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A Madárleánz – Luxuria, avagy egy si termékenységi szimbólumő

Kalotaszeg  egyik  legősibb temploma  Magyargyerő-monostoron található, amely 1196-ban  épült.  A  templom  egyik híressége  az  1936-os  restaurálás során  megtalált  Madárleány dombormű,  amelynek  története  a honfoglalás  előtti  időkbe  nyúlik vissza,  ma  már  nagyon  keveset tudni  az  eredetéről.  A  dombormű egy  vastag  hajfonatú,  madártestű női  alakot  ábrázol,  akinek alsótestét  toll  borítja  és  lábai madárkarmokban  végződnek.  Egy szárnyas, illetve egy szárny nélküli sárkányt,  egyes  leírások  szerint kígyókat szoptat. A  legenda  szerint  a  falutól  nem messze volt  egy lapos tetejű hegy, amelyen Gyerő uraság vára állt. Ennek az uraságnak egyetlen leányát Borókának hívták.  A  vártól  nem  messze  volt  egy  forrás,  ahova  a  lány  mindennap lejárt vízért, amelyet még máig is Borka csorgójának neveznek. Egy szép napon itt, a forrásnál ismerkedett meg a kertész fiával (némely leírásban egy pásztorfiúval), akibe  beleszeretett.  Mivel  a  fiú  szegény  családból  származott,  csak  titokban találkozhattak,  de  hamar  kitudódott,  hogy  a  leány  szerelmük  gyümölcsét hordozza a szíve alatt. A vár ura hatalmas haragra gerjedt és dühében mind a fiút, mind a saját lányát le akarta fejeztetni. Ám felesége kérésére nem bántotta lányát,  hanem egy kolostort építtetett,  ahová bezáratta.  Ide települt  később a falu,  és  így  lett  a  neve Gyerőmonostor.  Eljött  a  szülés  ideje  és  Borka  világra hozott  két  sárkánykígyót,  amikor  ezt  apja  meglátta,  azonnal  megparancsolta, hogy pusztítsák el őket. Szerencsétlen leányt befalazták, a kígyókkal együtt. A  dombormű  szimbolikáját  illetően  megoszlanak  a  vélemények.  Egyes feltételezések szerint maga a dombormű keresztény szimbólum. A világ számos országának  templomaiban  találhatunk  hasonlót,  ahol  egy  női  alak  kígyót, sárkányt,  békát szoptat,  mint ahogy ez az alábbi képeken is jól  látszik.  Ez az ábrázolás,  a „fenevadakat” szoptató nő nem annyira ismeretlen kép, a luxuria (bujaság) egyik allegóriájaként jelenik meg egyes templomokban. 
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Az  adott  témában kutató  Kabai  Lizett  szerint  a  Madárleány  dombormű  „egy pogány-kori  termékenységi  istennőt ábrázolhat,  melyet  honfoglaló őseink egy névtelen  mestere  a  letelepedés  után  faraghatott,  tekintettel  arra,  hogy  ilyen súlyos  házibálványt  nem  valószínű,  hogy  a  vándorlások  során  magukkal szállítottak volna elődeink. Elveti a megesett és büntetésből kígyókat szoptató lány legendáját, tekintettel arra, hogy abban nem esik szó a madár altestről. A két  kígyó  az  égi  és  földi  teremtmények  szimbóluma  lehet,  mivel  az  egyik szárnyas, a másik szárnyatlan.”Az ábrázolás  hagyománya,  szimbolikája  messze  a  kereszténység előtti  időkre vezethető vissza. A mell a védelem, a gyengédség, a szeretet, a bőség, az anyaság, a  termékenység  szimbóluma.  Kehely,  amelyből  az  élet  árad,  az  újjászületés ígérete.  A  jobb  mell  a  Napot,  a  bal  a  Holdat  szimbolizálja.  A  tej  a  bőség,  a termékenység,  az  anyaság  szimbóluma.  Spirituális  szinten  a  szellemi  világba való beavatás, a tudás és a halhatatlanság jelképe. Számos kultúrában különleges szerepe volt a tejnek. Kínában az anyatej a fizikai és  a  szexuális  erő,  a  hosszú  élet  ősforrása,  amelynek  gyógyító  erőt tulajdonítottak.  Kínában  Ven-Vangot,  a  Csou-dinasztia  alapítóját  négy  mellel ábrázolták.  A  termékenység-istennők sok  mellel  történő  ábrázolása  a  tápláló erőre utalt.Az  egyiptomiak  szerint  Ízisz  istennő  tején  táplált  fáraó  a  tej  által  jutott  egy magasabb  létformához,  a  bölcsességhez  és  a  halhatatlansághoz.  Leírásokban olvasható, hogy Hóruszt Ízisz és Nephthüsz szoptatja, akik így segítik elő annak újjászületését, és készítik fel az örök életre. Az egyiptomi művészetben a királyt, –  aki  Hórusz  megtestesülése  –  három  alkalommal  ábrázolják  úgy,  hogy  az istennő táplálja: születésekor, koronázásakor, és halála után az újjászületésekor. Az isteni tejnek köszönhetően válik igazi istenné.A  Madárlányhoz  hasonlóan  kígyót  szoptató  alakként  ábrázolták  Renunet 
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istennőt,  aki  termékenység  és  az  aratás  istennője  volt.  Az  emberek védelmezőjének, dajkájának is tekintették.  Jelen volt a szülésnél,  és ő adta az újszülöttnek a Ka lelket, valamint ő határozta meg későbbi életútját. A Halottak 
Könyve Ízisszel azonosította.Hóruszt  szoptató  Ízisz  szobrokon rendszerint a  dj anx, WDA, SNB formula szerepel,  vagyis  életet,  jólétet  és egészséget kívántak velük. De ezeket az amuletteket  nem  csupán  életükben viselték,  hanem  a  halottak  is  gyakran magukkal  vitték  túlvilági  útjukra.  A 
Halottak  Könyvében  megörökített, szoptató istennő pedig kizárólag az örök életre való újjászületést segítette elő.Számos  esetben  találkozhatunk  azzal, hogy nemcsak a gyermekeket, hanem az anyákat  is  nem  emberi  alakban ábrázolták.  Például  a  Tejúttal  is azonosítható  Nut  istennő  egy  i.e.1600-1400  közötti,  thébai  falfestményen szikomorfa  életfa  képében  szoptatja  a királyt.  Másik  példaként  említhető Thoérisz/Taweret  isten,  aki  szoros  kapcsolatban  állt  a  ház,  a  családi  élet, különösen a nők és a gyermekek védelmével, őt gyakran ábrázolták két lábon járó vízilóként, lecsüngő keblekkel, kigömbölyödő hassal.A  luxuria  ábrázolásokkal,  a  kígyót,  békát,  vagy  más állatot  szoptató  női  alakkal  párhuzamba  állítható  a képen lévő Neith, a krokodil isten, Sobek anyjának az ábrázolása  is  ezen  az  amuletten,  ahol  éppen  két krokodilt szoptat. A görög mitológiát és kultúrát átszövik a tejhez és a szoptatáshoz  fűződő  történetek,  leírások. Héraklészhez  fűződő  mítosz  szerint  Hermész  a csecsemő Héraklészt az Olümposzra vitte, ahol Zeusz az alvó Héra keblére fektette a gyermeket, aki mohón szívni  kezdte  annak  tejét.  Amikor  Héra  felébredt, dühödten  taszította  el  magától  Héraklészt  és  egy tejsugár  az  égre  csapódott,  amelyből  a  Tejút keletkezett,  ami  pedig  a  földre  cseppent,,  abból tejfehér  liliomok  sarjadtak.  Héraklész  a  tej  által legyőzhetetlen és sebezhetetlen lett. 
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A  görögöknél  a  tejet  halotti  áldozati  szertartások  során  megtisztuláshoz használták,  de  nem csak  a  halálhoz kapcsolódott,  hanem hasonlóan,  mint  az egyiptomiaknál,  az  újjászületéshez  és  a  hallhatatlansághoz  is.  Orphikus mítoszok szerint, Perszephoné melléből a Halhatatlanság teje csorog, aki nem csak  a  gyász,  hanem  az  újjászületés  istennője  volt.  Úgy  tartották,  hogy  a Földanya méhébe lépő első itala a tej. Bacchiánus beavatások során Dionüszosz születéséről  szóló  misztériumjátékot  mutattak  be,  ahol  Dionüszosz  kiszívja  a Halhatatlanság Tejét  Perszephoné melleiből.  A  tej  később is  nélkülözhetetlen kellékévé vált a halhatatlansághoz fűződő rituáléknak. Az alábbi kép Pompeiben található, a Misztériumok Villájában lévő misztériumjátékot (rituálét) ábrázoló falfestményének egy részlete, ahol egy fiatal satyr pánsípon játszik és mellette lévő  nimfa  egy  kecskét  szoptat.  Az  ókori  görögök  között  sok  olyan megvilágosodottról  is  említést  tesznek,  akik  csak  tejet  fogyasztottak  életük során.

Az  ábrázolásokon  túl,  magának a  tejnek  is  nagy  jelentőséget  tulajdonítottak, orvosi  receptek  és  varázsszertartások  fontos  alkotóelemeként  szerepelt;  a fiúgyermeket  szült  anyák tejét  nagy becsben tartották  különböző  betegségek (megfázás, szembetegségek, égési sebek) gyógyításában. Hasonló gyógymódok az  orvoslás  későbbi  történetében  is  szerepelnek,  Hippokratész,  Plinius munkáiban éppúgy, mint kopt orvosi szövegekben. Régészek több olyan kancsót is  találtak,  amelyekben  vélhetőleg  anyatejet  tartottak.  A  keltáknál  a halhatatlanság szent itala, az íreknél gyógyír, a bretonok a mérgezett nyilaktól sebesült  harcosokat  fehér  tehenek  tejével  ápolták.  Az  alkímiában  az aranykészítés  egyik  alapeleme;  a  spermához  hasonlóan  az  élet  forrásának tekintették.
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Jellemző,  hogy a  különböző  kultúrákban a  termékenység és  anyaistennőkhöz szent források, tavak, folyók köthetők, és visszautalnék arra, hogy a mondabéli Borókáról a mai napig egy forrást Borka csorgójának hívnak. Napjainkban is a természetközeli  népeknél találkozhatunk olyan esettel,  hogy egy  elpusztult  állat  kicsinyét  egy  asszony  szoptatja.  Az  amazóniai  Awa  törzs tagjai  különleges  kapcsolatban  vannak  az  erdővel  és  az  élővilággal.  A  fiatal emlősöket  az asszonyok saját  maguk szoptatják,  és  gyermekükhöz hasonlóan viszik  magukkal.  Felnőttként  aztán  az  állatok  visszatérnek  a  vadonba,  de  az asszonyok továbbra is felismerik őket a hangjukról. 

Egy  indiai  nő,  Chouthi  Bai,  aki  egy  Kilch  nevű  faluban  él,  úgy  érezte,  hogy kötelessége táplálni kisborját,  mivel tehene az ellést követően kimúlt. A borjú már  47  napja  az  asszony  tején  él,  aki  állítja,  nincs  különbség  kisember  és kisborjú  között,  mindkettőnek  ennie  kell.  „Remélem,  az  égiek  elégedettek lesznek a szolgálatommal” - mondta a nő. 
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Hangok a sötétb l I.  - Lucifer lázadásaő

Aki  kicsit  is  komolyabban  szeretne  mágiával  foglalkozni,  tudja,  hogy árnyékszemélyiségünkkel,  sötét  oldalunkkal  találkozni  nem  pusztán  hasznos, hanem egy idő után elkerülhetetlen is. A mágikus fejlődés teljes embert kíván, s azok, kik a szeretetfény illúzióin lebegnek, az önmagukkal való szembenézést elkerülve csak félemberekként tengethetik életüket.  A sötét-én legjelentősebb szimbólumai Sátán, Lucifer, Belzebub, az ördög... Legtöbben ezen archetipusokat közép-európai kulturális környezetünkben egyfajta félreértelmezett keresztény kontextusban  ismerik.  Cikkem  hiánypótló  célzattal  született.  Ismerjük  meg kicsit jobban a “gonoszt”, lássuk jobban át, honnan is érkeztek, milyen úton, s ezáltal talán közelebb kerülhetünk saját magunk megismeréséhez is.
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Ha nevet kell adni az ördögnek, a leggyakrabban a Lucifer merül fel. A név a lux (fény)  és  ferre  (hozni)  szavak  összetételéből  származik,  s  mivel  így  igen ártalmatlannak hangzik, hosszas, homályos magyarázatok születtek arról, hogy ő volt a legszebb az angyalok közt, de Isten hatalmára pályázott és ezért a pokol urává lett. Nézzük hát történelmi útját a Fényhozónak, s vizsgáljuk meg a hozzá fűződő hiteket és tévhiteket!

A  legősibb  civilizációk  a  Vénusz  bolygót  mind  Hajnalcsillag,  mind  Estcsillag néven ismerték,  s  gyakorta  két  külön égitestnek hitték.  Az  Enuma  Anu Enlil (“Mikor  Anu  és  Enlil…”,  asztrológiával  foglalkozó  rovásírásos  táblák)  63. Táblájának tanúsága szerint Babilóniában i.e. 1500 körül tisztában voltak azzal, hogy ugyanazon csillagot  látják,  a  görögök azonban Püthagóraszig  két  külön entitásként  kezelték,  a  Hajnalcsillagot  Fószforosznak  (Fósz  –  fény,  forosz  – hozó),  illetve  Éoszforosznak  (hajnalhozó)  hívták,  az  Estcsillagot  pedig Heszperosznak (hesz - est, nyugat; szperosz - mag). Érdekességként említeném, hogy ezek a nevek a mai napig fennmaradtak: Éosz – hajnal – kelet – east, illetve Hesz – est-nyugat – west. A latin átvette a Fényhozó alakot, s pusztán átültette saját  nyelvére,  így  született  meg Lucifer  (és  testvére,  Vesper).  Az,  hogy ezen csillag egy bolygó, jóval későbbi felfedezés, s csak a 13. században nevezték el Vénusznak. Mint  tudjuk,  a  rómaiak  gondolkodása  erősen  holisztikus  volt.  Minden jelenségnek istenséget tulajdonítottak, s nem volt ez másként Luciferrel sem. A legfényesebb csillag, a hajnal jövetelének hírnöke követőket szerzett, s Dianával, a Holddal párosították ezen gyönyörű istenséget.  Jelentős kultusz alakult ki a sötétből önmagától kiváló Diana és gyermeke-szerelme, Lucifer köré, s a kultusz erős maradt a kereszténység felemelkedéséig.
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Lucifer  történelmének  másik  fele  a Szentírásban,  Jesája  (Ésaiás)  próféta könyvében  található.  Mint  közismert, Jesája  Nebukadnecart,  Babilónia  királyát rója meg ezen szavakkal: “Miként estél alá az  égről  fényes  csillag,  hajnal  fia!?”  (Ézs 14:12)  Az  eredeti  szöveg  a  “hillel”  szót használja,  ami  egyszerűen  csillag  (szó szerint:  ragyogó,  fénylő),  a  “hajnal  fia” kitétellel  azonban  már  okot  adhat  arra, hogy  konkrétan  az  Esthajnalcsillagra asszociáljunk.  A Második Templom korában (i.e. 516 – i.sz. 70) terjedt el a zsidóság körében az énochianizmus, mely Énoch apokrifjeinek gondolatai mellet jelentősen kiterjesztette Sátán értelmezését és képzelt hatalmát, a kereszténység  pedig  ebbe  született  bele. Énok  apokrifje  szerint  Szemjasza  és  angyalai  lejöttek  a  földre,  hogy embernőkkel háljanak, s mindenféle tudást tanítottak nekik. Mikhael és Gabriel szóltak  istennek,  aki  szólt  Énochnak,  hogy  hívatja  Szemjaszáékat.  Azok elkezdtek az embernek könyörögn I, hogy imádkozzon értük, Isten viszont ezen csak  még jobban felháborodott,  hiszen szerinte  az  angyaloknak kellett  volna könyörögni,  nem  embert  küldeni  maguk  helyett.  Ezért  a  mélységben  lettek leláncolva  ezer  évre,  és  utána  a  semmibe  lesznek  vettetve.  Az  énochiánus zsidóság Jesája könyvét szintén az angyalok háborújára vetítette le, így a “fényes csillag”  kitételt  Sátánra  vonatkoztatta,  így  ez  a  gondolatkör  továbbadódott  a kereszténységbe,  így  ezt  tükrözte  mind  a Phószphorosz, mind a Lucifer. Innentől látjuk már, hogy a Sátán hogyan lett Hajnalcsillag, de az, hogy a gonosznak miért lett Lucifer a neve, még mindig nem. Mint  tudjuk,  a  keresztények  úgy  nyertek hivatalos  elismertséget  a  Római Birodalomban, hogy Mithrasz, a Nap fényének istene  híveinek  hazudták  magukat.  Ezen kultusz szigorú avatási rendszeren és titkokon alapult,  barlangokban  és  katakombákban végezték  vallási  életüket,  külsősök  semmit nem  tudhattak  róluk  a  létezésükön  kívül,  és titoktartási esküjüket semmilyen körülmények 
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közt  nem  szegték  meg,  így  a keresztényeknek  könnyű  dolguk volt.  313-ban  I.  Konstantin toleranciát  hirdetett  a kereszténységgel  szemben  és  ő már  maga  is  felvette,  I. Theodosius  380-ban,  pedig államvallássá tette.  382-ben Szt. Jeromos  előállt  a  biblia  latin fordításával  és  megkezdődhetett az  ellenfelek  módszeres kipusztítása. Ekkor  vontak  párhuzamot Lucifer  kultusza  és  a  Biblia csillaga  közt,  s  erra  hivatkozva igyekeztek  elpusztítani  e gyönyörű vallást. Szerencsére nem jártak teljes sikerrel. Bár rejtőzni kényszerűlt a kultusz, hitük fennmaradt az olasz sztrega boszorkányhagyományok közt. “Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a  gyülekezetekben.  Én  vagyok Dávidnak ama  gyökere  és  ága:  ama  fényes  és hajnali csillag.” Jel. 22:16

Cornwall boszorkányainak öröksége – 2. rész

A fent említett értékes bűbájokon kívül Pellar-ék az újoncoknak porokat adtak,  hogy  ezt  a  gyerekeikre  és  állataikra  szórják,  ezzel  megóvva  őket  a boszorkányságtól,  és  gazdagon  ellátták  őket  utasításokkal  a  szerencsés  és szerencsétlen  időkkel  kapcsolatban,  ezeken  kívül  pedig  egy  zöld  kenőcsöt  is kaptak, amiről azt mondták, hogy kitűnő gyógyító balzsam. Sokakkal beszéltem azok  közül,  akik  évente  minden  tavasszal  meglátogatták  Pellar-ékat,  hogy megújítassák  a  védelmüket.  Habár  e  zarándoklat  időpontját  nem  tudtuk pontosan  kitalálni,  mivel  ehhez  az  iránymutatásokat  egyénileg  külön-külön kapták az emberek, és mind titokban kellett, hogy tartsák a bűbáj egyes részeit,  
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különben az nem fog jól működni.Másokat  vér  és  kígyókövekkel,  illetve  speciális  gyűrűkkel  láttak  el,  megint másoknak a család állttal készített amuletteket adtak, amiket hordaniuk kellett. Ezek közül egy fajta gyűrű volt, egy olyan kék köves, amikben sokan vipera képét vélték felfedezni. Azon gyűrűk, amelyek, kövében sárga érszerű rajzolatok egy kígyó alakját adják ki, különösen értékesnek számítottak, mert azt hitték, hogy aki ezeket hordta,  biztonságban volt minden fajta kígyó és más hüllők,  illetve ember vagy szörny harapásától és mérgétől,  mivel tökéletesen felgyógyultak a mérgektől,  ha ezzel  a  kővel  voltak felfegyverkezve.  Az amulettek,  relikviák és bűbájok,  amiket  a  fehér  boszorkány  alkalmazott  betegségek  csillapítására, változóak voltak. A kenyérből készült kapszulákon kereszttől, a színezett vizeken és  más  ártalmatlan  vegyületeken  át,  a  divatosabb  gyakorló  mágusok  által alkalmazott szent medálok és lapockacsontokig változtak. Nincs új a Nap alatt,  mivel egy egyetlen változás a divatban az volt, hogy melyikeket minek álcázták.

… Az vacsora után a nap azzal telt, hogy boszorkány történeteket meséltek. A jelenlévők mindegyikének sok  este  volt,  mindegyik  saját  tapasztalatból,  erről kezeskedtek. Összehasonlították, az egyes varázslók hírnevét tehetségük szerint, és mind egyetértettek abban, hogy senki sem tudja felülmúlni a helston-i Pellar-ékat. Még a „bodmin-i bölcs” vagy az „exter-i fehér boszorkány” sem birtokoltak több  erőt,  amivel  átkot  tudtak  volna  levenni,  megbüntetni  egy  boszorkányt, megtalálni, hogy ki lopott el akármit, vagy megtalálni az elveszett dolgokat.”
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Egy  másik  híres  helston-i  bölcs-ember  volt  (Anne) Boswell Nagyi, 1813- 1906. Egy olyan mágiagyakorló, akiről  ismert  volt  cigány  származása,  és  széles körben  kikérték  tanácsát,  a  jövőbelátás  beli képességei és mágikus tulajdonságai miatt. A Boswell cigány családba házasság útján került be, a második férje Ephraim Boswell által, aki egy cigány király fia volt. Hosszú órák terhét viselte el, alacsony fizetésért a Helston környéki farmokon sok más osztálybeli nő oldalán  a  közösségből  és  később  hat  gyermek nevelésének terhe is rá hárult, akiknek a negyvenes évei végén adott életet. Az élete későbbi szakaszában megszerzett cigány mágikus tudás bűbájok alapjául szolgált  neki,  és  mivel  mind  a  népi  és  a  cigány mágiában  jártas  volt,  ezért  mind  a  két  népcsoportból  sokan  keresték  fel tanácsért.  Bűbájai  közül  nevezetes  volt  az,  amelyikhez  egy  zacskónyi  pókot kellett fellógatni a beteg hálószobájában. Sok lány és fiatal nő kereste fel szerelmi varázslatokért,  átoklevételért  és  járatos  volt  a  marhák  férgességének gyógyításában is.Egy gyakran felemlegetett hihetetlen incidens, aminek Boswell Nagyi is részese volt,  tökéletesen  illusztrálja  a  Cornish  hagyományokban  azt,  hogy  a  bölcs-embereknek nem csak a gyógyítás  erejét  tulajdonították,  hanem a hit  szerint képesek  voltak  a  rombolásra  vagy  átkozásra  is.  Az  1906-os  választásokon Boswell Nagyi mámorosra itta magát a Helston kocsmában, ami gyakori szokása volt.  A  kocsmából  kimenet  vehette  észre  az  első  automobilt  életében,  amit  a választók szavazatásának szavazásra csábítása érdekében vittek Helston-ba. Az utca  közepén  megbabonázva  figyelte  a  fényes,  robogó,  masnival  díszített gépezetet.  Mivel  a vezetőt  frusztrálta a Boswell  Nagyi által  képzett útakadály,  rádudált az autó kürtjével és nem túl szívélyes hangnemben kérte fel, hogy térjen ki az útjából. Ez Boswell Nagyit feldühítette, ezért a legmocskosabb hangnemben kezdett  el  ordítani  a  sofőrrel,  tájékoztatva  arról,  hogy  a  gépezete  az  utca túloldalára sem fog elérni. Amíg a kocsi megpróbált újra elindulni útján, a nagyi dühödten viharzott el, valószínűleg még egy italért. Az útját csak az utca feléig tudta  folytatni,  mielőtt  a  vastag  összekötő  vasak  egyenesen ketté  nem törtek volna, úgy hogy a megfeneklett kocsit lovaknak kellett elvontatnia az útból.Ahogy  nyugatabbra  fordulunk,  Penwith  megyébe,  St.  Bruyan faluba  és  ennek környezetébe,  a  boszorkányság  ötlete  egyre  mélyebben  kezd  gyökerezni  a köztudatban.  A  néprajzkutatók  gyűjtötte  Cornish-anyag  gazdag  a boszorkánysággal kapcsolatban – különösen Betty Trenoweth történeteiben, aki egyike  volt  a  St.  Bruyan-ban élő  boszorkányoknak,  és  akiről  William Bottrell gyűjtött.  Nagyon  valószínű,  hogy  ezen  elmondott  történetek  valódi  alakokat 
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írnak le, mivel a folklórban úgymond nincs füst tűz nélkül, ahogy azt Kelvin Jones elmagyarázza az „Joan egy Banya – avagy a Cornish boszorkányság története” című könyvében is,  mivel  szinte  az összes  Bottrell  által  leírt  karaktert  vissza lehet követni valódi nyugat cornwall-i  családokra,  abban az időben,  amikor ő gyűjtötte a történeteit.

Úgy gondolják, hogy Betty a Trove malomban dolgozott Lamorna mellett, ahol St. Bruyan-ból és a környező területekről hozott gabonát őrölték. A Trove malomot és  Betty-t  összekapcsolják  egy  Cornish  darabbal,  melynek  címe  „Duffy  és  az Ördög”,  ami  egy  Rumpelstiltskin  típusú  történet,  melyben  Betty  egy  a  helyi boszorkányokból  álló  coven  vezetőjét  mintázza  meg.  Megjelenik  ebben  a darabban továbbá Boleigh Fogou ( egy rejtélyes, ősi föld alatti kamra, amire több példa is van nyugat Cornwall-ban), és a „Buccaboo” is (Bucca Dhu), ami rokon hely  egy  a  Cornish  hagyományokban  a  boszorkányok  az  Ördöggel  való találkozóhelyével:
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„…  ahogy  földi  eper  és  galagonya  bokrokon  vágtuk  keresztül  magunkat  a Grambler Ligetben találtuk magunkat. „és most – folytatta, miután ivott egyet a kancsóból - biztosan tudom, hogy amit az öreg népek beszélnek arról,  hogy a boszorkányok hogyan találkoznak az Ördöggel  nyári  esteken,  az  igaz.  Télen a Fuggo Lyukban találkoznak, amit mind azért tudunk, mert gyakran lehet hallani a  társalgónkból,  ami pontosan a Fuggo belső vége felett  van,  ahogy a gonosz furulyázik a táncuknak. Úgy vélem, hogy amit egy vadnyúlnak vélve az erdőbe kergettünk,  az  valójában  egy  boszorkány  volt.  Ahogy  a  legsűrűbb  részen átnéztem egy tisztásra,  amit  kiszáradt tölgyek vettek körül,  egy fénylő  lángot láttam felemelkedni a füst fellegein át. A kutyák lapítani kezdtek körülöttem, és nagyon  ijedtnek  látszottak.  Ahogy  közelebb  értem,  és  egy  nyíláson  keresztül körbenézve rengeteg nőt láttam, akik közül  volt öreg és csúnya,  mások pedig fiatalok  és  olyan  szépek  voltak  amennyire  az  csak  lehetséges.  A  legtöbbjük buzgón  gyűjtögette  a  fonnyadó  páfrányágakat  és  száraz  gallyakat,  a  tűzhöz. Észrevettem azt is, hogy másik boszorkányok, már az öltözetükből ítélve voltak azok, folyamatosan érkeztek a fák fölött repülve seprűn, létrán vagy bármin, amit meg  tudtak  lovagolni.  Mások  teljes  természetességgel  a  füstön  keresztül érkeztek. Háromlábú sámlin ülve, és a tűz megvilágította a fekete macskákat,

amik az ölükben ültek. Mások az erdő sűrűjén nyúl alakjában jöttek keresztül, majd  a  tűzön  átvetve  magukat  olyan  tisztességes  lány  vált  belőlük,  mint amilyeneket a Bruyan-ban lévő templomban ünnepekkor látni. Hamarosan egy hatalmas máglya lobbant  fel  és  a  fényében megvilágítva  vajon kit  láttam egy kicsit beljebb ülni? Hát nem mást, mint az öreg banyát, Bet-et a malomból. És az oldalán egy sötét ,sebes arcú férfit, aki nem volt csúnya és az ember gonosznak sem nézné ha nem múlna a társaságon akivel volt, és abból a látványból, ahogy egy villás farok éppen kikandikált a kabátja szárnyai alól. Időnként az öreg Bet egy a miénkhez nagyon hasonló bőrkulacsot érintett a férfi szájához és az Ördög úgy tűnt, hogy nagyon kedveli az italt abból, ahogy az ajkait csettintgette…” „…A boszorkányok  összekulcsolták  a  kezüket  és  egyre  gyorsabban  és  őrültebben táncoltak, áthúzva egymást a tűz felett és nem voltak különbek, mint a szajhák akikről az ének szól. Olyan gyorsan forogtak körbe-körbe, főleg amikor az Ördög is beállt, hogy az én fejem teljesen beleszédült. Táncolni akartam velük, és ahogy feléjük haladtam, felkiáltottam „ Hurrá,  az én kedves Ördögömre és az összes 
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boszorkányra!”.  Egy villanásnyi  idő alatt  a  zene megállt,  a  tűz  kialudt  és  egy széllökés elsöpörte a parazsat és hamut, porfelhőt hagyva maga után, amiből a tűz  szemcséi  a  szemembe  kerülve  majdnem  megvakítottak.  Amikor  újra felnéztem, mind eltűntek.”
Ha  valaki  többet  szeretne  megtudni  a  Cornwall  béli  történelmi  személyekről (boszorkányokról),  ajánlani  tudom a Kelvin  Jones  által  írt  „Joan egy  Banya  – avagy  a  Cornish  boszorkányság  története”  című  könyvet,  amit  az  Oakmagic Publications  adott  ki.  Ebben  több  történetet  is  leírnak  Betty  Trenoweth boszorkányságáról és arról, hogyan nyerte el és tartotta meg erejét az Ördögtől, a vele  való  gyakori  találkozások  alkalmával.  A  könyv  elmondása  szerint  az Ördöggel fekete bika alakjában találkozott a St. Bruyan templom északi oldalán, ami ma is ismert helyszíne a boszorkányságnak.

- Gemma Gary - 
Forditotta: Willow

A coven a boszorkányperek feljegyzéseiben

A  szó  eredete  nem  teljesen  tisztázott. Egyesek  szerint  az  angol  convene (gyülekezni)  szóból  származik,  mások úgy tudják, a latin convenire (összejönni) szó származéka, megint mások úgy vélik, hogy az  ófrancia  covin  (csoport)  szóból ered. Chaucer használta a convent szót a 
Canterbury  mesékben  13  személy gyűlésére.  Sir  Walter  Scott  a  Levelek  a  
Démonológiáról és a Boszorkányságról  c. írásában azt állitotta, hogy a “Covine fa” kifejezést egy olyan fára használták, mely általában  a  kastély  előtt  állt,  és valószinűleg azért ez volt a neve, mert a kastély  ura  itt  találkozott  vendégeivel. Mongatgue Summers a covenekre mint  conventicle hivatkozott, a latin  coventus szó származékaként (gyűlés, összejövetel).A  továbbiakban  sorra  vesszük  a  boszorkányperek  anyagait.  Mindazonáltal érdemes őket  fenntartásokkal  kezelni;  tudjuk,  hogy a vallomások nagy részét 
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kínzással  csikarták  ki,  és  sokszor  maguk  az  inkvizítorok  adták  a  vádlottak szájába  a  szavakat,  amiket  hallani  akartak  tőlük.  Épp ezért,  az  alábbi  tények szolgáljanak  érdekességként,  de  semmiképp  sem  megbízható,  történelmi bizonyítékokként.A középkori  boszorkányperekben felbukkan időnként  a  coven szó,  különböző verziókban, mint coven, coeven, covine, cuwing, sőt covey, cowey. A vallomások feljegyzései alapján úgy tűnik, hogy a covenek tagjai nem feltétlenül egy faluból származtak,  de  általában  azért  ugyanazon  a  környéken  éltek.  Vezetőjük  a Nagymester volt. A coven rendszeresen összegyűlt, hogy Szabbatot tartsanak, s ezeken az ünnepeken időnként a falu többi lakosa is részt vett.

Valamiféle  boszorkánycsoport  legkorábbi  említése  már  a  12.  században előfordul.  Salisbury  János  a  Polycratius c.  írásában  boszorkányok  szervezett csoportjairól beszél, akik Sabbatokra járnak, de hozzáteszi,  hogy ez csupán az ördög megtévesztése, és nem szabad elhinni. A covenek létezését igazából nem is vették komolyan az inkvizició idejéig. A  legkorábbi  ismert  hivatkozás  a  boszorkányperek  anyagaiban  bármiféle boszorkánycsoport létezésére 1324-ből való, az írországbeli Kilkenny-ben zajlott perből,  ahol  Alice  Kyteler  asszonyságot  gyanúsitották  meg  azzal,  hogy  egy tizenhárom főből álló csoport tagja volt.
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1567-ben  Skóciában  Bessie  Dunlop  azt  vallotta,  hogy  tizenkét  embert  látott, nyolc nőt és négy férfit. A férfiak "úri öltözetet" viseltek, a nők kendőt hordtak a vállaik  körül,  "egymáshoz nagyon hasonlatosan".  A  Bessie  által  látott  csoport vezetője egy bizonyos Thom Reid volt. 

Az  essexi  St.  Ostyth-ban  lezajlott,  1582-es  boszorkányperben  szintén  egy tizenhárom  fős  csoportról  esik  szó.  A  North  Berwick-i  boszorkányok találkozóján 1590-ben kilenc boszorkány állt “egymás társaságába'”, a maradék pedig  “harminc  személy  még  egymás  társaságába'”,  magyarul  harminckilenc boszorkány, három coven lehetett jelen. 1658-ban Alloában tizenhárom személyt vettek gyanúba boszorkányság vádjával, kik  közül  Margret  Duchall  hat  nőt nevezett  meg,  kik  egy  cuwingba tartoztak,  Jonet  Blak és Kathren Renny pedig  egyaránt  azt  vallották,  hogy számos gyűlésén részt vettek az emlitett 
cuwingnak. 1661-ben a Forfar-i Kis Jonet Howat  négy  személyt  nevezett  meg magán kivül, akik egy tizenhárom főből álló  csoportnak a  tagjai,  azt  állította,  a többiek nevét nem ismeri. Jonet Kerr és Issobell Ramsay tárgyalásán Edinburgh-ban szintén tizenhárom név került elő.A hires skót boszorkány, Isobel Gowdie 1662-ben  egyértelműen  kijelentette ezekkel  a  szavakkal:  “A  Mebestowne-i Johne  Young   a  mi  “Coeven”-ünk 
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Vezetője”.  (Janet  Breadheid  ugyanabból  a  csoportból  megerősitette  ezt  az állitást.) Az ő és társai perében fordul elő először hivatalosan a coven kifejezés. Isobel azt állitotta, hogy Auldearn régió boszorkányai csoportokba szerveződtek, melyeket ő “coeven”-nek nevezett, és azt is mondta, hogy megbüntették őket, ha elmulasztották  a  gyűlés  idejét,  vagy  ha  valamely  vállalt  kötelességüket  nem teljesitették. A coven Szűze “az ürdüng mellett üle minden másik felett”; a coven engedelmességet  fogadott  az  Ördögnek,  és  minden  alkalommal  illőn  kellett köszönteni  őt,  amikor  elébe  járultak.  Minden  coventagnak  saját  “személyes démonja” volt.Isobel  csoportjából  mások  is  vallottak  a  coven  létezéséről.  John  Innes  a következőket mondta: “aztán mindég talá'koztak a coevenben, de néha többen, néha kevesebben, de volt vala egy nagy találkozó mindegyik negyed végin, oszt' minden coevenben tizenhárom személy vala...”

A  hires  1664-es  Somerset-i  boszorkányperben  huszonhat  személyt gyanúsitottak, feltehetőleg két coven tagjait. Kicsit később, 1673-ban a Newcastle-on-Tyne-ből való Ann Armstrong vallotta azt,  hogy  öt  covenről  (covey)  tud,  ezek  mindegyike  tizenhárom  főből  áll,  s mindegyik tagnak van egy, különböző alakokban mutatkozó ördöge. Ezek közül huszonhatot név szerint is említett.A  "coven"  szót  ma  egyaránt  használják  boszorkány,  Wicca,  sőt  egyéb  pogány csoportok  is.  Olyan  csoportot  takar,  akik  együtt  tartják  szertartásaikat,  és  a közösségen  belül  egyfajta  családnak  tekinthető.  A  modern  Wicca  coven 
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maximum 13 főből  áll,  ideális  esetben férfi  és  női párok alkotják,  vezetését  a Főpapnő és a Főpap végzi.

Zöld tündér, boszorkánybölcs  és angyalnyelvő

A különböző korok során az ember mindig is nagy  érdeklődést  mutatott  az  elme tanulmányozása  iránt,  ám  a  viktoriánus korban  teljesedett  ez  ki.  Talán  sokan hallották már Breuler, Freud, Jung és James nevét, és a különféle próbálkozásaikról szóló történeteket  az  elme  feltárását,  illetve gyógyítását  illetően.  Azt  azonban  már kevesen tudják,  hogy  ők  maguk  is  részesei voltak  megváltozott  tudatállapotnak,  és tapasztalataikat későbbi munkásságuk során hasznosították. Breuler volt,  aki a hipnózist az olcsó szemfényvesztések sorából kiemelve tudománnyá  fejlesztette.  Freud  egyáltalán nem vetette meg a kokaint, sőt, lenyűgözte őt az így születő látomások ereje, és képessége, hogy  bizonyos  dolgokat  új  szemszögből tapasztaljon és értsen meg.  Jung a képzelet világát  tanulmányozta,  és  primitív módozatok  kipróbálásával  próbált  igazolást  találni  a  varázslat  és  a  csodák létezésére. William James, a pragmatizmus szülőatyja, az eksztatikus állapotokat vizsgálta, és több kötetet is írt ebben a témakörben. Ebből is látszik, hogy már akkor is  kereste az ember a lehetőséget,  hogy valami különöset és szokatlant tapasztaljon.  Az  alábbiakban  néhány  olyan,  többnyire  mára  már  feledésbe merült, módozatot mutatunk be, amelyet a viktoriánus korban találtak ki, hogy elérjék a bódultság állapotát.
Az úgynevezett transz-eszközök meglehetősen népszerűek voltak a viktoriánus korban,  mert  képesek  voltak  megnyitni  a  képzeletet.  Költők,  művészek  és filozófusok hódoltak a különféle transzállapotoknak, amelyeket jobbára hipnózis révén értek el.  Az  egyik  legkedveltebb ilyen eszköz a  Boszorkánybölcső névre keresztelt  szerkezet  volt.  Ez  egy  olyan  különlegesen  megépített  eszköz  volt, 
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amelyben az illetőt kötelek segítségével lógatták le olyan módon, hogy ne legyen képes  elérni  az  egyensúlyt,  vagyis  a nyugalmi állapotot,  tehát folyamatosan himbálózott.  A  Boszorkánybölcsőt általában  egy  teljesen  sötét  szobába állították,  elhelyezték  benne  az  illetőt, majd  magára  hagyták,  hogy  szabadon lengedezzen.  Egy  idő  után  elveszítette az irányérzékét,  elbódult  és  máris  úgy érezhette magát, mint valami álomban.
Egy  másik  közkedvelt  masina  volt  a 
Kinetikus burok, ami gyakorlatilag olyan volt,  mint  a  varázslámpa,  vagy  mai szóval, az álomgép. A gömbszerű burok belső  oldalára  a  fő  színekből  álló sávokat  festettek,  majd  megforgatták, miközben  belül  egy  gázégő,  vagy gyertyaszál  világított.  Az  illető  a  forgó szerkezetre koncentrálva és a villogó színkavalkád hatására hallucinálni kezdett. Ezt  a  módozatot  gyakorta  használták  a  viktoriánus  kor  beavatottai,  hogy megszabaduljanak a tudat határaitól, és elmerüljenek a képzelgés világában.
Azt tartották, hogy bizonyos érzelmi állapotok elérése is egyfajta út a képzelet és  a képzelgés tágabb megnyitásához, ezért gyakran próbáltak melankóliába esni, vagy éppenséggel rettegést szítani, hátha utat nyernek a tudatuk egy ismeretlen zugába. Jó példa erre Goethe  Az ifjú Werther szenvedései című könyve, amelyet négy országban is  betiltottak annak idején,  mert úgy vélték,  túlságosan káros hatása  van,  a  műből  áradó  szomorúság  és  melankólia  végett.  Ezen  az  úton haladva  jutunk  el  a  zene  hasonló  hatásához.  Edgar  Elgar  zenéjéről  is  azt tartották,  hogy  ártalmas,  míg  Seress  Rezső  Szomorú  vasárnap című szerzeményéről  egyenesen  azt  mondták,  kiváltó  oka  volt  néhány öngyilkosságnak, az érzelmi töltet révén.
De  nemcsak  a  művészet  volt  az  egyetlen  módja  az  érzelmek  és  érzések felfokozására,  léteztek  egyéb  fizikai  módszerek,  mint  például  az  ún.  Kettős merülés.  Nem kellett  hozzá más,  csak  két  hordó,  egyikben jeges,  a  másikban forró  vízzel;  néha  még  illatosították  is  őket,  többnyire  mentollal.  Az  illető beledugta a fejét a forró vízbe, elszámolt ötig, majd megtette ugyanezt a jeges vízben is. Ezután egy forró vízbe mártott törülközőt csavartak a fejére, letakarva 
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vele a szemét és a füleit. Azt tartották erről a módszerről, hogy erős érzelmeket vált ki, a súlyos depressziótól kezdve az önfeledt örömig.
A különböző kémiai anyagok és a fém gyors elterjedése lehetővé tette a viktoriánus kor embere  számára,  hogy  még  könnyebben eljusson a tudata legtávolabbi szegleteibe is. Persze  azért  a  korabeli  kábítószerek  közel sem  voltak  olyan  hatásosak  és  kemények, mint mai társaik.
Talán  az  ópium a  legismertebb kábítószer, ami a viktoriánus korban rendelkezésre állt a tudat kitágítására. Természetesen nem ez volt  a  forradalmi  első  alkalom,  hiszen  az ember már a kezdetek óta használ különféle anyagokat  a  tudat  és  az  érzékek tompítására.  Nem  a  viktoriánus  kori  emberek  találták  fel  a  kábítószer használatát, ők csak tökéletesítették a módszereket, bevonva a tudományt és a rendelkezésükre álló technológiai fejlettséget. Ekkor kezdték el használni a fém és  üveg  kombinációjából  álló  kezdetleges  fecskendőket  –  ezeket  nevezték akkoriban  angyalnyelvnek  –, amelyekhez  széleskörű mérőműszerek  is  tartoztak,  hogy pontosan  ki  lehessen  számolni  a véráramba  bejuttatandó  anyag mennyiségét.  Az orron át  történő belélegzést  már  akkor  sem tartották  túl  kifinomultnak  és hatékonynak. Az ópiumot sokszor más  anyagokkal  elegyítették, olyan erős keverékeket létrehozva, mint például  a  laudánum (ópium oldat),  amelyek aztán az  1880-as évek  vége  felé  már  az  Atlanti-óceán  mindkét  partján közkedveltté  váltak.  És természetesen  ebben  az  időben kezdődött a heroin elterjedése is, eleinte  elsősorban  gyógyászati jelleggel.
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Szintén  jól  ismert  „kábítószere”  volt  e kornak  az  abszint,  vagy  ahogy  sokan nevezték,  a  XIX.  század  kokainja.  Az  ital elkészítése hosszú folyamat volt, és többféle gőzgép is  segítette a  munkát,  mint például az a gőzszelepes turbina, amely elősegítette, hogy az ürömolaj feloldódjon az alkoholban. Az alkohollal érintkező üröm ugyanis kábító hatásúvá  válik  előidézve  számos  zavaró fizikai és szellemi hatást. A zöld tündérként, járványként, ellenségként, vagy éppenséggel a  mérgek  királynőjeként  emlegetett  ital hallucinogén  hatásokat  váltott  ki,  és mindemellett részegséget is eredményezett. Hamar rossz hírét kezdték kelteni az italnak, mondván  megváltoztatja  az  embereket, elborítja  az  elméjüket,  dekadens viselkedésre készteti őket, amely teljességgel szemben állt az olyan viktoriánus jellemvonásokkal, mint például az illem és ésszerűség.
Az  először  1832-ben  létrehozott  klór-hidrát volt  az  első  olyan  anyag,  amit kifejezetten azzal a céllal  hoztak létre,  hogy hallucinációs állapotot idézzenek vele elő. Meglehetősen hamar, már fél óra elteltével kifejtette a hatását, és egy órán belül  alváshoz hasonló transzállapotot  eredményezett.  1870 körül  divat volt, hogy a különleges francia és svájci csokoládékhoz keverték.

Noha a kéjgázt  már 1775-ben kikísérletezték,  csak a viktoriánus korban vált igazi,  szórakozási  célú kábítószerré.  Nagy szalonokat nyitottak,  ahol hatalmas tartályokból  lehetett  szippantani  a  gázt,  és  ezek  a  helyek,  amellett,  hogy 
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teljességgel törvényesek voltak, nagyon hamar igen népszerűvé váltak a korabeli férfiak körében. Ezzel párhuzamosan jelent meg az éter, a kloroform és az etanol egy igen erős elegye, amely a XIX. századi szabadgondolkodású nők körében lett közkedvelt. Mivel abban az időben nem nézték jó szemmel, ha egy nő ivott vagy dohányzott, különös volt, hogy az éter „fogyasztásában” a szexista viktoriánus társadalom  nem  talált  kivetnivalót.  Az  éter  ugyanazt  a  hatást  nyújtotta  a hölgyeknek, mint a kéjgáz az uraknak – euforikus hangulatot, amely egy időre lerombolt minden társadalmi megkötést és korlátot. 

Út

Táltos sarjú vagyok, szenvedés volt enyémHa kérdeztem miért, választ sosem kaptamKínjaim létráján gyengéd kéz nyúlt felémDe a fokokat róva könnyeim hullattamKóbor hajós vagyok , annak teremtettekHa kérdeztem miért, választ sosem kaptamViharos tengeren vitorlák repedtekA tengerbol jót ittam, mégis megmaradtamSzellolovas vagyok, szent szabadság éltetHa kérdeztem miért, választ sosem kaptamFelhon ücsörögve szerettem a szépetSok szél játszott velem, csaknem lezuhantamTüzes harcos vagyok , kardom türkiz pallosHa kérdeztem miért, választ sosem kaptamÁrnyékok serege az én véremre vágyottDe mindannyiszor kellett a kardot megragadtamÉn magam az vagyok ki az utat rója Sohasem kérdeztem , mégis mindíg tudtamCsobog végtelenül az élet folyójaKis cseppként a víznek lágy dalát dúdoltam
– Amber Simbra -
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Az Istenn  arcai III. - A Vénségő

A  banyaistennőkről  beszélve mindenképp  meg  kell  említeni  a 
hagyományos  népmesei 
boszorkányalakot.  Legjellegzetesebb és legismertebb példa az orosz mesék és  mítoszok  Baba Yaga boszorkánya. A  mai  kutatások  a  mesebeli  vasorrú bábát az ugor kor szellembálványaival azonosítják.  Ezek  kezdetleges, faragatlan  deszka-,  vagy  fatönk darabokból készültek,  a földbe verték őket,  és  az  arcrészüket  fémlappal borították be. Létezésük az ugor népek szellemtiszteletének  bizonysága.  Az akkori  emberek  rendkívüli megbecsülésben  részesítették  az elhaltak  szellemeit,  amelyek  hitük szerint még hosszú ideig visszajártak. Számukra készítették a bálványt, hogy a halott lélek ismét testhez juthasson általa.  És  persze,  igyekeztek  ezeket  a bálványokat  mindennel  ellátni,  hogy  a  haragjukat  magukra  ne  vonják.  A bádoglemez is azért kellett az arcára, hogy a rákent vér és étel el ne korhassza a deszkát. Az orr-részt pedig általában kiálló szeg vagy vasdarab jelezte. A Vénség egyik legismertebb arca az Alvilág Úrnője. 

Ereskigal akkád  istennő,  az  Alvilág úrnője.  Neve  szó  szerint  a  Nagy  Föld Úrnőjét  jelenti.  Ábrázolása  általában mezítelen nőalak, akinek fekete haja van. Néha oroszlánfej díszíti. Érdekesség,  hogy az alvilági  aspektusok is gyakran összefonódnak az anyával.
Tlaltekutli az azték mitológiában a föld (egyik) istennője, aki felfalta a halottakat, majd  új  életet  öntött  beléjük.  Annyira féltek  tole,  hogy  minden  eddig  feltárt temetkezésen, ahol sírmellékletként az ő ábrázolása  is  szerepelt,  arccal  lefelé fordítva találták meg. Az eddigi egyetlen kivétel  Mexikóvárosban  van,  ahol  az egykori  Tenochtitlan  főterét  feltáró régészek a valószínűleg az azték királyok sírjait  is  rejtő  temetkezési  hely bejáratánál  találták  meg  szobrát.  Ez 
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guggoló  helyzetben ábrázolja  az  istennőt,  akinek  hatalmas  karmai  vannak,  a szájába vér ömlik, miközben gyermeket szül.
Coatlicue az  azték  mitológia kígyószoknyájú  ősanyája,  a  föld istennője,  a  felhőkígyó  Mixcoatl  egyik felesége,  a  Hold  és  a  csillagok szülőanyja.  Karja-lába  karmos,  melle ellapult, nyakában lánc felfűzött emberi szívekből.A  germán  Hel az  alvilág  istenője. Nevének jelentése: ami elrejt.Loki  és  Angurboda  óriásnő szörnyszülöttje.  Csarnoka  Elvidnir, ahová  Odin,  az  istenek atyja  letaszítja, mert  lelkének  gonoszsága  egy jottányival sem kevesebb, mint atyjáé. A Nifheimrben  lakozik,  széles  és  tágas birodalma pedig a Helheimrben terül el, melyet  kutyájának,  a  pokolbeli  ebnek, Garmrnak  a  társaságában  barangol végig minden áldott nap.Hel  tányérjának  neve  Éhség,  késének neve  Éhínség.  Ágyának  neve  Betegágy, és ágyfüggönyének neve Pislákoló Balszerencse.  Hel arcának fele gyönyörű és szépséges,  akár  atyjáé,  másik fele  csúnya és  alaktalan,  akár  anyjáé.  Testének felső fele rózsaszínű és élő test, alsó fele halott és rothadó.
Nüx a görög mitológiában  Khaosz leánya, az első istennő,  Erebosz testvére és felesége,  Gaia és  Tartarosz nővére,  az  éj megszemélyesítője. Nüx minden nap végén megjelent  a  földön  négy  fekete  ló  által húzott  szekerén  és  sötétségbe  borította  a világot.  Palotája  kékes,  ködös  felhőbe burkoltan állt az Alvilágban, ahol leányával Hémerával,  a  nappallal  élt  felváltva,  úgy, hogy mikor az egyik hazatért, a másik útnak indult.  Nüx szülte az élet és a halál titkait magukba rejtő,  titokzatos,  sötét  erőket,  amelyek diszharmóniát  keltettek  a  világban,  de amelyek  nélkül  se  a  világ,  se  annak harmóniája nem képzelhető el. Az alvilági istennők egy része összefonódik a boszorkány és a Télúrnő alakjaival.Az ír és skót mitológiában a Cailleach isteni erőkkel  bíró  boszorkány,  félisteni  lény, avagy valamely,  boszorkányos erőkkel  bíró szellemi ős. A szó maga a modern skót-gél nyelvben  öregasszonyt  jelent,  és  Írország, 

Árnyak 2012. Samhain - XII. évfolyam 7. szám

http://www.valtozovilag.hu/qc/H.htm#h%C3%A9m1
http://www.valtozovilag.hu/qc/T.htm#tar1
http://www.valtozovilag.hu/qc/G.htm#gai1
http://www.valtozovilag.hu/qc/E.htm#ere1
http://www.valtozovilag.hu/qc/K.htm#khao1


valamint Skócia számos mitológiai alakjára alkalmazták.Skóciában úgy is ismert, mint  Beira, a Tél Királynője,  számos hegy és domb keletkezését tulajdonítják neki, melyek úgy lettek, hogy Beira átkelt a földeken, s közben  sziklákat  pottyantott  ki  a  kötényéből.  Más  legendák  szerint  maga építette  a  hegyeket,  hogy  mint  köveken,  lépkedhessen  rajtuk.  Kalapácsot  is hordoz  magával,  hogy  kiformázza  a  hegyeket  és  völgyeket,  és  úgy  tartják,  ő minden isten és istennő anyja.

A  Cailleach a  megszemélyesített  Tél  számos  tulajdonságával  bír:  szarvasokat terel, harcol a Tavasszal, botjával megfagyasztja a földeket.Lá Fhéill Brígdhe (Imbolg, febr. 1.) a napja annak, mikor Cailleach összegyűjti a maradék tüzifát a télhez. A legenda szerint, mivel még azt szeretné, hogy sokáig tartson a fagy, ezért jó időt hoz erre a napra, hogy sok fát gyűjthessen, amivel  melegen tartja magát. Épp ezért az emberek mindig örültek, ha február elsején rossz idő volt, mert ez azt jelentette, hogy a Cailleach alszik, és nem maradt sok tüzifája már, a télnek hamarosan vége. Man szigetén, ahol Caillagh ny Groamagh néven ismerik, úgy tartják, hogy ezen a napon hatalmas madár alakot ölt, és a tűzhöz az ágakat csőrében gyűjti össze.Skóciában a "Cailleachan" (vénasszonyok) úgy is ismertek, mint  Viharbanyák, és a természet elemi erőinek perszonifikációjaként tekintik őket, különösen a pusztító aspektust előtérbe helyezve.  Ezek a természetszellemek különösen a kora  tavaszi  szélviharokért  felelősek,  ezért  ennek  az  időszaknak  a  népi elnevezése is "A'Chailleach".Mind  Skóciában,  mind  Írországban  a  földműves,  mikor  befejezte  az  aratást, gabonabábút  készített  az  utolsó  köteg  gabonából,  mely  a  Cailleach-ot személyesítette  meg  (neve  Carlin  vagy  Carline).  Ezt  a  bábút  áthajította  a szomszéd földjére, aki még nem végzett az aratással. Az utolsó földműves, aki befejezte  aratását,  köteles  volt  gondoskodni  a  gabonabábúról  a  következő év 
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során; azaz szimbolikusan etetnie és szállásolnia kellett a banyát egész tél alatt.Az  alvilági  úrnő  és  a  boszorkány fonódik  össze  a  Mágia  Úrnőjének alakjában is.A görög Hekaté Perszész és Aszteria leánya,  a  bűvölés,  a  mágia,  a rémképek,  a  boszorkányok,  a keresztutak  istennője,  a  Tartarosz kormányzónője.  Hekaté  küldte  az emberekre,  a  rémképeket  és  a szörnyalakokat, főleg Empúszát, akit a  leányának  is  mondanak.  A varázslók  és  a  boszorkányok  is hozzá  fordultak  segítségért,  mikor sötét  üzelmeiket  végezték  és  az újhold éjszakáin maga az istennő is feljött az Alvilágból, s fáklyát tartva kezében  a  Sztüx-melléki  kutyák csapatával  járta  a  temetőket  és  a keresztutakat,  ostorral  üldözve, hajtva a kísértetek rémes seregét. Ő segített  Démétér leányának  keresésében  is,  akinek  állandóan  környezetében tartózkodott. Szent állata a menyét, szent növénye a sisakvirág volt, amelyet ő talált meg s használt először, s amely erősen mérgező volt. Hawaii-n Uli szintén a mágia istennője, akinek a neve: „árnyékos”. Uli a földalatti világ ismerője és a titkos jelek olvasója.A  finn  Louhi  fogatlan,  vén  őregasszony, a boszorkányság,  a  gonosz,  a  fekete mágia  istennõje.  Észak úrnője,  akit  gyakran gyér  fogú banyaként  említenek. Nevének eredeti jelentése: varázsló. A  Vénség  másik,  jól  ismert aspektusa  a  bölcs  jövendőmondó 
istennő.
Cerridwent  a  kelta mitológiában a költészet, a hold, a jövőbe látás, és a bölcsesség istennőjeként tisztelik. A név  'Cerridwen'  azt  jelenti:  áldott költészet. A róla szóló legendákban általában  boszorkányként  jelenik meg,  vörös  hajjal  és  az  üstjével, melyben  a  bölcsesség  varázsitalát fozi.  Istennoként  jóságos, boszorkányként  néha  félelmetes alakban ábrázolják.
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Csakúgy, mint a szűz istennők között, a banyaaspektusok közt is megtalálhatjuk az igazság és igazságosság istennőit, valamint a háború istennőit, azokat, kiknek természete a  pusztító istennő attribútumhoz áll közel. Érdekes, hogy ezek az istennőalakok gyakran összefonódnak az Anya képzetével is.
Nemeszisz („igazságos végrehajtás”) ősi istennő volt az attikai Rhamnuszban. Ókeánosz leánya, aki majdnem olyan szép volt, mint Aphrodité. A könyörtelen megtorlás és az osztó igazság istennője, akit hol  szárnyakkal,  hol  szárnyak  nélkül ábrázoltak.  Haragja  leginkább  azok  ellen irányul,  akik  a  természet  rendjének törvényeit  megsértették,  vagy  a  gőg  és  a fennhéjazás  bűnébe  estek.  Szarvasokkal díszített ezüst koronát visel,  s korbács lóg az  övén.  Az  ábrázolásokon kezében  tartja kerekét,  mely  eredetileg  a  Napév szimbóluma  volt.  Amikor  ez  a  kerék  félig megfordult  a  kezében,  a  szent  királynak meg kellett halnia, de mikor a kerék teljes fordulatot  vett,  bosszút  állt  vetélytársán, aki elfoglalta a helyét.
Szekmet a  perzselő  nap  egyiptomi, oroszlánfejű  istennője,  az  anyák oltalmazója,  a  háború,  gyűlölet  és  halál úrnője.  Ő  volt  a  járványok  felelőse  és terjesztője  is,  betegségdémonok  álltak szolgálatában, ugyanakkor gyógyító istennő is,  az orvosok oltalmazója,  akik a papjainak tartották magukat. Utó  és  Nehbet  istennőkkel  együtt  a fáraókat óvja: mellettük áll a harcban, lába  elé  dönti  az  ellenséget  – külsejével  megrémíti,  leheletének lángjával  pedig  megöli.  Mágikus erejénél  fogva  elpusztíthatja  az embert,  betegséget  vihet  rá,  vagy meggyógyíthatja.

Káli az  indiai  mitológiában  Siva kísérője, az átalakulás, vagy is a halál és  az  újjászületés  istennője.  Csak pusztulás,  megsemmisülés  árán jöhet létre valami új a világban. Az élet és a halál elválaszthatatlan egységet alkot.Kálit fekete vagy néha kék színben is ábrázolják,  mert  a  női  energiát testesíti  meg.  Ebben  a  formájában Bhadrakálínak  vagy  Mahákálínak  is nevezik.  Lángoló  szemei  vannak,  és hosszú  nyelve  gyakran  kilóg.  Nyaka köré kígyók tekerednek,  s  mind a tíz kezében  fegyvert  tart.  Kezeiben  íjat, 
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nyilat, korongot, kardot, pajzsot, hurkot, lándzsát, kagylókürtöt, egy koponyát és egy holdkorongot hordoz. Néha nyolc, illetve négy kézzel is ábrázolják
Tlazolteotl a bélsárevő istennő, a föld,  a termékenység,  a szexuális vétkek,  a megbánás  istennője  és  az  éjszaka  úrnője  az  azték  mitológiában.  Neve kapcsolatba  hozható  a  nahuatl  tlazolli  szóval,  aminek  a  jelentése  betegség. Közép-Amerika  egyik  legősibb  istene,  kultuszát  az  aztékok  valószínűleg  a huaztékoktól vették át. A vétkesek pártfogójaként tisztelték. A kelta Morrighan  a háború,  a párbaj  és  a  csaták igazságos istennője.  Holló királynő.  

Morrigan  gyönyörűségesen  szép,  hullámos,  vörös  haját  kilenc  fonatba  fonja, színe  az  őszi  juharfáé,  illata  olyan,  mint  az  esőé.  Az  istennőnek  vörös  a szemöldöke,  bőre  fehér,  szemei  kékek.  Karmazsinvörös  ruhát  hord  arannyal szegélyezve.  Nemcsak  holló  alakban  jelenhet  meg,  hanem  varjúként,  gonosz banyaként, fekete macskaként, farkasként, angolnaként, sárkányként, tehénként és hófehér hattyúként is. A kelta mitológiában a csata, a küzdelem és a termékenység kegyetlen istennője. Emmas lánya, Daghda kedvese. Klasszikusnak mondhatóak a sorsistennő alakok.A  moirák a végzet irányítói,  az emberi élet fonalát szövő, gombolyító,  illetve elvágó három istennő a görög mitológiában.A mondaköltészet eltérően hol Zeusz,  hol Nüx (az éjszaka) lányainak mondja őket.  Nevük  a  hagyomány  szerint  a  következő:  Klóthó  (Fonó),  Lakheszisz (Sorsjuttató),  Atroposz  (Kérlelhetetlen).  E  nevekből  csak  a  modern  képzelet alkotta meg a képet, hogy Klóthó fonja, Lakheszisz eregeti és Atroposz elvágja az élet fonalát; az antik ábrázolásokban csak az első fon, a másik kettő sorstáblát vagy mérleget tart a kezében.A római mitológiában párkák néven ismertek.A  görög  Ananké neve  megfellebezhetetlen  szükségszerűséget,  sorsot, 
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kikerülhetetlen végzetet jelent. Ő a végzet és az elkerülhetetlen sors istennője, a Moirák anyja.  Ananké két térde között orsó pörög,  amelynek tengelye a világ tengelye, s a Moirák időnként segítenek pörgetni az orsót. A római mitológiában Necessitasként („szükség”) volt ismert.A germán mitológia Nornái az alvilágot, a földet és az istenek honát összekötő világkőris,  az  Yggdraszil  gyökerei  közül  feltörő,  életadó  Urd  forrás  mellett tanyáznak,  ami  arra  utal,  hogy  eredetük  egy  a  világ  eredetével,  és  hogy  ők biztosítják az élet folyamatosságát.

A skandináv mitológiai történetek tárházából, a Verses Eddából a Nornák nevét is megtudhatjuk: "Tudok egy kőrisfáról, a neve Yggdraszil... örökzölden virul Urd forrása mellett.  Ott élnek e nők, titkok ismerői...  Az első neve Urd ("sors"),  a másodiké Verdandi ("keletkezés", "születés"), a harmadiké Skuld ("kötelesség"). Rúnákat  rónak,  törvényt  szabnak,  életet  adnak,  halált  osztanak;  minden 
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emberfiának sorsot mondanak." A germán hagyomány szerint a Nornák az ember sorsát a mágikus erejű rúnák segítségével  határozzák meg születése  pillanatában,  majd eljövendő életének eseményeit egy táblára vésik. 

Téli Wicca tábor

A  Berkano  Tradíció  sok  szeretettel  vár  Téged  is  hagyományos  Téli  Wicca Táborába, melyet 2013. február 22-től 25-ig (3 éj) tartunk Várgesztesen, az ősi várban.
A  táborról  bővebb  információk  a  http://berkano.wicca.hu oldalon,  illetve  a Facebookon a Berkano Wicca Chat csoportban találhatóak.

Jelentkezés:2012. december 15-ig lehet jelentkezni!Kérünk benneteket, a jelentkezési határidőt tartsátok be!
Érdeklődés, jelentkezés:sors90[kukac]hotmail[pont]com, + szogi.barb[kukac]hotmail[pont]comA táborba szeretettel várunk mind kezdőket, mind haladókat, akiket érdekel az ezotéria és a mágia útja. Nem csak Wicca vallásúak jöhetnek! A jelentkezőket 18 éves kor felett fogadjuk, illetve 14 és 18 év között írásos szülői engedély szükséges.Várgesztesen találkozunk!
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