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Bárdok, skaldok, trubadúrok – énekmondók a középkori Európában

Érdemes  rögtön  a  legelején  tisztázni, 
hogy a  bárd  elnevezés  –  bár  jobbára 
így használjuk –- nem  általánosan az 
énekmondókat  jelöli,  hanem 
kifejezetten  a  gael  népek  vándor  és 
udvari  költ jének elnevezése.  A  többiő  
európai népcsoport és kultúra esetében 
is megtalálhatók ezek az énekmondók, 
mind-mind  különféle  elnevezéssel, 
mint  például  a  skaldok  a  skandináv 
népeknél,  a  trubadúrok  szerte 
Európában,  vagy  az  ashikok  a  török, 
örmény  és  grúz  népcsoportok 
esetében.

A  középkori  gael  és  walesi  társadalmakban  a  bárdok  gyakorlatilag  hivatásos 
költ knek  számítottak,  akiket  azért  vett  maga  mellé  egy  magasabb  rangú  úrő  
(gazdag  nemes,  klánf nök,  vagy  éppenséggel  maga  az  uralkodó),  hogy  dicsérő ő 
költeményeket írjon róla. Ennek persze megvolt az ára, és ha ezt a gyakran igen 
borsos összeget az érintett nemes valamilyen okból nem tudta (vagy nem akarta) 
kifizetni, akkor a bárd épp ellenkez  tartalmú költeményt szerzett, azaz kifiguráztaő  
az illet t, ami igen nagy szégyen volt. ő

Ezek mellett a bárdok énekelték meg klánok nagy harcosainak h stetteit, gy zteső ő  
csatáit, illetve a nagyobb családok vagy klánok történetét. Ezek a költemények azért 
is voltak fontosak a kelták számára, mert azokban az id kben írásos formában nemő  
rögzítettek semmit a történelmükb l, így minden a bárdok énekeiben maradt megő  
örökül, generációk hosszú során keresztül.

A  középkori  Írországban  bárd  néven  két  különböz  rangú  és  tehetségő ű 
énekmondót különböztettek meg. Azokat nevezték bárdoknak, akik nem voltak elég 
tehetségesek ahhoz, hogy elsajátítsák a költészet legapróbb fortélyait is, ezért sosem 
kaphattak olyan befolyással  és  elismeréssel  járó pozíciót,  amely az  énekmondók 
fels bb osztályát, a ő fili-ket megillette. Azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
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ezt a megkülönböztetést a keresztény egyház eszközölte ki, mivel úgy tartották, a 
fili-k közelebb állnak az egyházhoz. Ugyanakkor Írország gael területein, f leg aő  
normann  hódítást  követ en,  továbbra  is  a  bárdok  maradtak  az  énekmondóiő  
hagyományok továbbviv i.ő

Ahogy az imént már szó esett  róla, a 
fili-k, ezek a tanult, a költészetet és a 
muzsikálást  mesterien  z  poéták,ű ő  
egyfajta  külön  társadalmi  réteget 
képeztek,  és  nagy  tiszteletnek 
örvendtek  (még  azel tt  is,  hogy  aző  
egyház  „kisajátította”  ket).  Járatosakő  
voltak az ország történelmében, illetve 
jól  ismerték  a  klánok  eredetét  és 
hagyományait,  m veikben  pedig  azű  
asszonánc,  a  félrím  és  az  alliteráció 
különféle  variációit  alkalmazták 
el szeretettel.  Els sorban  azokról  aő ő  
nemesekr l  írtak  h skölteményeket,  akik  erre  felbérelték  ket,  de  gyakranő ő ő  
el fordult, hogy írtak néhány olyan dalt is, amelyben – szatirikusan – kifiguráztákő  
azokat,  akik  valamivel  ártottak  kenyéradójuknak.  Akkoriban  az  emberek  azt 
tartották,  hogy  egy  jól  megírt  szatíra  (gael  nyelven  glam  dicenn)  hatására 
bibircsókok n nek annak az arcán, akir l szól.ő ő

A  kelta  népekhez  hasonlóan  a  középkori  Európában  is  voltak  énekmondók,  a 
minstrelek. A minstrel szó jelentése kis szolgáló, és alapvet en a ófrancia ő ménestrel 
vagy  az  olasz  ministrello szavakból  eredeztetik.  Amikor  az  els  minstrelekő  
megjelentek, eleinte csupán az udvar egy szolgálójaként tekintettek rájuk, akiknek 
az  volt  a  dolguk,  hogy  az  uraságot  (netán  magát  az  uralkodót)  és  vendégeit 
szórakoztassák különféle énekekkel.  Ezek a dalok,  amelyeket hárfán vagy lanton 
kísért maga az énekmondó, többnyire távoli, ismeretlen vidékekr l, vagy különféleő  
– valós vagy képzelt – történelmi eseményekr l szóltak. ő

Aztán kés bb, ahogy a nemesség és a királyi udvar egyre kifinomultabbá vált,  aő  
minstrelek helyét átvették a zenében és költészetben is képzettebb trubadúrok. A 
szélnek eresztett minstrelek zöme vándorlásra adta a fejét, városról városra jártak, 
és  az  utcákon,  tereken  szórakoztatták  muzsikájukkal  az  embereket.  1321 
környékén a párizsi  minstrelek  céhet  alapítottak,  amely  kikötötte,  hogy amelyik 
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énekmondó nem csatlakozik, annak fel kell hagynia az énekléssel és zenéléssel. Ezt 
a  kezdeményezést  évtizedekkel  kés bb  az  angliai  minstrelek  is  követték,ő  
megformálva a saját céhüket.

A  minstrelek  és  trubadúrok  hagyományai  azonban  az  évszázadok  során 
megkoptak,  elszürkültek,  és lassan teljesen feledésbe merültek.  Az 1700-as évek 
elejére  gyakorlatilag  teljesen  elt ntek,  bár  egyes  feljegyzések  állítása  szerintű  
valójában csak a XIX. század derekára áldozott le teljesen az európai énekmondók 
csillaga.

Természetesen a skandináv népeknek is megvan a maguk énekmondója. A skaldok 
olyan  költ k  voltak,  akik  a  viking  kor  nagy  h seinek  tetteit  vagy  történetétő ő  
elevenítették fel versek és énekek formájában, amelyek a  dróttkvaettnek nevezett 
versméterben  születtek.  Ezek  a  költemények  legalább  annyira  mesterien  voltak 
szerkesztve,  mint  a  gael  bárdok  m vei.  Témájukat  tekintve  általában  az  egyesű  
királyok h stetteir l zengtek dics ít  vagy megemlékez  sorokat.ő ő ő ő ő

Skald költemények már a korai IX. században is születtek, amelyek közül néhány – 
a gael bárdok alkotásaival ellentétben – az utókor számára is fennmaradt.  Ilyen 
például Bragi Bodasson szerzeménye a Ragnarsdrápa, Dorbjörn Hronklofi m ve aű  
Glymdrápa,  amely  a  dróttkvaett  verslábat  használó  legrégebbi  költemény.  A  X. 
század  közepét l  a  költemények  egyre  többször  nyúltak  a  keresztény  valláső  
elemeihez,  és  a  következ  század elejére a skald költészet  gyakorlatilag teljesenő  
elt nt, a kereszténység rohamos skandináviai terjedésének köszönhet en. Izlandonű ő  

Árnyak 2012. Lammas - XII. évfolyam 5. szám



azonban egészen a XIII. századig megmaradt a skald hagyomány, majd amikor itt is 
a  feledésbe  merülés  veszélye  kezdte  fenyegetni,  Snorri  Sturluson  összegy jtöttű  
számos skald költeményt, hogy azok együtt egyfajta útmutatóként szolgáljanak az 
eljövend  generációk számára, és megértessék velük e m vészet lényegét. Snorriő ű  
másik  gy jteménye,  a  ű Heimskringla  szintén  rengeteg  verset  és  elbeszélést 
tartalmaz.

A viking kor költeményei két formában 
láttak  napvilágot.  Az  egyik  változat 
mind  témájában,  mind  szerkezeti 
felépítésében  egyszer nek  számított,ű  
többnyire  mitológiai  vonatkozású 
tartalommal,  ezzel  a  szemben  a  skald 
versforma  sokkal  összetettebb  volt,  és 
általában  egy-egy  király  tiszteletére 
született. A gael és az európai szokással 
ellentétben ezeket a költeményeket nem 
kísérte  zene,  és  nem  énekelték  ket,ő  
hanem csak szavalták. A skald költészet 
leggyakoribb  formája  a  drápa volt, 
amely  dróttkvaett verslábbal  írt 
alliteratív  versszakok  hosszú  sorozata, 
bizonyos id közönként egy-egy refrénszer , visszatér  strófával megszakítva. Egy-ő ű ő
egy drápa általában valamelyik király teljes életét, csatáit és h stetteit volt hivatottő  
megörökíteni. A már korábban említett Glymdrápa Harald Fairhair h stetteit, mígő  
egy másik, a Bandadrápa Eiríkr Hla ajarl életét beszéli el.đ

Végezetül érdemes még említést tenni az ashikokról, akik a török, az azeri, a grúz 
és  az  örmény  kultúra  részei.  Az  ashik  egy  vándorló  trubadúr,  aki  a  saz nev ,ű  
különös  formájú  lanttal  kíséri  a  gyakorta  teljességgel  improvizatív  énekeit.  A 
középkor derekán ezeket az énekmondókat számtalan néven illették, mint például 
uzan vagy  dede,  és  legf bb  feladatuk  a  szájhagyomány  folytonosságánakő  
meg rzése volt. Ezt az si hagyományt néhányan még ma is m velik Azerbajdzsánő ő ű  
és Törökország területén. 
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Nápolyi boszorkányság – 2. rész

J.B. Andrews néprajzkutató cikke a nápolyi boszorkányságról 1897-ben (Folk-Lore 
magazin, Vol. III. március, 1897 No 1), folytatás: 

"Lehetséges  szeret t  szerezni  a  következő ő 
módon  is:  a  boszorkány  pontban  éjfélkor 
bal kézzel megragadja a szoba ajtaját vagy 
az  ajtó  zárját,  gyorsan  becsapja  egymás 
után  háromszor,  majd  bal  lábbal  er senő  
belerúg az ajtóba, szintén háromszor. Ezt a 
m veletet  három  alkalommal  kellű  
megismételnie;  végül  a  zár  er szakkalő  
bezárul.  Minden  alkalommal,  amikor 
becsapja az ajtót, azt kell mondania: "Porta, 
che  vai  e  vient"  ("Ajtó,  mi  megy  és  jön"), 
majd  az  utolsó  alkalommal:  "Prendilo, 
Diavolo,  e  non lo  trattieni;  giacche`  set  il 
Diavolo  Zoppo,  portami  N--  o  vivo  o 
morto."  ("Téged foglak, Ördög, és nem azt 
tartom; fogja meg a Sánta Ördög, és hozza 
el nekem xy-t élve vagy halva.") 

Hogy megakadályozza, hogy szeret je mást szeressen, a boszorkánynak egy fal eléő  
kell  állnia  úgy,  hogy  árnyéka  ráessen  a  falra;  beszéljen  az  árnyékhoz,  mintha  a 
szeret je lenne, mondván: "Buona sera, ombricciuola mia, buona sera a me e buonaő  
sera a te;  avanti  a N--- tutte brutte figure, ed io bella come una luna." ("Jó estét,  
kedvesem, jó estét nekem és jó estét neked; menjen xy-ra minden csúnya forma, s én 
szép legyek, akár a hold.") Amikor magáról beszél, érintse meg saját mellét; amikor 
szeret jéhez, akkor az árnyékot; amikor azt mondja, "szép", érintse meg saját arcát,ő  
amikor a holdat emliti, akkor pedig a falat. 

A  boszorkányok  felvállalják,  hogy  megbüntessék  a  h tlenked ket.  Három  köteletű ő  
készitenek el csomókkal, egy fekete kötelet a fejnek, vöröset a szivnek, fehéret a nemi 
szerveknek. Hogy fájdalmat okozzanak a fejben, kezükbe veszik a fekete kötelet, egy 
csillagra néznek, és azt mondják: "Stella una, stella due, stella tre, stella quattro, io le  
cervella di N-- attacco, glide attacco tanto forte, che per me possa prendere la morte."  
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("Egy csillag, két csillag, három csillag, négy csillag, én, ki támadom xy agyát, olyan 
er sen siklik a támadás, hogy még halált is hozhat nekem.") Ezt ötször kell elismételniő  
a boszorkány ajtaja el tt. A szivnek ezt kell mondani: "Buona sera, buona sera, N--ő  
mio, dove e` stato? Diavolo da me non e` accostato; diavolo, tu questa sera me lo devi  
chiamare e qui me lo devi portare." ("Jó estét, jó estét, én xy-om, hogy vagy? Az ördög 
hozzám nem közeledett; ördög, ez estén neked hivnod kell t hozzám, és idehoznodő  

t nekem.") A fehér kötéllel a kézben azt kell mondani: "Diavolo, to in mano ho questoő  
laccio; to gli lego cieco, da nessuno possa f/--e ed impregnare; solo a questa f-a possa  
adorare." ("Ördög, kezemben tartom ezt a csapdát, megkötöm a vakot, hogy senki se 
tudja xy-t befolyásolni, csak ezt tudja szeretni.") Amikor a ráolvasás befejez dik, aő  
kötelet  a  boszorkánynak  magán  kell  viselnie  úgy,  hogy  a  csomók  szorosak 
maradjanak, mert ha kioldódnak, akkor megtörik a varázs. 

Hasonló  célt  szolgálhat  egy  citrom, 
narancs,  vagy  akár  egy  krumpli  is, 
különböz  szin  t kkel  és  szögekkelő ű ű  
megszúrkálva.  A  t ket  és  szögeketű  
éjfélkor  kell  beleszúrni  a  szabad  ég 
alatt,  mélyen  vagy  csak  a  felszinébe, 
attól függ en, hogy mekkora az okozniő  
kívánt  kár.  Minden  t  beszúrásaű  
közben a  következ ket  kell  mondani:ő  
"Stella,  stella,  delle  fore  fore,  diavolo 
quattro, diavolo nove,  io questa spilla 
in  testa  a  N---  inchiodo,  gliela 
inchiodo  tanto  forte  che  per  me  ne 
deve  prendere  la  morte."  ("Csillag, 
csillag, a legels ,  legels ,  négy ördög,ő ő  
kilenc ördög, én beleszúromk ezt a t tű  
xy  fejébe  körömmel,  bele  körömmel 
olyan  er sen,  hogy  az  nekem  mégő  
halált is hozhat.") Azután némelyik t tű  

körül kell tekerni egy kötéllel, melyet a boszorkány titkon épp erre a különleges célra 
vásárolt,  úgy,  hogy  nem fogadta  el  érte  a  visszajáró  aprót;  ha  ilyenkor  az  eladó 
visszahivja t, azt kell mondania neki, hogy bolond. Amikor megcsomózza a kötelet, aő  
következ t kell mondania: "Diavolo Zoppo, io metto questa spilla in testa di N-- vivoő  
o morto." ("Sánta Ördög, beleteszem ezt a t t xy fejébe, élve vagy halva.") Ezután aű  
tárgyat el kell rejteni, hogy fel ne bomoljon a b báj, mégpedig úgy, hogy vagy egyű  
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csatornába, vagy a tengerbe dobják. Állatok feje, szíve vagy mája szintén használatos, 
kakas feje a férfiaknak, vagy tyúk feje a n knek.ő

Hogy  álmatlanságot  okozzon  a  h tlenű  
szeret nek,  a  n nek  teljesen  meztelenülő ő  
kell ágyba feküdnie, megragadnia ingének 
bal  ujját,  és  azt  mondania:  "Rissa,  rissa, 
diavolo, io mi vendo questa camicia,  non 
me  la  vendo  per  denaro.  Pulci,  cimici, 
piattole  e  tafani  e  I'ortica campaiuola,  da 
N--  ve  ne  andate,  ed  allora  pace  fossa 
trovare, quando questa camicia si viene a 
prendere." ("Harcolj, harcolj, ördög, eladom 
ezt az inget, nem pénzért adom el. Bolhák, 
poloskák, tetvek és böglyök és  csalán, xy, 
menj oda, és akkor találtatik béke, mikor ez 
az inget felveszi.") Ezután tegye az inget az 
ágy  közepére,  álljon  az  ágy  lábához, 
keresztezze  karjait  az  ágyon,  és  forgassa 
meg karjait  négyszer úgy,  hogy az utolsó 
alkalom után tenyerei felfelé nézzenek, miközben ezt mondja: "Il letto di N-- non Io 
vedo, non Io so. Ai piedi ci metto due candelieri, alia testa ci metto un capo di morte, 
nel mezzo due spine di Cristo. Diavolo, per me si ha da volt are, spesso e tan to deve 
volt are forte, che per me deve pigliare la morte." ("xy ágya, nem látom, nem tudom. A 
lábához két  gyertyát  teszünk,  a  fejéhez egy holtnak fejét,  a  középére  Krisztus  két 
tövisét.  Ördög,  nekem  ennek  meg  kell  fordulnia,  azonnal,  és  olyan  er sen  kellő  
fordulnia,  hogy  lehetséges  legyen  megragadnom  a  halált.")  Ezután  anélkül,  hogy 
tovább akár egy szót is szólna, le kell feküdnie, különben sok szenvedést okoz saját 
magának.

Hogy eltérítse a férjet annak szeret jét l, a feleség menjen mezítláb, kibontott hajjalő ő  
egy keresztútra, ahol vegyen fel egy kavicsot, és tegye a bal hónaljába, miközben ezt 
mondja: "Mi calo a terra e pietra piglio, tra M-- e N-- un grande scompiglio, e si  
vogliono acquie-tare, quando questa pietra qui sotto si viene a pigliare." ("Földre és 
k re nézek,  nagy örvényre x és y között,  és  az akkor csitul  el,  mikor ez a k  ittő ő  
megfordul.") Ugyanezt kell megtennie egy második keresztútnál is, ahol a kavicsot a 
jobb hónalja alá teszi; majd a harmadiknál tegye a kavicsot az álla és a melle közé. 
Térjen  haza  és  dobja  a  kavicsokat  az  emészt gödörbe,  hogy  senki  ne  férhessenő  
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hozzájuk, és mondja: "M-- allora con N-- fossa tu parlare, quando queste tre pietre 
qui dentro viene a pigliare." ("x és y, akkor fognak beszélni, mikor ez a három k  itő  
megfordul.")

Hogy  magához  vonzzon  egy 
szeret t,  a  boszorkánynakő  
csomózott  kötéllel  körbetekert 
mágnest  kell  magán  viselnie. 
De sokkal  inkább ajánlottak a 
mestruációs vért vagy spermát 
tartalmazó  sütemények.  Egy 
lakat  szintén  azt  a  célt 
szolgálja,  hogy  egy  személyt 
akaratához  hajítson  a 
boszorkány. Miközben kinyitja, 
mondja ezt: "N--- di lontano ti 
vedo,  da  vicino  ti  saluto,  ti 
chiudo e non ti sciolgo, se non 
farai tutta la mia voglia.'" ("xy, 
távolról  látlak  téged,  a 
messzeségb l  üdvözöllek,ő  
bezárlak és nem eresztelek, ha 
nem  teszel  mindent  az  én 
akaratom szerint.")  Majd zárja 
be a lakatot, tekerjen köré egy 

megcsomózott  kötelet,  és  tartsa  biztonságos  helyen.  Még  az  is  lehetséges,  hogy  a 
varázslat megkerülje a szent medálok vagy más, áldott tárgyak nyújtotta védelmet, 
különösen akkor, ha a boszorkány szert tud tenni a személy valamely birtoktárgyára 
- egy darabka b rére,  körmére, vagy ruhájára; emellett,  négy vagy öt  boszorkányő  
együttmúködése szükségeltetik. Együtt énekelnek, miközben az egyik azt mondja: "Tu 
gli I'hai fatta, to gli la leva" ("Megtetted, emeld meg"), a másik pedig ráfeleli: "Tu gli la 
fai, e non gli la nego." ("Megteszed, és ne tagadd.")

A boszorkányok varázslatokat is képesek megtörni. Ha egy férfit valaki impotensé tett, 
akkor  ágya alá ollóval átszúrt szitát helyeznek, majd a boszorkány a cip it is odatesziő  
keresztben;  majd  magához  vesz  egy  medálok  és  más  szentelt  tárgyak  nélküli 
rózsaf zért,  és  megmosatlan  gyógyfüvekkel  telt  zacskót,  majd  eltépi  a  zacskót,  ésű  
kiszórja tartalmát a földön, miközben ezt mondja: "Come io sciolgo questo mazzo, cost 
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sciolgo questo c-o." ("Ahogyan kioldom ezt a zacskót, úgy eresztem el az átkot.")

Néha  mezítelen  boszorkányok  táncolnak  a  beteg  ágya  körül,  olyasféleképp,  mint 
Ceylon ördögi táncai, mindkett  arra való, hogy meggyógyítsa a betegséget. Háromő  
vagy öt boszorkánynak kell jelen lennie; ha öt, akkor egy hátul marad, és egy-egy áll  
az  ágy  minden  sarkánál,  köteleket  tartanak  maguk  között,  melyek  átlósan 
keresztez dnek az ágy fölött, majd táncolnak és énekelnek: "Tit git I'hai fatta, ed io gliő  

la  tolgo"  ("Én  rátettem,  én  elveszem."), 
miközben  körbejárják  az  ágyat.  Amikor 
csak három boszorkány van jelen, akkor az 
ágy lábának bal sarka üres marad, a kötelet 
pedig  oldalirányban  tartják.  Minden 
betegséget  meggyógyítanak,  mind 
gyógynövényekkel,  mind  mágiával,  még 
szent  tárgyakat  is  használnak.  Fert zéső  
ellen  igen  javallottak  Szent  Anastasio 
medáljai; ezek a leghatékonyabb amulettek 
a  szemmelverés  ellen,  csakúgy,  mint  a 
vetél k és a jól ismert szarvak.ő

A  boszorkányok  nem  képesek 
szemmelverni, de el tudják azt hárítani. Jó 
védelmet  biztosít  a  testen  hordva  egy 

zacskó só; de a nápolyiak szerint hatástalan a boszorkánysággal szemben, ellentétben 
néhány más hely hitével. Arra egy kis zsáknyi homok ajánlott, mivel a boszorkánynak 
minden egyes szemet meg kell számolnia, miel tt varázslatát elvégezhetné, s így aő  
hatalmára kijelölt  id  lejár.  Szintén ajánlott  boszorkányság ellen a három szöggelő  
átdöfött  fés ,  melyet  a  ház  ajtaja  mögé  kell  rejteni,  csakúgy,  mint  a  lópatkót.  Aű  
boszorkányok  le  tudják  csendesíteni,  ártalmatlanná  tudják  tenni  a  vihart,  ha  ezt 
mondják nyitott ablak el tt: "Ferma, ferma, tuono, come Gesu` fermo I'uomo, e comeő  
quello schifoso prete all' altare, con ostia in bocca ed il calice in mano". (""Sz nj meg,ű  
sz nj meg, vihar, ahogy Jézus megsz nt férfinak lenni, s ahogy ez a koszos pap is azű ű  
oltárnál, ostyával a szájában és kehellyel a kezében.")

A boszorkányság hatástalan szerdánként, húsvét hete alatt, és - ellentétben azzal, amit 
néhány más országban hisznek - Keresztel  Szent János napjának estéjén. Úgy hiszik,ő  
hogy éjfélkor Herodiadét lehet látni  az égen,  lángnyelvekkel  övezve,  és  akét hang 
hallatszik: "Mamma, mamma, perche` lo dicesti?"  "Figlia,  figlia,  perche'  lo facesti?" 
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("Anya, anya, miért mondtad?" "Lányom, lányom, miért tetted?")
(Herodiade Heródiás másik elnevezése. Az éjszakai égbolton lovagoló n i szellemekreő  
számos elnevezés létezik Európa-szerte: Holda, Hollen, Habondia, Noctiluca, Bensozia 
és  egyebek.  A  X.  században íródott  Canon Episcopi Dianát  nevezi  meg  e  csoport 
vezet jének.  Herodiast  kapcsolatba  hozták  Diana  éjszakai  repülésével  éső  
vadászatával.  A  két  mondat  arra  a  bibliai  történetre  utal,  amikor  Herodias  lánya 
Heródest l Keresztel  Szent János fejét kérte anyja nevében. Herodiade másik, olasző ő  
névalakja az Erodiade. - a fordító.)

A vérfarkas is ismert, de nem mint a 
boszorkányok  teremtménye.  Ez  a 
karácsonykor  élve  született 
férfiakra  ható  átok; 
megismerszenek  ezek  körmeik 
hosszúságáról. Az átok éjjel ragadja 
el  ket;  négy  lábon  futnak  éső  
próbálnak másokat megharapni, de 
meg rzik  emberi  alakjukat.  Haő  
megsérülnek annyira,  hogy vért  is 
vesztenek,  akkor  az  rülető  
megsz nik.  A  karácsony  estéjénű  
született lányok nem sz zek.ű

Ezen el bbi információkat nápolyi boszorkányok szolgáltatták nemrégiben. Amikorő  
megkérdezték  t lük,  milyen  könyveket  használtak,  azt  válaszolták,  semmilyet,ő  
tudásuk teljes  egészében a hagyományra alapszik.  A ráolvasások,  melyek gyakran 
verses  formát  öltenek,  id vel  olyan  sokat  sérültek,  hogy  jobbnak  t nik  nemő ű  
kísérletezni  velük.  Mégis,  nagy  fontosságot  tulajdonítanak  a  varázsigék  pontos 
elismétlésének.  Mutattak  nekem  egy  sebhelyes  nyelvet,  mint  egy  hiba 
következményét. 

Néhány,  fentebb  említett,  boszorkánysággal  kapcsolatos  tárgy  be  lett  mutatva  a 
Társaságnak, hogy esetleg a Cambridge-i Múzeumban legyenek elhelyezve.

Sokkal  tartozom  Luigi  Molinaro  del  Chiaro  úrnak  Nápolyból  segítségéért,  aki  a 
Giambattista Basile lap alapítója, melyet oly nagyra becsültek az olasz hagyományok 
amat rjei. Sajnos a lap már nem létezik."ő

Fordította: Osara LaMort
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A dzsinnek eredete

Amikor  a  fantasztikus 
irodalomban  rendszeresen 
felbukkanó  különleges, 
mitikus  eredetű 
teremtmények  szóba 
kerülnek, a legtöbb esetben 
vagy a távol-keleti, vagy az 
európai  népekhez  kötjük 

ket,  és  el  semő  
gondolkodunk  azon,  hogy 
esetleg más  területek  is 
rendelkezhetnek  a  maguk 
hasonló  legendáival.  A 
sárkányokról, tündérekr l,ő  
vagy  koboldokról  szóló 
számos  történet  mellett  jóformán  észre  sem vesszük  például  az  arab  világ  ilyen 
jelleg  hiedelmeit,  holott például a dzsinnek – akiket még a Korán is megemlít –ű  
mára már beépültek a modern fantasy tárházába. Igaz, sokaknak a rozsdás lámpában 
lakó,  kívánságokat  teljesít  szellem  képe  ugrik  be  rögvest  (feltételezhet en  aző ő  
Aladdin  történet  Disney-féle  borzalmának  köszönhet en).  Aki  esetleg  kicsitő  
mélyebbre jutott a fantasy világában, és olvasott egy-két regényt, netán belekóstolt a 
klasszikus szerepjátékokba,  azok számára nem meglep ,  hogy a dzsinnek éppúgyő  
sokfélék, mint a sárkányok. Van közöttük jó, gonosz, ravasz, és ostoba is, azonban 
ennél  jóval  többet  is  megtudhatunk  ezekr l  a  legendás  lényekr l,  ha  egy  kicsitő ő  
mélyebbre ásunk a dzsinnek eredetében.

A szó arab gyökere annyit jelent „elrejteni”, de egyes módosult alakjaiban a jelentései 
között megtalálható a kert is. Mindkét jelentés értelmet nyer, ha figyelembe vesszük a 
földrajzi  körülményeket,  hiszen  egy  sivatagos  vidéken  a  zöldell  kerteket  olykorő  
magas falakkal vették körül, és így óvták az elsivatagosodás ellen. Vagyis, egy kert 
védelme azt jelenti, el kell rejteni a külvilág el l. Ennek megfelel en a dzsinn legelső ő ő 
értelmezése  afféle  kerteket  rz  szellem  lehetett,  bár  ezzel  kapcsolatosan  kevéső ő  
használható feljegyzés maradt meg az utókor számára. Érdekes, hogy bár kiejtésre 
igen hasonlatos az eredeti arab formához, az angol nyelvgenie szava a latin nyelvben 
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használt genius (egyfajta szellem) egyik változata, ám nem közvetlenül abból ered. Az 
els  írásos emlék err l egy 1655-ös szövegtöredék, ahol a franciához formailag éső ő  
kiejtésben is sokban hasonlító„genyes” szó olvasható. Azóta is ezt használják, igaz, 
letisztultabb formában. Érdekesség, hogy míg az arab innğ  szó a többes számú alak 
(azaz  az  jelenti  több dzsinn),  egyes  nyelveken épp ez  az  alak  felel  meg az  egyes 
számnak, olykor nem kevés bonyodalmat okozva.

Az  si  közel-keleti  kultúrákkal  foglalkozó  archeológusok  gyakran  alkalmazzák  –ő  
els sorban falrajzok, vésetek és szobrok értelmezésekor – a  ő jinni kifejezést minden 
olyan szellemre,  amelyek  kevesebbek egy  angyali  jelenségnél.  Ezek  jobbára  olyan 
emlékek, amelyek még az iszlám térnyerése el tti id kb l, vagy az iszlám nagyonő ő ő  
korai terjedésének szakaszából származnak. Észak-Arábiában több olyan vésetre is 
bukkantak,  amely  egyértelm en  utalt  valamilyen  dzsinn,  illetve  az   tiszteletéreű ő  
emelt szobor imádatára. Ennek ellentmond a Korán egyik passzusa, amelyben elveti 
bármilyen dzsinn imádatát, és hangsúlyozza, hogy csakis Allahot lehet imádni, mert 

 az egyetlen igaz úr. ő

Az iszlám terjedése természetesen a pontosabb és b vebb magyarázatot szolgáltatottő  
a dzsinnekkel kapcsolatban is. Az iszlám teológiában úgy tartják, hogy a dzsinnek 
szabad akarattal rendelkez  lények, akiket a magasságos Allah alkotott meg füsttelenő  
t zb l,  olyan  formán,  ahogy  az  embereket  megteremtette  agyagból.  A  Korán  isű ő  
megemlíti, hogy a dzsinnek szabad akarattal bírnak, ám rögvest idéz is egy történetet,  
amely szerint az egyik dzsinn visszaélt e szabadsággal, és nem azt cselekedte, amit 
Allah  elrendelt  az  angyalok  és  a  dzsinnek  számára.  A  Korán  72.  szúrájában 
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meglehet sen  sok  szó  esik  a  dzsinnekr l,  de  más  szúrák  során  is  megemlítésreő ő  
kerülnek, hol több, hol kevesebb súllyal. Egy, a muzulmánok által nem egységesen 
elfogadott,  nézet  úgy  tartja,  hogy  minden  embernek  megvan  a  maga  személyes 
dzsinnje, egy  qar nī ,  amely nem látható ugyan, ám folyamatosan ott van az ember 
körül, és szüntelenül sustorog, megpróbálja meggy zni az egyént, hogy engedjen aő  
gonosz csábításoknak.

Arra  viszont  nem  tér  ki  a 
Korán,  hogy  pontosan 
milyenek  is  a  dzsinnek.  Az 
egyes  utalásokból 
következtetve  a  kutatók  azt  a 
konzekvenciát vonták le, hogy 
a  dzsinnek  megjelenésben 
szinte  mindenben  követik  az 
arab  ember  mintáját.  Létezik 
bel lük  férfi  és  n  (bár  ező ő  
utóbbi meglehet sen ritka), bő ő 
öltözéket  és  selyemövet 
viselnek,  és  bizonyos  források 
szerint  nem  vetik  meg  az 
ékszereket sem. Egyes források 
szerint  a  dzsinnek  csak 
valamilyen  tárgyhoz  köt dveő  
képesek létezni, mások viszont 
nem  tesznek  ilyen  kikötést, 
mondván,  ha  Allah  szabad 

akarattal teremtette ket, akkor a mozgásukban sem korlátozhatja ket semmi.  ő ő Az 
Ezeregyéjszaka  meséiben  egyes  történetrészek  utalnak  arra,  hogy  a  dzsinnek 
alapvet en láthatatlanok az emberek számára, és csak akkor fedik fel magukat, haő  
ehhez  valamilyen  érdekük  köt dik.  Képesek  nagy  távolságokat  villámgyorsanő  
megtenni,  és  kedvelik  az  olyan  távoli,  elhagyatott  területeket,  mint  a  hegytet k,ő  
tengerek mélye, vagy sötét barlangok. Ugyan erre nincs közvetlen utalás, de sokszor e 
tulajdonságaik  alapján  szokták  ket  úgy  megkülönböztetni,  mint  a  kínaiő  
sárkányokat,  azaz a különféle dzsinnek a különböz  elemeket képviselik.  A  ő g lū  a 
leveg ,  a  ő m ridā  a  víz,  az  ifr tī  pedig  a  t z  elemét  testesíti  meg  mind  külsű ő 
vonásokban, mind természetében.
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Az ifritekr l egyébként a Korán 27. szúrája, az  ő An-Naml is említést tesz. Az egyik 
legismertebb történet, amelyben szó esik egy ifritr l az Ezeregyéjszaka meséi közöttő  
található, a  Hordár és a fiatal lányok címmel. A mese szerint egy herceget kalózok 
támadnak  meg,  és  egy  erd be  menekül  el lük,  ahol  a  fák  között  kóborolva  egyő ő  
barlangra  bukkan,  amelyben  egy 
gyönyör  n t tart rabságban egy ifrit.ű ő  
A  herceg  és  a  n  együtt  hálnak,ő  
azonban  az  ifrit  rajtuk  üt,  és 
majommá  változtatja  a  herceget.  A 
n ,  akir l  természetesen  kiderül,ő ő  
hogy  egy  hercegn ,  kés bbő ő  
visszavarázsolja  a  herceget,  aki 
párbajra  hívja  az  ifritet.  A  gonosz 
dzsinn a harc közben számtalan állat 
formáját magára ölti, ám a végén csak 
parázs marad bel le. Érdekes, hogy aző  
egyébként  ravasznak  tartott  ifrit 
ebben  a  történetben  meglehet senő  
ostoba  és  könny szerrel  kijátszható.ű  
Az ifritek egészen a II. világháborúig 
fontos  részét  képezték  az  egyiptomi 
kultúrának.  Sok  utazó  számolt  be 
arról,  hogy a  piramisokhoz látogatva  a  helybéliek  mindig  figyelmeztették ket,  aő  
romok  között,  a  sivatagban  kutya  formát  öltött  ifritek  kóborolnak,  akik  szeretik 
elcsalni az áldozataikat, amíg azok örökre el nem tévednek a d nék között. Azt isű  
mondogatták,  némelyik  ifrit  olyan  hatalmas,  hogy  az  embereket  is  képes  állattá 
változtatni, akárcsak a fent említett mesében.

A szintén hatalmasnak tartott maridok is szerepelnek a Koránban, egészen pontosan 
a  37.  szúra  egyik  passzusában  említik  meg  ket  röviden.  A  hagyományos  leíráső  
szerint k a leghatalmasabb dzsinnek, és ennek megfelel en meglehet sen büszkékő ő ő  
és  arrogánsak  is, azonban  elégséges  érvvel  rá  lehet  ket  bírni  arra,  hogyő  
segédkezzenek  az  embereknek.  A  legendák  szerint  olykor  teljesítenek  egy-egy 
kívánságot,  ám ezért  cserébe mindig nagy árat kell  fizetni.  Valószín leg e dzsinnű  
szolgált  a modern kori  ábrázolás  alapjául.  Érdekes  az  imént  említett  két  dzsinnel 
kapcsolatban, hogy – amint az néhány sorral fentebb is olvasható – eredetileg a vizet 
jelképez  maridokat  tartották  a  dzsinnek  leger sebbjeinek,  azonban  az  újkoriő ő  
értelmezésekben, szinte kivétel nélkül, a t z megtestesülésének tartott ifritek váltak aű  
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leghatalmasabbakká.

Mivel a Korán szerint a dzsinneket is az emberhez 
hasonlóan teremtették,  a  szárnyra kelt  történetek 
szerint  e  lények  is  megalkották  a  maguk 
társadalmát  –  királyokkal,  közrend ekkel,  ésű  
természetesen  szolgákkal.  Ám  arra  nem  nagyon 
utal semmilyen forrás sem, hogy e kasztrendszerbe 
milyen szempontok alapján sorolhatók be az egyes 
dzsinnek.  Egy  másik  hagyomány  szerint  más 
módon  különülnek  el  a  dzsinnek  egyes  fajtái  – 
léteznek olyanok, akiknek szárnya van, és képesek 
repülni,  mások  kígyókra,  illetve  kutyákra 
hasonlítanak,  míg  vannak,  akik  egyszerű 
ködpamacsokként  úsznak  a  leveg ben.  Abdullahő  
ibn Masud – aki az els k között tért át az iszlámő  

hitre,  miután  Mohamed  prédikálni  kezdett  Mekkában  –  egy  korabeli  feljegyzése 
szerint a dzsinnek valójában különféle formákat magukra ölt  lények, akik nem iső  
rendelkeznek önálló alakkal, és leginkább kesely k és kígyók alakjában léteznek, deű  
olykor úgy festenek, mint egy fehérbe öltözött ember, vagy még ritkább esetekben 
felvehetik  akár  sárkányok  alakját  is. 
(Feltehet leg  ez  lehet  az  alapja  aő  
modern  kori  dzsinnek  alakváltó 
képességének.)  Más  források  szintén 
említést  tesznek efféle  alakváltásokról, 
azonban  kiegészítik  azzal,  hogy  a 
dzsinnek  els sorban  akkor  vették  felő  
emberi  alakjukat,  ha  ezzel 
szándékukban  állt  más  embereket 
félrevezetni,  esetleg  elpusztítani.  Ibn 
Taymiyyah, a XIII. században élt iszlám 
bölcsel  és teológus egy egészen hosszúő  
értekezést  készített  a  dzsinnek  viselt 
dolgairól,  és  ebben  úgy  fogalmazott, 
hogy  ezek  a  lények  „nem  tör dtekő  
semmivel,  megbízhatatlanok, 
er szakosak, és roppant mód ravaszakő  
voltak”.  Szintén  ebben  a  munkájában  elmélkedett  arról,  hogy  a  dzsinnek  olykor 
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összeállnak az  emberekkel;  elárulnak titkokat  jövend mondóknak,  „varázslóknak”ő  
segédkeznek  tárgyak  mozgatásában  láthatatlanul,  és  egy-egy  rituálé  során  az 
elhunytak hangját utánozzák. 

A  legnépszer bb  történet,  amelyben  egy  dzsinn  szerepel,  viszont  kétség  kívül  azű  
Aladdin  és  a  csodalámpa.  Ez  is  az  Ezeregyéjszaka  meséi  között  található  meg, 
azonban eredetileg ez nem tartozott a kötethez,  hanem a francia fordító,  Antoine 
Galland  tette  hozzá  valamikor  1708  és  1710  között.  Egy  Youhenna  Diab  névre 
hallgató szíriai arab bölcst l hallotta el ször, majd kés bb sikerült hozzájutnia egyő ő ő  
papírra  vetett  változathoz  is,  amelyb l  a  fordítást  is  készítette.  A  történető  
népszer ségét mi sem bizonyítja jobban, hogy számtalan feldolgozás készült bel le,ű ő  
hol film, hol bábjáték, hol színpadi el adás, de valószín leg mind közül az 1992-eső ű  
Disney animációs film, az Aladdin a legismertebb. 

Bár számtalan filmben és tévésorozatban rendszeresen felbukkantak (felbukkannak) 
dzsinnek,  vagy  dzsinnekhez  hasonlító,  azok  tulajdonságaival  bíró  karakterek,  a 
klasszikus,  tehát  az  arab legendák hagyományira támaszkodó,  dzsinn motívumok 
leginkább a fantasy irodalomban, de még jellemz bben a számítógépes játékokban,ő  
illetve  szerepjátékokban  köszönnek  vissza.  Ki  ne  emlékezne  például  a  Heroes  of  
Might and Magic sorozatban felbukkanó ifritekre és dzsinnekre, de a  Final Fantasy  
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számos epizódjában is visszatér  szerepl k e lények.ő ő

Noha  meglehet sen  régre  nyúlik  visszaő  
és  igen  széles  kulturális  alapokra 
építkezik,  a  dzsinnek  legendája  nem 
igazán  fonódtak  bele  úgy  a  modern 
fantasztikus  irodalomba,  mint  például  a 
sárkányok,  vagy  a  tündérek. 
Megmaradtak  afféle  különlegességnek, 
amely  inkább  színesít  motívumként,ő  
mint  alapvet  elemként  bukkannak  felő  
egy-egy  regényben,  vagy  rövidebb 
történetben.  Ez  egyfel l  jó,  mert  nemő  
válik  olyan  felkapott  és 
elhétköznapiasított karakterré, mint amilyenekké a vámpírok és vérfarkasok váltak, 
ugyanakkor hátrányos is ez a mell zöttség, hiszen fél , hogy egyre inkább háttérbeő ő  
szorul a dzsinnek ábrázolása, ezzel pedig az arab kultúra is mind jobban kiszorul a 
modern fantasztikum világából. Kár volna, hiszen értékes és gazdag alapanyag. 

Részletek a http://berkano.wicca.hu oldalon

Várunk téged is!
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Csenge Boszorkánykonyhája – Bolonditó beléndek

A beléndek burgonyafélék családjának kis nemzetsége mintegy 10 fajjal. Korai latin–
magyar  szójegyzékeinkben  szerepel  már  a  belend és  a  Casanate  glosszákban  a 
belentfw  elnevezés.  1578-ban  Meliusnál  belénf ,  bilind,  beléndek,  bolondítóf ,ű ű  
1595-ben  Beythe  András  Fives  Könyvében  belend.  1604-ben  a  Szenczi  Molnár 
Albert-féle  szótárban,  1690-ben  Pápai  Páriz  Pax  Corporisában  belénd  vagy 
bolonditó  f .  Ismert  elnevezései  még a  bölény  állatnévvel  képzett  összetételek.  Aű  
beléndek-b l  származik  a  bölény,  bölén,  böllény elnevezés  is  a  növénynevekben.ő
A növény veszedelmes voltára utal a tyúkméreg név, melyet alighanem Kresznerics 
vett át a németb l tükörfordítással. Régebbi füvészkönyvekben olvasható a beléndekő  
disznóbab neve is. 
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A növény egésze, de f leg a levelek és az érett magvak tartalmaznak drogokat, L-ő
hioszciamint, amely a szárítás során atropinná alakul, és elenyész  mennyiségbenő  
szkopolamint. Található még benne apohioszcin, belladonnin, kuszkohigrin is.  

A  beléndeket  a  korai  civilizációkban  az 
istenek növényei  közé  számították,  kés bbő  
az ördög m vének tekintették, és szám ztékű ű  
a  boszorkánykonyhába.  A  középkorban  ez 
volt  az  egyik  alkotóeleme  a  boszorkányok 
hírhedt  „repül ken csének”,ő ő  
„boszorkányzsírjának”,  mellyel  ha 
bedörzsölték  magukat,  révületbe  estek. 
Képzeletben repülni tudtak, „elszálltak” mai 
argó nyelven.

Az id k során a beléndeket nemcsak bájitalő  
f zésére  használták,  számos  módonő  
visszaéltek vele, mérget is kevertek bel le. Aő  
tesszáliai  boszorkányok  a  sötét  földi 

hatalmak és Hekaté növényé-nek hívták. A germánok bilsa, pilsen, pilsenkrut néven 
ismerték, és fontos varázsszernek tartották. Felejt  italt készítettek bel le, és erotikuső ő  
es varázslást is végeztek vele. Nagy szárazság esetén az asszonyok a legfiatalabbatő  
királyn vé választották, akinek meztelenül kellett a mez n beléndeket gy jtenie. Aő ő ű  
beléndek  azonban  élvezeti  szer  is  volt,  már  Dioszkuridész  beszámol  arról,  hogy 
magvait mákkal és ópiummal együtt méhsörbe vegyítették. A germánok is ízesítették 
a sörüket beléndekmaggal, ez volt az úgynevezett pilsensör, mely sokkal mámorítóbb 
volt  természetesen,  mint  az  egyszer  árpasör.  Egészen  addig,  amíg  az  1516-osű  
sörtörvény megtiltotta Németországban a beléndek alkalmazását a sörf zdékben. Deő  
továbbra is használatos maradt, mint a szerelmi bájitalok alkotórésze.

A középkori fürd kben az általános erotikus hangulat feltüzelésére beléndekmagotő  
szórtak a füstöl kbe. A fürd z k nemcsak ruháikat,  hanem erkölcsi gátlásaikat iső ő ő  
levetk zték,  kicsapongó  orgiák  színterévé  változott  a  fürd ;  ezeket  számos  XVI.ő ő  
századi  rézmetszeten  is  megörökítették  (Virgil  Solis  például).  Noha  már  az  ókori 
szerz k  óva  intettek  bels  alkalmazásától,  az  újkor  kezdetén  sok  iszonyatos  éső ő  
visszataszító dolgot m veltek az „ördögi beléndekkel”.ű

Melius  Juhász  Péter  1578-ban  azt  írja  a  beléndekr l  és  a  nadragulyáról,  hogy:ő  
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"Gonosz  f  mind  a  kett ,  tisztán  bolonddá  teszi  az  embert."  Óv  bels legesű ő ő  
használatától:  "Belöl  soha véle  ne  élj,  mert  ártasz  vele",  de  hogy miként,  azt  nem 
említi. Ajánlja a f zetét fogfájás, fülfájás csillapítására, olajos f zetét altatónak. ő ő

Dioszkoridész szerint "A magok megiva 
jók  köhögés  ellen,  a  fejb l  lefolyóő  
nedvekre,  a  szemek  folyására,  és 
fájdalmára, a méh túlzott folyásaira és 
minden  vérzésre,  ha  egy  fél 
skrupulusnyi  magot  mákmaggal 
mézvízben isznak."

Plinius  több  receptet  is  közöl  a 
beléndekkel  kapcsolatban:  "...a 
beléndek nedve még vérköpés esetén is 
jó; az elégetett beléndek füstje is segít a 
köhögést l  szenved knek...","..  aző ő  
örménygyökér  mazsolával,  a  beléndek 
nedve  vagy  magja  liszttel, 
gamandorecetbe  áztatva  jót  tesz  a 
köszvényes  betegeknek..." 
"...a mellekre a beléndek magját borba teszik, azonban a méh bajaira borogatásként 
alkalmazzák..."
 
"A beléndek hideg, gyenge, és er k nélkül való", írta Szent Hildegárd, megemlítve aztő  
is,  hogy  mérgez  növényr l  van  szó,  mindazonáltal  bizonyos  küls legeső ő ő  
felhasználási  lehet ségeket  megemlít.  Így  elmondja,  hogy  a  beléndek  nedve  aő  
férgesség  (a  b r  él sköd i)  ellen  használható,  a  fekélyes  helyet  bedörzsölve,  aő ő ő  
magokból préselt olaj pedig segít, ha "valakinek a tagjaiban túl nagy forróság kelt", 
ahhoz pedig, hogy a részeg ember magához térjen, a homlokát, a halántékát és a 
nyakát kell hideg vízbe áztatott beléndekkel megnedvesíteni.

Hieronymus Bock szerint "A beléndekfüvek, virágaik és magjaik, hideg természet ek,ű  
ritkán használatosak a testben,  mert így használva nemcsak az embereknek,  de a 
jószágnak  is  károsak.  Ezt  a  vizek  halainál  is  meg  lehet  tapasztalni,  amikor  a 
csavargók halakat a magjaival etetik, és ett l bolonddá válnak, felugrálnak és végülő  
hasukkal felfelé fordulnak, hogy rületükben kézzel is meg lehet ket fogni. A kertekő ő  
tyúkjai összeesnek, ha a beléndek füstjét szagolják. Ilyen kunsztokat a cigányok és 
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társaik m velnek. ű

Dioszkoridész  azt  írja,  hogy  a  fekete 
beléndek rjöng vé és álmossá tesz, emiattő ő  
nem  használható  egykönnyen.  Viszont  a 
fehér  enyhébb,  ezért  a  medicinában 
használatos. Galénosz meg is határozza, és 
azt  írja,  hogy  a  fehér  nedve  a  harmadik 
fokon  hideg.  Dodonaeus  a  beléndeket  a 
negyedik  fokon  hidegnek  tartja,  ami  a 
feketére értend . ő

A gyógyszertárakban a gyökerét, leveleit és 
magvait használják. A magot sok kábító és 
narkotizáló szerhez adják. Olaj is készül a 
beléndekb l,  egyedül  a  magvakbólő  
kipréselve vagy a magvakból és levelekb lő  
kif zve. Nagyon hideg természet , altat éső ű  
csillapítja a forró fejfájást. Ugyanilyen ereje 

van a víznek is, amit a levelekb l égetnek. Matthiolus azt mondja, látott olyan ifjakat,ő  
akik  ettek  bel le,  és  olyan  rültek  és  eszetlenek  lettek,  mintha  megszállottakő ő  
volnának, mert a beléndek az ópium és Meconium természetét és min ségét hordjaő  
magában.

Dioszkoridész azt is írja,  hogy a fehér beléndekmagvak nagyon hasznosak,  borral 
bevéve csíp s hurutokra, amelyekb l fájdalmas köhögés támad, hasonló hatásúak aő ő  
mák magvai  is.  Egy bevált  módszer vérköpésre,  az igen tisztelt  Helidaeustól:  végy 
harmadfél  latnyi  beléndekmagot  és  mákmagot,  ...  vörös  korallt,  és  annyi  jó  öreg 
rózsacukrot,  amennyi  elég  a  nyelethez.  Ebb l  égy  másfél  latnyit  reggelente  éső  
esténként. Mercurialis egy italt ad meg erre, amely 2 lat mirtuszszirupból és 6 lat  
porcsinf  vagy madárkeser f  vizéb l készül.ű ű ű ő

A beléndek virágai és magvai altatnak, csillapítják a fájdalmat, de túl sokat használva 
bolonddá tesznek. A f  kipréselt nedvével megnedvesített kend  a forró fájó szemekeű ő  
téve oldja a forróságot és csillapítja a folyást és fájdalmat. A magok nedve vagy olaja 
a fülekbe téve eltünteti  a szúrást  és a fájdalmat.  A levelek zölden minden kelésre 
rátéve  legy zik a  fájdalmat  és  lenyomják a keléseket  minden helyen.  A beléndekő  
levelei liszttel széttörve csillapítják és el zik a végtagok fájdalmát és a köszvényt, haű  
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ráteszik. Hasonló hatással bír a magvakból készített olaj is.  A beléndekb l készültő  
lábvíz vagy g z elaltat. Az olaj ecettel keverve és a homlokra meg a halántékra kenveő  
hasonló  hatású.  Csillapítja  a  kemény  megdagadt  mellek  és  ágyék  fájdalmát  is.  A 
levelek széttörve és feltéve csillapítják az asszonyok túlzott vérzését. Az égetett víz 
hasonló hatással bír. Summázva, a zöld beléndeklevelek, a magok és az égetett víz 
csak küls leg használatos fájdalomcsillapításra és az álom meghozására. A beléndekő  
gyökere ecetben f zve jó fogfájásra, ha melegen mossák vele.ő
 

Véráldozat az azték birodalom oltárán

A hajdani Azték Birodalom lakóinak kultikus életében, vallásában mindig is központi 
helyet foglalt el a vér - valamint ehhez köt d en a véráldozat - motívuma. A vérnekő ő  
ugyanis valamiféle mitikus ser t tulajdonítottak: lényegében olyan életer t kötöttekő ő ő  
hozzá,  amely  világképük  szerint  a  mindenség  egészének  m ködését  biztosítja.ű  
Hiedelmeik szerint a vér mint életnedv tölt meg minden létez t életer vel...ő ő

Egy si eredetmonda szerint például aő  
Nap  sem  tudott  kezdetben  -  vér 
hiányában - megmozdulni az égen, és 
csak azután kezdhette meg életadó útját 
az  égbolton,  hogy  az  sistenek  sorraő  
feláldozták magukat a Napért,  vérüket 
adták,  így tehát  haláluk lehelt  életet  a 
Napba.  Ett l  kezdve viszont a Napnakő  
állandóan vérre volt szüksége, és innen 
már  egyenes  út  vezetett  a  véráldozati 
kultusz kialakulásához...

Az  azték  népesség  kultúrájának, 
civilizációjának nyomait f ként a közép-amerikai Mexikói-medencében találhatjuk,ő  
azaz a mai Mexikó középs  és délebbi részén, a Mexikói-öböl és a Csendes-óceánő  
között húzódó szárazföld-hídon.
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A területen már  i.e.  20000 körül  megjelentek  vadászó-halászó  életmódú törzsek, 
amelyek észak-déli irányú vándorlásuk során itt vonultak át, vagy a vándorlást épp 
megunván  valamelyest  er sebben  kezdtek  köt dni  a  Mexikói-medencéhez  éső ő  
vidékéhez.  Id vel  életmódjuk  egyre  szorosabban  a  területhez  kötötte  e  törzseket:ő  
részben letelepedtek, illetve félnomád gazdálkodásra tértek át; i.e. 5000 körül már 
kukoricatermesztéssel is foglalkoznak, továbbá fejlettnek mondható kézm vesiparralű  
rendelkeznek:  agyagot  formáznak,  kosarat  fonnak;  i.  e.  1500  táján  pedig  már 
vályogviskókban laknak.

Ezt követ en a civilizációs folyamatok egyre felgyorsultak, és már mind fejlettebb,ő  
mind differenciáltabb törzsközösségek váltották egymást, amelyek között ugyanakkor 
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kulturális folytonosság képz dött (pl. sorozatos egybeolvadások révén). Az aztékokatő  
megel z  népek  közül  itt  az  olmékokat  érdemes  említeni,  mivel  lényegében  aző ő  
általuk kialakított vallási-társadalmi berendezkedés határozta meg az összes kés bbiő  
- a térségben született - állam törvényi alapjait is; továbbá jelent s még a toltékokő  
utóhatása, ugyanis az  katonai szervez désük élt tovább az ket közvetlenül követő ő ő ő 
azték terjeszkedésben és birodalomépítésben.

Az  aztékok  i.  sz.  1200  körül 
nyomultak  be  északról  a 
térségbe.  Honfoglalás-
mítoszuk  szerint  egy 
sasmadarat  követve  jutottak 
erre  a  területre.  1345-ben  a 
Texcoco-tó egyik szigetén - a 
mai  Mexikóváros  helyén  - 
alapították  meg  kés bbiő  
f városukat,  Tenochtitlant.ő  
Közben  pedig  a  tolték  mintát 
követve  szervezték  meg 
katonaállamukat,  amely 
részben  más  városokkal 
szövetségben,  részben 

folytonos  és  igen  agresszív  katonai  fellépések  útján  (a  katonai  er fölénytő  
érvényesítve) óriási birodalommá n tte ki magát, amelyben lényeges bevételi forráső  
volt a leigázott népekt l szedett sarc.ő

A harcias  szellem természetesen  a  nép  hitvilágában  is  megjelent.  A  bevezetésben 
említett  véráldozat  ugyan  általánosan  elterjedt  volt  Közép-  és  Dél-Amerika  siő  
népeinél, azonban sehol másutt nem öltött ekkora méreteket. Az aztékoknál már a 
kezdeti  id k  istenségei  is  igen  "vérszomjasak"  voltak,  így  például  a  törzsi  isten,ő  
Huitzilopochtli  tiszteletére,  illetve  vélt  elvárásainak  teljesítésére  is  igen  nagy 
tömegben végeztek emberáldozatot - f ként a csaták során foglyul ejtett ellenségeső  
harcosokat használva e célra.

Mindez természetesen szintén szükséges volt a harci szellem ébrentartásához, amely 
lehet vé tette egy ilyen kiterjedt birodalom kiépítését, illetve létének kiharcolását éső  
folyamatos fenntartását. A jelenség tehát természetesen ezekre a mélyebb okokra is 
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vezethet  vissza, és semmiképpen sem egyszer  szadizmusról, vérszomjasságról vanő ű  
szó. Hiszen egy percig sem szabad elfelejteni, hogy egy igen fejlett civilizációról van 
itt  szó  (pl.  még  írásbeliséggel  is  rendelkeztek),  amelynek  tagjai  különben  igen 
kifinomultan szabályozott, fejlett államrendben éltek.

Az  aztékoknak  egyébként  megszámlálhatatlanul  sok  istenük  volt.  Hitük  szerint  a 
b séges termés, a katonai siker, az egyéni boldogulás, - életük minden elképzelhető ő 
eleme egy-egy megfelel  isten kegyelmét l  függött.  Amint a társadalom fejl dött,ő ő ő  
isteneik panteonja is egyre csak gyarapodott, ehhez jött még hozzá, hogy gyakran a 
meghódított területek vallási kultuszait is beolvasztották a magukéba. 

Legf bb  isteneik:  Chicomecoatl,  a  kukoricaő  
istenn je,  aki  a  lét  és  a  termékenység  felettő  
általában  is  gyakorolt  hatalmat;  Quetzalcoatl,  az 
emberiség  teremt je,  akit  fején  tollas  fejdísszelő  
ábrázoltak, és akinek alakja a tudást is jelképezte; 
Coatlicue,  a  holdat  és  a  csillagokat  megszülő 
istenn , aki jellemz en kígyók alkotta szoknyábanő ő  
került  ábrázolásra.  Az  ember-alakú  istenek 
tisztelete mellett megmaradt továbbá egyes állatok 

si  tisztelete. Természetfölötti  er t tulajdonítottakő ő  
a  sasnak  -  a  harciasság  és  a  fény  a  Nap 
szimbólumaként  tisztelték;  a  jaguár  a  hatalom,  a 
bátorság jelképét adta; a kígyó pedig: vedlésében a 
világ  folytonos  megújulásának,  ugyanakkor 
változandóságának képét látták, hullámzó mozgása 
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révén meg a vizet,  ezzel  pedig a  termékenységet jelenítette  meg.  Az állatalakokat 
viszont a továbbiakban sok kisebb istenség is követte; de akármilyen nagyra is n ttő  
körük, tiszteletük nem csökkent.

Nem  múlhatott  el  egyetlen  nap 
sem  anélkül,  hogy  a  birodalom 
monumentális  templomaiban, 
vagy  kisebb  szentélyeiben  (pl. 
szent  barlangokban  az 
anyaméhhel  való 
párhuzambaállítás  révén  a  világ 
születését  kötötték  ezekhez)  ne 
tartottak volna ritmikus zenével és 
eksztatikus  tánccal  kísért 
szertartásokat isteneik tiszteletére. 
Ilyenkor lényegében az isteneknek 
tulajdonított  szükségleteket, 
kívánságokat  elégítették  ki.  A 

természet  különböz  er it  megtestesít  isteneknek  pedig  az  aztékok  hiedelmeiő ő ő  
szerint els sorban véráldozatra volt  szükségük. Legtöbbször persze állatok vére iső  
megfelelt (pl.  a felkel  Napnak minden hajnalban madarak százait  áldozták fel  aő  
nagyobb templomokban), ám jelent sebb alkalmakkor az emberiség tagjainak is megő  
kellett hozniuk a maguk áldozatait, ahogyan azt az skezdet idején maguk az istenekő  
is  megtették.  Az  ellenséges  csapatokból  ejtett  foglyok  tömeges  feláldozása  mellett 
maguk az aztékok szintén sok vért szolgáltattak isteneiknek.

Szokásban volt az öncsonkítás, a fül, a nyelv megsebzése. Az azték harcosok körében 
a fájdalommal szembeni t rés tekintélyt adott, a bátorság, az er  jele volt, egyfajtaű ő  
közösségi  elvárás.  Az  öncsonkítás  terén különben éppen a  papság tagjai  voltak  a 
legbuzgóbbak,  de  véráldozattal  kellett  a  mindenkori  uralkodónak  is  bizonyítania 
rátermettségét.  A  véráldozat  viszont  -  azon  túl,  hogy  az  önfeláldozás  jele  volt  - 
egyszerre biztosította a világ körforgásának fenntartását, és az istenek engesztelését, 
így  tehát  ez  a  szertartási  forma  kegyetlensége  ellenére  sem  valamiféle  barbár 
vérszomj megnyilvánulása volt (bár kialakulásában ez szerepet játszhatott), hanem 
egy bonyolult világszemlélet egyik eleme, következménye.

A vallási rend fejlettségét, összetettségét különben az is mutatja, hogy az valójában 
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nem vált  külön a törvénykezést l,  azzal  szerves  egységben állva szervezte  meg aő  
birodalom egészének rendjét.  A  b n  és  annak  közösségi  kezelése,  a  túlvilági  életű  
hitük  szerinti  rendje  és  még  megannyi  eleme  a  mindennapi  életnek  egyszerre 
tartozott  a  törvénykezés  valamint  a  hit  területére,  illetve  ezek  nem  is  igazán 
választhatók szét.

Törvényeik - amelyek tehát a mai 
értelemben véve egyszerre voltak 
világiak  és  vallásos  jelleg ek  -ű  
igen  szigorúak  voltak.  A 
feljegyzések  arról  tanúskodnak 
például, hogy akár f vesztéssel iső  
járhatott,  ha  kitudódott  egy 
házasságtörés,  de  hasonló 
elbírálás alá esett a részegség is. 
Enyhébb  esetekben  azonban 
lehetséges  volt  a 
katolicizmuséhoz  hasonló 
"vezeklés"  és  "b nbocsánat",  ittű  
azonban  csak  egyetlen  egyszer 
lehetett  "tiszta lappal"  indulni.  A 
halál  utáni  létet  is  uralta  a 
társadalmi  meghatározottság:  a 
dics  harcosok  persze  mindenő  
további  küzdelem  nélkül 
lepkeként  vagy  kolibriként 
örülhettek a boldog újjászületésnek; másokra viszont fáradságos és veszélyes út várt, 
amelyet a túlvilág különböz  szintjein keresztül kellett megtenniük, és amelyre csakő  
korábbi rangjuknak megfelel  segédeszközöket vihettek magukkal.ő

Azt tapasztalhatjuk tehát, hogy az aztékok számára hitviláguk át- meg átfonta életük 
minden eseményét.  És vallásuk korántsem csupán a birodalomépít  küzd szellemő ő  
fenntartását biztosította, hanem egységes és átfogó világképet nyújtott a nép tagjai 
számára, továbbá rugalmassága révén fejlett társadalmi rendszer kialakulását tette 
lehet vé.ő

Az azték civilizáció mégis gyorsan megsemmisült. Az ok viszont egyértelm en külsű ő 
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eredet :  az  1519-t l  kezd d ,  Cortez  vezette  spanyol  hódítás.  A  spanyolű ő ő ő  
konkvisztádorok  földig  rombolták  az  útjukba  kerül  városokat,  1521-re  pedigő  
elfoglalták a birodalom f városát is, a spanyol korona gyarmatává téve ezzel a területő  
egészét. Az Azték Birodalom pedig ennek köszönhet en végleg let nt: a múlté lett -ő ű  
gazdag kultúrájával együtt. 

Selena Fox: Cornucopia - A b ségszaruő

A Cornucopia más néven a B ségszaru néven is ismert. Neve a latin ő cornu (szarv) és 
copiae (b ség) szavakból ered. Mint szimbólumot, a Cornucopiát általában üregeső  
belsej  szarvként  ábrázolják,  mely tele  van gyümölcsökkel,  gabonával,  virágokkalű  
és/vagy zöldségekkel. A Cornucopia szót általánosan használják a b ség kifejezéséreő  
is. 

A Cornucopia eredetér l  szóló legendák az ókori  görög mitológiából  erednek.  Aző  
egyik  történet  Zeusznak,  a  pogány  Görögország  f istenének  gyermekkorávalő  
kapcsolja össze. Miután anyja, Rhea életet adott Zeusznak, Gaiával együtt Adraszteia 
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és Ida nimfákra bízták a csecsem t, akik Melisszeusznak, Kréta királyának voltak aő  
lányai.  A nimfák egy csodálatos kecske,  Amalthea tejével  táplálták Zeuszt.  Kés bbő  
Zeusz,  dajka-kecskéje  iránti  tiszteletb l  az  égiő  
csillagképek közé helyezte Amaltheát, a nimfáknak 
pedig Amalthea szarvait adta, és megigézte b vösű  
mágiával, hogy mindig újra tölt djön, amikor csakő  
a szarv birtokosa akarja.

A  Cornucopia  eredetével  kapcsolatos  másik 
történet Héraklészhez kapcsolódik, Zeusz fiához, és 
Alkmena  hercegn höz.  Héraklész  és  Akhelousző  
folyóisten   harcoltak  egymással  Deianeirának, 
Dionysos  isten  lányának  kegyeiért.  Abbeli 
igyekezetében,  hogy   kerüljön  ki  gy ztesen,ő ő  
Akhelousz  bikává  változott.  Héraklész  azonban 
legy zte  t,  és  kitépte  szarvait  helyükr l.  Aő ő ő  
naiádok  fogták  a  szarvat,  felszentelték,  és  illatos 
virágokkal töltötték meg. A B ség Istenn je ezutánő ő  
magához vette a szarvat, és Cornucopiának nevezte el.

A Cornucopia szent szimbólummá vált, 
melyet  számos  pogány  istenséggel 
hoznak kapcsolatba. A római vallásban 
ide  tartozik  Fortuna,  a  Szerencse 
Istenn je;  Plutus,  a  Gazdagság  Istene;ő  
Concordia,  a  Béke  és  Harmónia 
Istenn je; és Flóra, a Virágok Istenn je.ő ő  
A  brit  és  kelta  Lóistenn t,  Eponátő  
id nként  szintén  ábrázolták  Nagyő  
Anyaként,  a  Cornucopiát  hordozva. 
Nantosuelta,  az  Áradó  Forrás  isten jeő  
szintén  Cornucopiával  kezében  jelent 
meg néhány si m emléken, csakúgy,ő ű  
mint  Persephone,  az  Alvilág  görög 
istenn je.ő

Mint rituális eszköz,  a Cornucopia számos formát öltött  az si  és a modern id kő ő  
folyamán.  Eredetileg  hajlitott  szarvhoz  hasonló  alakja  volt,  utalva  legendabeli 
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eredetére.  Az  évek  során  a  Cornucopiát  azonban  számos  más  anyagból  is 
elkészitették, ágakból, papirból, k b l, fémb l és kerámiából is megformázták. ő ő ő

Manapság  a  legtöbb  Cornucopia 
meghajlitott  szarv  alakú  kosár.  Saját 
gy jteményemben  az  én  Cornucopiaű  
kosaraim változó nagyságúak, 6 incht lő  
több, mint 2 láb hosszúig. A kisebbeket 
saját,  személyes  oltáramon  használom 
fel,  a  nagyobbakat  a  nagy,  csoportos 
rituálékhoz és fesztiválok alkalmával.

Cornucopia  kosarakra  számos  helyen 
tehetünk  szert,  így  ajándékboltokban, 
kreativ  boltokban,  bolhapiacon  és 
kertészeti  üzletekben  is.  Miután 
beszereztük, tisztitsuk meg és szenteljük 
fel  a  Cornucopiát,  mint  bármely  más, 
újonnan  beszerzett  rituális  eszközt. 
Ennek  egyik  lehetséges  módszere  a 
Természet  Elemeinek  használata. 
Érintsük  meg  egy  kis  sóval  vagy 
agyaggal (föld), szenteljük meg ráhintett 
vizzel  (viz),  füstöljük  körbe  füstöl velő  
(leveg ),  és húzzuk át  a gyertya lángjaő  
fölött  (t z).  És  végül  egy  kvarckristályű  
vagy  egy  pálca,  vagy  más  tárgy 
segitségével,  mely  a  Szellem  erejét 

hordozza,  szenteljük  a  b ségszarut  arra  a  célra,  melynek  meg  kell  felelnie,  éső  
rendeljük alá spirituális er nknek, és az isteni formáknak, melyekkel dolgozunk. ő

Hadd mutassak be néhány lehetséges módszert a Cornucopia rituális eszközként való 
felhasználására:

Az  szi  Napéjegyenl ség  Felajánlásai:Ő ő  Az  szi  Napéjegyenl ség  rituáléjánakŐ ő  
részeként ceremoniálisan töltsünk meg egy vagy több Cornucopiát az évszakhoz illő 
zöldségekkel,  gyümölcsökkel,  gyógynövényekkel,  diókkal  és  más  magvakkal,  mint 
köszönetünk  kifejezése  a  termény  b ségéért  és  az  „aratásért”,  az  élet  mindenő  
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területén.  Személyes  ritus  során  mondjuk  köszönetet  minden  alkalommal,  mikor 
valamit  belehelyezünk  a  b ségszaruba.  A  csoportos  rituálékon  minden  résztvevő ő 
kifejezheti, némán vagy szavakba öntve, háláját és köszönetét, miközben belehelyezi a 
Cornucopiába saját tárgyát. A ritus után hagyjuk a rituálisan megtöltött Cornucopiát 
egy  természetes  helyen  egész  éjjelre,  és  kés bb  engedjük  visszatérni  a  Földbeő  
tartalmát, mindazt, melyet nem fogyasztottak el a vadállatok és a természetszellemek. 
Az  ilyen  módon  felhasznált  Cornucopia  a  fesztivál  hátralév  részére  az  aratáső  
szimbólumaként szolgálhat. 

Az  Évszak  Jele: A  Cornucopiát  nem  csak  az  szi  Napéjegyenl ség  során  lehetŐ ő  
felhasználni,  de  egész  évben  használható  az  évszakok  ünneplésére.  Töltsük  meg 
Cornucopiánkat természetes anyagokkal és olyan szimbólumokkal, melyek az egyes, 
id szakos  fesztiválokhoz  vagy  szabbatokhoz  kapcsolódnak.  Miközben  megtöltjükő  
Cornucopiánkat,  magunk  és  otthonunk  is  eltelik  az  évszak  energiájával.  Ezután 
helyezzük azt a szent, évszakhoz ill  dekorációk közé személyes oltárunkon, vagyő  
bármely kiemelt helyre otthonunkon belül. 
Rituális  Lakoma:  Töltsük  meg  a  Cornucopiát  almával,  bogyókkal,  pattogatott 
kukoricával, süteményekkel, és bármely más étekkel, melyet a rituálé keretén belül 
lakomaként felszolgálhatunk. Helyezzük a megtöltött Cornucopiát az asztal közepére, 
nemcsak mint dekorációt, hanem mint tároló kosarat. Ha a belé helyezni kívánt étek 
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ragadós vagy fog a szine, akkor béleljük ki a Cornucopiát salátalevelekkel vagy fekete 
nadályt  nagy leveleivel, esetleg papirral vagy vászonnal.ő

B séghozó  Mágia:ő  Helyezzük  a 
Cornucopiát  személyes  oltárunkra,  a 
b séghozó ritus részeként. Töltsük megő  
zsálya,  rozmaring,  kakukkf ,  pimpó,ű  
fekete  üröm,  petrezselyem  vagy  más, 
szent  növények  száritott  leveleivel, 
makkokkal,  diókkal,  egyéb  magvakkal; 
minden  olyan  terméssel,  melyet  a 
jóléthez, a b séghez és a jószerencséhező  
társitunk. Szenteljük fel a Cornucopiát, 
mint a b ség szimbólumát, és helyezzükő  
bele  kézzel  irott  kivánságunkat. 
Vizualizáljuk  magunkban,  ahogyan  a 
kívánság teljesül. Miután a rituálé véget 
ért, tartsuk a Cornucopiát védett, mégis 

jól látható helyen, hogy minden nap a szemünk elé kerüljön. Miután elértük a kívánt 
célt,  mondjunk  köszönetet  azzal,  hogy  tartalmát  felajánljuk  a  szent  t znek,  vagyű  
pedig ássuk el a földbe. 

Istenségek Meghivása: Használjuk a Cornucopiát 
idéz  eszközként Istenek, Istenn k hivására vagyő ő  
megszemélyesitésére  a  rituálé  során.  A 
b ségszaru  kiváló  eszköz  minden  olyanő  
alkalommal,  amikor  a  B ség,  Jószerencse,ő  
Mez gazdaság, Aratás és Növényzet istenségeivelő  
foglalkozunk.  Amikor  ehhez  a  munkához 
használjuk fel a Cornucopiát, el ször töltsük megő  
a  kapcsolódó  növényekkel  és  szimbólumokkal. 
Például  a  Flórával  végzett  munka  során  töltsük 
meg  b ségszarunkat  friss  virágokkal,  mígő  
Pomonához inkább a gyümölcsök illenek.

Házi  Áldás: Kiválóan használható  a  Cornucopia 
otthonunk  vagy  szeretteink  otthonának 
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megáldására.  Töltsük  meg  a  Cornucopiát  gyógynövényekkel,  virágokkal, 
gyümölcsökkel,  zöldségekkel,  kristályokkal  és  minden más  olyan tárggyal,  mely  a 
jólétet és a boldog otthont szimbolizálja. Miután spirituálisan megtisztitottuk a házat 
füstöl kkel  és  más  eszközökkel,  hordozzuk  körbe  a  megtöltött  Cornucopiát  aző  
óramutató  járásával  megegyez  irányba  minden  szobán  belül,  miközbenő  
jókivánságainkra  fókuszálunk.  Ezután  helyezzük  el  a  Cornucopiát  a  ház 
legközpontibb  helységében,  és  maradjon  ott  legalább  egy  nap  és  egy  éj  hosszat. 
Miután  tartalma  elvesztette  frissességét,  el  lehet  onnan  hozni,  és  mindazt,  mit 
beletettünk, visszaadni a Természetnek. 

- Forditotta: Osara LaMort -
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