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Az isten arcai 3. rész

Az alvilági aspektusok

A Holtak Ura az alvilági aspektusok közül az egyik legjellemzőbb és legismertebb.

Az egyiptomi  Oziriszt  számos 
alakban  tisztelték,  de  már  az 
Első Átmeneti kortól kezdve a 
Halottak  Urának  tartották. 
Maatnak,  az  igazság 
istennőjének  csarnokában 
székel,  ahol  negyvenkét 
bírótársával együtt ítéletet tart 
a holtak felett.
Az istenség első, töredékes, de 
biztosan  azonosítható 
ábrázolása  az  5.  dinasztia 
korából,  Dzsedkaré-Iszeszi 
király  uralkodása  idejéről 
maradt  fenn,  egy 
mészkőtömbön.  Ezen  Ozirisz 
parókában  jelenik  meg,  a 
Középbirodalomban gyakran a 
fehér  koronát  viseli,  majd 
jellegzetes fejéket kap, az atef-
koronát.

Nergal a  késősumer  kortól  a 
halottak  birodalmának 
uralkodója,  a  dögvész  hozója. 

Feleségével,  Ereskigallal,  a  holtak  úrnőjével  együtt  kormányozza  az  alvilágot. 
Királysága a holtak birodalma, amely az Irkalla (vagy Irkalia) nevű nagy barlang. 
Általában  oroszlán  vagy  farkas  képében  ábrázolták,  attribútuma  a  buzogány. 
Sokszor hozzák kapcsolatba a tűzzel.

A  görögöknél  Hádész az  alvilág  ura,  Kronosz  és  Rheia  gyermeke,  Zeusz  és 
Poszeidón testvére. A föld alatti kincsek, a még fel nem tárt bányák istene is, ezért 
gyakran „a  leggazdagabb” jelzővel  illették.  A  legendák szerint  Hadész  a halottak 
hozzátartozóinak fájdalomkönnyeiből és sóhajaiból alkotta meg a föld érceit. Fején 
ébenfa koronát visel, kezében kétágú jogart tart. Szent fája a ciprus, virága a nárcisz.

A  kelta  Crom-Cruach ősi  kigyóistenség,  az  Alvilág  Ura,  az  aratás  és  a  halál 
istensége. Feltehetőleg emberáldozatokat is mutattak be neki Samhain idején.

Walesben Arawn a túlvilág királya, ki a bosszú, a háború istene is. Kelta megfelelője 
Donn, kinek háza a holtak találkozóhelye.
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Miktlántekutli  az  azték  mitológia  alvilági  istensége,  ábrázolásaiban  denevérek 
veszik őt körül, karmaikban emberfejekkel.

Az Alvilági Kalauz szintén igen jellemző megjelenési formája az Istennek.

Legismertebb  az  egyiptomi,  sakálfejű  Anubisz.  Az  Óbirodalom  elején  az  imák, 
melyeket a halotti sztélékre, illetve a masztabák falára véstek, hozzá fohászkodtak 
túlvilági boldogulást remélve. Úgy tartották róla, hogy az elhunyt számára merhet-
balzsamot ad, megerősíti bandázsait ;s megfiatalítja csontjait.

Anubisz  a  nyugati  hegyekről  vigyázza  a  temetőket  és  a  temetési  szertartásokat. 
Elkiséri az elhunyt lelkét, a „szívmérlegelés” ritusán is megjelenik, ahol ő közvetít 
Ozirisz  túlvilági  bírósága  és  a  halott  között,  felügyeli  a  mérleg  nyelvét  és 
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gondoskodik, hogy a mérleg két serpenyője egyensúlyban legyen.

A görögöknél Kharón, az Alvilág révésze tartozik ide, ő szállitja át a Hermész által 
az  Alvilágba  vezetett  holtak  lelkeit,  az  alvilági  Sztüx  vizén,  rozoga  csónakján. 
Piszkosköpenyű,  barátságtalan  vénember,  aki  csak  pénzért  és  csak  az  Alvilág 
irányába szállít utasokat. 

Xolotl az  azték  mitológiában  a  tűz,  a 
villámlás  és  a  balszerencse  istene,  és  a 
holtak  kalauza  a  Mictlanon,  az  azték 
túlvilágon.  Quetzalkoatl  ikertestvére,  a 
Nyugat ura. Ő őrzi a napot, amikor éjszaka 
áthalad  az  alvilágon.  Csontvázként, 
kutyafejű  emberként  vagy fordított  lábfejű 
szörnyként ábrázolták.

Az  alvilági  vezetőkhöz  szorosan 
kapcsolhatóak a Kapuk, Átjárók Istenei. 

A kétarcú  Janusz a római mitológiában az 
átjárások (iani) és kapuk (ianuae), így a be- 
és  kijárás,  a  kezdet  és  vég  védőszelleme. 

Hozzá  imádkoztak  a  rómaiak  minden fontos  tettük  előtt.  Janusznak,  mint  afféle 
ajtónállónak  (ianitor),  kulcs,  bot  vagy  pálca  volt  a  kezében,  és  megfelelő 
ténykedéseit melléknevei: Patulcius (nyitogató), Clusivius vagy Clusius (záró) stb. 
jelzik. 
Azt is tartották róla, hogy egyik arca a múltba, a másik pedig a jövőbe néz. Minden 
munka  jó  kezdete  és  szerencsés 
befejezése  az  ő  kezében  van.  Áldozatul 
tejjel és mézzel készült kalácsot és sóval 
meghintett  pörkölt  búzát  mutattak  be 
neki.

Condatisz kelta  istenség,  az  átjárók  és 
útkereszteződések ura. Szent helyei azok, 
ahol két patak vagy folyó találkozik.

Az alvilági istenségek közé tartoznak az 
Alvilági Tűz Istenei is. 

Héphaisztosz, a görögök isteni kovácsa, 
alakjában egyúttal  a vulkánok istenét is 
tisztelték. Mint a tűz istene, feltalálója és 
oltalmazója  mindazon  mesterségeknek, 
melyekhez  tűz  szükséges.  Nagy 
kovácsműhelyeit  a  tűzhányó  hegyekbe 
helyezték,  hol  a  küklopszokkal  mint 
legényeivel  dolgozik.  Ő  készítette  Zeus 
kormánybotját,  Poszeidón  szigonyát, 
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Hádész sisakját, mely láthatatlanná tette, Árész fegyvereit, Erósz nyilait s általában 
mindazon művészi kivitelű tárgyakat, melyekről a mitoszok megemlékeznek.

Római  megfelelője  Vulkanusz,  Jupiter  fia,  ki  szintén  az  istenek  és  hősök 
fegyverzetét késziti. A rómaiak úgy tartották, hogy Vulkanusz műhelye Szicíliában, 
az Etna alatt vagy pedig a Lipari-szigetekhez tartozó mai Vulcano sziget alatt van. A 
rómaiak a Vulcanalia ünnepen, amelyet augusztus 23-án tartottak, halakat és kis 
állatokat dobtak a tűzbe az isten tiszteletére.

A Pusztitó, Sötét Isten szintén egy igen ismert és elterjedt megjelenési alak. 

Egyiptomban  Aphophisz testesitette meg ezt a format, ki a Napisten legnagyobb 
ellensége,  a pusztulás erőinek,  a  sötétségnek,  a  káosznak és a  nem-létezésnek a 
megtestesitője, a lelkek felfalója. Általában hatalmas kigyóként vagy krokodilként 
ábrázolták.

A görög mitológiában Erebosz az ősi sötétség, Khaosz gyerneke. 

Siva a  hinduizmus 
egyik  legföbb 
istensége.  Siva 
Natarádzsaként  („A 
tánc  ura”)  megteremti 
a  világot  és  fenntartja 
annak folyamatosságát, 
de  ha  elfárad,  az 
univerzum visszahullik 
a  káoszba.  Nyakában 
koponyafüzérrel, 
olykor  félig  férfi,  félig 
női alakban ábrázolják. 
Ezzel  kettős 
természetét,  az 
ellentétek 
kölcsönhatását, 
egymásban  való 
feloldódását 
szimbolizálják.

A  pusztitó  istenséghez 
szorosan kapcsolódnak 
a Káosz Istenei.

Az  egyiptomi  Szeth 
eredetileg  a  sivatag 
istene  lehetett,  de 

alakját hamar összekapcsolták a zűrzavarral, a káosszal és a pusztitással.  Ő volt „a 
vörös isten”, a hirtelenharagú, a düh, az erőszak istene, s mint Ozirisz ellenfele, a 

Árnyak 2013. Samhain - XIII. évfolyam 7. szám



lázadás és a viszály megtestesítője. Mint a káosz istene, a harmóniával és a renddel,  
a Maat-tal állt szemben. Nagy fizikai erőt tulajdonítottak neki, úgy vélték, jogarával 
könnyedén képes elpusztítani még egy istent is.

A görög  Khaosz a rendezetlen ősállapotot, a végtelen, tátongó űrt és az anyagok 
alaktalan  zűrzavarát  megszemélyesítő  isten.  Kezdetben  az  egész  mindenséget 
betöltötte, majd később, a kialakuló világgal párhuzamosan egyre vissza szorult és a 
végén  az  Alvilágban  foglalta  el  székhelyét.  Tőle  származott  az  az  első  négy 
halhatatlan,  Erebosz,  Nüx,  Gaia  és  Tartarosz,  akiktől  az  összes  többi  isten 
származott  és  akiknek  gyermekeik  megszületésével  egyre  teljesebbé  és 
tökéletesebbé vált a világ.

A  germán  Loki Ódhinn  féltestvére,  eredetileg  feltehetőleg  tûzisten  volt,  de 
lassanként átlényegült az Istenek bajkeverõjévé. Ő a "Hazugságok atyja", aki bûvös 
cipõje segítségével az égen is tud sétálni. A tûz és a zûrzavar, a hazugság és a cselek 
ura; segítségéhez gyakran folyamodtak mind istenek, mind emberek.

Speciális osztályt képeznek a Megszemélyesitett Halál istenségei. Igen kevés van 
belőlük. 

A  görög  Thanatosz egyikük,  kinek  feladata  az  volt,  hogy  a  Moirák  által 
meghatározott időben jelenjen meg a halandónál, kardjával vágjon le egy tincset a 
hajából, majd ragadja meg lelkét és adja át Hermésznek, aki a holtat az Alvilágba 
kíséri.
Thanatoszt kezdetben erőteljes, kardot viselő, láng arcú,  rémületes, vad alakként 
ábrázolták,  megjelenését  gyűlölet  és  fájdalom kísérte.  Később a  hellenizmusban, 
amikor  a  halál  utáni  élet,  Elízium  és  a  túlvilág  képzete  kialakult,  alakja 
idealizálódott és szárnyas, meztelen ifjúként jelenítették meg: Egyes ábrázolásokon 
Thanatosz  alakja  körül  pillangók  –  a  lélek  képi  megszemélyesítői  –  röpködnek, 
kezében koszorút, fáklyát, vagy kardot tart.
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Az Idő- és Sorsistenek szintén az Alvilági Isten aspektusaihoz tartoznak. 

A  görög  Kronosz Uranosz  és  Gaia  gyermeke.  Zeusz  a  Tartaroszba  vettette 
büntetésből  a  többi  titánnal  együtt.  Később  elengedte,  de  száműzte  messze 
nyugatra. Kronosz a Boldogok szigetén az üdvözült halottak fejedelme lett, ott, ahol 
megállt az idő. Római megfelelője Szaturnusz. 

Namtar a  mezopotámiai  vallás  sorsistene,  Enlil  és  Ereskigal  fia.  Neve  a  sumér 
“nam”, azaz „sors” szóból ered. Ő az alvilág úrnőjének, Ereskigalnak a hírnöke, fő 
tanácsadója.  Gonosz,  az  emberek  iránt  ellenséges,  rájuk  halált  hozó  lényként 
ábrázolják. A vele való találkozás az emberi sors beteljesülése.

Tisztelni a halált

Meglehet,  ez  a  kis  cikkecske  nem  lesz  túl  népszerű.  Olyan  gondolatokat 
tartalmazhat, melyek az emberek többsége számára idegen, ellenkezik társadalmi 
elveinkkel, értékeinkkel. Mégis, úgy gondolom, érdemes ezeken elgondolkodni, ha 
másért  nem, hát  azért,  hogy álljunk meg egy pillanatra ebben az elkeseredetten 
rohanó, elembertelenedett világban, és gondolkodjunk. Nem kell velem egyetérteni 
(és vitatlkozni sem érdemes), egyedül annyi a célom, hogy gondolatokat ébresszek, 
melyek  segitségével  jobb  belátást  nyerhetünk  magunkra,  saját  értékeinkre, 
elképzeléseinkre, hitrendszerünkre.
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A szemembe ötlött ma egy régesrégi újságcikk, a jól ismert és ünnepelt szinészek, 
Vivien Leigh és Sir Laurence Olivier repülőgép szerencsétlenségéről. Annak idején 
az egész világ értük drukkolt, lélegzetvisszafojtva olvasták a katasztrófát, melyet a 
szinész  pár  sértetlenül  úszott  meg.  Az  eset  1946-ban történt,  mikoris  a  PanAm 
"Clipper  Amerika"  transzatlanti  járata  elvesztette  egy  hajtóművét,  majd 
kényszerleszállást hajtott végre.  Vivian és Larry hires szerelmük kezdetén álltak, 
két  ragyogóan tehetséges,  fiatal  szinész,  akik  mind Európában,  mind Amerikban 
ünnepelt  sztároknak  számitottak.  Rajongóik  megkönnyebbülten  sóhajtottak  fel, 
amikor megúszták ép bőrrel a balesetet. Gondoljunk csak arra, a világ elvesztette 
akkoriban jópár érdemes szinészét,  akiket azóta is  siratnak,  most például  James 
Dean neve merül fel bennem.

No de miért is érdekes mindez? Szemügyre véve Vivian és Larry szakmai pályáját, 
nem  kétséges,  hogy  1946  után  mindketten  szép  karriert  futottak  be.  Számos 
csodálatos szerepet játszottak el, és mindenképp feledhetetlen értékeket hagytak 
maguk  után.  Magánéletükben  azonban,  nyugodtan  elmondható,  nem  voltak 
boldogok. Talán sosem annyira később, mint akkor, ott , a gép fedélzetén, egymást 
átölelve, rettegve attól, hogy meghalhatnak, és minden bizonnyal egyben végtelen 
szerelemmel is egymás iránt, mert egymást vigasztalhatták, támogathatták abban a 
végzetesnek tűnő pillanatban.  Vivian későbbi,  rettenetes betegsége mindkettejük 
boldogságát tönkretette. Elváltak egymástól, de sosem tudtak igazán egymás nélkül 
élni.  Sosem  voltak  annyira  ragyogóak,  boldogok,  mint  azokon  a  képeken,  nem 
sokkal a repülőgép szerencsétlen útja előtt. Vajon valóban túl kellett élniük?

Mondtam, hogy nem lesz könnyű egyetérteni a gondolataimmal. Wicca szemszögből 
nézve az élet tisztelete mindenek felett áll. A legtöbb Wicca gondolkodású ember 
azonnal rávágná a fentebbi kérdésre: persze, az élet a legnagyobb érték, jó, hogy 
megőrizték azt.

Biztos vagy benne?

Az élet természetes része a halál. A természet minden tavasszal újra él, és minden 
ősszel  meghal.  Ezen  mégsem  izgul  lélegzetvisszafojtva  senki,  nem  sirnak  forrú 
könnyeket az emberek, és nem gyászolják meg a lehulló leveleket. Miért? Nyilván, 
mert  az  emberek beleszülettek  ebbe  a  rendbe,  megszokták,  igy  természetes.  És 
nyilván  azért  is,  mert  tudjuk,  a  természet  körforgása  állandó,  ami  ősszel  elhal,  
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tavasszal újjászületik. Még akkor is, ha tudjuk, hogy az már nem ugyanaz a levél, 
nem ugyanaz az agancs, de mégis hisszúk, hogy valahol mindennek kapcsolata van 
egymással, a lánc nem szakad meg, a kör körbeér. 

Mi  történik  akkor  az  emberrel?  Nem  kerül-e  teste  a  földbe  halála  után?  Nem 
lakmároznak-e belőle kukacok, melyek aztán madarak tápláléka lesznek, a madár a 
vadász asztalára kerül,  és  táplálja  családját...  Itt  is  fennáll  a körforgás,  és mégis.  
Iszonyodunk  a  haláltól,  nem  fogadjuk  el  körforgás  részeként,  a  véget  jelenti  a 
számunkra.

Vivian  és  Larry  halálára  mindenki  azt  mondta  volna:  "milyen kár,  időnek előtte 
történt". Akkor ezek szerint a halál nem fáj, csak akkor, ha nem öregségben hal meg 
az  ember,  hanem  -  mondjuk  -fiatalon,  repülőgép  szerencsétlenségben?  Van 
egyáltalán akkor  olyan,  hogy valaki  "időben" hal  meg? Nem mondhatjuk el  idős 
nagyszüleinkről, akik már nem élnek, hogy "élhettek volna még egy kicsit"? Nem 
lehet, hogy mindig lehetne egy kicsit tovább?

Hol húzzuk meg a határt, amikor már nem "időnek előtte" történik a halál?

Vivian és Larry túlélték a dolgot,  és a rajongók örömujjongással köszöntötték az 
ajándék életet, ami nekik adatott, hogy tovább éljenek, játszanak, szeressenek. Nem 
éltek  vele.  Mondhatnánk-e  erre  azt,  hogy  nem  tisztelték  az  életet,  melyre 
ráébredtek?  Azonban  a  pillanatokban  vajon,  mikor  megtudták,  hogy  túlvannak 
rajta, és élnek, nem öntötte-e el őket vad, féklezhetetlen életöröm? Gondolom, igen.
Ha meghaltak volna akkor és ott,  rengetegen gyászolták volna őket.  A legtöbben 
bizonyára igazságtalannak is gondolták volna a halálukat. 

Az emberek ilyenek.  Örülnek az életnek,  ünneplik azt;  de a halált  gyászolják,  és 
igazságtalannak érzik. Mindig, minden esetben.
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Ha a világ természete a harmónia és az egyensúly, és minden élet magában hordja a 
halált, akkor miért van az, hogy az életet tiszteljük, a halált pedig nem? A haláltól 
csak  félünk,  csak  keserűséget  hoz  -  még  akkor  is,  ha  ésszel  tudjuk,  hogy  néha 
megváltás a halál. Nem mennék bele most az eutanázia kérdéskörébe, de érdemes 
egy pillanatra arra is gondolni.

Ha felsóhajtasz, és azt mondod: "minden kezdet nehéz", a legtöbb ember körülötted 
felsóhajt  és  bólogat.  Gondoltál  már  vajon  arra,  mennyire  könnyű  a  kezdés  a 
végzéshez képest? Mennyire könnyű a születés a halálhoz képest?

Mint  céloztam rá az elején,  a  cikkel  nem az a célom,  hogy nagy életigazságokat 
világitsak  meg.  Az  a  célom,  hogy  gondolkodj  el,  és  alakitsd  ki  magadnak  saját 
véleményedet élet és halál kérdéséről. Mit jelentenek ezek a számodra, hogyan éled 
meg őket, hogyan kerülhetnek ezek egyensúlyba személyes világodon belül?

Olyan kérdések ezek, amikre nem csak a Wicca vallás keresi a választ, de mindegyik. 
Némelyik vallás ad rá szájbarágós magyarázatot, némelyik nem. A Wiccák számára 
nincsenek dogmák, mindenki maga számára veti fel ezeket a gondolatokat, és alkot 
véleményt. 

Samhain ideje van, a holtak tisztelete. Áldozz rájuk néhány percnyi gondolkodást!

Francisco Valasquez, a Liber Cernunnos szerz jeő

Francisco  Pedro  Sanchez  Valasquez 
atya,  a  Liber  Cernunnos szerzője 
(1539.  november  1.  -  1594. 
szeptember 21.)

Gyermekkoráról  keveset  tudunk. 
Galatia  hegyei  közt  nevelkedett, 
Spanyolország északi részén. Egyesek 
szerint  olyan  pogány  család 
leszármazottja  volt,  akik  messze 
kerülték  a  keresztény  közösségeket. 
A  környék  népe  ősi  kelta 
hagyományokat követve az Agancsos 
Istenségben  hitt,  egy  név  nélküli 
istenben,  akit  a  rómaiak 

Árnyak 2013. Samhain - XIII. évfolyam 7. szám



Cernunnosnak neveztek (latinul „Az Agancsos”). 

Valasquez  apját,  Roberto-t,  akinek  az  ősei 
inkább  voltak  gallok,  mint  ibériaiak,  ennek  a 
pogány  szektának  a  fő  druidájaként  tartották 
számon.  1555.  márciusában  „Roberto  Negro”-t 
letartóztatták  a  hatóságok  „ördögimádásért”. 
Több  heti  kínzás  után  Roberto  Valasquezt 
máglyán megégették (április  30-án vagy május 
1-én). 

Tartva  attól,  hogy  az  apja  sorsára  jut,  az  ifjú 
Valasquez  belépett  a  Santo  Domingo  de  Silos 
apátságba,  ahol  nem  csak  a  latin  írás-olvasást 
sajátította el, de nagyon tehetséges írnok is lett 
belőle.  1580  júliusában  pappá  szentelték,  és 
1592-ben kezdett el dolgozni könyvén,  a LIber  
Cernunnos-on. 

Hogy miért írta a könyvet, nem teljesen világos. Egyes történészek szerint a lelki 
üdve kedvéért – ha feltárja az apja bűneit, talán tisztán állhat az Úr szeme elé. Több 
okkultista azonban úgy véli (például Eliphas Levi is)hogy egy bukott angyal vagy 
egy démon szállta meg Valasquezt, és közvetítőként használta a könyv megírásához. 
Aleister Crowley viszont azt állította, hogy nem démon, hanem egy Coltatus nevű 
ősi druida volt ez a lény. 

Mivel  gyermekkorában  hátborzongató  rítusoknak  volt  szemtanúja,  Valasquez 
részletekbe menően számol be a pogány szertartásokról. Az egyik ilyen rituáléban, 
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a Tavasz-rítusban leírja, hogyan választanak ki két fiatal szüzet – egy fiút és egy 
lányt  –  az  Agancsos  Istenség  és  az  Úrnő  megtestesítőjének.  A  párt  meztelenre 
vetkőztették, felékesítették virágokkal, és istenekként tisztelték. Amint beesteledett, 
közösülniük  kellett,  és  az  férfi  orgazmusának  pillanatában  megfojtották  őket.  A 
testeket aztán feldarabolták és szétszórták a mezőkön, hogy biztosítsák a bőséges 
termést. 

Egy másik rítus,  az Éj ómenjei azt mondja el, 
hogyan  zsigereltek  ki  egy  ártatlanul  fogva 
tartott embert, és a druidák hogyan jósoltak a 
beleiből, mielőtt a szerencsétlen pára meghalt 
volna. 

Mindenesetre,  ez  egy  olyan  időszaka  volt  az 
európai  történelemnek,  amikor  a 
boszorkányság vádja  - még a leghalványabb is 
–  elég volt ahhoz, hogy valaki bajba kerüljön, 
hiszen  ezidőtájt  dühöngött  a  leginkább  a 
Spanyol Inkvizíció. 1594. júliusában Valasquezt 

is letartóztatták. 

Nyolc heti kínzást követően Francisco Valasquezt máglyán megégették. Egyesek azt 
állítják, a máglyát a Liber Cernunnos fellelhető példányaiból rakták meg. 

A Liber Cernunnos néhány példánya talán ma is létezik. Egy állítólag egy kaliforniai 
házaspár tulajdonában van, egy másik feltehetően egy olasz történésznél, Giovani di 
Coruto-nál. 

Fordította: Csorba Andrea

A svájci Boszorkánymúzeum

A  svájci  Boszorkánymúzeum  az  Aargau 
kantonban  lévő  Auenstein  falucskában 
található,  Zürichtől alig 40 km-nyi távolságra 
(az A1-es jelű útról Lenzburg felé közelíthető 
meg). Közel van a német és a francia határhoz 
is,  így  azoknak  is  érdemes  útbaejteni,  akik 
München,  Stuttgart,  vagy  Strassbourg,  Dijon 
környékére terveznek nyaralást (két-két és fél 
órányira van az említett városoktól.)

A  települést  1299-ben  említik  először 
oklevelek, de a régészeti ásatások alapján a 11. 
században már biztosan lakott volt. A falucska 
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nevének jelentése „szikla a termékeny víz partján”. A lakosság a 19. századig főként 
mezőgazdaságból  (bortermesztés)  élt,  manapság  emellett  az  iparnak  is  nagy 
jelentősége van (mészkő-bányászat, cementgyártás). 

Svájc – lakosainak számához viszonyítva 
–  meglehetősen  sötét  múlttal 
rendelkezik a boszorkányüldözés terén: 
mintegy  10000  olyan  perről  maradtak 
fenn iratok, amelyekben nőket, férfiakat 
és gyerekeket ítéltek halálra és végeztek 
ki  boszorkányság  vádjával.  Szinte 
minden  településnek  van  „saját 
boszorkánya”  a  történelemkönyvek 
lapjain. 

Auensteinnak  viszont  valóban  van 
(legalább) egy:  „Wicca” Meier-Spring,  a 
helyi  boszorkánymúzeum  alapítója  és 
vezetője,  valamint  a  svájci 
Boszorkányegyesület  elnöke.  Meier-
Spring  asszony  érdeklődése  a 
boszorkányság  iránt  cseppet  sem 
meglepő,  figyelembe  véve,  hogy 
családjában  is  több  boszorkány  volt, 
apai  dédnagyapja  tárgyai  közül  néhány 

(már amiket a család az üldözéstől való félelem miatt nem égetett el) a múzeum 
kiállításán is látható. Az általa gyűjtött tárgyak adják a múzeum „magját”.

A  magánházban  hat  fő  kiállító  teremben 
ismerkedhet  meg  a  látogató  a  svájci  és 
európai  boszorkányság  és  a 
boszorkányperek  történetével,  a  különféle 
divinációs  eszközökkel,  gyógyításhoz, 
védelemhez  használt  kellékekkel, 
alapanyagokkal.  (Még  a  sokat,  sokszor 
emlegetett  „repülő  kenőcs”  egy réges-régi 
receptje  is  fellelhető  itt.)   Ízlésesen  és 
érdekesen  összeválogatott  gyűjtemény: 
külön  teremben  kaptak  helyet  a 
szellemekkel,  kísértetekkel  kapcsolatos 
tárgyak  (képek,  történetek  leírásai, 
védekező  eszközök).  Az  egyik 
kiállítóteremben  talizmánokat  és 
amuletteket,  rituálékhoz  használt 
eszközöket  csodálhat  meg  a  látogató,  egy 
másikban  jósnők,  „időjáráscsinálók”  fotói 
várják a nézelődőket; a harmadikban egész 
kis boszorkánykonyha kapott helyet. 
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„Wicca”  Meier-Spring  saját  bevallása  szerint  a  kiállított  tárgyak  közül  két 
könyvritkaságra  a  legbüszkébb:  a  Der  geistige  Schild (1647;  a  dédnagyapa 
hagyatékának  része),  valamint  a  Die  Prophezeihungen  einer  Sybille (1814)  című 
könyvekre.  Előbbi  a  szellemektől  való  védekezés  formáit  írja  le,  utóbbi  pedig 
jóslatokat közöl. 

A gyűjteményben nem csupán Svájc, hanem Németország, Ausztria, Franciaország, 
Olaszország,  Nagy-Britannia,  Spanyolország,  Hollandia,  Magyarország,  Csehország 
és  Románia,  valamint  Európán  kívülről  Egyiptom,  Nigéria,  Mexikó,  Brazília  és 
Ausztrália területéről felkutatott mágikus eszközök is szerepelnek. 

Minden évben van egy tematikus kiállítás is, amely az állandó kiállítást egészíti ki. A 
legutóbbi  a  varázspálcák  készítésének  hagyományát,  történetét  vette  sorra,  és 
többek között két olyan pálca is szerepelt a kiállításon, amelyet Cornwall-ból hoztak 
ide  a  szervezők.  2013-ban  a  tematikus  kiállítás  (ősztől)  az  amulettekkel  és 
talizmánokkal fog behatóbban foglalkozni. 

A  múzeum  udvarán  fűszernövényekkel  beültetett  kert,  az  épületben  kávézó  és 
teaház, valamint boszorkánybolt is megtalálható. 
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Szerdánként  14-17,  péntekenként  14-18 
óra  között  vannak  nyitva,  de  igény  (és 
egyeztetés)  szerint  más  időpontban  is 
fogadnak látogatókat.  Ezeken túl  minden 
hónapban  egy  vasárnapi  napon  (a 
dátumok  a  honlapon  követhetők), 
valamint  teliholdas  éjjeleken  20-22  óra 
között is nyitva vannak. Ezeken az éjszakai 
alkalmakon  előjegyzés  alapján 
tenyérjóslásra,  rúnajóslásra, 
kártyajóslásra  is  lehetőség  van. 
Idegenvezetés  német,  angol,  francia 
nyelven  kérhető,  szintén  egyeztetés 

alapján. A múzeum kiállításait 13 évnél fiatalabb gyermek nem látogathatja!

Évente  négy  alkalommal  jelenik  meg  a  Boszorkánymúzeum  és  a  Svájci 
Boszorkányszövetség  közös  kiadványa,  a  Mandragora.  „Wicca”  Meier-Spring 
asszony és boszorkánytársai többször tartanak szemináriumokat, workshopokat is. 

Csenge boszorkánykonyhája – A kökény

A  kökény  a  rózsafélék 
családjába  tartozik,  azon 
belül  is  a  szilvafélék  közé. 
Egész  Európában 
megtalálható,  Magyar-
országon is meghonosodott 
cserje. Angolszász 
területeken  gyakran 
nevezik  a  Fák  Anyjának, 
vagy  az  Erdők  Sötét 
Banyájának  is.  Népies 
nevei:  tüskés  szilva, 
ekeakadály,  tövisfa, 
kökönye,  kökényszilva, 
boronafa.  Ez  utóbbi  neve 
abból  ered,  hogy  eleink  a 
kökény  tövises  ágait 
fakeretbe,  fanyüstbe  fogva, 
igásállatokkal  vontatva 
boronáláshoz használták.
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A kékeslilás színű, apró bogyóra emlékeztető vadgyümölcs szinte bárhol megterem: 
hegyoldalakban  vagy  akár  napfényes  erdők  szélein.  A  kökény  –  népies  nevén 
kökönye  vagy  zabszilva  –  szeptemberben  kezd  érni.  Éretlenül  fogyasztva  kissé 
kesernyés, fanyar ízű, de amint megcsípi a dér, érdemes szedni, hiszen ekkor húsa 
megpuhul, íze pedig édeskéssé válik.

A kökény sok néphit szerint baljós növény. Angliában ma is félik a boszorkányok 
kökényfából  készült,  fekete  varázspálváját.  Virágzásakor  általában  hideg  szelek 
járnak, ezért ezt az időszakot “kökénytélnek” is nevezik. 

Ókori tudósítások szerint a kelta harcosok kökény levével festették kékre bőrüket, 
és készítettek kezdetleges tetoválásokat.

Virágának, termésének jótékony hatását már az ókorban is ismerték.  Melius J. Péter 
Herbáriuma  szerint:  „ha  a  kökényvirágnak  vizét  vészed,  az  öklelést,  oldalfájást, 
nyilallást meggyógyítja.” 

A kökény magas C-vitamin tartalommal rendelkezik, s jótékony hatással bír többek 
között a szív- és érrendszerre. A terméséből készült lekvár nemcsak nagyon finom, 
de emésztési zavarokra is alkalmas. A virágjából teát készíthetünk, mely remekül 
funkcionál  vízhajtóként,  hashajtóként  egyaránt.  A  leveleiből  néhányat  fél  liter 
vízben  forralva,  majd  a  forrázatot  megszűrve  olyan  szájvizet  főzhetünk,  amely 
enyhíti a torokfájást és gyógyítja a megduzzadt mandulákat is. A kérgéből készült  
főzetnek pedig nyugtató hatása ismert. 

Kökényvirág  tea: 3  evőkanál  szárított  virágot  6  dl  forrásban  lévő  vízzel 
leforrázunk, majd 20 percig állni hagyjuk, utána leszűrjük. Fogyasztása naponta 3 
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alkalommal 2-2 dl tea.

Kökénylikőr:  A fáradságos munkával leszedett kökényterméseket megmossuk és 
megszárítjuk.  Kb.  1,5  kg  érett  kökényt  befőttesüvegbe  teszünk,  1,5  kg  cukrot 
teszünk  hozzá,  jól  összekeverjük.  4-5  rúd  fahéjjal,  2  rúd  félbevágott  vaníliával 
ízesítjük,  40  százalékosra  hígított  gyógyszertári  alkohollal  vagy  igazi 
gyümölcspálinkával  felöntjük.  5-6  hétig  érleljük,  majd  leszűrjük.  A  hideg  téli 
napokon 1 kis pohárnyi kökénylikőr felmelegít, sült húsok mellé készített szószokba 
is tehetjük vagy vendégeknek desszert mellé kínálhatjuk. 

Kökénybor:

Hozzávalók: 4 kb kökény, 2 kb cukor, 5 l víz

A kökényt akkor szedjük, ha a dér már megcsípte. Gyűjtésnél nagyon figyeljük, hogy 
honnan szedjük. A kökény húsát le kell darálni a magról diódarálóval, de óvatosan, 
mert a mag tönkreteheti a gépet. Másik lehetőség, hogy magostul együtt tesszük az 
érlelőedénybe, de akkor számítsunk rá, hogy lesz egy kis kesernyés mellékíze. Így, 
vagy úgy, de a cukorból 2 ek-nyit pirítsunk meg szép barnára, azt öntsük fel a vízzel,  
bele a maradék cukrot,  és ha felforrt,  hagyjuk kézmelegtől valamivel melegebbre 
hűlni. Ezt öntsük a húsra, vagy a bogyókra, majd az edény száját gézzel, vagy tüllel  
lekötjük. Aki tud beszerezni kotyogót, annak jobb. 

Ha az  edénybe magot  tettünk,  3-4  naponta  kavarjuk  meg kissé.  Ha csak a  húst,  
semmi dolgunk,  míg  kiforr.  Szobahőmérsékleten tartva  az  erjedés-forrás  3-9  hét 
alatt  lezajlik.  Látni  lehet,  mikor  van  vége.  Már  nem  pezseg,  ha  belenyúlunk 
üvegpálcával, nem buborékosodik. Ekkor egy percig se várjunk! Leszűrjük, üvegekbe 
rakjuk és ledugaszoljuk. A húsra öntsünk 2 l vízben feloldott 1 kg cukrot, és újra 
forraljuk ki. 
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Szűrés, ülepítés után a kettőt összekavarva, és üvegekben ledugaszolva a végleges 
helyére állítjuk.

Vigyázzunk, ez nem szőlőbor!  Egy, másfél évnél tovább ne tároljuk,  mert nem fog 
nemesedni,  inkább ecetesedik.  Gyűjtésnél  ajánlatos kesztyűt húzni.  Egy négytagú 
család egy kirándulás alkalmával akár 20-25 kilót is begyűjthet minden erőfeszítés 
nélkül. A nagyobb szemű bokrokról érdemesebb szedni. Annak több a húsa, kisebb a 
magja.
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