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Bloksberg, Brocken, Lyderhorn

A  következő  cikk  kísérlet  annak  összegyűjtésére,  mit  tartottak  az  európai  néphagyományok  a 
boszorkányok  Szabbat  gyűléseinek  helyszínéről.  Mint  látni  fogjuk,  a  leggyakrabban  kopár  hegyek, 
lakatlan erdők szerepelnek a mesékben.

Dániában például dél felé, a Bloksbergre repülnek a boszorkányok, mely egy hegycsúcs a németországi 
Hartz hegységben. A néphit szerint itt folytak a híres boszorkány Szabbatok. A Bloksberg mind a svédek, 
mind a norvégok körében is ismert volt, bár a norvégok úgy tartották, hogy a hegy messze északon, 
Norvégián belül található. A néphit szerint Nyárközép éjjelén találkoztak itt a boszorkányok. A seprűn 
érkező banyák Gamle Erikkel,  az ördöggel  találkoztak a hegyen,  aki  beírta  neveiket  a könyvébe,  és 
tanitotta őket a boszorkányságra. Miután eleget táncoltak és mulattak, ugyanúgy seprűn hussantak haza 
mit sem sejtő családjukhoz. Ha nem seprűvel utaztak, akkor kecskén, tehénen, lovon repültek.
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A seprűn lovagló boszorkányok képzete számos formában jelent meg a skandináv néphitben. Ismeretes 
például  egy  mese  Marte  Holonról,  aki  "notórius  boszorkány"  hírében  állt,  még  Fekete  Könyve  és 
trollmacskája is volt. Marte szintén képes volt seprűn repülni, és söprűjéből szikrák pattogtak repülés 
közben. 

Néhány más hely is emlitésre kerül a skandináv mitológiában. Néhány svéd mese a Blakollenről (Kék 
hegy)  beszél,  ahol  a  boszorkányok  a  Szabbaton  táncolnak.  A  Blakollen  vagy  Blåkulla  név  annyira 
félelmetesen hangzott, hogy úgy vélték, kimondása is balszerencsét okoz. 

A  18.  század  romantikus 
gondolkodásának  tulajdonitható  egy 
másik,  híres,  svéd  hely  köztudatba 
kerülése. A Blå Jungfrun (Kék Szűz) nevű 
sziget  (melynek  régi  neve,  Blåkulla 
kapcsolatba  hozható  a  fentebbi  Kék 
heggyel)  Svédország  keleti  partjainál 
terül el, és a svéd népmesék a mai napig 
úgy  tartják,  hogy  húsvétkor  itt 
ünnepelnek a boszorkányok az ördöggel. 
Orgiáikon  békát,  varangyot,  kigyókat 
lakomáznak,  és  nem  is  térnek  haza 
egészen  húsvét  hétfőig.  A  korábbi 
hitvilág még másképp ismerte a húsvéti 
boszorkányos történeteket. Steinar Aase, 
aki  Brunkebergben  élt  1700  körül,  azt 
hallotta,  hogy  a  boszorkányok  a 
templomban  gyülekeznek,  hogy  port 
hintsenek  szét  és  leszedjék  a  rezet  a 
templomi  csengőről.  Steinar  azt  is 
állitotta, hogy egy alkalommal ő maga is 
megleste őket.

Néhány  norvég  boszorkányperben  a 
Lyderhorn nevű hegy szerepel, másokban 
a  Bergen  vagy  a  Dovrefeld,  melyet  a 
trollok otthonának véltek. De a norvégok 
úgy is tartották, hogy Valborg éjjelén (a 
május elsejét megelőző éjszaka) a Troms 
templomba  lovagolnak  a  boszorkányok.  Aki  meg  akarta  pillantani  őket,  annak  ki  kellett  mennie  a 
keresztútra, és leülnie egy borona alá, a fején egy darabka földdel. Általános elképzelés volt, hogy aki 
földet tesz a fejére, az olyanná válik, mint a halott, s igy láthatatlan a boszorkányok számára, de csak 
addig, amig teljesen csendben marad. 

A  17.  századi  finn  boszorkányperek  egy  Baldvolden  nevű  helyről  tesznek  emlitést  a  Szabbat 
ünnepségeinek helyszineként,  ahová a boszorkányok karácsony estéjén szálltak.  Egy 1662-es perben, 
ahol 30 nőt gyanúsítottak boszorkánysággal, arról történt feljegyzés, hogy a boszorkányok egy Domen 
nevű hegyen találkoztak,  ahol  táncoltak és  együtt  ittak  az ördöggel.  Donem a  valóságban is  létező, 
alacsony  hegy,  Kiberg  és  Vardo  halászfalui  között  fekszik.  (A korábban emlitett  Baldhoven  szintén 
Vardo falu mellett található.) Az inkvizítorok nem restelltek ellátogatni a Domen hegyhez, hogy saját 
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szemükkel lássák a híres gyülekezőhelyet,  és megtalálták "a pokol kapuját".  A kutatás alapját számos 
gyanúsított vallomása adta, akik azt állították, ellátogattak a pokolba is a gyűlések alatt. A pokol hosszú, 
fekete völgyként  jelent  meg előttük,  közepén egy forró vizes  tóval,  melyben a  Sátán pipázgatott.  A 
Domen hegyben van egy kis barlang is, úgyhogy az inkvizítorok megállapitották, bizony ez a bejárata a 
pokolnak,  ahonnan  démonok  és  ördögfattyak  özönlenek  a  világra.  Itt  végezték  a  boszorkányok  is 
titokzatos varázslataikat, a köznép pedig úgy tartotta, hogy érzik a gonosz, mágikus hatalom érintését, 
valahányszor az északi és észak-keleti szelek a hegy felől fújtak.

A  már  emlitett  Bloksberg  Németországban  sem  ismeretlen,  ott  Brocken  néven  szerepel,  de  a  régi 
térképeken valóban Blocksbergnek tüntették fel. Grimm azt írta róla, hogy nagyon magas és kopár hegy 
ez, s itt táncolnak a boszorkányok Walpurgis éjszakáján. "Nagyapáink még megünnepelték május elejét, 
és a boszorkányok találkozójaként tartották számon." Borzongva megjegyzi azt is, hogy a boszorkányok 
főleg olyan helyekre szerettek járni, ahol valaha vért ontottak: "Szinte minden boszorkányhegy valaha 
áldozati  hely  volt."  Goethe  Faust  meséjében  szintén  a  Brocken  hegyén  tartották  a  boszorkányok  a 
Szabbatot. 

"Boszorka, a Bakhegyre méssz,
sárga a tarló, zöld a vetés.
Ott feketéllik már a had,
maga Urián úr fogad.
Tüskön-bokron átalrobog,
bűzlik a bak, a boszorka poszog."

S  ha  mindez  még  nem  volna  elég,  ott  van  az  a 
valóságban  is  létező,  természeti  jelenség,  melyet 
Brockengespenst,  a  Brocken  szelleme  néven 
ismernek.  Ez  nem  más,  mint  egy  meteorológiai 
jelenség:  a  megfelelő  légköri  viszonyok  létrejötte 
esetén  a  hegy  bizonyos  optikai  csalódást  képes 
produkálni  a  figyelő  szem  számára.  Ahogyan 
lenyugszik  a  nap,  a  hegygerincen  sétáló  alakok 
körvonala néha hatalmasra nő, és a megnőtt sziluett 
visszatükröződik az alacsonyabban lévő felhőkön vagy 
ködön. Bár csak árnyék, a távoli "szellem" úgy tűnik, 
mintha  egyenletes  tempóban  gyalogolna.  Néha 
szivárványszerű  körvonal,  gyűrű  is  szegélyezi  az 
árnyékot. A jelenség számos balesethez, sőt halálhoz 
is  vezetett  már  a  helyet  nem  ismerő  hegymászók 
körében,  akik  hirtelen  megijedtek  a  ködből 
kiemelkedő, szivárvánnyal körvonalazott árnyalaktól, 
és elvétették a lépést. 

Sir Walter Scott 1816-ban írt egy történetet egy Martin Waldeck nevű szénégetőről, aki találkozott a 
Harz hegység oltalmazó szellemével. Ez a démoni őrző vagy vadember feltehetőleg részben szintén a 
Brockengespenst  jelenség,  részben  pedig  az  erdőket  és  utakat  védelmező  Zöld  Ember  mitoszkör 
szüleménye. Feje és mellkasa levelekkel szegélyezett, kezében gyökerestől kicsavart fenyőfát cipel.

A  Brocken  körül  ma  nemzeti  part  terül  el,  melynek  számos  helyneve  emlékezik  a  boszorkányok 
legendájára, igy a Hexenaltar, Boszorkányoltár vagy a Teufelskanzel, az Ördög Pulpitusa nevű, bizarr 
sziklaalakzatok, és a Teufelsmauer, az Ördög Fala a Blankenburg fennsik mellett. 
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A francia boszorkányok inkább erdőkbe repültek a gyűlésekre. Az egyik ilyen neves helynek a Puy de 
Dome nevű térséget tartották. Arras város feljegyzéseiben egy forrás szerepel Mofflaines erdeiben, ahol a 
mulatság folyt. A boszorkányok az ördögtől kapott olajjal kentek meg egy farudat, egyúttal tenyerükbe is 
dörzsölve azt.  Majd lábuk közé kapták a botot,  és már repültek is a gyűlés helyére, ahol sok ember, 
gazdagon teritett, bőséges asztal, húsok és borok várták őket. Az ördög kecske formában felügyelte a 
találkozót.  Más  feljegyzések  szintén  elhagyott  helyekről,  keresztutakról,  csendes  erdőkről  és  kihalt 
hegyekről beszélnek.

Itáliában  szintén  általában  nem  hegyeken  találkoztak  a  boszorkányok.  Az  egyik  közkedvelt 
gyülekezőhely egy diófa alatt volt, egy Benevento nevű mezőn Nápoly királysága mellett, ahol azonban 
nem ördögökkel,  hanem tündérekkel  mulatoztak együtt.  Mindazonáltal  az egyik  igen ismert,  észak-
itáliai  boszorkányper vallomásában (Jordana de Baulmes esete) egy hegyről beszél a vádlott,  ahová a 
Szabbatokra járt,  a "Blonay felett,  Vevey-től északra". Jordana emberhús evéséről és az ördöggel való 
bujálkodásról  egyaránt  vallomást  tett.  Blonay  ma  is  létező,  gyönyörű,  hegyekkel  övezett  falvacska 
Svájcban.

A  baszk  területeken,  ahol  a  Szabbatot  Akelarre  (Kecskemező)  névvel  illették,  szintén  a  kietlen, 
elhagyatott mezőkön zajlott az ünnep. A név az Akerbeltz-ből ered, mely a baszk mitológiában Mari 
istennő  szent,  fekete  kecskebakjának  neve.  Jelenleg  két  hely  is  viseli  a  nevét:  Akelarre,  egy  mező 
Manariában; és Akelarrenlezea, egy nagy barlang Zugarramurdi városa mellett. Erről azt tartották, hogy 
a boszorkányok ennek szájában találkoztak egy Berroskoberro nevű helyen. Baszkföldön számos egyéb 
helyet találunk boszorkányok gyülekezőpontjaként: az Aramaio mező a Gorbea hegyekben, Uli barlangja 
Areso város mellett, Orozko a Garaigorta hegyekben, a Bergara hegy Gipuzkoa provinciában. A Lakua 
nevű  tó  partján  is  összegyűltek,  egy  1609-es  perben  az  egyik  vádlott  azt  állitotta,  hogy  annyian 
mulatoztak ott, "mint égen a csillag". A Larrun nevű hegy a Pireneusok nzugati végén szintén hirhedt 
volt, nemcsak a boszorkányokról, de arról is, hogy Leben Sugea, az első kigyó otthonának vélte a néphit. 
Ataun  város  környékén  számos  hely  viseli  a  boszorkányok  nevét:  Sorginiturri  (Boszorkányforrás), 
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Sorginpelota (Boszorkánylabda), Sorginzulo (Boszorkánymélyedés).

Európa keleti részein szintén kihalt,  kopár hegyeket népesitett be boszorkányokkal a nép termékeny 
képzelete. Magyarországon a Gellért-hegy volt a közkedvelt gyülekezőhely. Az ukránok a Lysa Hora 
(Kopárhegy) nevű helyet ismerték a Szabbatok helyszineként. Hasonlóan kedvelt volt Kijev mellett a 
Zamkova Hora (Várhegy), Lengyelországban pedig a Lysa Góra (Kopárhegy).

A kensingtoni r nak  titkaú ő

A skandinávok története Amerikában nem lehet meg a kensingtoni rúnakő említése nélkül.  A követ 
1898-ban találták meg, és azóta is vita tárgya, hogy valódi-e. Ha valódi, akkor egyértelműen bizonyítja, 
hogy a skandinávok már jóval Kolumbusz előtt felfedezték Amerikát. 
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A kő felirata Wahlgren fordításában így hangzik: 

"8  svéd  és  22  norvég,  felfedező  úton  Vinlandból  nyugati  irányba.  Ettől  a  kőtől  északra,  egynapnyi 
járóföldre  két  sziklás  szigetecske  oldalán  táboroztunk.  Egy  nap  horgászni  mentünk.  Amikor 
visszatértünk, 10 vörös embert találtunk itt vérbe fagyva. AVM óvjon minket a gonosztól. 10 emberünk 
őrzi a hajóinkat a tengernél, 14 napnyi útra ettől a szigettől. 1362 évben." 

A kő története

1898 november 8-án egy Olaf Ohman nevű farmer, a fia és néhány szomszéd fákat vágtak ki éppen, és a 
gyökereket ásták ki a földből, hogy szántáshoz készítsék elő. Ohman egy makacs gyökérrel kínlódott, 
pont a földje határán. Mikor végre mégis sikerült kirántani, a makacskodás oka is kiderült: egy kétszáz 
fontos szürke kő tárult a szeme elé. A fa gyökerei, ahhoz a kőhöz értek, ellapultak. A kő arccal lefelé 
feküdt a földben, vagy húszcentire a talajszint alatt. 

1907-ben egy ifjú tudós, Hjalmar R. Holand vásárolta meg a követ a farmertól. Elkezdte népszerűsíteni a 
leletet,  beszédeket tartott,  könyveket írt  róla,  és az amerikai  viking településekről,  továbbá Knutson 
Syent küldetéséről. (Állítólag Knutson állította a követ valamikor.) 
1948-ig a kő a Smithsonian Institution-ban volt kiállítva, és az intézet kurátora szerint ez a legfontosabb 
régészeti lelet, amit csak Észak-Amerikában találtak. 

1949-ben  a  követ  visszavitték  Minnesota  államba,  ahol  az  állam fennállásának  századik  évfordulója 
alkalmából le is leplezték. Azóta Alexandriában a róla elnevezett múzeumban található.

Publikus rnyak K nyve - 5. r szÁ ö é

Yule

Körhúzás szokás szerint, a Hatalmasokat megidézve.
Cerridwen Üstje a kör déli oldalán, magyalágakkal, borostyánnal, 
fagyönggyel  koszorúzva,  benne  tűz  lobog.  Ezen  kívül  csak  az 
oltáron és a kör szélén lévő gyertyák adjanak fényt.

Miután mindenki megtisztult, a Hold lehúzása jön.

A  Főpapnő  Istennő  testtartásban  az  Üst  mögé  áll,  a  fény 
újjászületését  szimbolizálva.  A  többiek  körbeállnak,  igyekezve, 
hogy minden nő mellett férfi álljon és minden férfi mellett nő. A 
Fopap  fáklyákkal  vagy  gyertyákkal  és  a  varázslat  szavaival 
kezében.  Valamely  tisztségviselő  mellette  áll  égő  gyertyával, 
hogy  olvasni  tudjon.  Az  emberek  lassan  elindulnak  a  nap 
járásával  megegyező  irányban.  Ahogy  elhaladnak  a  Főpap 
mellett,  az  meggyújt  egy-egy  fáklyát  vagy  gyertyát  az  Üstről 
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(amiben  lehet  akár  csak  egy  gyertya  is),  majd  átadja  a  mellette  elhaladónak,  míg  mindenkinél  lesz 
gyertya vagy fáklya. Mindenki lassan körbetáncol, ahogy a varázslatot olvassa (eddigre rendes tűznek 
kell égnie az Üstben).

"Holdnak Királynője, Napnak Királynője,
Mennyeknek Királynője, Csillagok Királynője,
Vizek Királynője, Föld Királynője.
Ki nekünk rendelte az ígéret gyermekét.
A Hatalmas Anya ad életet neki,
Ő az Élet Ura, ki újjászületik,
A sötétség és könnyek messze már,
És az Útmutatás Csillaga korán jő fel.
Dombnak s hegynek arany napja,
Ragyogj a földre,
Ragyogj a világra,
Ragyogj a tengerekre
Ragyogj a folyókra,
A szomorúság lenyugszik s a boldogság emelkedik
Áldott legyen a Hatalmas Anya,
Kinek se kezdete, se vége,
A végtelenségig, mindörökké,
I O Evohé
Áldott légy." 

Mindenki lassan folytatja a táncot, mindenki átveszi a hívást:

"I O Áldott Légy"

A Főpapnő bekapcsolódik a táncba és gyorsabb ritmust diktál. A lángoló Üstöt középre tolják, hogy a 
táncosok  átugorhassanak,  vagy  átléphessenek  felette  párokban.  Amelyik  párnál  kialszik,  az  alaposan 
megtisztíttatik és tréfás zálogot ad a Főpapnőnek. Néha ezen célból az üstöt többször újragyújtják.

Imbolc

A szokásos  kezdet után mindenkit  kétszeresen,  azaz  nyolcvan 
ütéssel megtisztítanak.
Tánc a külső kör körül, a Főpapnő derekán kardhüvely, kezében 
a kard kivonva, bal kezében pálca.

Mindenki a körbe lép.

A Főpap Isten testtartást vesz fel.

A Főpapnő ötszörös csókot ad, invokál:

"Halál és Újjászületés Rettegett Ura, az életé és az élet adója, a 
bennünk  rejlő  Úr,  kinek  neve  a  Misztériumok  Misztériuma, 
bátorítsd  szívünket.  Kristályosodjon  ki  a  fény  vérünkben, 
beteljesítve újjászületésünket, mert nincs oly részünk, mely ne 
az Istenektől való lenne.
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Szállj alá, könyörgünk, Főpapod és szolgád, (név) testébe!"

Mindenki áldozatként megtisztul előtte, majd saját kezével tisztítja meg a Főpapnőt és másokat is, ha 
akar.

Sütemény és bor.

A Nagy Rítus, ha lehetséges, jelképesen, vagy valójában.

Játékok és tánc, ahogy a jelenlévők kívánják.

Az Őrzők elküldése, a kör lebontása, majd lakoma és tánc.

- Fordította: Saddie LaMort -

Koboldok s trolloké

Sok  mesében,  de  leginkább  a  kelta  és  skandináv  eredetű 
történetekben,  felbukkannak olyan apró (vagy nem is  olyan 
apró)  teremtmények,  amelyek  jobbára  ártalmatlannak 
látszanak,  ám  végül  kiderül,  hogy  mégsem  teljesen  azok. 
Persze akad közöttük jóságos is, ám a koboldok és a tündérek 
elsősorban  a  csínytevéseikről,  az  emberek  bosszantásáról 
híresek a népmesei, legendai környezetben, míg a trollok körül 
megmaradt a rejtélyes, mitikus légkör, és inkább hajlamos az 
ember  gonosznak  elkönyvelni  őket.  Az  évszázadok  során  a 
tündérek,  trollok  és  koboldok  megjelenítése  természetesen 
sokat  változott,  hiszen a  különféle  népektől  eredő legendák, 
mesék  keveredtek,  átalakultak,  és  velük  együtt  a  benne 
szereplő lények is.

Először  lássuk  a  koboldokat,  amelyek  leginkább  az  ír  népi 
hagyományokhoz  kötődnek.  Az  angol  nyelvterületeken, 
elsősorban a brit szigeteken, a koboldokat  leprechaun néven 
emlegetik,  amely  az  ír  leipreachán szóból,  illetve  annak 
további korcsosulásaiból ered. Patrick Dinneen, ír történész kutatásai alapján a szó az ősi ír nyelvből 
származik, a luchorp vagy luchorpán szavak átalakulása révén (a lú jelentése kicsi, míg a corp jelentése 
test,  akárcsak a  latinban).  Ezek jól  le  is  írták  a  kobold  alapvető  megjelenését,  hiszen leginkább egy 
kisgyerek méretű  idősödő  férfi  alakjában  tűnik  fel  a  mesékben.  Bár  a  szavak erre  közvetlenül  nem 
utalnak, a kobold mérete jól tükrözi azt a gyermeki, játékos, pajkos, csínytevős habitust, amellyel kénye-
kedve szerint bosszantja a kiszemelt áldozatait.

A  népi  történetek  szerint  a  kobold  magányos  teremtmény,  aki  elsősorban  cipők  készítésével  és 
javításával üti el az idejét, amellett, hogy gonosz tréfákat eszel ki és valósít meg. Úgy tartják, a koboldok 
gonosz szellemek és megrontott lelkű tündérek gyermekei, ezért szeretnek gonoszkodni, de sosem olyan 
mértékben, hogy abból az áldozatuknak bármi baja származzon, inkább csak bosszantják, ugratják, és 
csúfot űznek az emberekből. Ezt jól tükrözi David Rice McAnally megfogalmazása, miszerint a koboldok 
se nem gonoszak és se nem jóságosak, afféle egyensúlyt képeznek a két fél között. Egy másik jellemző 
vonása a koboldoknak,  amely Yeats költeményeiben is  megjelenik,  hogy mérhetetlenül gazdagok,  és 
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hatalmas, aranyakkal teli csuprokat tartanak titkos helyekre elásva (leginkább fatörzsek alá). A hiedelem 
szerint akkor árulja el egy kobold, hogy hol rejtegeti az aranyát, ha elkapják, megkötözik, és kifaggatják. 
Ehhez kapcsolódik az a hiedelem is, hogy leginkább szivárvány idején lehet elkapni egy koboldot, mert 
nagyon  kedvelnek  a  szivárványok  tövében  üldögélni.  Nem  általános  vonás,  de  sok  mesében  a 
koboldoknak hipnotikus erejük van, és a tekintetükkel képesek bárkit megbabonázni, és így bármire 
rávenni a gyanútlan áldozataikat. Egyes legendák szerint a koboldok híresek arról, hogy szinte minden 
helyzetből könnyedén meg tudnak szökni, kivéve akkor, ha valaki erősen figyeli minden mozdulatukat, 
ám elég csak egyetlen elsikló pillantás, és a kobold máris kámforrá változik.

Ami  a  megjelenésüket  illeti,  erősen  függ  attól,  hogy  az  adott  történet  Írország  melyik  pontjáról 
származik. A XX. századot megelőző leírásokban a koboldok ruhája még nem zöld volt, hanem piros. 
Samuel Lover így írt a koboldokról 1831-ben: „Igen elegánsak voltak, ami érthető, hiszen aranyhímzéses  
vörös öltönyben jártak, a hozzá jól illő keménykalap, csatos cipő és díszes övcsat társaságában.” Yeats 
szerint az öltözék színe mással magyarázandó, hiszen a magányos tündérek, mint a koboldok, vöröset 
hordanak, míg a csapatosan kószáló tündérek zöld színűt. Az ő leírásai alapján a koboldok zakója hét 
soros,  és  mindegyik  sorban  hét  gomb  található.  Az  öltözetük  egyéb  kiegészítőit  nem  vitatja,  ám 
hozzáteszi, hogy amikor egy kobold valami csínytevésre készül, olykor felugrik egy magasabb fal tetejére 
és fejtetőre áll, a kalapján egyensúlyozva, lábaival a levegőben kapálózva. Természetesen ahány vidék, 
annyiféle  változatban  jelent  meg  annak  idején  a  kobold  a  mesékben,  legendákban,  de  az  eltérések 
jobbára csak a színekben, illetve az egyéb kiegészítőkben nyilvánultak meg: olykor tengerész kabátot 
viselt, vagy sálat hordott a nyakában, esetleg sétapálcát, vagy varázsbotot is tartott magánál, de nem ezek 
voltak a jellemző vonások. Annyi változás azonban történt az öltözékével kapcsolatban, hogy a 1900-as 
évek eleje óta szinte kivétel nélkül zöld ruhában említik.

Egyes mesékben a koboldok egy-egy különösebb, ritkábban 
felbukkanó változata  jelenik meg.  Egyik  a  far  darrig,  aki 
kinézetre nagyjából hasonlít a hagyományos koboldra, ám 
öltözéke  vörös  színű,  akárcsak  a  sapkája.  A  far  darrig 
kifejezetten  gonosz,  és  élvezi,  ha  rosszindulatú  tréfáival 
bármilyen fájdalmat okozhat az embereknek. Ez a kobold 
lehet talán az alapja a World of Darkness világában játszódó 
Changeling szerepjátékban  feltűnő  vörössipkás 
tündéreknek.  A  másik  ritka  kobold  a  clurichaun,  akit 
szoktak  bor-koboldnak  is  nevezni.  A  jobbára  részegen 
megjelenő  kis  lény  alapvetően  jóságos,  de  ha  megsértik, 
vagy feldühítik,  roppant mód megkeseríti  a  szerencsétlen 
áldozat  életét.  Ha  jól  bánnak  vele,  védelmezi  a 
borospincéket.  A történetek szerint  éjszaka kutyák hátán 
lovagol,  és  ha  valakit  kiszemel  magának,  belemászik  a 
borostömlőjébe, és úgy utazik vele, ameddig kedve tartja.

Az írekhez hasonlóan a skandináv népeknek is megvan a 
maguk mesebeli  lénye,  ez pedig nem más,  mint a troll.  Eredetileg a más népek meséiben megjelenő 
óriások északi megfelelői voltak, bár méretüket tekintve alapvetően kisebbek voltak, és jellemvonásaik is 
szélesebb  skálán  mozogtak.  Voltak  közöttük  velejéig  romlott  troll  csoportok,  de  akadtak  kevésbé 
harciasak is, akik az erdők mélyén, a hegyek gyomrába vájt barlangokban, vagy föld alatti odúkban éltek, 
és sokkal emberibb külsővel rendelkeztek. A Feröer-szigetekről származó legendákban a trollokat trow 
néven emlegetik, amely még a vikingek korából megmaradt ősi nyelvtöredékeknek köszönhető.
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A troll  szó  használata  hosszú  idő  alatt  alakult  ki.  Az  eredeti  jelentései  között  feltételezik  a  valami 
gonosszal átitatott természetfeletti jelenség, valamint az erőszakosan viselkedő személy fogalmát is. Az 
ősi  svéd  trolleri kifejezés  fájdalmat  okozó  mágiára  utal,  aminek  szintén  lehet  köze  a  legendákban 
felbukkanó trollokhoz. Mindazonáltal általánosan nézve a troll szó egy rejtélyes, titokzatos lényre utal. 
Ha nem is feltétlenül ebben az értelmében, de számos svéd és norvég terület vagy város őrzi a nevében 
ezt a szót valamilyen formában (például a Trollhättan svéd város, illetve számos hegy Norvégiában).

A  legendák  alapján  két  csoportra  lehet 
bontani  a  trollokat.  Az  egyik  hagyomány 
szerint,  amely  jobbára  Skandinávia 
északabbra  fekvő  területein  jellemző,  a 
trollok  hatalmas  és  durva  teremtmények, 
akiket  igen  gyakran  visszataszító  bestiális 
vonások (agyarak, hatalmas szemek) tettek 
még  félelmetesebbé.  Ez  a  fajta  troll 
leginkább  a  norvég  mesékben  és 
mondákban bukkan fel.

A  Skandinávia  délebbi  területeinek 
történeteiben  megjelenő  trollok  egészen 
másképp  festenek.  Hasonlítanak  az 
emberekhez,  azonban  az  öltözékük  elrejti 
hosszú farkukat (igaz, a trollok farkáról csak 
elvétve esik szó egy-egy történetben, ezért 
ezt  a  vonást  nem  is  tartják  annyira 
fontosnak  a  trollok  ábrázolásánál).  A troll 
nők  öltözékük  révén  gyakran 
megtévesztették  az  erdőben  járó  férfiakat, 
megbabonázták,  és  szolgaságba  taszították 
őket,  akár  hosszú évekre is.  Amikor aztán 
megunták  őket,  egyszerűen  kidobták  őket 
az erdőbe, és ha később valaki azt kérdezte 

e szerencsétlenül járt férfiaktól,  hogy mit csináltak az erdőben, egyáltalán nem emlékeztek semmire. 
Ezek  a  trollok  idejük  jelentős  részét  láthatatlanul  töltik,  hiszen  így  képesek  utazni  a  széllel,  és 
könnyedén beosonhatnak az emberek házaiba. Bármilyen állat vagy tárgy alakját magukra tudják ölteni, 
így teljesen észrevétlenül elrejtőzhetnek bárhol, bárki szeme elől.

Míg  a  norvég  mesék  trolljai  nagy  és  magányos  teremtmények,  a  svéd  és  dán  történetekéi  inkább 
társaságot  kereső  és  kedvelő  lények,  akik  az  embereket  utánozva  csoportokba  verődve tanyáztak  az 
erdők  mélyén,  állatokat  tartottak,  sütöttek-főztek,  és  rendszeresen  nagy  lakomákat  csaptak.  Egyes 
elbeszélések szerint hatalmas földalatti barlangokban rejtőztek, és temérdek kincset rejtegettek odvaik 
mélyén. Bár sok történet kering a trollokról, nincs egyöntetű vélemény azt illetően, hogy jóságosak-e, 
vagy gonoszok, de többnyire úgy bántak az emberekkel, ahogy azok is bántak velük. Noha alapvetően 
nem volt gonosz a természetük, olykor bosszúból, vagy pusztán pajkosságból, hatalmas károkat is tudtak 
okozni. Remek tolvajok voltak, és nagy kedvvel loptak a földművesek learatott terményeiből.

Ahogy már fentebb megemlítettük, a trollok néha megbabonázták az embereket, és magukkal vitték őket 
az erdő mélyén vagy a föld alatt rejtőző otthonukba. Szolgákként tartották őket hosszú éven keresztül, 
így a szeretteik joggal hihették őket halottaknak, innen is ered az ilyen elhurcolt emberek elnevezése: 
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bergtagna,  ami  szó szerint  azt  jelenti,  „a  hegy által  elragadott”,  de  átvitt  értelemben úgy is  szokták 
értelmezni,  hogy  „eltávozott”,  azaz  halott.  Néha  ezek  az  elragadott  emberek  visszatértek  a  trollok 
fogságából,  ám  jobbára  megbolondultak,  és  csak  összevissza  motyogtak,  ha  valaki  kérdezett  tőlük 
valamit.  A  trollok  olykor  elraboltak  egy-egy  ember  újszülöttet  is,  és  cserébe  otthagyták  a  saját 
porontyaikat – mint a cseregyerekek a tündérek esetében.

A  népi  hagyományok  szerint  a  trollok 
elűzésére  a  kereszt,  vagy  a  templom 
harangjának  hangja  a  legalkalmasabb,  de  a 
vastól  is  féltek.  Bár  ezek  a  hiedelmek  mára 
már  feledésbe  merültek,  egy-kettő  mégis 
megmaradt.  Ezek  közül  a  leghétköznapibb  a 
balszerencse. Régen, és manapság is, ha valami 
balszerencsés  dolog,  vagy  könnyű  baleset 
történik,  sokszor  a  trollok  baljós  jelenlétével 
magyarázzák az esetet. Ezt tükrözi ez a félig-
meddig vicces szólás:  Det går troll  i  det  här, 
azaz „ebben biztos egy troll keze van”.

Különös viszont, hogy a XIX. század második 
felétől  megjelenő  tündérmesékben  szereplő 
trollok jellemvonásai mennyire különböztek a 
népi  legendák  lényeiéitől.  Fogalmazhatnánk 
úgy is, hogy a skandináv tündérmesék trolljai a 
népi  hagyományok  trolljainak  rossz 
tulajdonságaiból  összegyúrva  születtek  meg. 
Ezek  a  trollok  ugyanis  közel  sem  olyan 
emberiek,  és  sokkal  rémisztőbbek.  Van 
közöttük  hatalmas,  de  akad  törpe  méretű  is. 
Általában  elég  ostobák  (kivéve  a  troll  nők, 
akik  ravaszak),  viszont  hatalmas  erejük  van, 
karjuk  hosszú,  orruk  nagy  és  testük  minden 
részét  szőr  borítja,  ebből  kifolyólag  nem  túl  szépek  (természetesen  a  troll  nők  ez  alól  is  kivételt 
képeznek).  Ezekben a  tündérmesékben a  trollok a  napfény hatására  általában kővé dermednek,  ami 
feltehetően  arra  a  jelenségre  vezethető  vissza,  amikor  egy  kő-,  vagy  szikladarab  az  erózió  hatására 
valamilyen emberi, esetleg állati archoz hasonló mintát vesz fel. 

Érdekesség,  hogy  egyesek  szerint  a  híres  Rumpelstiltskin című  történet  is  egy  skandináv  troll 
tündérmesét vesz alapul, hiszen igen sok hasonlóság van a két mű között. A skandináv mesében egy 
papnak egy templomot kell felépítenie, a troll felajánlja a segítségét, de egy alkut kínál cserébe, amely 
ugyanaz,  mint  a  másik  történetben  is.  A  végén  persze  a  pap  kitalálja  a  troll  nevét,  aki  ennek 
következtében  szörnyethal.  Hogy  aztán  a  híres  mese  valóban  a  troll  történetből  ered-e,  azt  nehéz 
kideríteni.
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lomp rnaÁ á

A gyógynövények alkalmazásának régi hagyománya az álompárna. Noha a tudomány sokáig nem vette 
komolyan, ma az újra felfedezett aromaterápiával kapcsolatban megint ráirányul a figyelem. 

A  citromfű-levél,  a  levendulavirág  és  a  komló  mindenekelőtt  az  illóolajuk  révén  fejtik  ki  nyugtató 
hatásukat.  A  hozzávalókat  gyógynövényboltban,  patikában  szerezhetjük  be.  A  valóban  hatásos 
álompárnát tehát citromfű-levéllel, komlóval, levendulavirággal és orbáncfűvel kell megtölteni. Ezután 
az ágyba helyezzük, a fej közelébe.

Anyagok: 

maradék színes anyag a huzathoz 
fehér vászon a gyógyfüveknek 

orbáncfű 4 rész 
somkoró 4 rész 
citromfű 4 rész 
kamilla 3 rész 
komló 3 rész 
levendula 3 rész 

Eszközök: 
olló, tű, cérna 

Elkészítés: 
A fehér anyagból huzatot varrunk a gyógynövényeknek. (20x15cm-es téglalap félbehajtva) A negyedik 
oldalt nem varrjuk végig, kifordítjuk, és ezen a résen keresztül adagoljuk a gyógynövényeket: 4-4 
evőkanál orbáncfüvet, somkórót, citromfüvet, 3-3 evőkanál kamillát, komlót és levendulát. A rést 
bevarrjuk. A színes anyagból az előzőnél picit nagyobb huzatot varrunk. 

Variációk: 
A külső huzatot díszíthetjük hímzéssel, zsinórral, rátéttel. 
Hasfájós, nyugtalan csecsemőknek a kamilla-komló töltésű párna segíthet. 
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M gikus elemek a g t szubkult r baná ó ú á

Azok az  emberek,  akik  vonzódnak a  mágikus  spiritualitáshoz,  általában  tehetségesek  abban,  hogy a 
mindennapot  is  különlegessé  varázsolják.  Azokat  a  dolgokat,  melyeket  mások  egyszerűnek, 
közönségesnek  látnak,  képesek  áttranszformálni  valami  rendkívüli,  különleges  élménnyé.  Még  a 
legegyszerűbb, leghétköznapibb cselekedet is lehet valamely mágikus rítus része. Például az evés az étel 
megáldásával  automatikus,  napi  tevékenységből  ünnepélyes,  mágikus  ceremóniává  válhat.  Egy  sima, 
gömbölyű kavics a földön az oltár északi részének szépséges díszévé válhat, a föld elem megtestesítőjévé. 
A narancshéj,  ahelyett,  hogy  kukába  kerülne,  a  kályha  tetején  illatozhat,  megnyugtat  és  otthonossá 
varázsolja lakásunkat. A lista végtelen, a lehetőségeknek cask a fantázia szab határt. 

A  gót  szubkultúra  elsősorban  vizuális  elemekkel  dolgozik,  a 
smink, az öltözködés, a frizura, a tetoválások, és más, személyes, 
művészi  kifejezésformák  segítségével.  Ezek  az  eszközök  és 
kellékek évezredek óta a mágikus hatalom szimbolikus eszközei 
voltak.

A smink, az arc kikészítése az idők hajnala óta ismert, nem is 
beszélve  a  testmódosításokról,  mely  számos  kultúra,  törzs 
szokásának  része  volt.  Némelyek  még  a  mai  napig  őrzik  ősi 
gyökereiket és hamuval, vérrel, növényi alapanyagokkal díszítik 
testüket, arcukat, amikor olyan különleges rítusokra kerül sor 
életükben, mint az Átváltozás Rítusa, a bevatatás, a férfivá válás, 
vagy a sámánikus révülések.

Feltehetőleg  az  egyiptomi  volt  a  legismertebb  nép,  mely  a 
sminket rituális célokra használta fel. Az egyiptomi birodalom 
az  első  "civilizált"  (a  szó  jelentése:  városlakó)  nemzet  volt  a 
világon  a  ma  ismert  történelem  szerint,  és  mágikus 
gyakorlatukból nagyon sok mindent lejegyeztek, így az arcfestés 

kiterjedt gyakorlatát is, melyet nemcsak dokumentumok, de szobrok, festmények és egyéb fennmaradt 
műtárgyak is hűen bizonyítanak.

A smink viselete több módon is átalakítja az adott személyt. Egyfelől energetikailag módosítja, hiszen 
egy bizonyos minta vagy rajz hozzáadja energiamintázatát a személy energetikai mezőjéhez. Másfelől 
pszichológiailag is megváltoztat,  nemcsak viselőjlét,  de a smink összes külső szemlélőjét is  érinti.  Ha 
valaki egy másik emberre néz, szeme azonnal továbbítja az észleléseket a tudatába, melyek alapján a 
tudat valamiféle benyomást, képet alkot a másikról. Ez a benyomás nagyban befolyásolja azt is, hogy 
milyen  energetikai  kölcsönhatás  fog  lejátszódni  a  két  ember  között.  A  különleges,  drámai  smink 
különösen erős pszichológiai és energetikai ráhatást okoz. 

A rituális  cselekedetekben  a  mássá,  különlegessé  tett  kinézet  mind önmagunkat,  mind másokat  egy 
bizonyos tudatállapotba lök át. Ez a varázslat része. A más kinézet átalakítja az energiákat és a tudatot. A 
különleges smink viselése a hétköznapokon hasonló módon működik, hasonlóképp a különleges ruha 
viselése.  Mindkettő  mágikusan elválaszt  a  közösség  többi  részétől  (ugyanakkor  összeköt a  hasonlóan 
öltözködő közösséggel), és a személyes hatalom erősítését szolgálja azon az élményen keresztül, hogy a 
személy önmaga élő művészeti tárggyá, az önkifejezés eszközévé válik.

A  smink  megtervezésével  különböző  irányultságokat  adhatunk  az  általa  gerjesztett  energiájnak.  A 

rnyak 2010. Samhain  X. vfolyam 7. sz mÁ – é á



rituálisan  felvitt  szemkihúzó,  rúzs,  szemhéjpúder  és  hasonlók  segíthetnek  felerősíteni  viselőjük 
spirituális  rezgéseit.  A különböző minták,  melyeket  a  smink kirajzol  az  arcon,  bizonyos  metafizikai 
tulajdonságokkal  hozhatják  kapcsolatba  viselőjüket.  A  fehérre  púderezett  arc  a  lélek  tisztaságát 
erősítheti. Némi csillámpor a tündérek világa felé vonzódást segítheti elő, egy spirálforma az arcon az 
élet táncoló spiráljait reprezentálhatja, és erőíti az életerőt. Még a fekete tus egyetlen, kecses vonása is 
felhasználható  arra,  hogy  a  spirituális,  belső  látást  és  a  tudat  tisztaságát  segítse  elő.  A  lehetőségek 
végtelenek. 

Ugyanígy  az  öltözködés  is  a  mágikus 
transzformáció  eszköze.  Legyen  a  viselet 
hétköznapi  vagy excentrikus,  mindenképp 
az adott tudatállapothoz közelíti viselőjét. A 
ruha  színe  az  egyik  legfontosabb 
kifejezésforma.  A  mágikus 
színmegfeleltetések minden tradíció részei, 
legyen az sámánikus, kabbalisztikus, vagy 
bármely  egyéb  misztikus-mágikus 
hagyomány.  Minden  kultúra  bizonyos 
dolgokat,  jelentéseket  asszociál  a 
különböző színekhez. A gót szubkultúrában 
a  domináns  szín  a  fekete,  melyet  számos 
kultúra  tekint  szentnek,  kozmikusnak,  a 
föld színének. Mások a gyásszal, a halállal 
és az elmúlással hozzák összeföggésbe.

A ruha anyaga szintén hordozhat mágikus 
jelentőséget.  Bizonyos minták és anyagok 
metafizikai megfeleltetéseket hordozhatnak 
magukban.  Így  például  a  háló,  a  csipke 
metafizikai  értelemben  használható 
bizonyos  energiák  "foglyul  ejtésére". 
Ugyanakkor a csipke a romantikus, érzéki 
rezgések  vonzására  is  szolgál,  a  fényes 
ruhaanyag  visszatükrözi  a  nem  kívánt 
energiákat, és így tovább. A kiegészítők szintén számos mágikus lehetőséget hordoznak magukban 
Az övek és karkötők segíthetnek megtartani az energiát, a kalapok és cipők az összeköttetést tudják 
segíteni  az  egyén és  a  föld vagy az  univerzum energiái  között.  Az ékszerek,  melyek  bizonyos 
szimbólumokat  formáznak,  vonzzák  az  ezekhez  a  szimbólumokhoz  tartozó,  speciális 
energiamintázatokat. 

A ruha varrása és megtervezése ugyancsak mágikus cselekedet, amennyiben meditációként fogjuk 
fel, melyben spirituális víziónk kiteljesedhet. Érdemes lehet kipróbálni, milyen az, ha egy bizonyos 
mondókát  vagy  dalocskát  társítunk  a  varráshoz.  A tudatosság  efféle  társítása  egy  hétköznapi 
cselekedethez szintén mind energetikailag, mind érzelmi és értelmi szinten erőteljes hatást hordoz.  

A mágia nem csupán a rituálé kiváltsága. Az élet a legnagyobb mágia mind közül. 
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Kuan Yin

Kuan Yin az Együttérzés és az Isteni Szeretet Istennője. 
Több,  mint  ezer  éve  imádkoznak  segítségéért  a 
buddhisták Kínában és Koreában, Japánban, Tibetben is. 
Napjainkban  számos  vallás  és  spirituális  út  követője 
tiszteli  szerte  a  világon.  Képei  megtalálhatóak 
templomokban,  szentélyekben,  szent  kertekben  és  a 
hívők  otthonaiban  egyaránt.  Kuan  Yin  sokarcú,  sok 
kultúrában  helyet  kapó  istenséggé  vált,  az  emberiség 
segítőjévé.

Nevének jelentése "a  hangok figyelője".  Úgy is  ismert, 
mint Kuan Shin Yin, a világ hangjainak figyelője. Kuan 
Yun  termékenységistennő,  akit  Sung-tzu  Niang-
niangnak  neveznek,  az  Úrnőnek,  Aki  A Gyermekeket 
Hozza. Japánban Kwannon vagy Kannon néven ismert, 
és  néha  férfi  vagy  androgün  alakban  is  megjelenik. 
Kezdetben mindig férfi alakban, harcosként ábrázolták, 
női formában csak a 14. századtól kezdve vált elterjedtté. 
Számos  alakban  bukkan  fel,  melyet  elnevezései  is 
tükröznek:  Sho  (A  Szent),  Senju  (Ezer  Kezű),  Bato 
(Lófejű),  Juichimen  (Tizenegy  Arcú),  és  Nyoirin  (A 

Kívánságkerék Istennője). Nevének különböző írásmódjai: Kwan-yin, Quan Yin és Guanyin.

Kuan  Yint  számos  más  istenséggel  is  kapcsolatba 
hozzák.  Sokan "a Kelet Máriájának" nevezik.  Mások 
úgy  vélik,  India  Hariti  istennőjével,  és  az  ősi 
Egyiptom  Íziszével  áll  rokonságban.  Megint  másik 
vélemények  szerint  Kuan  Yin  India 
bóddhiszattvájának,  Avalokitarának,  és  Tarának,  a 
tibeti  Csillagistennőnek  a  keveréke.  Egyes  tudósok 
úgy  vélik,  hogy  Kuan  Yin  eredete  Indiában 
keresendő,  a  fiatal,  androgün  Avalokitésvara 
bóddhiszattva  alakjában,  aki  egy  fénysugárból 
született,  mely  a  Végtelen  Fény  Buddhájának, 
Amitabhának  jobb  szeméből  tört  elő.  Egy  hetedik 
századi,  tibeti  festmény  Avalokitésvara-Kuan  Yint 
ábrázolja, aki áldást oszt a világnak ezer karjával. Az 
ezerkarú ábrázolásokon mindegyik tenyerében szem 
látható,  ami  arra  utal,  hogy  egyszerre  látja  a 
világmindenség végtelen sok világában szenvedőket, 
és kezeivel megmenti őket. Az ötödik századi Kínában 
úgy ismerték, mint a tízmillió Buddha Anyját. A 20. 
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század kínai forradalma előtt Kuan Yin a legnépszerűbb istenség volt Kína-szerte, képeit szinte minden 
otthonban  megtalálhattuk.  A  taoista  és  buddhista  oltárakon  rendszeresen  áldoznak  neki  füstölõt, 
gyümölcsöket,  teát  és  szellempénzt  (lingqian).  Húst  sosem  mutatnak  be  áldozatként  a  részére.   

Az istennőt számos módon ábrázolják. Általában 
karcsú, kecses nő mezítelen lábakkal, aki hosszú, 
szépségesen lebegő, fehér köpenybe van öltözve 
és  arany  nyakéket  visel.  Néha  áll,  néha 
lótuszvirágon  ül,  kezében  szimbólumait  tartja: 
egy könnyekkel teli flaskát, kosarat, fűzfaágakat, 
gyógyító  vízzel  teli  kancsót,  vagy  amritával,  a 
halhatatlanság  szent  harmatával  teli  edényt. 
Néhány ábrázoláson könyvet vagy tekercset tart 
a  kezében,  másokon  mágikus  ékszereket. 
Időnként  csecsemőt  is  dajkál  karjaiban.  Két 
kísérője  van,  Lung Nu,  a sárkánylány,  és  Shan 
Ts'ai,  a  sárkányfiú.  Előfordul  az  is,  hogy 
elefántháton  ülve,  hal  hátán  állva,  vagy 
oroszlánon lovagolva ábrázolják. Mindentudását 
és mindenhatóságát jelképezheti a több fej vagy 
a sok kar.

Kuan Yinről természetesen rengeteg legenda él. 
A  leggyakoribban  elmesélt  történet  arról  szól, 
ahogyan  megvilágosodott,  és  éppen  készült 
belépni  a  Nirvánába,  amikor  meghallotta  az 
emberiség  segélykiáltásait,  és  elhatározta,  hogy 
késlelteti  önnön  buddhává  válását,  hogy  a 

világon maradhasson, és segítsen az embereknek.

Kuan Yin az emberiség barátja, vezetője és védelmezője. Elűzi a félelmet és a nehézségeket, megvédi az 
embereket mind a spirituális, mind a fizikai veszélytől és sérülésekről. A tengerészek, földművesek és 
utazók patrónusa,  ő  menti  meg a  hajótörötteket.  A nők védelmezője  is,  aki  vigyáz  a  kisgyerekekre. 
Termékenységet hoz a gyermektelen asszonyoknak. Kuan Yin kedves és nagylelkű istennő, gyógyító, aki 
enyhíti a szenvedést. Segít az embereknek a megbocsátásban. A feltétel nélküli szeretet és együttérzés 
istennője, egyben a jövő ismerője, aki mágikus tudással is rendelkezik.  Kuan Yin rendszeresen válaszol 
az  imákra,  és  csodákat  visz  véghez.  Aki  elhelyezi  képmását  az  otthonában,  bizton  számíthat  a 
jószerencsére. Nevének ismétlése erőteljes, hagyományos módszer segítségének kérésére. Szólíthatjuk őt 
gyógyításhoz, bölcsesség elnyerésére, béke és megbocsátás, harmónia, védelem megidézésére.
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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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