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A famili ris szellemek az angol boszork nyperekbená á

Az  elmúlt  évszázadok  boszorkányüldözései  során  elterjedt 
vádpont  volt  a  mágikus  állatok  ház  körül  tartása,  akik 
segitségére  siettek  a  rosszat  kivánó  vajákos  asszonynak. 
Hozzájárultak a szomszéd állatainak megrontásához, és sokszor 
a  legkülönfélébb  állitólagos  fekete  mágiákban segédkeztek,  a 
szerelmi rontásokon át a termények elvételéig.

Az állatok mágikus erejébe vetett hit jóval megelőzi a középkor 
fantazmagóriáit. Az ókorban már elterjedt hiedelmek alakultak 
ki  a  különböző népek körében, miszerint az állatok mágikus 
erőforrások  birtokosai  és  gazdájuk  számára  is  kijár  ebből  a 
néhol  segitő,  máskor  rontó  hatású,  „természetfeletti” 
energiából. A segítő állatok fellelhetőek a samanisztikus, törzsi 
világok hitrendszerében is, ahol a sámánok maguk is egyfajta 
erőállatok  megszemélyesitői.  Lelkük  egy  része  az  őket 
támogató  szellemállat  alakját  veszi  magára,  vagy  teret  ad 
testében ennek az állatnak. 

A  familiáris  szó  a  latinból  származik,  eredetileg  háziszolgát 
jelentett.  A  középkorban  a  familiárisok  egyik  legkorábbi 

említése 1303-ban történt, amikor IV. Fülöp, Franciaország királya megfosztotta VIII. Bonifác pápát a 
hivatalától. A pápa ellen felhozott vádak között egy familiáris birtoklása is szerepelt. 

A  fekete  macskának  a  boszorkánnyal  való  társitása  IX.  Gergely  pápához  kapcsolódik  először,  aki 
kijelentette,  hogy  az  ördög  gyakran  jelenik  meg  fekete  macska  alakjában.  A  macskák  gyorsan  az 
eretnekség,  pogányság  szimbólumaivá  váltak.  Bárki  gyanús  volt,  aki  szerette  a  macskákat,  és  ez 
szerencsétlen módon igaz volt az egyedül élő, idős asszonyokra, akik egyébként is gyanúsak voltak az 
inkvizícó szemében.

Úgy  tűnik  azonban,  hogy  a  familiárisok  nagy 
tömegben  történő  emlegetése  csak  az  1500-as  évek 
közepétől  kezdődött.  A  hírhedt,  1486-ból  származó 
inkvizítori  könyv,  a  Malleus  Maleficarum sem 
tartalmaz  instrukciókat  a  familiárisokra  nézve,  bár 
elismeri,  hogy  állati  alakú  familiáris  "mindig, 
mindenben együtt  dolgozik  a  boszorkánnyal".  Azt  is 
javasolja  az  inkvizítoroknak,  hogy  soha  ne  hagyják 
őrizetlenül a foglyokat, mert az Ördög "arra készteti, 
hogy  megölje  magát".  Az  Ördög  ezen  tettet 
végrehajthatja  úgy  is,  hogy  familiárist  küld  a 
boszorkányhoz.

A  középkori  boszorkányüldözések  idején  számos 
peranyag  tartalmazott  utalásokat  a  familiárisokra. 
Ezeket  a  boszorkány  általában  az  Ördögtől  kapta,  vagy  azért,  hogy  segítsen  neki  praktikái 
kivitelezésében, vagy azért, hogy kémkedjen más boszorkányok után, akikben az Ördög nem 
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bízott. A segéd, melyet rendszerint a boszorkánynak kellett táplálnia, rendszerint macska vagy 
kutya volt, de olykor lehetett varangy, patkány és nyúl is. 

A familiáris szellemeket a feljegyzések alapján általában három csoportba sorolhatjuk:

- ember alakú familiárisok (egész Európára jellemzőek),

- állati familiárisok (elsősorban Angliában és Franciaországban),

- kártevő állatok (Görögország).

Margaret Murray egy másik felosztást alkalmazott a familiárisokra, mely két csoportba bontja őket: 

- azok, melyek segítségével a boszorkány a jövőbe látott,

- és azok, melyek a boszorkány parancsainak engedelmeskedtek.

Angliában  1604-ben  jelent  meg  az  a  boszorkánytörvény,  mely  bűnnek  minősítette,  ha  valaki 
szövetkezik, barátkozik valamely gonosz szellemmel bárminek okán, vagy enni ad neki, vagy bármely 
más módon jutalmazza.

1645-ben I. Jakab király egy másik boszorkánytörvényt adott ki, feltehetőleg az essexi, nagyszámú per 
következtében. A törvény tartalmaz egy "Megfigyelések a Boszorkányok felfedezéséhez" című részt is, 
mely  így  kezdődik:  "Mostan,  hogy  az  Boszorkányok  leendének  az  legkegyetlenebb,  bosszúállóbb  és 
vérszomjasabb mind közül:  a Béke Igazsága nem várhat mindig közvetlen bizonyítékot, látván, hogy 
minden mívük az setétség míve, és nincs szemtanú, ki vádolhatná őket; ez miatt és jobb felfedésük végett 
jónak  látám,  hogy  ide  jegyezzek  bizonyos  megfigyeléseket,  részben  az  Lancasterben  bevádolt 
Boszorkányok felfedésének könyviből, az Úr 1612. évében..." 

A "jótanácsok" tizenöt pontba szedve tartalmazzák, hogy miről lehet felismerni a boszorkányokat. Az 
első  azonnal  így  szól:  "Ez  Boszorkányok  rendszerint  familiárissal  vagy  szellemmel  bírnak,  mely 
megjelenik nékik;  néha egyik formában, néha a másikban,  úgy,  mint Férfi,  Nő,  Fiú,  Kutya,  Macska, 
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Csikó, Baromfi, Nyúl, Patkány, Varangy stb. És ez szellemeknek neveket adtak, és találkoznak, hogy 
megkereszteljék  azokat."  Láthatjuk,  mennyire  fontossá  vált  ebben  az  időszakban  a  familiáris,  mint 
bizonyító erejű tény a boszorkányságra. A második pont szintén a segítő szellemekkel foglalkozik, és 
azokkal a jelekkel, melyeket a vér kiszívása közben hagynak a boszorkány testén. A többi, középkorban 
olyannyira  kedvelt  bizonyíték  -  átkozódáson,  fenyegetőzésen  érés;  hívatlan  látogatás  beteg  ember 
otthonában,  vagy  kéretlen  utána  tudakozódás;  a  holttest  vérezni  kezd  a  boszorkány  jelenlétében; 
agyagból  vagy  viaszból  készült  képmások,  hajfürtök,  csontok,  különféle  porok,  bájolásról  és 
boszorkányságról szóló könyvek - csak ezek után kerül felsorolásra. Az utolsó pont még azt is megemlíti, 
hogy kis edények birtoklása is gyanús lehet, hátha a boszorkány abban rejtegeti a familiárusokat - onnan 
lehet felismerni ezeket, hogy eltéveszthetetlen módon bűzölögnek.

John Walsh pere

A  Netherbery-ből  származó  John 
Walsh  peranyaga  az  egyik 
legérdekesebb  az  angol 
boszorkányperek  között,  már  csak 
azért  is,  mert  a  legtöbb  perrel 
szemben  itt  férfit  vádoltak  meg 
boszorkánysággal  és  varázslással. 
Ráadásul  John  Walsh  azt  állította, 
hogy mesterségét részben egy paptól, 
bizonyos  Sir  Robert  of  Dreitontól 
tanulta,  részben  pedig  a 

tündérnépektől.  Három  fajta  tündért  sorolt  fel:  fehéret,  zöldet  és  feketét,  melyekkel  a  dombokon 
találkozott Dorsetshire-ben, mindig éjjel, éjfél és egy óra között.

Érdmes megjegyezni, hogy ebben az időben mind a familiárisokról, mind a tündérekről úgy hitték, hogy 
természetfeletti  erőkkel  rendelkeznek,  és  képesek  jelentős  behatást  gyakorolni  a  hétköznapi  népek 
életére (emberek és állatok egészsége, anyagi javak,  jólét,  föld és állatok termékenysége).  Továbbá,  a 
tündérek  bizonyos,  közismert  képességeit,  mint  a  jövőbelátást  és  az  elveszett  javak  megtalálását 
úgyszintén  tulajdonították  familiáris  szellemeknek  is.  A  későbbiekben  azt  is  látni  fogjuk,  hogy  a 
vallomásokban  szereplő  familiárisok  nevei  itt-ott  megdöbbentő  hasonlóságot  mutatnak  mítikus 
tündérnépek  neveivel.  Például  (elől  taláhatóak  a  megnevezett  familiárisok,  zárójelben  a  tündérhit 
megfelelő nevei): Tom Twit/Ecet Tom/Thomas a Fearle (Thom Reid, Tom Tumbler, Tomb Thombe, Tom 
Tit  Tot);  Hob  (Hob/Hobgoblin);  Nagy  vagy  Kicsi  Browning/Brownyng  (Browny/Brownie/Brouny); 
Piggin (Pigwiggen);  Pluck/Puppet (Puck/ Puckle); Robin (Robin Goodfellow); Ball/Bidd (Billy); Willet/
William/Walliman (Will o' the Wisp); Tibb (Tib); Jill (Jill/Jin).

Visszatérve  a  vizsgált  perhez,  John  Walsh  azt  vallotta,  hogy  számos  varangy  állt  a  szolgálatában, 
különböző nevekkel: "nagy Browning, vagy kis Brownyng, vagy Bonne, vagy nagy Tom Twite, vagy kis 
Tom Twite, és hasonló nevek". Ezeket utasítani tudta arra, hogy ártsanak ellenségeinek. John Walsh 
szerint mindig képes volt megállapítani, hogy valakit megbájoltak-e vagy sem, és "Familiárisa néha eljöve 
hozzá szürke feketés Galamb képiben, néha mint Kutya, és néha ember formában". A férfi azt vallotta, 
hogy az első alkalommal, amikor a szellem eljött hozzá, egy csepp vért követelt, melyet mancsával vett 
el.
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Az essexi boszorkányperek 

Messze a legtöbb,  familiárisokról  szóló  anyag az essexi  boszorkányperekből való,  melyeket  a  16.-17. 
században  tartottak.  A  főbb  perek  első  hulláma  Chelmsford-ban  (1556),  St.  Osyth-ben  (1582), 
Warboysban (1593) és Lancasterben (1612) folyt.

Egy 1566-ban nyomtatott füzetecske szerint két asszony Chelmsford-ban, a vallatás során azt állította, 
hogy egy fehér pettyes macskát birtokoltak, akinek a neve Sátán volt.  Ez a macska egy csepp vérért 
cserébe anyagi javakhoz juttatta őket, és halálos betegséget hozott ellenségeikre. A familiárist az egyik 
asszony,  Elizabeth  Frauncis  kapta  a  nagymamájától  tizenkét éves korában,  azzal  az  utasítással,  hogy 
etesse tejjel és kenyérrel, és tartsa kosárban - abban a korban ez még különleges elbánásnak számított a 
házikedvencekkel. Később Agnes Waterhouse-nak adta tovább az állatot. A macska azonban hamarosan 
Agnes lányát, Joant kezdte el kerülgetni, és annak is felajánlotta szolgálatait.

Ennek a pernek során összesen négy személyt vádoltak meg boszorkánysággal. Később, az 1582-ben Lord 
Brian Darcy tizenhárom asszonyt vádolt meg. Az ismeretlen W.W. által írott feljegyzés összesen tizenhat 
familiárisról  szól.  Ursley Kempe például azt  vallotta,  hogy négy szelleme volt.  Az egyik egy szürke, 
Tittey nevű macska, a második egy fekete, Jack nevű macska. A két nőnemű szellem közül az egyik egy 
Pigin nevű, fekete varangy volt, a másik egy fehér bárány, akit Tiffinnek hívtak. Alice Manfieldnek négy 
impje volt:  Robin, Jack,  William és Puppet, szintén két hímnemű, és két nőnemű jószág,  akik mind 
fekete  macskák  képében  jelentek  meg.  Agnes  Heard  hat  familiárissal  rendelkezett,  mindannyian 
feketerigók  voltak,  fekete  tollukat  fehér  foltok  pettyezték.  Margerie  Sammon,  akárcsak  korábban  a 
chelmsfordi asszonyok, örökölte familiárisait: két impet kapott az anyjától, aki azt mondta neki, ha nem 
akarja megtartani őket, adja őket az öreg Joan Pechey-nek, aki örülni fog nekik.

A  familiárisok  időnként  a  valóságban  nem  létező  alakokat  is  felvettek,  különösen  a  gyerekek 
vallomásaiban.  St.  Osythban a  kilencéves Phoebe azt  vallotta Alice Hunt ellen,  hogy két  kicsi  lovat 
tartott, melyeknek neve Jack és Robbin volt, és melyek olyan apróak voltak, hogy Alice egy edényben 
tartotta őket az ágya mellett. Ugyanabban a perben a hétéves Agnes Dowsing azt állította anyjáról, Agnes 
Heardról, hogy impekkel rendelkezett, egy dobozban hat fekete madarat látott, egy másikban pedig hat, 
patkányméretű  tehenet.  A  chelmsford-i  perben  a  tizenkét  éves  Agnes  Brown  azt  vallotta,  hogy 
szomszédjánál,  Joan  Waterhouse-nál  egy  fekete  kutyát  látott  olyan  arccal,  mint  egy  majomé,  rövid 
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farokkal, fején egy pár szarvval. A jószág ezüst nyakörvet viselt.

A Warboysban tartott per anyaga számos szellemről tesz említést, akik csirke alakjában jelentek meg. A 
per  középpontját  két  család  -  a  Samuels  és  a  Throckmorton  -  perpatvara  adta,  akik  megpróbálták 
megbájolni  egymást.  Az  öt  Throckmorton  gyereket  rendszeresen kísértették  a  szellemek,  különösen 
Joant, olyannyira, hogy egymással harcoltak a lány kegyeinek elnyeréséért. 

Végül,  az  161-ban  tartott  Lancaster-i  per 
anyagában  is  szerepel  jónéhány  familiáris, 
akik  akaratuk  szerint  tudtak  eltűnni  és  újra 
megjelenni,  és  különféle  bájolásokra 
tanították  a  boszorkányokat.  Ezek  a 
familiárisok  általában  maguk  választották  ki 
tulajdonosukat,  azzal,  hogy  megjelentek 
előttük. Így például egy szellem barna kutya 
alakjában Elizabeth Device előtt mutatkozott, 
majd később fiát, James-t kezdte el kísérgetni, 
aki  végülis  elfogadta  és  elnevezte  a  kutyát 
Dandy-nek.  Néhányan  vallomásuk  szerint 
nem  akarták  elfogadni  a  szellemet,  mint 
például a St.  Osyth-ban megvádolt Elizabeth 
Bennet,  akit  egy  fekete  kutya  választott 
magának.  A  kutya  megfogta  az  asszonyt  a 
kabátjánál fogva, és szorosan tartotta, hogy az 
nem tudott  mozdulni  két  órán át,  így  kérte 
arra,  hogy  vigye  magával.  Elizabeth 
visszautasította,  ennek  ellemére  a  kutya  a 
következő napon a házához ment, és megpróbálta megölni azzal, hogy belöki a sütőbe.

 Érdemes megfigyelni, hogy a legtöbb vallomás szerint nem a boszorkány adta a nevet a familiárisnak. 
Általában az sugallta, hogy milyen néven kell szólítani. Ez történt a barna Dandy kutya esetében, vagy 
korábban, Waterhouse anyó Sátán macskájával is. Mint láttuk, bizonyos nevek gyakran előfordultak, így 
a Jack és a Robin rendszeresen visszatért.

Ugyanazon szellem több alakban is megmutatkozhatott. Egy Tibb nevű familiáris a lancasteri perekben 
előbb kisfiúként, majd barna kutyaként, végül macska alakban jelent meg. 

Mivel az emberek úgy vélték, hogy ezek a familiárisok félig állatok, félig démonok voltak, a legtöbb 
szemtanú azt állította, pontosan képes megmondani, hogy valami nincs rendben az állattal. A Warboys-i 
csirkékről  például  azt  mondta  egy  szemtanú,  hogy  azonnal  tudta,  amint  meglátta,  hogy  ez  nem 
"természetes csirke".

Az essexi  familiárisok számos dologban jeleskedtek.  Sérüléseket tudtak okozni,  képesek voltak mind 
embereket,  mind állatokat ölni.  A Sátán macska megölt egy férfit,  aki vonakodott elvenni Elizabeth 
Fauncist feleségül. Később, amikor Waterhouse anyónál volt, hármat megölt a szomszéd disznai közül. A 
St.  Osyth  perben  Ursley  Kempe  szürke  és  fekete  macskájának  a  feladata  az  asszony  ellenségeinek 
megbüntetése és megölése volt, míg a bárány és a varangy "csak" bénaságot és testi sérüléseket tudott 
okozni, és főleg mások jószágaiban tett kárt. 

A szerepek efféle  megosztása  a  familiárisok között  többször  is  előfordult.  1589-ben Joan Cunny azt 
vallotta, hogy két szellem jelent meg neki fekete béka képében, akiknek felajánlotta a lelkét. Az egyik 
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Jack-nek, a másik Jyll-nek nevezte magát. Később több szellem is érkezett. Jack a férfiakat ölte meg, Jyll 
a nőket, egy másik familiáris, Nicholas a lovakat puszt ította,  a  negyedik,  Ned pedig  a  nyájat.  Joan egy 
dobozban tartotta őlet otthon, és fehér kenyérrel, tejjel etette őket.

A St. Osyth-i Alice Manfield familiárisai 
igazi  "vandálmunkákat"  végeztek, 
többek  között  leégettek  egy  csűrt, 
melyben  nagy  mennyiségű  gabonát 
tároltak.  A  Lancaster-i  Dandy  kutya 
rontásban  segédkezett  gazdájának. 
Irányításával  James  Device  agyagból 
megalkotta Towneley asszony képmását, 
kiszárította, majd tűkkel bökdöste, hogy 
fájdalmat okozzon és végül megölje vele 
a derék asszonyságot. 

A  familiárisok  kémkedni  is  tudtak  a 
többi  boszorkány  után.  St.  Osyth-ban 
Ursley Kempe azt vallotta, hogy Bennet 
anyónak két impje volt, és hogy egy este 
báránya, Tiffin bekémlelt Hunt asszony 
ablakán, és látta a szellemet, amint egy 

cserépből néz ki egy halom ruha alól, s annak éppolyan barna orra volt, mint valami menyétnek. Így 
tehát Elizabeth Bennet-et és Alice Huntot voltaképp egy szellembárány vallomása alapján fogták perbe.

A familiárisok tehát gyakran védelmezték a boszorkányt, vagy különböző szolgálatokat tettek neki, de 
kapcsolatuk mégsem mondható úr/nő és szolga viszonyának, sokkal inkább kölcsönös előnyszerzésnek. A 
familiáris  legalábbis  valamiféle  táplálást  várt  el  szolgálataiért,  a  leggyakrabban  vért  követelt.  A már 
többször  említett  Sátán  macska,  a  chelmsford-i  per  főszereplője  általában  tejen  és  kenyéren  élt,  de 
valahányszor Elizabeth Frauncis valamiféle ördöngős szolgálatot kívánt tőle, a macska vérre szomjazott. 
A jegyzőkönyv szerint a vallomás időpontjában még mindig láthatóak voltak a vörös pontok Elizabeth 
bőrén, ahol vért fakasztott a macska számára. A St. Osyth-i perben a familiárisok maguk szopták ki a vért 
a  boszorkány  testéből,  így  Ursley  Kempe  négy  segítője,  és  Margerie  Sammon  varangyai  is.  Agnes 
Glascock testének viszgálatakor az inkvizítorok szintén hasonló sebeket véltek felfedezni. A Warboys 
csirkék hasonlóan vért követeltek táplálékként. Egy 1510-ből származó feljegyzés szerint egy yorkshire-i 
tanító Knaresborough városában három szellemet tartott poszméhek alakjában, és megengedte nekik, 
hogy vért szívjanak az ujjából. Segítségükkel kincseket akart találni.

Az eddigi esetekben legyakrabban előforduló familiárisok a macska, a kutya, a varangy és a csirke voltak. 
Később, 1589-ben Joan Cunny két fekete békáról vallott, Joan Upney-nek vakondja volt (és varangyai), 
Joan Prentice pedig "tüzes szemű" menyétet tartott. 

1644-től  kezdődően  Matthew  Hopkins,  az  önjelölt  "boszorkánytaláló  generális"  véres  vadászatot 
rendezett az essexi boszorkányok után. Hopkins társának és barátjának, John Stearne-nek a feljegyzése 
alapján  két  év  alatt  nagyjából  kétszázharminc  embert  végeztek  ki  boszorkányság  vádjával  ezen  a 
területen.

A perekben döntő bizonyítékként szerepelt a familiáris szellemek birtoklása. Ekkoriban már nem csak 
állatok,  de  a  valóságtól  szinte  teljesen  elrugaszkodott  lényként  is  megjelentek  a  segítő  szellemek,  a 
legtöbbször pedig egyszerűen csak "imp"-ként hivatkoznak rájuk. 
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A  boszorkányvadász  Hopkins  első  áldozatként  egy  féllábú  öregasszonyt  kerített  kézre  Manningtree 
városában, akinek az anyját már felakasztották korábban boszorkányságért. Elizabeth Clarke - miután 
négy egymást követő éjjelen át ébren és étlen-szomjan tartották - vallomást tett, és elsorolta familiárisait, 
valamint azok neveit:

- Hoult, aki "fehér kiscica alakjában jelent meg",

- Jarmara, aki fehér, kövér, rövid lábú kutyaként mutatkozott,

- Ecet Tom, aki "úgy nézett ki, mint egy hosszú lábú agár, feje pedig, mint az Ököré",

- Szundi és Cukor, akik fekete nyúl formában jelentek meg,

- Newes, aki görényként mutatkozott,

- Elemanzer, Pyewacket, Peckin, Griezzel  Greedigutt, akik impek voltak.

Hopkins azt állította, hogy ezek közül az első ötöt maga is látta másik kilenc szemtanúval egyetemben, és 
ezek pontosan abban az alakban jelentek meg,  amit  a boszorkány elmondott:  az első macska volt,  a 
második  kettő  kutya,  a  többiek  pedig  egy  fekete  nyúl  és  egy  görény.  A  többiekről  a  bátor 
boszorkányvadász csak annyit mondott, hogy "olyanok vótak mit semminő halandó nem tud kitanáni".

Egy évvel később, ismét Chelmsford lett a boszorkányvadászatok fő színtere. 1645-ben Rebecca West azt 
vallotta Benefield és Goodwin anyóról, hogy az asszonyokat számos, különböző alakban megjelenő imp 

rnyak 2010. Yule  X. vfolyam 8. sz mÁ – é á



kísérte. Legtöbbször kiscicaként jelentek meg. Benefield anyó a vallomás szerint azt mondta Rebeccának, 
hogy ezek az ő gyermekei, akiket Anglia legjóképűbb férfija nemzett neki. Meribell Bedford azt vallotta, 
hogy egy Meribell nevű, "fekete dolog" szívta ki a vérét, és késztette arra, hogy aláírja a Sátánnal kötött 
szövetséget. Azután még négy másik familiáris érkezett: egy Tib nevű őz, egy Tom nevű cserebogár, egy 
Joane nevű pók és egy Nann nevezetű darázs. Alice Wright szintén négy familiárisról beszélt, kettő fiatal 
fiú alakjában jelent meg, egy bárányként, egy pedig szürke héjaként. Az állatok egyre változatosabbá 
váltak: Ellen Greenliefe-nek egy patkánya, egy vakondja és egy egere volt, az özvegy Anne Cricke egy 
Harrle nevű fecskét, és két, vöröses egeret birtokolt, akik neve Jack és Will volt, ezek hetente kétszer 
szoptak vért a testéből. John Bysack hat impet vallott be, kiknek nevei Sydrake, Jeffrey, Peter, Ayleward, 
Sacar  és  Pyman  voltak.  Ezek,  mint  korábban  láthattuk  hasonló  esetekben,  szintén  megosztották  a 
feladatokat egymás között. Az első a baromfiakat pusztította, a második a birkákat és hasonló jószágokat, 
a harmadik a disznókat, a negyedik a teheneket, az ötödik a lovakat, a hatodik pedig a keresztényeket.

A Belvoir boszorkányok

Belvoir-ben,  1619-ben  három  nőt  fogtak  el  boszorkányság  vádjával:  Joan  Flowert,  és  két  lányát, 
Margaretet és Philippát, majd a vallomások alapján még másik három nőt, Anne Bakert, Joan Willimot-
ot  és  Ellen  Greene-t.  Hasonlóan  a  néhány  évvel  ezelőtt  lejátszódott  lancesteri  esethez,  itt  is  döntö 
bizonyítékként vették figyelembe a familiárisok tartását.

Joan Flower meghalt a börtönben, miután megtagadta a vallomást.  Két lánya azonban vallott,  és azt 
állították,  hogy mindannyian familiárisokkal  álltak kapcsolatban.  Az anyáé egy macska volt,  mely a 
Rutterkin nevet viselte. Rutterkin képes volt varázsigékkel megbetegíten az embereket, akár halálosan is. 
A  másik  három  elfogott  asszony  is  beismerte,  hogy  familiáris  szellemekkel  állt  kapcsolatban.  Joan 
Willimot azt vallotta, hogy az ő familiárisoának neve Csinos, és előző mestere az asszony szájába fújva 
adta tovább azt tündér alakban. A szellem később nőként jelent meg, és azt követelte, hogy adja oda a 
lelkét.  Ellen  Greene  azt  mondta,  hogy  látta,  amint  Joan  Willimot  egy  kiscica  és  egy  vakond alakú 
familiárist idézett meg, akik a vállaira másztak, és vért szoptak a füléből. Greene ezeket a szellemeket 
elküldte,  hogy öljék meg két  ellenségét,  amit  azok meg is  tettek.  A harmadik asszony,  Anne Baker 
szintén beismerte, hogy familiárist birtokolt, mégpedig egy fehér kutyát.  
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A lowestofti boszorkányperek 

1662-ben két asszonyt, Amy Dunyt és Rose Cullendert vádoltak meg boszorkánysággal a Suffolk megyei 
Lowestoft-ban. Mindkettőt bűnösnek találták és felakasztották.

A per  során Dorothy Durent  azt  vallotta,  hogy szomszédja, 
Amy Duny megfenyegette őt egy veszekedés alkalmával, majd 
még ugyanazon az éjjelen csecsemó kisfia  megbetegedett.  A 
kétségbeesett anya Jacob doktorhoz fordult, aki Yarmouth-ban 
élt  és  messze  földön  híressé  vált  arról,  hogy  képes 
megbabonázott  gyerekeken  segíteni.  A  híres  orvos  azt 
javasolta neki, hogy akassza fel a gyerek takaróját a kémény 
sarkába  egy  teljes  napra,  majd  amikor  este  betakarja  vele  a 
gyereket,  bármit  is  talál  benne,  dobja  a  tűzbe.  Dorothy 
eszerint  cselekedett,  és  a  takaróból  egy  ronda  varangy 
pottyant  elő,  melyet  azonnal  tűzbe  vetett,  és  fogók 
segítségével ott is tartott. A varangy "nagy és szörnyűséges zajt 
hallatott",  majd  egy  idő  után  felvillant  a  tűz,  mintha  csak 
puskaport  dobtak  volna  vele,  és  ezzel  egyidőben  mintha 
pisztoly dörrent volna, ezután nem látta és nem hallotta többé 
a  varangyot,  még  maradványai  is  nyomtalanul  eltűntek.  A 
következő napon egy szomszéd jött látogatóba, és elmesélte, 
hogy  nagynénje,  Amy  nyomorúságos  állapotban  van,  mert 
arcán,  lábain  és  combjain  égett  sebek  vannak.  Amy  azt 
mondta,  Dorothy  az  ő  bajának  okozója.  Nem tudni,  ezt  az 

esetet  az  inkvizíció  familiáris  közreműködésének  vélte-e,  vagy  úgy  gondolták,  maga  Amy  tudott 
varanggyá változni, és ebben az alakban megrontani a gyereket. Annyi bizonyos, hogy sokan mások is 
vallottak az asszony ellen, akik többek között elpanaszolták, hogy Amy impeket küldött a kínzásukra.

Zárójelben  érdemes  megjegyezni,  hogy  a  lowestofti  boszorkányperek  nem  csak  a  fentebbi,  érdekes 
történet miatt  fontosak.  Cotton Mather,  a  salemi perek vezetője azt  állította,  hogy amikor az esetet 
kivizsgálták, azt a feljegyzést vették példaként, mely ennek a két asszonynak a peréről íródott. Kételyeik 
voltak  ugyanis  abban,  hogy  vajon  közvetett  bizonyítékokat  is  figyelembe  vehetnek-e  a  per  során, 
azonban a tény, hogy egy közismert és neves személyiség, Sir Matthew Hale, a lowestofti perek bírája 
engedélyezte  az  efféle  bizonyítékok  figyelembevételét,  aki  később  egész  Anglia  főbírája  lett,  arra 
ösztönözte őket, hogy folytassák a vallatást.

Természetesen még sok-sok példán keresztül folytathatnánk a familiárisokról szóló perek ismertetését. 
Szándékomban áll további kutatásokat folytatni a témában, így elképzelhető, hogy cikkek is fognak még 
születni belőle. Addig is köszönök minden visszajelzést vagy bátorítást!

rnyak 2010. Yule  X. vfolyam 8. sz mÁ – é á



Izmusok a vall sokbaná

Megfigyeltem, hogy számos kifejezést nagyon rosszul használnak az emberek, össze-vissza dobálóznak 
velük  különböző  szövegkörnyezetben,  sokszor  teljesen  összefüggéstelenül.  Az  alábbi  rövid  kis 
összefoglaló néhány ilyet próbál meg kicsit szétválasztani, letisztázni.

A  panteizmus olyan tanítások összessége, 
mely a világot és az istenséget azonosítja 
egymással.  A  görög  pan  (minden)  és 
theosz  (isten)  szavak  összetételéből 
keletkezett. 
A  panteizmus  eredeti  eszméjében  az 
Istenség  nem  megteremtette  a  világot, 
hanem a  világként  létezik,  és  az  ember, 
mint az Istenség része, maga is Isten vagy 
isteni.  Az  élet  célja  a  visszaolvadás  az 
Istenségbe, az Egybe. 
Elsőként  a  görögök  eleiai  iskolájában 
jelent  meg,  melynek  alapítója, 
Henophanész kimondta, hogy egy az, amit 
mindennek  nevezünk.  Később 

Parmenidész kifejtette, hogy csak az Egy létezik igazán, és ez pedig változatlan, s minden, ami ennek 
ellentmond, a sokaság, a változás, hiú látszat. 
A panteizmus a neoplatonizmusban éledt fel újra, és új vallási elemekkel bővült: a világ egy emanáció, az 
Egyből való kiáradás útján jött létre. A középkorban a skolasztikusok ugyanezen eszmét követve arra 
jutottak, hogy Isten minden és minden isten. 
A panenteizmus világfelfogása szerint az Istenségnek része a világ, benne van. A görög pan (minden), en 
(benne) és theosz (isten) szavakból származik.
A világot az Istenség nem teremtette, hanem önmagából formálja és tartja fenn. Ez az Istenség örök, de 
változó, szellemi, de van anyagi része is. Az ember az Istenség része, egymástól kölcsönösen függenek: 
együtt változnak és fejlődnek. A lét célja az Istenség önfejlődése, az emberi élet célja pedig az Istenségbe 
való visszaolvadás.
A monoteizmus az egyetlen élő és személyes Istenbe vetett hit. A legjellemzőbb monoteista vallások a 
kereszténység,  a  zsidó  és  az  iszlám vallás.  Az  egyistenhit  tartalmazza  a  lélek  azonos  lényegre  való 
visszavezethetőségét, és az anyagi világ végtelen fajtájú megjelenésének egyetemes egységességét.
A politeizmus a görög polüsz (sok) és theosz (isten) szavak összetételéből származik. Eszerint nem csak 
egyetlen, hanem sok isten létezik, ezek mindegyike személyes és véges, de fejlődik. Az istenek egymással 
rendszerint harcban állnak. A világ örök, nem ők teremtették, csak formálták, éppúgy, mint az embert is. 
Az emberek világa az istenek csata- vagy játszótere, az ember életének értelme az istenek szolgálata, 
vagy akár az istenné válás.

A henoteizmus szó szintén görög eredetű, a heis theos (egy isten) kifejezésből alkotta meg Max Müller 
arra a fajta világnézetre, amikor az ember egy istent imád, de eiismeri más istenek létezését. Technikailag 
tehát elvben monoteizmus, gyakorlatban politeizmus. 
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Az agyhull moká

Az  átlagember  számára  a  szó 
gondolkodás,  valami  hihetetlen 
biokémiai  folyamatot  jelent.  Ez 
részben  igaz  is,  hiszen  számtalan 
idegsejt és agyi terület vesz részt egy-
egy  ilyen  folyamatban.  De  van  egy 
ennél  is  érdekesebb  dolog  az  agy 
működésében,  ez  pedig  az  agyi 
hullámok léte. 

Agykérgünkben  úgyanis  elektromos 
aktivitást is lehet mérni, ezt használja 
ki  az  ún.  EEG  (elektroencefalográf). 
De, hogy hogyan keletkeznek  ezek az 
elektromos jelek?

A különféle  agykérgi modulok kisülései, kicsiny elektromágneses mezőket gerjesztenek. Ez azt jelenti, 
hogy az agykérgi működés során elektromos feszültségváltozások keletkeznek, ezek mérése és grafikus 
megjelenítése az  EEG. Ezáltal pedig az orvosi diagnosztikában ez lehetőséget teremt, hogy a különféle 
agykérgi  működési  folyamatokat  nyomon lehessen követni.  A gerjesztett  elektromágneses  mezőknek 
,,agyhullámoknak,, a frekvenciája alapján négy típusa lehet:

Béta; Alfa; Téta; Delta; -hullámok.

Ezeknek a hullámoknak nemcsak az orvosi gyakorlatban van szerepük, de számtalanszor hallani róluk, 
az  ezoterikus  irodalomban  is.  Emellett  az  elmúlt  néhány  évtizedben  megismert  agykontrollos-
gyakorlatban is jelentős szerepet tölt be, ezen agyhullámok ismerete. Nézzük meg most részletesen az 
egyes hullámokat:

Béta-hullámok: (13-30 Hz)

Ez  az  éber  tudati  állapot  során  keletkező,  az 
ellenőrző  gondolkodás  agyi  hulláma.

Alfa-hullámok: (8-12 Hz)

Az agy pihenő,  ellazult  állapotában keletkeznek, 
az  ébrenlét  és  az  alvás  közötti  állapotban.  A 
korábban  már  említett  agykontrollos-technikák 
(pl:  José  Silva által  kitalált  módszer)  ezt  az 
áálapotot  használja  ki.  Jelentősége  van  pl:  a 
tanulásban is, léteznek ún. relaxált nyelvtanulási módszerek, amelyek ezt az állapotot kihasználják.
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Téta-hullámok: (4-7 Hz)

Az alváskor és mély meditációban jelennek meg. Ilyenkor a tudatalatti információi az aktívak. Ez az 
állapot  tudati  gondolatoktól  mentes,  képzelet  és  magas  fokú  tanulási  és  emlékező  képesség  jellemzi. 
Főként  a  gyerekeknél  tapasztalható  ez  az  állapot,  mivel  náluk  a  legkisebb  a  tanulási,  tudatos  agyi 
kontroll.

Delta-hullámok: (1-3 Hz)

Éber  állapotban  egyáltalán  nem  jelentkeznek,  csak 
mély  álomban.  Ebben  az  állapotban  az  álomtalan 
alvás, a transz és a mély hipnózis alatt lehetünk. Erről 
az  agyi  hullámról  a  leghiányosabbak  még 
ismereteink.

Egy dolog azonban biztos, hogy minden agyi hullám 
fontos  szerepet  játszik  gondolkodásunkban,  de 
ismereteink még hiányosak e téren. Nagyon sokan azt 
is  állítják,  hogyha  kellőképpen  részletes  és  pontos 
ismereteket  szerzünk  az  agyhullámokról,  képesek 
leszünk azokat  konrollálni,  akkor  azt  is  elérhetjük, 
hogy  telepatikusan kommunikáljunk.  Talán  ez  a 
következő evoluciós lépcsőfok...?

 
Lehet,  hogy  a  verbális  kommunikációt leváltja  majd  a  telepatikus közlésforma?  Az  alapján,  amit 
megtudtunk  már  a  gondolkodásról,  nem  is  tűnik  olyan  hihetetlennek  ez  a  felvetés...  
Hiszen ha kellőképpen kifinomodik az adó-vevő kapcsolat az agyban, úgy működhetünk majd, akár egy 
rádió, amikor az állomásra hangoltuk... 

A chevroches-i bronzkorong

A maga nemében egyedi, hemiszférikus csillagászati műszert az egyptomi papiruszok is megemlítik. 

A bronzkorongot 2001-ben találták egy gall-római település közelében Dijon (Franciaország) mellett. A 
korong felületén fokbeosztás,  tizenkettes beosztású koncentrikus körök, valamint finoman cizellált,  a 
görög betűk jellegzetességét viselő írásjelek láthatók. Minden körcikkben három sor szöveg található.

A  névtelenségtől  Patrice  Cauderlier,  a  hellenizmus  elismert  kutatója  mentette  meg.  Csillagászok, 
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asztrológusok,  és  írástörténészek  egy  csoportja  próbálja  most  megfejtni,  hogy  kik,  mire  és  hogyan 
használták  ezt  a,  feltehetően,  csillagászti  műszert.  Valószínűleg  szerepe  volt  a  csillagos  ég 
feltérképezésénél, a Ξ (khí) és a Z (dzéta) betűk előfordulása pedig arra enged következtetni,  hogy a 
korong az időszámításunk utáni III. században keletkezhetett. 

A külső sorban a hónapok egyiptomi elnevezése,  a  középső sorban az állatövi  jegyek nevei,  a  belső 
sorokban a római naptár hónapneveit találjuk, az óramutató járásával megeggyező irányba haladva. A 
kutatók az egyiptomi naptárból kiindulva számozták meg a tizenkét körcikket. Egyiptomban az újév 
augusztus 28.-án kezdődött ( szökőévben 29.-én) az első évszak (Ahet) Thot (vagy Dzsehuti) hónapjával, 
aminek a Szűz ( Parthenos) hava felel meg, a cettiem pedig a rómaiak hetedik hónapját és a Szeptembert 
jelöli. Annak ellenére, hogy egyre több adat azt látszik bizonyítani, hogy a korong csillagtérkép vagy 
horoszkóp felállítására alkalmas, még nem találtak magyarázatot a módra ahogyan ezt használták. 

Patrice  Cauderlier  az  Oxyrhynchus  papirusz  csillagászati  szövegeinek  tanulmányozásával  szeretne 
közelebb jutni a megoldáshoz. Az egyik, Alexandriai Menelaosnak tulajdonított szövegtöredék ( I.-VI. 
század) a kinematikán alapuló görög és az aritmetikán alapuló babiloni csillagászati  megfigyelésekről 
szól,  külön kiemelve a bolygók jegyváltását vagy stacioner helyzetét*,  ennek viszont kimondottan az 
asztrológiában  van  szerepe.  Elképzelhető,  hogy  a  korong  egy  peregrinus  (  vándor-orvos,  -filozófus) 
tulajdona volt,  aki a birodalom településeit járta,  és a  jövőről “  tájékoztatta” kienseit.  Az alexandriai 
zsidó-arab mágusok és csillagjósok minden bizonnyal eljutottak a keltákhoz ( latinul gallok) is. Abban az 
időben  az  asztrológiának  nagy  keletje  volt,  hisz  a  “tudomány”  leple  alatt  teljesen  összemosódott  az 
asztronómiával.  Az asztrológia nyelvtudást és jelentős matematikai jártasságot igényelt,  a  csillagos ég 
ismerete ezért tudománynak és művészetnek minősült. A Chevroches-i korong egy kisebb forradalmat 
indított  be  a  grandi  gall-római  Apolló  szentélyben  talált  elefántcsont  táblácskákon,  és  az  “alesiai 
kalendárium”-nak nevezett korongon látható zodiákus jelek tanulmányozásában.
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Az elefántcsont  táblák  egy  rituális  célra  használt  kút  mélyéről  kerültek  elő,  188  darabra  törve.Két 
diptyhont alkotnak.A négy koncentrikus kör közepében a Nap és a Hold látható egyiptomi istenségektől 
körülvéve,  míg  az  alesiai  korongon  a  Napot  és  a  Holdat,  valamint  négy  bolygót,  a  Marsot, 
Jupitert,Vénuszt, és a Szaturnuszt ábrázolják sok-sok háromszöggel egyetemben. Valószínűsíthető, hogy 
ezeket a korongokat is az Antikytherai mechanizmus mintájára, asztronómiai mérésekre, a Nap, a Hold 
és öt másik bolygó pontos helymeghatározására használták.

- RMaria -

Sz krat sz - Az igazs g keres s t l az igazs gtalanó é á é é ő á  
kiv gz sigé é

Szókratész, a görög filozófia egyik jelentős alakja. Nem azért 
tudunk  róla  keveset,  mert  a  középiskolákban  nem  túl 
elterjedt még a filozófiatantárgy, hanem mert a fennmaradt 
szórványemlékek  sem  mondanak  el  nekünk  többet  az 
életéről.  Lássuk,  mit is  kellene tudnunk erről az igen bölcs 
személyiségről,  és  mi  vezette  őt  oda,  hogy  a  méregpohár 
kiivására kényszerítették.

  Szókratész  Közép-Görögország  egyik  városállamában 
született  i.e.  470-ben.  A  születési  évszámával  kapcsolatban 
gyakran alakulnak ki viták a tudósok között, valahol 469-et 
jelölik meg a születésének évszámaként. Mivel koholt vádak 
alapján halálraítélték,  vádiratából  tudjuk,  hogy i.e.  399-ben 
végezték ki, és hogy ekkor már a hetvenes éveiben járt. Így 
jött ez a i.e. 470-es évszám is.

  Családi  életéről  is  keveset  tudunk.  Apja,  Szóphroniszkosz, 
kőfaragó, szobrász volt, anyja a Phainaraté nevű bábaasszony. 
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Szülei  középosztálybeli  emberek voltak,  nevezetesen a  zeugitészek rendjéből  valók.  Gyermekkoráról 
nem maradtak fent feljegyzések, valószínűleg a korabeli athéni gyermekek nevelését kapta. Tizennyolc 
éves korában katona lett, majd a megfelelő katonai képzésen túlesve, nehézfegyverzetű gyalogos, azaz 
hoplita lett.

Szókratész majdnem ötvenéves volt, amikor megnősült, felesége Xanthippé volt. Később újabb feleséget 
is  maga  mellé  vett,  az  Igazságos  Ariszteidész  lányát,  Mirthoszt.  A  két  feleségétől  összesen  három 
gyermeke született: Mirthosztól Szóphronikosz és Menexenosz; Xanthippétől Lamproklész. Szülővárosát 
ritkán hagyta el. A peloponnészoszi háborúk idején az arisztokrata párt hangadói közt tartották számon, 
bár közvetlenül soha nem politizált. 432-ben további kétezer athénival együtt Szókratészt is behajózták, 
és Poteidaiába, az észak-görögországi városba küldték harcolni. Nyolc évvel Poteidaia ostroma után a 
beóták ellen harcolt.  Majd negyvenhét évesen ismét hadba szólították, így részt vett az amphipoliszi 
hadjáratban. Szókratész átélte kora politikai válságait, a perzsa háborút, a Peloponnészoszi háborút, a 
vereséget a spártaiaktól.  Látta,  hogy a háború lezüllesztette a görög társadalmat.  Ő mint ezeknek az 
eseményeknek részese és tanúja küzdött az erkölcsi megújulásért. De nemcsak tanította ezt, hanem hitt 
is benne, egyénisége és élete is tanítás volt. 
Szókratész  gyakran  hangoztatta:  „tudom,  hogy  semmit  sem tudok”.  Két  legjellemzőbb  módszere  az 
elenkhosz (cáfolat ill. vizsgálat) és az irónia (ezekhez Platón a Theaitétoszban a bábáskodás művészetét 
csatolja).  Az  elenkhosz  a  dialektika (gör.  dialogosz  =  beszélgetés)  speciális  formája.  Szókratész  nem 
előadásokat tartott, hanem párbeszédek keretében rendítette meg beszélgetőpartnerei magabiztosságát, 
és ezek során fejtette velük együtt ki azt, hogy valójában miről is vannak ők meggyőződve, még abban az 
esetben is,  amikor első  közelítésben ennek épp az ellenkezője mellett  akartak érvelni.  A szókratészi 
irónia azt az eljárást jelenti, amikor Szókratész úgy állítja be, hogy érdeklődik beszélgetőpartnereinél 
valami iránt, hiszen ő nem tud semmit, de persze a beszélgetés során hamar világossá válik, hogy sokkal 
alaposabban  átlátja  a  beszélgetés  tárgykörét,  mint  azok,  akikkel  szóba  elegyedik.  A  Theaitétoszban 
említett bábáskodás művészete (gör. maieutiké tekhné) arra utal, hogy Szókratész kérdései segítségével 
képes  a  beszélgetőpartnerben  rejtőző  véleményt  napvilágra  hozni,  majd  az  így  napvilágra  hozott 
álláspont  életképességét  is  tüzetesen  megvizsgálja  beszélgetőpartnerével  együtt.  Mivel  Szókratésztől 
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tudjuk azt is, hogy ezt az állandó kérdezősködést anyjától tanulta (aki ügye bábaasszony volt), lehet némi 
sejtésünk arról is, hogy ezt nem véletlenül hívjuk mai nyelvünkben bábáskodásnak. 

Szókratész  nagyon  gyakran  fordul  beszélgető 
partnereihez azzal a kérdéssel, hogy egy bizonyos erény 
vagy  etikailag  releváns  tulajdonság  micsoda.  Ezek  a 
kérdések könnyen félreérthetők – és valóban, Szókratész 
beszélgetőpartnerei  gyakran  félre  is  értik  Szókratész 
kérdését.  Ha  azt  akarjuk  például  tudni,  mi  a 
méltánytalanság,  nem  elegendő  példákat  (rászedés, 
leigázás,  sértés)  fölsorolni,  mert  nem  azt  kérdeztük, 
hogy  mi  minden  méltánytalanság,  hanem  azt  kell 
szabatosan  megfogalmaznunk,  hogy  mi  az,  ami 
mindezeket egyaránt méltánytalansággá teszi,  miben is 
áll az, hogy ezek egyaránt méltánytalanságok.

 Szókratész híres mondása volt:  Gnoti se auton („ismerd  
meg önmagad”). Ezért mondta, hogy az igazi tudás erény 
és – a tudatlanság gonoszság. Nála a tudás nem észbeli 
ismeretet  jelentett,  hanem  jóra  való  képességet  vagy 
képtelenséget.  Azt  hirdette,  hogy  a  boldogság  az 
erényben  van,  és  a  boldogtalanság  a  gonoszban.  Az 
erény nem eszköz a boldogság elérésében, hanem maga 
a boldogság. 

 Nem  alapított  iskolát,  hanem  sétálva,  beszélgetve  vezette  rá  céltudatos  módszerével  hallgatóit  az 
erkölcsi igazságok felismerésére. Ellenzői azzal vádolták, hogy rossz hatással van a fiatalokra. Saját írásos 
műve  nem maradt  fenn,  elsősorban  tanítványa,  Platón dialógusaiból,  Xenophón kortársa  műveiből, 
illetve  Arisztophanész és  Arisztotelész írásaiból  ismerjük.  A háborúk végeztével,  a  harminc  zsarnok 
uralmának  megdöntése  után  –  koholt  vádak  alapján  –  halálra  ítélték  Kr.  e.  399-ben.  Elutasította  a 
száműzetést és kiitta a bürökpoharat.
A bürök (Conium maculatum) a kaporhoz hasonló, de annál 
nagyobb,  fehér  virágú,  az  ernyősök családjába  tartozó, 
kétnyári  növény.  A  bürök  nedvét  az  orvosi  tisztesfű 
(Stachys  officinalis)  és  az  édeskömény (Foeniculum 
vulgare) magjaival keverték össze, s ezt alkalmazták például 
a  sztrichnin és  más  mérgek ellenanyagaként.  A XV-XVI. 
században a gyökereket köszvényes fájdalmak csillapítására 
használták, az 1760-as évektől rákos daganatok kezelését is 
végezték  bürökkel.  Ezt  a  mérgező  gyomnövényt 
napjainkban gyógyászati célra már nem alkalmazzák, mivel 
kicsi a hatásszélessége (a hatásos és a halálos dózisa nagyon 
közel van egymáshoz). A régi  görög törvénykönyvekben a 
„bürökpohár”  a  kiszabható  halálbüntetés egyik  nemeként 
szerepelt, Szókratészt ezzel végezték ki. Hatására először az 
alsó végtagok bénulnak meg,  majd ez felfelé halad,  végül 
teljes öntudat mellett légzésbénulás miatt beáll a halál.
 Szókratész utolsó kérése a bírák felé, amely szavakkal saját 
cselekedetei  ártatlanságát  bizonyítja  újra:  "Egyet  azonban  
még  kérek  tőlük:  ha  majd  a  fiaim  fölserdültek,  őrajtuk  
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álljatok  bosszút,  férfiak,  szakasztott  úgy  bántsátok  őket,  mint  ahogy  én  bántottalak  benneteket,  ha  
látjátok, hogy pénzzel vagy bármi mással inkább törődnek, mint az erénnyel,  vagy azt hiszik, érnek  
valamit,  pedig semmit sem érnek: korholjátok akkor őket úgy, mint benneteket én, hogy nem azzal  
törődnek, amivel kell, s hogy úgy vélik, érnek valamit, pedig semmirekellők."

Publikus rnyak K nyve - 6. r szÁ ö é

Ostara

Az évkerék szimbólumát az oltárra állítják, 
virágokkal  díszítik,  mögötte  égő  gyertyák. 
Az  Üst  keleten,  benne  erős  alkohol.  A 
Főpap  nyugaton,  a  Főpapnő  keleten 
pálcával,  cirokkal  felfelé  tartott  seprűvel 
vagy  bottal.  A  Főpapnő  meggyújtja  az 
Üstöt, így szól:

"Tüzet gyújtunk e napon!
A Hatalmasok jelenlétében,

Rosszindulat és irígység nélkül.
Nem félünk semmitől a Nap 

alatt
Csak a Hatalmas Istenektől.

Titeket idézünk:
Ó élet fénye,

Légy fénylő láng előttünk,
Légy vezérlő csillag felettünk,

Légy tiszta ösvény lábunk alatt,
Gyújtsd szívünk mélyén

A szeretet lángját szomszédunk 
iránt,

Ellenségeink iránt, barátaink 
iránt, minden testvérünk iránt,

Ó, Cerridwen könyörületes 
gyermeke,

A legalacsonyabb dologtól
A legfelsőbb nevéig." 

A Főpapnő pentagramot rajzol a Főpapra a pálcával, majd csókkal adja azt át. Ő ugyanígy tesz. Táncot 
vezetnek a kör körül, minden pár átugrik a tűz felett. Azt a párt, akiknél kihúny a tűz, háromszorosan 
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megtisztítják, s mindketten az összes ellenkező neműnek ötszörös csókot adnak.

Sütemény és bor.

Ha a jelenlevők akarják, megismételhetik az Üst játékot, vagy más játékokat is játszhatnak.

Beltane

Ha lehetséges, botokon, seprűkön lovaglás. A 
Főpapnő gyors táncot vezet, énekel:

"Művészetünk papnak el ne mondd,
Mert e bűn miatt tölti harag,
De kinn leszünk éjjel az erdőn,
S megidézzük a nyarat,
Jó hírt hozunk szájunkkal,
Asszonynak, marhának, gabonának,
A nap délről jön éppen fel,
Csipkével kőrissel, tölgyfával." 

Találkozás tánca, ha lehet.

Körhúzás, tisztítás.

A  Főpapnő  Istennő  tartásban;  minden 
tisztségviselő ötszörös csókot ad neki.

Mindenkit megtisztít.

A Főpapnő ismét Istennő testtartást vesz fel.

A Főpap invokál, Hold lehúzása:

"Hívlak és megidézlek,
Ó mindannyiunk Hatalmas Anyja, 
minden termékenység hozója,
Mag és gyökér által,
Szár és rügy által,
Levél és virág és gyümölcs által,
Élet és szerelem által
megidézünk téged, hogy szállj alá itt lévő szolgádba és Főpapnődbe." 

A Főpap ötszörös csókot ad a Főpapnőnek.

Mindenki megtisztul áldozatként, mad saját kezével tisztítja meg a Főpapot és akit még akar.

Sütemény és bor. Játékok. A Nagy Rítus, ha lehetséges, jelképesen, vagy valósan.

Őrzők elküldése, kör felbontása.

Lakoma és tánc.

- Fordította: Saddie LaMort -
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Wiccafé

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

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

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.
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A v zimaní ó

Sok tutajos, hajós, révész jár a csehországi Moldva folyón, s ezek sok mesét tudnak a vízimanóról.

Azt mondják például, hogy a vízimanó a vásárokra is gyakran ellátogatott, és ott jól ismerték már. Zöld 
kabátot hordott ilyenkor, illetve nem is volt az eredetileg zöld, hanem csak a rátapadó hínár tette azzá, 
mert hínár fedte elöl-hátul, és amint járt-kelt, mindenütt tócsa maradt utána, úgy csöpögött róla a víz. 
No, szóval csúnya fajzat volt ez a vízimanó, de a vásári árusok mégis szívesen látták, mert azt tartották, 
hogy szerencsét hoz nekik. Különösen a csizmadiák kedvelték. Nemegyszer oda is kiáltottak neki, hogy 
kezdje meg náluk a vásárt. Legszívesebben neki adták el az első árujukat, mert akkor szerencséjük volt a 
többivel is.

A vízimanó estefelé a kocsmába is szívesen betért egy pohár sörre, és ilyenkor mindig örült a csapos.

- Ide tart a zöld kabátos úr, jól van, akkor biztosan sok vendég fordul ma meg nálunk!

Bárhová ment, mindig sokan verődtek ott össze. Örültek persze a vásárosok, csizmadiák, csaposok. De 
azért megvolt a dolognak az árnyoldala is. A nagy tolongásban, főleg estefelé meg éjszaka, amikor már 
sötét volt, egymás tyúkszemére léptek az emberek, beleböktek könyökükkel a szomszédjukba, és mivel 
már addigra jócskán itókáztak is a vásári borocskából, hát bizony majdnem mindig verekedés lett belőle 
éjfél felé, és a végén a rendőrök vittek el jó néhány verekedőt. A vízimanó pedig a markába nevetett - 
neki nem történhetett semmi baja, hiszen nem bántott ő senkit, épp csak sétálgatott hínáros kabátjában, 
furcsa  ábrázatával,  s  hagyta,  hogy  gyűljön  körötte  a  sokadalom,  és  egymás  hajába  kapjanak  a 
kíváncsiskodó emberek.

De  persze  lassanként  az  emberek  is  rájöttek,  hogy  a  vízimanó  mindig  mindenütt  galibát  csinál. 
Kikészítettek hát egy nagy gyékényszőnyeget a folyópartra, ahol a manó ki szokott jönni a vízből, és 
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meglesték a bokrok mögül.  Amikor a gyékényre lépett,  előugrottak,  megragadták,  leteperték,  és úgy 
begöngyölték a gyékényszőnyegbe, hogy meg sem tudott moccanni.

A ravasz vízimanó siránkozni kezdett:

- Eresszetek el, emberek, csak most az egyszer eresszetek el! 
Becsületszavamat  adom,  hogy  soha  többé  nem  bántok 
senkit!

Az  emberek  hittek  neki,  megsajnálták,  kiengedték  hát  a 
gyékényszőnyegből.  De  abban  a  pillanatban,  hogy 
kiszabadult, hangosan felkacagott, és zsupsz! bele a vízbe!

És  persze  azután  is  visszajárt  bosszantani  az  embereket. 
Könnyen megtehette, hiszen csak a becsületszavát adta rá, 
hogy  sohasem  teszi  a  jövőben.  Becsülete  viszont  nincs  a 
vízimanónak,  nem  is  volt,  nem  is  lesz.  Sajnálták  is  az 
emberek,  hogy  eleresztették,  amikor  végre  egyszer 
megfogták.

Felesége  is  volt  a  vízimanónak,  aki  szintén  gyakran 
kijárogatott  a  vízből.  Sára  volt  a  neve.  Egyszer 
megismerkedett  egy  zsellérasszonnyal,  és  nagyon 
megszerették  egymást.  Vízimanóné  gyakran  meglátogatta 
barátnőjét, viszont az, ha beszélni akart vele, csak odaállt a 
vízpartra,  és  elkiáltotta  magát:"Sára!"  mire  az  asszonyság 
menten elődugta fejét a hínárból, és kijött a vízből.

A zsellérasszonynak azután egy napon gyermeke született, 
és a vízimanó feleségét kérte meg a keresztanyaságra. Mikor 
ez  a  gyermek felnövekedett,  vízimanóné egyszer  magával 
vitte a saját házába. Kézen fogta, elment vele a folyópartra, 
ott megállott, és botját a vízre hajította, mire - csodák csodája - a víz tükre szétnyílt, és puszta vízből 
olyan lépcső keletkezett, mintha csak valami pincébe vezetett volna. De nem holmi pincébe vezetett, 
hanem a vízimanó házába, le a víz alá.

A vízimanó történetesen nem volt otthon, mikor az asszony és a gyerek belépett a konyhába. Az asztalon 
egész sor, fedővel letakart kisebb-nagyobb fazék állott. A gyermek mindjárt megkérdezte, mi az, mi van 
azokban a fazekakban. Keresztanyja így válaszolt:

- Ide figyelj, te gyerek. Itt nálunk a vízimanóházban nagyszerűen eljátszogathatsz mindennel, de ezekhez 
a fazekakhoz, legfőképpen a fedelükhöz ne nyúlj! Itt őrzi a vízimanó a vízbe fúltak lelkét.

A  gyermek  azonban  nagyon  kíváncsi  volt  és  mikor  vízimanóné  egy  percre  kiment  a  konyhából, 
mégiscsak  leemelte  az  egyik  fedőt  az  egyik  fazékról,  s  a  bezárt  lélek  kirepült  onnan,  megszökött  a 
fogságból, ahol a vízimanó oly sokáig tartotta. A keresztanya a konyhába visszatérve, azonnal észrevette, 
mi történt. Nagyon megijedt, hogy most az ő keresztgyermekét fogja haragjában az üres fazékba bezárni 
a vízimanó. Gyorsan suhintott hát egyet a botjával, mire rögtön szétnyílt megint a víz, és a gyerek a 
vízből lett lépcsőkön kifutott a partra, haza a mamájához.

A vízimanó szolgálót is fogadott egyszer. Annak a gondjaira bízta a háztartást, hogy a vízimanónénak ne 
legyen annyi dolga. Persze, valahányszor elment otthonról, mindig meghagyta a szolgálólánynak, hogy 
ne vegye le a fedőket a fazekakról - mi már tudjuk az előző történetből, hogy miért.
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Hanem hát  a  szolgálólány is  kíváncsi  volt,  s  mikor  elment  a  sok  sorban álló  fazék  mellett,  mindig 
megkopogtatta  egyiket-másikat,  hogy legalább tudja,  üresek-e vagy tele vannak.  De a  fazekak olyan 
kongó hangot adtak, mintha üresek volnának.

Egyszer azonban egy kis fazékból, amely utolsónak állott az asztalon - a kopogtatásra furcsa sipoló hang 
tört elő. Nosza, leemelte róla a fedőt a szolgáló, mire az edénykéből egy csöpp kis lélek szállott ki, és 
megköszönte a leánynak, hogy kiszabadította börtönéből.

Most  már aztán tudta  a  szolgáló,  hányadán van,  és  miféle  manó az ő  gazdája.  Sorra  leemelte hát  a 
lábasokról a fedőt, és kiszabadította a vízimanó összes rabjait. A kiszabadult lelkek pedig körülvették a 
lányt, szárnyra emelték, és magukkal vitték a víz mélyéből a szabadba. A vízimanó meg, amikor hazatért, 
csak átkozódni tudott, de bosszút nem állhatott senkin, mert nem volt ott már sem szolgáló, sem egy 
teremtett lélek, csak egy csomó üres fazék.

Tehetetlen mérgében maga bújt be a legnagyobbik fazekába, és fejére húzta a fedőt - azóta ott kuksol 
egyfolytában és nincs is már vele semmi baj.

Átdolgozta: Szalainé Lukács Katalin
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