősi neveiről,  s ezen cikk alapján hozta lérte  Merlin  
Sythove a holdnaptár  oly sokak által  jelenleg használt  verzióját.  Magyar nyelven azonban még nem 
jelent meg összefoglalás erről a rendszerről. 

Kérjük  az  olvasót,  ne  feledje,  az  elnevezések  ősiek.  A  természetközeli  ember  életének  kihívásait, 
eseményeit  idézi  egy  olyan  korból,  mikor  a  hideg  ellen  a  kandallóban  lángoló  fatuskók  adtak  csak 
védelmet; mikor a természet ajándékai, a termés és az állatok biztosították a megélhetést a tél során. Azt 
is kihangsúlyoznánk, hogy hold aktuális elnevezéséhez kapcsolódó hónap csak nagyjából stimmel. Ennek 
szellemében íme hát az évkör a Hold szempontjából:

Január: Hóhold (Snow Moon) ideje. A hó határoz meg ilyenkor szinte mindent - 
ha  túl  sok  van  belőle,  nem  tudunk  kimozdulni,  ha  kevés,  a  földben  rejtező 
növények, magvak elfagyhatnak, elpusztulhatnak. 

Február 1 Imbolc, a télűzés ünnepe. 

Február: Halálhold (Death Moon). Az élelem nagy része elfogyott. Az éhezés és a 
hideg következtében először a gyengék, majd sorban az erősebbek is feladják a 
küzdelmet, ha nem jön a megváltó meleg idő.  

Március:  Ébredőhold (Awakening  Moon).  Hirtelen 
világosabbak  lesznek  a  reggelek,  a  meleg  szinte  egyik 
napról a másikra köszönt be. A természet ennek hatására 

ébredezni kezd.  

Március 21 Ostara, a tojások és nyulak tavaszünnepe.

Április: Fűhold (Grass Moon). A kizöldült fű friss táplálék az álatoknak. A tavasz 
mindent áthat. 

Május 1 Beltane, a szerelem, a párválasztás ünnepe.

Május:  Vetéshold (Planting  Moon,  eredetileg  Corn 
Planting Moon). A zöldségeket, a gabonát vetjük el május 
elején.  

Június:  Rózsahold (Rose  Moon)  a  szerelem,  a  mély 
kapcsolatok időszaka. 

Június 21 Litha, a Tűz, a leghosszabb nap ünnepe. 
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Július:  Villámhold (Lightning Moon). Ezen időszakban gyakorta tapasztalhatók 
elektromos  viharok.  A  zúzódás-színű  felhőkben  felvillanó  villámok  és  a 
mennydörgés az istenek harcához hasonlatos. . 

Augusztus 1 Lughnasad, az aratás, az új kenyér ünnepe. 

Augusztus: Aratáshold (Harvest Moon). A gabona után a 
szőlő  az  alma,  az  őszi  gyümölcsök  betakarítása  jön.  A 
lekvárok, befőttek a vitamint, a bor és pálinka a meleget és jókedvet biztosítja 
majd a télen. 

Szeptember: Vadászhold (Hunters' Moon). A készletek vadhússal egészülnek ki, 
a szarvasbőgés ideje ez. 

Szeptember 21 Mabon, az őszi napforduló és a bor ünnepe. 

Október:  Vérhold (Blood  Moon).  Közelítünk  az  év 
végéhez.  Samhain  nevének  feltehetőleg  köze  van  a 
“slacht”, “slaughter” szavakhoz . Ilyenkor vágják le azon állatokat, amelyek nem a 
szaporulathoz kellenek, s ezek halála biztosítja, hogy az élők élhessenek télen. 

November 1 Samhain, az Újév ünnepe, mikor a világok kapui megnyílnak.

November: Fahold (Tree Moon). A legfontosabb változás, 
hogy az elsárgult falevelek lehullanak, ilyenkor gyűjt tüzifát a természeti nép. 

December:  Hosszú Éj Holdja (Long Night Moon). Litha 
közelében  járunk,  ezen  szent  éjszakán  van  velünk 
leghosszabb ideig Úrnőnk. 

December 21  Yule, a leghosszabb éj, az Újjászülető Fény 
Ígéretének ünnepe. 

Különleges szerepet kap az évkörben Jéghold (Ice Moon). 
Ha december és január során összesen három telihold van, a középső Jéghold. 
Legutóbb  2009  december  31-én  volt,  legközelebb  idén  december  24-én  lesz 
Jéghold. 
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gi vil g  egyiptomi alvil gÉ á – á

Az egyiptomiak hittek abban, hogy haláluk után újjászületnek egy másik, párhuzamos világban, de hová 
is  vágytak  ennyire?  A  legrégebbi  túlvilági  elképzelésekről  az  óbirodalmi  Piramisszövegekben 
olvashatunk, és ezek inkább égi világot emlegetnek. A fáraó sorsa „égbe menni” volt, a lélek a csillagok 
közé távozott. Ezt támasztja alá a másvilágot (egyiptomi nevén Dat vagy Duat) leggyakrabban kifejező 

hieroglifa is, mely egy körben lévő csillagot ábrázol . 

Ahogy teltek az idők,  úgy erősödött  azonban Ozirisz,  a 
túlvilági  isten  kultusza  a  nép  körében.  Ekkor  már 
nemcsak  a  halott  fáraót  azonosították  vele,  hanem 
mindenki  abban  reménykedhetett,  hogy  halála  után  ő 
maga is az istennel egyesülhet. A túlvilági élet mondhatni 
demokratizálódott,  amit  az  is  alátámaszt,  hogy  ekkortól 
már minden ember rendelkezett bá-val, azaz szellemmel, 
ami  korábban  szintén  csak  a  fáraó  és  az  istenek 
privilégiuma volt. A halottak népes birodalma így Ozirisz 
uralma alatt álló sötét, sok veszélyt rejtő földalatti világgá 
vált, amit csak éjszakánként világít meg a bárkáján utazó 
Napisten.  Emellett  azonban  mindvégig  megmaradt  az 
égbe szállás elképzelése is. 

Az ókori egyiptomiaknak sosem jelentett problémát, hogy 
egymásnak  akár  teljesen  ellentmondó  nézeteket 
fogadjanak  el,  és  e  hagyományok  egymás  mellett 
létezzenek. De joggal tehetjük fel a kérdést, hogy lehet a 
másvilág egyszerre az égben és a föld alatt… a válasz az 
egyiptomiak  kozmosz  elképzeléseiben  keresendő, 
méghozzá  egy  olyan  részben,  amit  ők  „alsó  ég”-nek 
neveztek. 

De tekintsük át a téma megértéséhez szükséges legfontosabb szférákat: 
• Az első az ég (Nut), amin a Napisten nappal haladt végig keletről nyugatra. 
• A második az akhet (horizont/fényhegy), ahol az ég és a föld találkozott, egyúttal ez volt a világ 

és a túlvilág, a felső és alsó ég határa, ahol a halott átalakult a földöntúli világ lakójává, valamint 
ahol a Nap és a fáraó is újjászületett. Az egyiptomiak úgy tartották, hogy minden napkelte a világ 
teremtésének, az első alkalomnak (sp tpy) a megismétlődése. 

• A harmadik rész az alsó ég, ahol a Nap éjszaka haladt nyugatról keletre (Ré napisten minden éjjel 
a bárkáján utazik az alvilági Níluson végig). Ez tulajdonképpen nem más, mint az ég ellenpólusa. 
Ahogy  a  Piramisszövegek  írják:  a  halott  útja  az  ég  mellett  vezetett,  ahol  a  csillagok  „lefelé 
nőnek”.   Így  érthető,  hogy is  vált  az alvilág  földalatti  régióvá,  ugyanakkor  a  föld  szemközti 
oldalán egy másik éggé. Az alsó ég tehát maga a Dat (vagy Duat), bár nem egyértelmű, hogy 
pontosan mi is tartozott ide, a teljes alvilág vagy csak egy része. 
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Egyes  források alsó  és  felső  Dat-ról  is  beszélnek.  Annyi  biztos,  hogy a  holtak Dat  lakói  voltak.  Az 
Újbirodalom  idején  a  terület  mélységét,  sötétségét  hangsúlyozták,  sőt  a  mélyén  az  ősvízre 
bukkanhatunk. A Nagy Aton Himnusz szerint ugyanis innen áradt a Nílus, a világot teremtő áradat, 
mely az ősvízzel, Nun-nal, a határtalan óceánnal analóg. Ez azonban már a kozmoszon kívül terült el, 
kívül esik a Maat-on, a kozmikus renden, melynek fenntartása a fáraó legfőbb feladata volt élete során, 
maga a káosz, amiből egyébként a rendezett világ létrejött, és ami burokként veszi körbe azt. 
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Hieronymus  Bosch  -  Tr famester,  vagy  a  s t né á á  
k vet je?ö ő

Hieronymus  Bosch (1450–1516)  németalföldi festő,  a 
művészettörténet talán  legtöbbet  vitatott  és 
legtöbbféleképpen  értelmezett  alakja.  Festményeinek  fő 
témája  az  emberi  bűnök,  gyengeségek  bemutatása  és 
ostorozása.  Alkotásain  a  szimbolikus alakok  és  tárgyak 
olyan  összetett,  eredeti  és  fantáziadús  ikonográfia részei, 
amelynek értelme még a saját korában is sokszor homályos 
maradt. Bosch arra használta a démonok, félig emberi, félig 
állati  alakok  és  gépek  képeit,  hogy  félelmet  és  zavart 
idézzen elő, s az emberi gonoszságot ábrázolja. 

Hieronymus  Boscht  először  1474-ben  említik  iratokban. 
1481-ben Bosch feleségül vette az előkelő, nála majd húsz 
évvel  idősebb  patríciuslányt,  Aleyt  Goyaert  van  de 
Mervenne-t,  aki  egy  házat,  valamint  egy  vidéki  birtokot 
hozott a házasságba. A hozomány nagyobb függetlenséghez 
segítette Boscht.

A Miasszonyunk  testvérület  tagja  volt  többek  között  Jó 
Fülöp, Habsburg Miksa és felesége, Burgundi Mária és Szép 
Fülöp is. A testvérek sorából és kapcsolataikon keresztül az 
udvarból  kerültek  ki  Bosch  megrendelői.  A  testvérület 
sokszor látta el megbízásokkal,  és a csekély tiszteletdíjból 
érezhető,  hogy  ezek  a  munkák  inkább  felajánlásként 
készültek.  Első  ismert  munkája  is  a  szervezethez 
kapcsolódik:  1488-1492-ben festette a Szűz Mária-kápolna 
oltárának  szárnyképeit.  A  testvérület  mellett  készített 
képeket a városi elitnek éppúgy, mint az arisztokráciának. 
Az első fennmaradt dokumentum, amely Boschként említi, 
a  Szép  Fülöp  által  megrendelt  és  azóta  elveszett  Utolsó 
ítélet című festményről kiállított bizonylat.

Bizonyosan  nem  jelenthető  ki,  hogy  tagja  volt-e  az 
Adamitáknak. Ez a szekta elsősorban a 2. ill. 3. században 
tökéletesedett  ki  Európában,  és  tagjai  Ádám  követőinek 
tartják  magukat.  A  rituálék  leginkább  ruhátlanul 
folytatódtak.  A  13.  századra  leginkább  a  katharokat,  cseh  testvériségeket,  anabaptistákat  üldöztek 
hasonló szertartások miatt, Bosch pedig nem ezeket az eszméket vallotta. 
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Bosch  művészete  minden  művészettörténészt  zavarba 
ejt. Mint ahogy életéről, úgy festményei keletkezésének 
körülményeiről  is  keveset  tudunk.  Jórészt  ismeretlen 
műveinek  sorrendisége  éppúgy,  mint  ihlető  forrása. 
Néhány festményének hitelessége még ma is  kétséges, 
mindenesetre  napjainkban  húszra  tehető  a  neki 
tulajdonított,  hitelesnek  elfogadott  képek  száma. 
Művészetének  kétféle  értelmezése  létezik  a  kutatók 
között. Az egyik szerint Bosch moralista, aki megrettent 
a saját vízióitól. A másik szerint egy tréfacsináló, akinek 
festészete  korának  szatirikus,  humoros  miniatúráiból 
táplálkozott.  Maró  kritikájú  műveivel  nemcsak  a 
társadalom  romlottságát  ítélte  el,  hanem  megmutatta, 
milyen  könnyen  válik  a  gyarló  ember  a  gonosz 
martalékává;  ez  emeli  művészetét  magasabb  erkölcsi 
szintre.

Bosch  képei  tele  vannak  már  megfejtett,  megfejtésre  váró  és  mai  tudásunk  szerint  megfejthetetlen 
szimbólumokkal. Sok szimbólum megfejtéséhez az a vizsgálat vezetett el, amelyen elemezték a brabanti 
közmondásokat,  beszédfordulatokat,  de  képei  sokrétű  jelentéstartamának  megértéséhez  nem  mindig 
jutottak  közelebb.  A  szimbólumok  általában  egy-egy  emberi 
gyengeséget  jelentenek,  legtöbbször  valamelyik  halálos  bűn 
(lustaság,  bujaság,  kevélység,  harag,  irigység,  fösvénység, 
falánkság) ábrázolásai.

• A medve a „harag” halálos bűnét jelenti, de jelentheti a 
férfibujaságot is. 

• A  varangyos  béka  –  amely  legtöbbször  egy  szereplőn 
gubbaszt – „bujaság” (ha a nemi szerven gubbaszt, célzás 
a  „bujaság”,  ha  a  mellen  vagy  az  arcon,  akkor  a 
„kevélység” bűnére), de lehet a hitetlenség szimbóluma 
is. 

• A fordított tölcsér a fejen: csalárdság. 
• A „csontcipő” a gonosz emberről tanúskodik. 
• A nyíl a gonoszságot jelképezi, ha egy férfi hátsó felében 

van, a romlottságot. 
• A  korsó  a  „bujaság”  szimbóluma;  általában  egy  bottal 

kombinálva alkalmazza. 
• A duda és a lant szintén a „bujaságot” szimbolizálja. 
• A hal a sátáni gonoszság jelképe. 
• A  bagoly  az  antik  mitológiával  ellentétben  nem  a 

bölcsesség szimbóluma. Bosch képein olyan szereplőkkel 
áll  kapcsolatban,  akik  valamilyen  alattomosságot 
eltitkolnak, vagy titokban a hét főbűn egyikének rabjai. 

• A megfeneklett hajó a lezüllött egyház szimbóluma. 
• A  hattyú  olykor  pozitív  jelentésű,  Mária  tisztaságát, 
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szűziességét szimbolizálja, más képeken viszont épp az ellenkezőjét jelentheti. 
• Az egyszarvú szintén több értelmű szimbólum: keresztényi szüzességet és férfipotenciát egyaránt 

jelent. 
• A virágszedés (gyümölcsszedés) nemi érintkezést jelent. 
• Az eper jelenheti a földi kéjt, a mohó élnivágyást, de lehet tisztán szexuális értelmű is. 
• Kutyafejű alakok: Domonkos-rendi szerzetesek, akiket gyakran neveztek az „egyház kutyáinak”, 

és rendkívüli ellenszenv vette őket körül a boszorkányüldözésben játszott szerepük miatt. 
• A szeder a testi élvezetek mulandóságát szimbolizálja, hasonló jelentéssel bír mint a széna.

Bosch  sok  képén  ábrázolt  egyszerre  elbűvölő  és  elrémisztő,  démoni figurákat  és  mesebeli  lényeket, 
emberi  testeket  hal-,  madár-,  disznó-  és  ragadozófejjel.  Festményeit  gnómokkal  és  szörnyekkel 
népesítette be. E lényeknek közös vonása, hogy a védtelen embereket kínozzák vagy kárhozatba viszik. 
Boscht  néhány művészettörténész megpróbálta  kapcsolatba hozni korának  eretnek szektáival.  Ennek 
élesen ellentmond az a tény, hogy műveinek legnagyobb gyűjtője a legkatolikusabb uralkodó, II. Fülöp 
spanyol király volt, aki a művész meglehetősen kis életművéből harminchat képet szerzett meg. A képek 
legtöbbje  ma  a  madridi Pradóban  látható.  De  más  előkelő  és  kevésbé  előkelő  megrendelők, 
művészetpártolók is megpróbáltak szert tenni egy-egy Bosch-képre.

 A későbbi korokban elhalványult az őt körülvevő megbecsülés,  és mint a homályos metamorfózisok 
festőjét tartották számon. A  19. században Johann Joahim Wincklemann szerint Bosch kifejezésmódja 
nélkülöz  minden  eleganciát.  A  20.  század elején  a  tudatalatti  tanulmányozásának  kezdete  és  a 
szürrealisták megjelenése kellett, hogy újra felfedezzék a késő középkor egyik egyedülálló művészét. 

 Egyre jobban terjed el az a nézet, hogy alkotásai során kenderfüstöt szívott, hogy extázisba kerüljön, és 
kapcsolatot teremthessen a démoni világgal műveinek sikeres elkészítése érdekében. A fű asszociációs 
készségre gyakorolt hatása miatt a szer hatása alatt állók nehezebben sajátítják el az új ismereteket, és a 
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megtanult dolgokra később nehezebben emlékeznek vissza. Ez a jelenség 
akkor  a  legszembetűnőbb,  ha  valaki  mind  a  tanulás,  mind  a  felidézés 
során a szer hatása alatt áll. Hosszútávú, rendszeres fogyasztás esetén a 
kognitív  folyamatokban  már  olyan  szintű  zavarok  is  felléphetnek, 
amelyek  a  szer  használója  számára  a  mindennapi  életben  való 
eredményes  részvételt  is  megnehezíthetik,  így  kizártnak  tarjuk,  hogy 
Bosch ilyen környezetben is ilyen maradandót tudott alkotni, és élni 66 
évet, mely a középkorban igen soknak számított. 

Jeroen van Aken, aki  később mint Hieronymus Bosch vált  a  középkor 
alkonyának  egyik  legvitatottabb  németalföldi  festőjévé,  festőcsaládban 
nevelkedett a hatalmi politika és a vallási megújulás korában. Ebben az 
időben a sátán nem csak a mesék és legendák világában létezett, hanem a 
mindennapokban is. Ekkor indult meg a boszorkányüldözés legszörnyűbb 
hulláma,  és  Európa valamennyi országában fellángoltak a  máglyák.  Az 
álszent  és  bigott  klérus  azonban  erősítette  a  kételkedők  táborát  is. 
Hieronymus  Bosch  ezt  a  világot  pellengérezte  ki  különös, 
elgondolkodtató festményein,  amelyek azért  is  ellentmondásosak,  mert 
egy ellentmondásos korban születtek.  A 20.  századi szürrealizmus által 
újrafelfedezett  középkori  festő  életéről  keveset  tudunk.  A  holland 

életrajzíró  regényében  azonban  számos  titokra  fény  derül,  és  egyre  több  részlet  kirajzolódik  a 
Gyönyörök kertje festőjének portréján.

El t lt llatok í é á

A történelem sötét  útvesztőiben  számos  példa  akad  az  inkvizíció  véres  kegyetlenkedésére.  Kevesen 
tudják, hogy a vérontás nem csak embereket, állatokat is érintett.

Európában a 13. - 18 század között többször is folytak olyan perek, melyben állatokat itéltek halálra 
boszorkányság vádjával. A legkorábbi feljegyzés Olaszországból származik, az Aosta völgyből, 824-ből, 
ahol egy csapatnyi vakondot ítéltek el és végeztek ki a mezők megrongálásáért. A legkorábbi francia eset 
ennél  sokkal  későbbi,  egy  disznó  kivégzéséről  szól  1266-ban,  Fontenay-aux-Roses-ben.  A  vádlott 
állatoknak  mind  az  egyház,  mind  a  bíróság  előtt  meg  kellett  jelenniük,  akik  emberi  szemtanúkat 
sorakoztattak fel. Néha még az is előfordult, hogy ügyvéd védhette őket, sőt, ugyanúgy megkinozták az 
állatokat,  mint  az  embereket,  vallomás  reményében.  Ha  az  állatot  bűnösnek  találták,  általában 
kivégezték - de legalábbis kiközösitették az egyházból. A háziállatokat általában felakasztották vagy élve 
eltemették, míig a vadállatokat élve elégették.

Hasonló tárgyalásokról szóló feljegyzések szép számmal léteznek. A legtöbb, bíróság elé állitott jószág 
háziállat volt, leggyakrabban disznó, de előfordultak bikák, lovak, tehenek is. Igen gyakoriak voltak még 
a kártevők, mint a patkány vagy a zsizsik. Megjegyzendő, hogy a disznó leginkább egy szerencsétlen, 
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bibliai  idézet  miatt  vált  célállattá,  mely  a  gadarénusi  ördöngösökről  szól,  és  melyben  az  ördögök 
belebújtak a disznókba, majd azok mind egy szálig a tengerbe vesztek. (Épp ezért, minden állatot, mely 
emberre támadt, az ördögtől megszállottnak véltek.) Továbbá, a középkorban az disznók gyakran egy 
szobában aludtak az emberekkel, és könnyen megtámadhatták a kisgyerekeket.

Azok az állatok azonban, melyeket azzal vádoltak, hogy familiárisai voltak valamely boszorkánynak, 
ritkán kerültek biróság elé, általában azonnal megégették őket. Különösen a macskákat irtották. A fekete 
macskának a boszorkánnyal való társitása IX. Gergely pápához kapcsolódik először, aki kijelentette, hogy 
az ördög gyakran jelenik meg fekete macska alakjában. A macskák gyorsan az eretnekség, pogányság 
szimbólumaivá váltak. Bárki gyanús volt, aki szerette a macskákat, és ez szerencsétlen módon igaz volt az 
egyedül  élő,  idős  asszonyokra,  akik  egyébként  is  gyanúsak  voltak  az  inkvizícó  szemében. 
Tulajdonosaikkal együtt több ezer macskát égettek el a máglyákon.

A salemi boszorkányperekben, 1692-ben John Bradstreetet vádolták meg azzal, hogy elbájolt egy kutyát, 
és az két kislányt is szemmelvert. A szerencsétlen állatot felakasztották, miközben gazdája elmenekült. 
Egy másik híres eset az angol polgárháború idején történt. A királypárti Rupert herceg jól ismert volt 
arról  a  szokásáról,  hogy hatalmas  kutyáját,  Boye-t  magával  vitte  a  csatába.  A harcok során a  kutya 
félelmetes hírnévre tett szert a parlament erői között, és úgy tartották, természetfölötti hatalommal bír. 
Végül úgy döntöttek,  Boye valamiféle familiáris  szellem lehet,  és  a  háború végén egy ezüstgolyóval 
agyonlőtték.

Nagyon  kevés  állat  kapott  felmentést,  mindazonáltal  tudunk  néhány  ilyen  esetről  is.  Egy  nőstény 
szamarat  1750-ben  a  francia  Vanvresben  például  felmentettek  a  "vadállati  kegyetlenség"  vádja  alól, 
miután  egy  pap  és  néhány  más  helyi  lakos  mind  vallomást  tett  a  szamár  erényességéről  és  jó 
magaviseletéről.  Senki sem állt  ki  azonban emberi  társa  mellett,  akit  boszorkányság vádjával  halálra 
ítéltek.

Nemcsak inkvizíciós  kivégzésekről  tudunk azonban.  I.  Elisabethről  tudni  lehet,  hogy élve  égetett  el 
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macskákat koronázási szertartása részeként. Az 1563-ban hozott angol boszorkánytörvény kijelentette, 
hogy macskákat tartani "a gonosz biztos jele".

Az utolsó ismert állatpert a svájci Délémontban tartották 1906-ban.

Az állattárgyalások külön csoportját képezhetik 
azok az esetek, amikor "vérfarkast" állitottak az 
inkvizíció  bírái  elé.  Ezek  különösen 
Franciaországban  és  Németországban,  a  16. 
század  táján  fordultak  elő.  Az  egyik 
legismertebb  ilyen  Peter  Stumpp,  "a  bedburgi 
vérfarkas",  akit  1589-ben  végeztek  ki.  A  férfi 
tehetős  földműves  volt,  befolyásos  tagja  a 
közösségnek.  Miután  megkínozták,  beismerte, 
hogy tizenkét éves kora óta gyakorlója a fekete 
mágiának.  Azt  állította,  hogy  az  Ördög  adott 
neki  egy  mágikus  övet,  melynek  segítségével 
képessé vált a metamorfózisra. Előbb kecskéken 
és birkákon élt, majd rákapott az emberhúsra. A 
kínzás  során  tizennégy  gyermek  megevését 
vallotta  be,  köztük  saját  fiáét.  Azt  is  vallotta, 
hogy  bujálkodott  egy  succubus-szal,  akit  az 
Ördög  küldött  neki.  A  férfit  vallomása  után 
kerékbe törték, forró fogókkal tíz darabra tépték 

a testét, majd lefejezték és máglyára vetették. Lányát és szeretőjét élve elégették Stumpp teste mellett. 
Hogy óva intsenek mindenkit a hasonló bűntől, a helyi hatóságok egy póznát emeltek, melyre rátették a 
kereket, és egy farkas figuráját, az egésznek a tetejébe pedig Stumpp levágott fejét.

Egy  másik  híres  eset  volt  a  francia  Gilles  Garnier  története,  aki  "St.  Bonnot  remetéje"  avagy "Dole 
vérfarkasa" néven is ismertté vált. Vallomása során a férfi azt állitotta, egy szellem jelent meg neki az 
erdőben,  és  mágikus  olajat  ajándékozott  neki,  melynek  segitségével  farkassá  tudott  változni.  Négy 
gyermek megölését és megevését vallotta be a kínzás folyamán, amiért végülis élve elégették.

A  farkasember  perek  Kelet-Európában  is  jelen  voltak.  Észtországban  például  nagyjából  100 
boszorkánypert  tartottak 1610 és  1650 között,  ezekből  18 feltételezett  farkasemberek ellen irányult, 
összesen 31 ember ellen. Különös módon azonban nem minden eset végződött kivégzéssel. Említésre 
érdemes egy eset Jürgensburgban, Livóniában 1692-ből. A nyolcéves Theiss vérfarkasnak vallotta magát, 
és  azt  állította,  hogy  más  vérfarkasokkal  együtt  évente  háromszor  felment  a  hegyekbe,  hogy 
megharcoljon  a  Sátán  boszorkányaival  és  varázslóival,  ily  módon biztositva  a  jó  termést.  A  bíróság 
megkisérelte Theisst rávenni arra, vallja be, hogy szerződést kötött az ördöggel, és a Sátán szolgálatába 
állt, de nem jártak sikerrel, ezért "mindössze" korbácsolásra büntették a fiút.
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A Gyertyaszentel  mond k iő ó á

Hogyan  is  kezdjünk  neki  ennek  a  rendkívül  gazdag 
témakörnek?  Gondolom,  a  legtöbben  Imbolc,  más 
néven Imbolg vagy Oimelc régi ünnepével kezdenék, 
melynek  neve  irodalmi  fordításban  az  "ünő  teje",  s 
melyet február elsején ültek. Ez jelöli azon időszakot, 
mikor  az  ünők  tejelni  kezdtek  a  tavasz  kezdetével. 
Néhány  szerző  úgy  véli,  hogy  az  elnevezés  a 
megtisztulásra  utal,  melyet  számos  rítusa  is  magába 
foglal.

Tekintet  nélkül  ezen  ünnep  eredetére,  később 
Brigid/Bridget/Bride  istennő  tiszteletének  lett 
szentelve. Brigid a költészet, a családi tűzhely, a család, 
a gyógyítás, a fémművelés, a tűz és a tanítás patrónus 
istennője.  Bizonyos  területekem  a  csatákkal,  az 
állatokkal,  és  általában  a  természettel  is  kapcsolatba 

hozták. Érdemes azonban megjegyeznünk, hogy mostanában több szerző is megkérdőjelezi az istennő 
tűzhöz  való  kapcsolatát.  Ezen  asszociációk  mellett  is  még  mindig  kicsit  bizonytalan  az  is,  hogyan 
kapcsolódott ez az istennő ehhez az ünnephez.

A  XViiI.-XIX.  századi  hagyomány úgy tartotta,  hogy Brigid  meglátogatta  az  erényesek  otthonait  az 
ünnep előestéjén. Ezen idő alatt szokás volt ruhadarabot, szalagot, egyéb öltözködési kelléket kitenni az 
ablakpárkányra  éjszakára,  hogy  megáldja  az  elhaladó  istennő/szent.  Úgy  tartották,  ez  megvédelmezi 
visekőjét a fejfájástól. Szintén szokás volt, hogy dús lakomával ünnepeljék a tél elmúltát ezen a napon. E 
lakoma  egy  darabját,  gyakran  kenyeret  vagy  süteményt 
ugyanarra  az  ablakpárkányra  tettek  ki  felajánlásként  az 
elhaladó istennőnek. Szent Brigitta keresztjét is megfonták, 
és  az  ajtók  fölé  függesztették,  hogy  üdvözöljék  őt  a  szent 
napon. A keresztnek négy egyforma karja volt, és némiképp 
hasonlított így a swasztikához.

Egy  másik  szokás  volt  felöltöztetni  egy  szalmabábút,  és 
kagylókkal,  kövekkel,  kristályokkal,  virágokkal  és 
ékszerekkel  feldíszíteni.  Ezek  a  díszek  akkor  kerültek  a 
bábúra,  amikor  körmenetben  hordozták  házról  házra,  és 
tisztelettel  adóztak  neki.  Néhány  területen  a  körmenetet 
fiatal  lányok  vezették,  akik  csak  fehéret  viselhettek,  a 
tisztaság és fiatalság jelképeként. Az idősebb asszonyok ágyat 
vetettek,  gyakran  azt  is  szalmából,  a  Bride  bábú  számára, 
mely mellé "női fából" készült pálcát helyeztek. Mindezt kántálás kísérte: "Bride, Bride, jöjj és vesd meg 
ágyad", vagy "Brigit, Brigit, jöjj, kész az ágyad", vagy egyéb, hasonló mondóka. Az ünnepséget követő 
reggelen a tűz hamvaiból jósoltak, hogy megállapítsák, az istennő valóban meglátogatta-e a házat. Ha 
valamely  jelet  találtak  a  hamuban,  az  mindig  jót  jelentett.  Ha  semmilyen,  Bridére  utaló  jelet  nem 
találtak,  az  viszont  rossz  ómen  volt.  Az  efféle  balszerencse  elhárítását  úgy  kellett  megoldani,  hogy 
hármas  keresztútnál  kellett  eltemetni  egy  kakast,  majd  pedig  füstölőt  égetni  a  házi  tűzhelyen,  még 
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mielőtt a következő este ágyba térnének.

Angliában érdekes mondókát ismernek ezzel a nappal kapcsolatban:

"Ma van Bride napja,

Lyukból kígyó surran,

Buckából kél királynő.

Nem bántom a kígyót,

a kígyó sem bánr engem."

A buckából kelő királynő a Földre visszatérő tavaszistennő. A kígyó lehet valóban kígyó, de lehet a 
"második tél" szimbóluma is. Könnyen meglehet, hogy ez a mondóka hívás, idézés volt valaha, az 
istennő szólítása, hogy védelmezze a földet a második tél (vagy a késői fagyok) ellen, esetleg védje 
meg elmondóját a kígyómarástól. Más elképzelések szerint mind a királynő/tavaszistennő, mind a 
kígyó valami pozitív dologra, a Föld újraéledő hatalmára és termékeny erejére utal.

A későbbi időkben ezek a szokások összemosódtak a fények ünnepének, a Gyertyaszentelőnek a 
szokásaival, mely február msáodikán ünnepeli Szűz Mária megtisztulását. Ezen a napon tért vissza 
Mária  Jeruzsálem  templomába,  hogy  megtisztuljon,  miután  életet  adott  Jézusnak. 
Gyertyaszentelőkoraz oltáron lévő összes új gyertyát felszentelték. Néhányat ezek közül a gyertyák 
közül elégettek a Szűz képe előtt, a többit hazavitték és a viharok és betegségek elleni védelmül 
égették el. Ez a szokás egészen a római időkig nyomon követhető, mikor az emberek körmenetben 
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járták az utcákat, gyertyákat és fáklyákat hordozva Februa istennő, Mars anyja tiszteletére. Ezt a 
szokást a keresztény egyház törölte el, s helyére a Szűznek gyújtott fények kerültek. 

Írországban  egy  különleges  jóslási  forma  is  kapcsolódik  a  Gyertyaszentelő  éjjeléhez.  Ezen  az 
éjszakán minden családtagról elneveztek egy-egy gyertyát, majd meggyújtották őket. Az halt meg 
először, akinek a gyertyája elsőként égett le, majd sorban a többiek.

Az  északi  angol-szász  országokban  régen 
süteményáldozatokat mutattak be isteneiknek Február 
hónapban,  melyet  Sol-monath vagy Süteményhónap 
néven ismertek. Elkézelhető, hogy a Brigidnek kitett 
kenyér vagy sütemény szokása is innen eredeztethető.
Világosan láthattuk, hogy a Gyertyaszentelő ünnepei 
eredetileg  a  tavasz  első  moccanását  köszöntötték. 
Nagyon  sok  időjárással  kapcsolatos  szokás  is 
kapcsolódik hozzá. Az egyik legismertebb a Mormota 
nap  Amerikában.  Úgy tartják,  február  másodikán  a 
mormota kimászik a földből a hosszú téli álom után. 
Ha látja az árnyékát, akkor visszamenekül, és még hat 
hétnyi tél köszönt a földre. De ha nem bújik vissza, 
akkor korai tavasz fog beköszönteni. 
Ismerünk egy mondókát is:

Ha a Gyertya szentelője világos és tiszta,
Zord tél után második jön idén bizony vissza.

A kontinentális Európa nagy részén ekkora már vége a télnek, de északon, és Amerikában más a 
helyzet, ott jobban félték s gyakoribb volt a második tél. A következő mondóka a földműveseket 
figyelmeztette arra, hogy nem mindig jön időben a várvavárt tavasz:

"Fele fád és fele szénád
Gyertyaszentelőn legyen."
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Litha

Körhúzás.
Idézés, tisztítás.

Az  Üst  az  oltár  elõtt,  tele  vízzel,  nyári  virágokkal 
díszítve.

A jelenlevõk, férfiak és nõk váltakozva körbeállnak.

A Fõpapnõ északon áll, az Üst elé, felemeli a pálcát, 
botot, seprût, megidézi a Napot:

"Mennyek  Hatalmasa,  Nap  Hatalma,  megidézünk 
téged õsi neveiddel,

Michael, Balin, Arthur, Lugh, Herne. Jöjj újra, mint 
rég,  földjeidre.  Emeld  ragyogó  fénylándzsád,  hogy 
megóvj  minket.  Futamítsd meg a  sötétség hatalmát, 
adj  nekünk  dús  lombú  erdõket  és  zöld  mezõket, 
virágzó  ligeteket  és  érlelõdõ  gabonát.  Hadd  álljunk 
látomásod hegyén és mutasd meg az utat az Istenek 
szerelmetes birodalmába."

A Fõpapnõ pentagramot rajzol a Fõpapra a pálcával.

A Fõpap a nap járásával megegyezõen elõrelép, elveszi a pálcát csókkal, belemeríti azt az Üstbe, s így 
szól:

"A lándzsa az Üsthöz
A dárda a Grálhoz,
A lélek a testhez,
A férfi a nohöz,
A Nap a Földhöz." 

Tiszteleg az Üst felett a Fõpapnõnek, csatlakozik a többiekhez kezében a 
pálcával.

A Fõpapnõ felveszi a szenteltvízhintõt, az Üst mellé áll, így szól:

"Táncoljatok  Cerridwen  Istennõ  Üstje  körül  és  legyetek  megáldva  a 
szenteltvíz érintésétõl,  ahogy a Nap, a Fény Ura az élet vizeinek jelében 
érkezik ereje teljében."

A jelenlevõk körbetáncolják az oltárt és Üstöt, a Fõpap vezeti oket a 
pálcával.

A Fõpapnõ meghinti õket, ahogy elhaladnak.

Sütemény és bor.

Minden más tánc, rítus, játék, ahogy a Fõpapnõ és a jelenlevõk kívánják.
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Lughnasad

Ha lehetséges, seprűkön, botokon lovaglás.
A Találkozás Tánca, ha lehetséges.

Körhúzás.

Tisztítás.

A Főpapnő Istennő testtartásban.

A Főpap idéz:

"Ó mindannyiunk Hatalmas Anyja, minden termékenység Anyja, adj nekünk gyümölcsöt és gabonát, 
csordákat és nyájakat és gyermekeket a törzsnek, hogy hatalmasok lehessünk, rózsás szerelmed által 
szállj alá szolgád és Főpapnőd, (név) testébe."

A Főpap ötszörös csókot ad a Főpapnőnek.

Gyertyajáték: A férfiak körbeülnek, kézrol kézre adnak egy meggyújtott gyertyát. A nők kívül formálnak 
kört, megpróbálva a férfiak válla fölött elfújni a lángot. Akinek kezében kialszik, háromszorosan 
megtisztíttatik, s ötszörös csókot ad cserébe. Ez a játék addig folytatódik, míg a jelenlevők akarják.

Sütemény és bor, bármely más játékok.

Az Õrzők elküldése, kör felszámolása.

Lakoma és tánc.
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Mabon

Az oltárt  az  ősz  jelképeivel  díszítik;  tobozokkal,  makkokkal,  tölgyfaágakkal, 
kukoricával,  tüzet  és/vagy  füstölőt  gyújtanak.  A  szokásos  tisztítás  után  a 
jelenlevők körbeállnak, férfiak és nők felváltva egymás mellett. 

A Főpap Isten pózban az oltár nyugati oldalán.

A Főpapnő az oltár keleti oldalán, vele szemben, olvassa az idézést:

"Búcsúzunk tőled, Ó Nap, mindig visszatérő fény. A 
rejtett  Isten,  ki  mindörökké  jelen  van.  Eltávozik  a 
fiatalság földjére, ahol trónusán ülve uralkodik, bírája 
Isteneknek  és  embereknek.  A  levegő  seregeinek 
agancsos vezére. Ahogy a kör szélén láthatatlan állnak 
a Külső Terek Hatalmas Urainak alakjai, úgy rejtezik 
ő,  "a  bennünk  rejlő  Úr",  úgy  rejtezik  a  magban,  a 
frissen aratott gabona magvában, a hús magvában, a 
földbe rejtve, a csillagok csodás magvában. "Élet van 
benne, s az élet az emberek fénye", az, mi soha nem 
születik és soha meg nem hal. Ezért a Wicca nem sír, 
hanem örvendezik."

A Főpapnő a Mágushoz lép csókkal. A Főpap leteszi az 
athamét  és  a  korbácsot,  megcsókolja.  A  Főpapnő 
átadja neki  a pálcát,  vagy seprűt,  vagy botot (a régi 
időkben  thyrsust).  Együtt  vezetik  a  táncot,  a 
Főpapnőnél sistrum vagy csörgő, a Főpapnál pálca, a 
jelenlevők követik őket, háromszor az oltár körül.

Ezután gyertyajáték.

Sütemény és bor.

Nagy Rítus, ha lehet.

Táncok és játékok.

Fordította: Saddie LaMort
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Wiccafé

Nyílt  körbeszélgetés és  teázás minden héten,  melyre  szeretettel  várunk minden érdeklődőt, 
haladókat és kezdőket egyaránt, Wicca és mindenféle egyéb. pogány témában.

Helyszín: Fehér Holló teaház, Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 1.

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.
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