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Kutatás Aradia után – 1. rész

Aradiáról  számos  legenda  íródott. 
Ezek  a  történetek  Itáliában 
játszódnak,  valamikor  a 
középkorban.  Az  egyik  legenda 
Aradiát Diana és Lucifer leányaként 
írja  le,  aki  azért  érkezett  a  földre, 
hogy  a  boszorkányság  tudományát 
tanítsa.  Egy  másik  halandó  nőként 
ábrázolja,  aki  az Ősi  Vallást  oktatta 
Itália  északi  részén,  és  ki  magával 
hozta a boszorkányság újjáéledését. 
Néhány  szerző  úgy  véli,  az  Aradia 
legendakörnek semmi köze nincs  a 
korabeli  itáliai  történelemhez  és 
kultúrához,  mig  mások  úgy  hiszik, 
hogy  a  mesék  alapját  valós 
történelmi események adták.

Ahhoz,  hogy  jobban  megérthessük 
az  Aradiáról  szóló  történeteket, 
kicsit  érdemes  többet  tudnunk 
azokról  az időkről,  melyekben ezek 
játszódnak.  Történelmi  perspektiva 
nélkül  könnyen félreértelmezhetjük 
Aradia  legendáját,  vagy  egy 

legyintéssel  száműzhetjük azt  a  fantázia  birodalmába,  ahová a mesék tartoznak. 
Tekintsük át  tehát,  milyen környezetbe helyezhető  korban és  helyben az  Aradia 
mondakör (melynek kialakulását általában a 14. század első felére teszik).

Itáliában a  12.  század  végén  Joachim di  Flora,  Corazzo apátja  írt  egy  prófétikus 
jellegű szöveget  Age of Reason ("Értelem kora") címmel.  Írásai jelentős befolyást 
gyakoroltak  a  középkor  vallásos  gondolkodóinak  nagy  részére.  Joachim  többek 
között ezt írta:

"Az Ótestamentum időszakára az Atyaisten közvetlen befolyást gyakorolt. Krisztus 
eljövetelével eljött az Isteni Fiú kora. Itt van most az ideje, hogy megérjen a Szent  
Szellem  uralkodásának  kora.  Új  korszak  mutatkozik  be,  egy  delelőpont;  ez  új 
időkben az  embernek nem kell  már  pusztán hitére  támaszkodnia,  mert  minden 
tudáson és értelmen fog alapulni."

Az 1300-adik esztendőt VIII. Bonifác pápa jubileumi évnek nyilvánitotta. Ugyanezen 
év volt az, mikor Dante először pillantotta meg pokoli látomását. Egy különös szekta 
felemelkedése  is  a  századfordulót  közvetlenül  megelőző  időkre  tehető,  a 
Guglielmitáké,  kiknek vezetője egy töténelmi nőalak,  bizonyos  Milánói  Guglielma 
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volt.  Azoknak körében, akik követték őt,  néhány csoporttag egészen odáig ment, 
hogy  a  Szent  Szellem megtestesülésének nevezték  Guglielmát.  Támogatói  azt  az 
üzenetet  hordozták,  hogy  Guglielma  "testben  egyenlő  Krisztussal",  és  megváltó 
halált fog halni a meg nem tértek bűneiért. Követői azt is tanították továbbá, hogy a 
Megváltás csak úgy volt  lehetséges és teljes,  ha az Isteni  Szellem mind férfiben, 
mind nőben megtestesül.

A  Guglielmiták  fogós 
problémát jelentettek Bonifác 
pápának,  sőt,  a  befolyásos 
Visconti  család is  erőteljesen 
támogatta  őket,  kiket  már 
egyébként  is  azzal 
gyanúsítottak,  hogy  alaposan 
elmélyedtek  az  okkult 
tudományokban.  Guglielma 
1281.  augusztus  24-én  halt 
meg,  ezt  követően  pedig 
Pirovani  Manfreda (Matteo  
Visconti unokahúga)  lett  a 
Guglielmiták  új  vezetője.  A 
szekta pápának nevezte ki őt, 
a  Szent  Szellem  földi 
helytartójának.  A  legenda 
szerint  egyébként  az  ő (vagy 
mások  szerint  Guglielma) 
képmása  látható  a  Visconti 
Tarot Főpapnő lapján is.

A szekta közel  harminc tagja 
hét  milánói  családból  került 
ki,  a  nők  nagyobb  számban 
voltak  benne  jelen,  mint  a 
férfiak,  de  a  tíz  legbuzgóbb 
tag  mind  férfi  volt.  Igen  érdekes  szociális  életet  éltek,  a  nemek  egyenlőségét 
gyakorolták minden tekintetben.  A szekta  nem hangsúlyozta  sem a  szűzességet, 
sem a tisztaságot, bár a női tagok jelentős része özvegy vagy hajadon volt.

A  gyűléseket  és  összejöveteleket  Guglielma  sirjánál  tartották,  mivel  követői 
újjászületésére  vártak.  1300-ban  a  katolikus  egyház  kiközösítette  a  szektát,  és 
Manfredát  eretnekség  vádjával  kivégezték.  Az  egyház  azt  is  elrendelte,  hogy 
Guglielma csontjait ássák ki és égessék hamuvá, hogy megakadályozzanak bármely 
további feltámadás-várást. Mindez véget vetett a szekta nyilvános ténykedésének, s 
így hamarosan eltűntek a hivatalos történelem könyvének további lapjairól.

Egy  korabeli,  népszerű  legenda  szerint  Guglielma  valójában  Blazena  Vilemina 
hercegnő volt, Bohémia királyának leánya. Ez a hercegnő 1210-ben született, 1260 
körül  feltűnt Milánóban,  majd 1281.  augusztus 24-én halt  meg.  Guglielmáról azt 
tartották,  mikor  először  megjelent  Milánó  városában,  úgy  öltözött,  mint  valami 
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köznépből  való  asszony.  Nemesi  háttere  miatt  azonban mind a  Visconti,  mind a 
Torriani családból maga köré vonzott híveket (kik ekkoriban politikai ellenfeleknek 
számitottak), és úgy tekintettek rá, mint békeközvetítőre a két család között. Arra is  
találhatunk  némi  halvány  utalást,  hogy  talán  köze  lehetett  a  "Szabad  Szellem" 
nővéreihez,  a  korszak  igen  jelentős,  eretnek  csoportosulásához,  akik  Joachim 
tanitásait követték.

Guglielma  jobbkeze,  egy  bizonyos  Andrea Saramita nevű férfi  azt  állitotta,  hogy 
hallotta,  amint  az  asszony  isteni  eredetűként  hivatkozik  magára.  Ő  maga 
meglehetősen laikus ember volt,  akire nagy hatást tettek Joachimnak az értelem 
korszakáról  alkotott  tanai.  Saramita  írta  a  szekta  legtöbb  dokumentumát,  és  a 
vezető teológusa volt a gyülekezetnek.

Nagyon  érdekes,  hogy  a  szekta  tagjai  olyan  szociális  határokat  hágtak  át,  mely 
hallatlannak  számitott  abban  az  időben.  Mind  gazdagok,  mind  szegények  tagjai 
voltak, még szolgák is. A tagok között éppúgy jelen volt a város uralkodójának fia,  
Galeazzo Visconti, mint egy szegény varrónő, Taria, vagy Bianca, a cselédlány. Mivel 
Guglielma azt akarta, hogy halála után követői együtt maradjanak, mint valami nagy 
család,  ezért  számos  közös  lakomát  tartottak  az  emlékére.  Miután  az  egyház 
kiközösítette  a  szektát,  fennmaradt  néhány  utalás  arra  nézve,  hogy  mindenféle 
módokon  megpróbálták  megőrizni  Guglielma  emlékét,  például  képmását 
festményeken rejtették el, és különböző, kitalált neveken hivatkoztak rá.

A  nőben  megtestesülő  Messiás,  a  megemlékező  lakoma,  és  az  Értelem  Kora 
feltehetőleg komoly hatással volt  a kor gondolkodására,  és valószinűleg alapvető 
fontosságú az Aradiát övező legendák szempontjából.

A legtöbb modern tudós úgy véli,  hogy 
Aradia  neve  az  olasz  Erodiade névből 
származik, mely Herodias másik formája 
(ki az Újtestamentum hires nőalakjaként 
Keresztelő Szent János halálát áhította). 
Az  egyház  által  őrzött  boszorkány 
periratokban  számos  alkalommal 
azonosították  Diana  istennőt 
Herodiassal.  Sabina  Magliocco 
antropológia  professzor  véleménye 
szerint  könnyen  lehetséges,  hogy  a  14. 
századi  Toszkána  asszonyai  átvették  az 
Aradia  nevet,  mint  az  Erodiade  egy 
változatát.  Herodias  szemmel  láthatóan 
mítikus, boszorkányos alakká vált. Ha ez 
így  van,  akkor  Magliocco  professzor 
feltétezi,  hogy  Aradia  eredetileg 
valóságos  személy  lehetett,  aki  talán 
valamiféle gyógyitóként tevékenykedett. 
A professzor úgy is vélekedik, hogy egy 
ilyen  szerepkörű,  elismert  nőalak  akár 
önszántából  is  felvehette  az  Erodiade 
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nevet,  vagy  beilleszkedett  az  ezzel  a  névvel  illetett  szerepbe.  Sajnos  minderre 
semmilyen  tudományos  bizonyték  nem  létezik,  gy  meg  kell  elégednünk  a 
feltételezésekkel. 
Carlo  Ginzburg,  egy  másik  tudós  az  Ecstasies:  Deciphering  the  Witches'  Sabbath 
("Extázisok:  A  boszorkányok szabbatjának megfejtése")  című könyvében szintén 
érdekes fényt vet Herodias alakjára. Ginzburg rámutat arra, hogy a régi feltételezés, 
mely  egybemossa  Diana  és  Herodias  alakját,  az  eredeti  szövegek 
félreértelmezéséből  vagy  félreolvasásából  származik,  melyekben  "Héra  Diana" 
nevét Herodianára változtatták, majd pedig később Herodiasra. Heradiana helyett 
tehát – helytelenül - Herodiana szerepelt a szövegekben.

Ginzburg arra is rámutat, hogy  Burchard,  Worms püspöke adta hozzá a Herodias 
nevet Diana nevéhez akkor, mikor egy korábbi kánonra hivatkozott, mely Dianáról 
és  éjszakai  követőiről  szólt.  A  Herodias  név  tehát  nem  szerepel  az  eredeti  
szövegben, mely Dianáról szól. Ginzburg azt is megemliti továbbá, hogy 1390-ben 
Frater Beltramino  kézzel beszúrt egy szöveget egy boszorkányper anyagába, mely 
egy Sibilla nevű nő esetét tárgyalta, szándékosan meghamisitva azt, és összekötve 
Diana istennő nevét az Újtestamentum démoni,  gonosz nőalakjával.  Ginzburg azt 
állitja,  hogy  a  vádlott  egy  bizonyos  “Madona  Horiente”  nevét  emlitette,  annak 
Dianával és Herodiassal való azonositása feltehetőleg az inkvizítorok műve.

Ginzburg  gondolatmenetét  nyomon  követve  felfedezhetjük,  hogy  Vincent  de  
Beauvais  is  hozzáadott  különböző  jegyzeteket  az  eredeti  Canon  Episcopi-hoz, 
csakúgy,  mint  a  dominikánus  prédikátor,  Johannes  Herolt,  ki  hozzáadta  Unholde 
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nevét. Könyvének, a  Sermones-nek későbbi kiadásában azután az Unholde nevet a 
Fraw  (Frau)  Berthe  és  Fraw  Helt  nevekkel  helyettesitette.  Mindezek  szándékos 
változtatási  kisérletnek  tűnnek,  mely  arra  mutat,  hogy  azokban  az  időkben 
egyáltalán nem biztos, hogy széles körben elterjedt volt Dianának e más, mitológiai 
nőalakokkal történő azonositása.

Ginzburg megemlíti egy középkori, főképp parasztnépekből álló szekta létezését is, 
akik  Héra  istennőt  imádták  a  Palatinus  dombján,  e  szekta  abban  az  időben 
nagyjából  négyszáz  tagot  számlált,  igen  jelentősnek  volt  tehát  mondható.  Úgy 
hitték,  hogy  Héra  az  Epifania  éjjelén  a  levegőben  szálldos,  és  élelmet  visz 
követőinek.  Ginzburg  megjegyzi,  hogy  Hérát  szorosan  összekapcsolták  Dianával 
(innen is  származott  a  Hera Diana névváltozat),  s  ebből  a  történetből  alakult  ki 
azután az éjszakai istennő,  Herodiana alakja,  ki később Erodiade névváltozatban 
jelent  meg.  Ezeket  a  feltételezéseket  egy  további,  12.  századi  hivatkozás  is 
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alátámasztja,  melyet  Ugo da San Vittorének tulajdonitanak, egy olasz apátnak, ki 
asszonyokról irt, kik azt hiszik, hogy éjjelente állatok hátán lovagolnak a levegőben 
Erodiadéval, akit ő Dianával és Minervával azonosit.

Érdemes  lehet  megjegyezni,  hogy  a  rómaiak  körében  ősi  szokás  volt  az,  hogy 
lülönböző  istenségek  neveiből  összevont  alakokat  képezzenek,  mint  például 
Artemis-Hekate. Catullus a Himnusz Dianához cimű versében azt irja: “Diana, kinek 
neve Juno-Lucina, ki meghallgatja szülő asszonyok imáját”. Mint tudjuk, Juno Héra 
római  megfelelője.  Könnyedén megtalálhatjuk tehát itt  is  a  kapcsolatot  Diana és 
Héra között,  mely a Heradiana névalak oka lehet.  Ez a forrás segithet  egy kicsit  
jobban a Héra-Diana-Herodias zavar feloldásában is.

Számos  történelmi  feljegyzésből  kiderül,  hogy  Diana  imádata  még  jóval  a 
kereszténység  elterjedése  után  is  folytatódott.  Ez  nyilván  rendkivül  zavarta  a 
katolikus egyházat, s annak elöljárói különböző, népszerű szövegekben igyekeztek 
ellene tenni, mint például a már említett Canon Episcopi: 

“Nem hallgathatnók ama  bizonyos  asszonyokról,  kik  a  Sátán  követőivé  váltak,  s 
kiket  elcsábítottak  a  démonok  fantasztikus  megtévesztései,  és  ragaszkodának 
ahhoz,  hogy  éjjelente  bizonyos  fenevadakon  lovagolnak  Dianával  együtt,  ki  a 
pogányok  istennője,  s  más  számos  asszonyokkal  együtt;  és  hogy  hatalmas 
távolságokat  tesznek  meg  a  legmélyebb  éjszaka  csendjében;  és  hogy  úgy 
engedelmekedének  az  istennő  parancsainak,  mintha  az  úrnőjük  volna;  és  hogy 
bizonyos éjjeleken szólítatnának, hogy várjanak őrá.”

Az igen rossz hírnevű Malleus Maleficarumban a következőket olvashatjuk:

“Igazság szerint, ha bárki foglalkozik azzal, hogy elolvassa a Canon szavait, négy fő 
pont  van,  melyek  különösképp  figyelembe  kell  vennie.  Teljes  mértékben  azokra 
hárul, kinek feladata a lelkek gyógyítása, hogy nyájukat megtanítsák, egyetlen és 
csak  egyetlen  igaz  Isten  létezik,  és  senki  más  sem  égen  sem  földön  nem 
imádattathatik.  A  második  pont,  hogy  bár  ezen  asszonyok  úgy  képzelik,  hogy 
Dianával vagy Herodiassal lovagolnak (mint ahogy vélik s mondják), igazság szerint 
valójában  az  ördöggel  lovagolnak,  ki  önmagát  e  pogány  neveken  nevezi,  s 
varázsbűbájt hinte szemükbe. És a harmadik pont pediglen, hogy a messze földekre 
való lovaglás cselekedete pusztán illúzió, mivel az ördögnek oly különleges hatalma 
van azok elméje felett,  kik átadták valójukat neki,  hogy amit  ők puszta képzelet 
műveként  cselekszenek,  arról  elhiszik,  hogy  valóságosan  és  igazából  testileg  is 
megcselekszik. És a negyedik pont pediglen ez: A boszorkányok szerződést kötöttek 
az ördöggel, hogy engedelmeskednek neki minden dologban, minek általa a Canon 
szavait  ki  kell  terjesztenünk akképp,  hogy a boszorkányság minden cselekedetét 
abszurdnak minősítenők, mivel a boszorkányok sokkal többet tevének, mint ezen 
asszonyok, és a boszorkányok valójában egy teljesen más fajtából valók.”

“Tekintettel azokra, kik a másik két hibában vétkesek, azokra, kikről mondhatnók, 
hogy  nem  tagadják,  hogy  léteznek  démonok,  és  hogy  a  démonok  természetes 
hatalom bitrokosai, de kik különbözének egymástól a mágia lehetséges hatásait és a 
boszorkányok lehetséges  műveleteit  illetően;  az egyik iskola  azt  mondja,  hogy a 
boszorkány valójában képes előidézni bizonyos hatásokat,  ám ezen hatások nem 
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valóságosak,  hanem a fantázia szüleményei;  a másik iskola pediglen megengedé, 
hogy  némely  valós  ártalom  is  esék  a  sértett  személlyel  vagy  személyekkel,  de 
mikoron a boszorkány úgy képzeli, hogy ezen ártalom mesterkedései eredménye, 
akkor  megtévesztve  vagyon.  Ez  a  hiba,  úgy  tűnik,  a  kánonok  két  bekezdésén 
alapszik, ahol bizonyos asszonyokat azzal vádolnak, hogy balgán úgy hiszik, éjjente 
messze  földekre  lovagolnak  Dianával  vagy  Herodiassal.  A  Canonban  ezt 
olvashatnók.  Azonban,  mivel  ilyetén  dolgok  gyakorta  történnek  a  megtévesztés 
hatására,  s  ezek  pusztán  a  képzelet  művei,  azok,  kik  feltételezik,  hogy  a 
boszorkánymesterség  minden  cselekedete  merő  illúzió  és  képzelet,  nagy 
mértékben megtévesztetnek.”

Amit  itt  láthatunk  ezekben  az 
idézetekben,  az  egy  arra  tett 
kísérlet,  hogy  a  Diana  kultusz 
valóságát  és  hitelességét  aláássák, 
azáltal, hogy a megtévesztés ideáját 
bevezetik.  Az  Egyház  úgy  kívánta, 
hogy  az  emberek  Diana  istennőt 
illúzióként  tekintsék,  melyet  az 
Ördög  teremtett.  Ezáltal  az  Egyház 
azt  remélte,  hogy  egyenlőségjelet 
vonhat  a  Diana  kultusz  és  az 
ördögimádat  közé.  Az  idő  múltával 
sikeresen el is érték céljukat, és ezt 
a torzulást már jól megalapozott és 
mélyen  gyökerező  gondolatként 
láthatjuk  viszont  Charles  Godfrey  
Leland művében. Az Aradia, avagy a 
Boszorkányok  evangéliuma című 
könyvben  Herodias  neve  már 
szilárdan  kapcsolódik  Dianához  és 
Aradiához.

Folytatása következik.
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Cseng , Könyv és Gyertyaő

A  "Bell,  Book  and  Candle"  ("Csengő,  Könyv  és  Gyertya”)  kifejezés  az  egyházi 
kiközösítés egy módjára utal, melyet valamely különlegesen súlyos bűn elkövetése 
esetén alkalmaztak. Számos félreértés született a témában, a legtöbben azt hiszik, 
hogy ez valamiféle boszorkány varázsige, így még ha nyúlfarknyi cikkecskében is, 
de szükségét éreztem egy kiigazításnak.

A rítusra először valamikor a 9. században kerülhetett sor. Egy püspök és tizenkét 
pap mutatta be.  Az oltáron kinyitva feküdt a Biblia,  és tizenhárom szál gyertyát 
gyújtottak. A ceremónia konkrét menete a következő: 

Először a következő szöveget mondta el a püspök az oltár felett:

"Elválasztjuk őt minden bűntársával és segédjével egyetemben az Úr drága testétől 
és vérétől, és minden keresztények közösségétől, kivetjük őt a mi Szent Anyánkból, 
az  Egyházból  a  mennyekben  és  a  földön;  kiközösitettnek  és  kiátkozottnak 
nyilvánitjuk őt, kárhozatra ítéljük őt az Ördöggel és annak angyalaival és minden 
semmirekellőjével együtt; örök tűzre,  míg csak meg nem szabadul az ördög ártó 
befolyásától, és vissza nem tér, hogy megjavuljon, és megbánja bűneit."

A kiátkozás szövege után a papok az "Úgy legyen" válasszal szentesítették azt. A 
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püspök megrázta a csengőt,  hogy meghozza az ítéletet,  bezárta a szent könyvet,  
hogy  szimbolizálja  ezzel  a  kitagadott  elválasztását  az  egyháztól,  és  elfújta  a 
gyertyákat  (vagy  a  földre  dobták  őket,  hogy  kialudjanak),  ezzel  jelképezve  a 
kitagadott lelkének elűzetését Isten fényétől.

A  későbbiekben  ezt  a  ceremóniát  használták  a  megátalkodott  boszorkányok 
kitagadására  is,  így  később  a  „Bell,  Book  and  Candle”  kifejezés  szorosan 
összekötődött a boszorkánysággal. A két dolog olyannyira összekeveredett, hogy a 
modern  boszorkányság  követői  gyakran  azt  hiszik,  a  „Bell,  Book  and  Candle” 
kifejezés  az  oltáron  lévő  gyertyára,  Árnyak  Könyvére  és  csengőre  utal  a  Wicca 
rítusok során.  A tévedést  egyébként  egy népszerű,  amerikai  film is  elősegitette, 
melynek  szintén  Bell,  Book  and  Candle volt  a  cime.  Ez  egy1958-ban  készült, 
romantikus komédia, melyben az ominózus szavakat egy varázsigében használják 
fel.

Ostarai mese

Réges-régen történt, tél ideje volt. A földet hó borította és a fagyos, hideg levegő 
keménnyé és könyörtelenné tette az időjárást. Fehérség volt mindenütt, amerre a 
szem ellátott. A világ aludt...

Egy  kislány  elkóborolt  otthonról  (ez  nagyon  rossz  gondolat,  főleg  egy 
kisgyermektől, de a gyerekek néha csinálnak ilyen dolgokat), és azon kapta magát, 
hogy  egyedül  bolyongott  az  erdőben.  Fázott  és  fáradt  volt,  és  félt. 
Kétségbeesésésében  a  hóba  rogyott,  és  sírni  kezdett  .  Az  otthonáért  sírt,  az 
édenyanyjáért és az édesapjáért. Már megbánta, hogy elindult egyedül.

Aztán meglátott  egy  madarat  - 
egy  fagyott  kismadarat  – 
ahogyan feküdt, és haldoklott a 
hóban.  A  kislány  felugrott,  és 
odarohant  a  madárhoz  és  a 
karjaiba  vette.  Magához 
szorította,  karjait  szorosan 
köréfonva.  Megpróbálta 
felmelegíteni  a  madarat, 
felolvasztani  fagyott  szárnyait, 
de  túl  hideg  volt.  Az  élet 
gyorsan elhagyta a madár testét 
a melegséggel együtt. A kislány 
magán  kívül  volt.  Csak  a 
madárra  tudott  gondolni,  és 
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nem látta, hogy ő maga is hamarosan ugyanabban a helyzetbe fog kerülni, amibe ez 
a kis madár most.

A lány segítségért kiáltott. "Segítség! Segíts ennek a kis madárnak élni", kiáltotta. 
"Eostara Istennő, segíts kérlek, ezen a kis madáron!".

Az  istennő  azonban most  nagyon elfoglalt  volt.  Normális  körülmények között  a 
Tavasz és Melegség  Istennője figyelmen kívül hagyta volna ezt a segítségkérést és 
sokkal fontosabb dolgaival foglalkozott volna. De felkeltette az érdeklődését, hogy 
ez a lányka azért hívta őt, hogy a madáron segítsen, nem pedig azért, hogy saját 
magán. Úgy döntött, hogy megvizsgálja a helyzetet, és talán segítő kezet is nyújt.

Eostara eljött a lányhoz. Átlebegett a havas táj fölött. A nyomán virágok nyíltak, és 
édes illatú bimbók pattantak ki és a színek kavarodása gyönyörködtette a szemet. 
Útját a tavasz követte, és lélegzetét nevetés hangja és szelíd, langyos tavaszi szellő 
susogása  kísérte.  Az  Istennő  megjelent  dicsőségében.  Újjászületés  és  az  új  élet 
sugárzott róla . A kislány le volt nyűgözve.

Felugrott, és a madarat Eostara felé tartotta. "Mentsd meg!", kiáltotta. " Legyen jól!" 
. Azt az utasító hangot használta, amit csak egy gyereknek van bátorsága használni 
egy istennő jelenlétében.

Eostara  nem  vette  figyelembe  a  lány  nem  megfelelő  viselkedését.  Ismerte  a 
szándékait és az indítékait. A kislány őszinte volt..., önzetlen volt... és olyan nagyon 
fiatal...
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Eostara kinyújtotta a kezét, és megérintette a madarat, finoman, épp hogy csak az 
egyik ujjával. Fény áramlott keresztül az Istennőn, feltöltve és felmelegítve a kihűlt 
madarat.  A madár szeme hirtelen kinyílt.  A lába megrándult.  Kiugrott  a kislány 
kezéből,  és  elkezdett  őrülten  csapkodni  a  hóban.  A  lány sikongatott  örömében. 
"Megmentetted!  Te  mentetted  meg!  "  ,  a  kislány  körbe-körbe  táncolt  a  hóban, 
boldogan. De várjunk csak -

"Hé...  " mondta a kislány,  miután nézte a madarat egy kis ideig." A szárnya még 
mindig a testéhez van fagyva. Nem tud repülni! Nem jól csináltad!" .

Ó te  jó ég.  Na most,  Eostara biztosan nem volt  hozzászokva,  hogy ilyen választ 
kapjon,  amikor  éppen  most  hajtott  végre  egy  kisebb  csodát.  De  ő  végtelen 
türelemmel  (amely  már  azért  kezdett  kicsit  fogyni),  tett  a  madárért  egy  utolsó 
érőfeszítést, adott neki még egy esélyt a túlélésre. Az ugráló madár fölé helyzte a 
kezét  és megérintette újra, finoman. A madár egy nyuszivá változott. "Így.", mondta 
a kislánynak," Most már nincs szüksége szárnyakra."

És  ahogy a  teljesen összezavarodott  nyuszi  beugrott  a  bokorba,  Eostara  tovább 
libbent,  hogy egyéb feladatait  elvégezze.  Hogy napsütést  és  fényt hozzon( olyan 
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messzire  ettől  a  kislánytól,  amennyire  lehetséges).  A  kislány  el  volt  ragadtatva,  
ahogy nézte a nyuszit a napsütötte havas bokrok között ugrándozni. "Sokkal jobb" , 
mosolygott. Hirtelen eszébe jutott a hazafelé vezető út is…

Nos,  mindez nagyon jó volt Eostara-nak is,  és a kislánynak is,  de mi a helyzet a 
nyuszival ? Nos, ez a kis állat még mindig teljesen össze van zavarodva. Ennek a 
nyúlnak még mindig megvan az a szokása, hogy tojásokat rakjon! És a mai napig,  
amikor a hó olvadni kezd, és a virágok nyílni kezdenek, és a levegő a viragok édes 
illatától nehéz és szívmelengetően langyosodik, a nyuszi elkezdi rakni a tojásait. De 
ezek a tojások nem közönséges tojások ám! Ezek a tojások mind-mind történeteket 
mesélnek.  Mesélnek tavasz színeiről.  Mesélnek Eostaráról és az ő ajándékáról,  a 
megújult életről és a téli hideg felengedéséről. Ezek a tojások az elismerés és a hála 
jelképei Eostara Istennő felé, hogy nekünk ajándékozta a tavaszt.

Fordította: Adri

A Fej Nélküli Rítusa

A Görög mágikus papiruszok a hellenizált és romanizált Egyiptomban keletkeztek a 
II. és V. század között. Varázslatokat, rituálékat, mágikus recepteket tartalmaznak. 
Az  IEOU  Sztéléje  (PGM  V.  96-172)  a  modern  mágia  szempontjából  talán  a 
legnagyobb  jelentőségű  ezek  közül.  Aleister  Crowley  a  MacGregor  Mathers-szel 
közösen kiadott Lemegetonban bevezető invokációként ajánlja, majd kiadja saját, 
„javított”  verzióját  is  megjelenteti  Liber  Samekh  néven  a  Magick,  Book  4  című 
művében. 

Az  ereseti  szöveg feltehetőleg  egy  exorcizmus,  a  nehézségeket  okozó  szellemek 
előzésére szolgáló szöveg, bár ez nem egyértelmű, Crowley azonban a Szent Őrző 
Angyallal (saját felsőbb énünkkel) való kommunikációra ajánlja, amire kétségkívül 
alkalmas. Az eredeti szöveg Aκέφαλος (akéfalosz), azaz Fej Nélküli néven említi a 
rituálé  központi  figuráját,  Crowley  azonban  következetesen  Bornlessként,  azaz 
Születés Nélküliként hivatkozik rá.  Az alábbi fordítás az eredeti  papirusz-szöveg 
alapján készült, személyes tapasztalataim figyelembevételével.

Az előkészület:

ΑΩΘ ΑΒΡΑΩΘ ΒΑΥΣΜ ΙΣΑΚ ΣΑΒΑΩΘ ΙΑΩ

s a Szigillumot:
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Olvasd fel Észak felé fordulva a hat nevet, majd mondd ezt: 
- Vesd akaratom alá az összes daimont, hogy minden daimon, akár mennyei, vagy 
légi, vagy földi, vagy föld alatti, vagy földben lakozó, vagy vizi, engedelmeskedjék 
nekem, s minden varázslatot és ostort,  mely Istentől való.

Az idézés:

Megidézlek, Fej Nélküli, ki teremtetted a földet és mennyet, ki teremtetted az éjt és 
nappalt,  ki teremtetted a fényt és sötétséget; Osorronophris vagy, kit  senki soha 
nem látott;  Iabas  vagy,  Iapos vagy;  megkülönböztetted az igazat  az igaztalantól; 
megalkottad  a  férfit  és  a  nőt;  felfedtél  magokat  és  gyümölcsöket;  az  embereket 
egymás szeretetére és gyűlöletére késztetted. 
[N.N.]  vagyok,  a  prófétád,  kinek  átadtad  Izrael  által  ünnepelt  misztériumaidat; 
felfedted a nedvest és a szárazat és minden táplálékot; HALLJ ENGEM!
Osorronophris fáraó hírvivője vagyok; ez valódi neved, melyet Izrael prófétáinak 
adtál.  Hallj  engem,  ARBATHIAÓ  REIBET  ATHELEBERSzÉT  ARA  BLATA  ALBEU 
EBENFHI HITASzGOÉ IBAÓT IAÓ; hallgass rám és űzd el ezt a daimont!
Téged  hívlak,  csodálatos  és  láthatatlan  üres  szellemű  isten,  AROGOGOROBRAÓ 
SzOHOU MODORIÓ FALARHAÓ OOO. Szent Fej Nélküli, ments meg engem, [N.N.]-t a 
daimontól, mely fogva tart, ROUBRIAÓ MARI ÓDAM BAABNABAÓTH ASzSz ADÓNAI 
AFNIAÓ  ITÓLET  ABRASzAX  AÉÓÓÚ;  hatalmas  Fej  Nélküli,  ments  meg  engem, 
[N.N.]-t  a  daimontól,  mely  fogva  tart.  MABARRAIÓ  IOÉL  KOTA  ATORÉBALÓ 
ABRAÓT, ments meg engem, [N.N.]-t,  AÓT ABRAÓT BASzÚM ISzAK SzABAÓT IAÓ.
Ő az Istenek Ura; Ő a Lakott Világ Ura; ő az, kit rettegnek a szelek; ő az, ki minden  
dolgot teremtett hangjának parancsával. 
Úr, Király, Mester, Segítő, mentsd meg a lelket, IEOU PÚR IOU PÚR IAÓT IAÉÓ IOOU 
ABRASzAX  SzABRIAM  OO  ÚÚ  EÚ  OO  ÚÚ  ADÓNAIE,  azonnal,  azonnal,  Isten  jó 
hírvivője ANLALA LAI GAIA APA DIAHANNA HORÚN.
Én vagyok a Fej Nélküli Daimon, látásom lábamban; a hatalmas, akié a halhatatlan 
tűz; az igazság vagyok, ki gyűlöli, hogy igaztalan cselekedetek vannak a világon; én 
vagyok, ki a villámot izzítja s a mennydörgést zengeti; én vagyok, kinek izzadsága 
esőként hull, hogy megtermékenyíthesse a Földet; én vagyok, kinek szája teljesen 

Árnyak 2014. Ostara - XIV. évfolyam 2. szám



lángol;  én  vagyok,  ki  fogantat  és  pusztít;  én  vagyok  az  Aeon  Kegyeltje;  nevem 
Kígyóval Kerített Szív, Jöjj elő és kövess!

A baszk boszorkányok rejtélye

1611-ben  különös,  misztikus  események  játszódtak  le  egy  kicsi,  elszigetelt 
halászfaluban a baszkok földjén, a Pireneusok spanyol oldalán, melyek megrázták a 
közösséget.

Minden akkor kezdődött, amikor a tizenhárom éves  Isabel Garcia azt mesélte az 
embereknek, hogy amikor ruhákat mosott egy nap a patakban, egy idős asszony, 
név szerint  Maria de Illara fizetséget ajánlott fel neki némi megbízatás fejében. A 
lány  elvállalta  a  feladatot,  és  az  öregasszony  azt  mondta,  majd  aznap  később 
megkeresi.
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De az asszony nem tért vissza Isabelhez azon a délutánon, mint ahogy megígérte.  
Ehelyett  éjjel  bukkant  fel.  Isabel,  aki  anyjával  osztozott  egy  ágyon,  igazán 
megdöbbent,  mikor  meglátta  az  öregasszonyt,  s  még jobban megijedt,  mikor  az 
asszony belekapaszkodott, és odahúzta az ablakhoz, miközben gyorsan valamiféle 
olajat  dörgölt  a  hóna  alá.  Majd  kezével  szorosan  megragadta  a  lány  vállát,  és 
mindketten kireppentek az ablakon, át a háztetők felett, mig végül megérkeztek a 
Jaizquibel hegyre, nem messze a Szent Borbála kápolnától.

Nem voltak egyedül. Mások is gyülekeztek a 
hegyen,  ahol  különös  szabbat  vette 
kezdetét.  Hosszú  asztal  foglalta  el  a  hely 
közepét, melynek főjénél az Ördög ült arany 
trónján. Teljes egészében férfinak nézett ki, 
azzal a különbséggel, hogy három szarva és 
farka is volt.

Miközben  a  gyülekezet  táncot  lejtett  a 
dobok és furulyák zenéjére, az öregasszony 
az Ördög elé vezette Isabelt,  és bemutatta 
neki;  az  Ördög  felszólitotta  a  lányt,  hogy 
tagadja meg Jézus Krisztus és a Szűz Mária 
iránti  szeretetét,  az egyház szentatyáit,  és 
saját szüleit is.

Nem tudható pontosan, Isabel mit válaszolt, 
de  később  azt  mondta,  több  táncost 
felismert  a  jelenlévők  közül,  pedig  azok 
maszkokat  viseltek.  Azt  is  mondta,  hogy 
szemtanúja  volt,  amint  az  Ördög közösült 
velük, férfiakkal és nőkkel egyaránt.

Úgyszintén nem ismert, vajon közösült-e az Ördög Isabellel is. Annyi bizonyos, hogy 
adott neki egy almát, amit a lány megevett. Nem sokkal később hazatért otthonába. 
Anyja végigaludta az éjszakát, észre sem vette távollétét.

A történet itt végetért, és talán a falusiak még hajlamosak is lettek volna valamely 
rossz álomnak betudni a dolgot, ha nem sokkal később egy másik fiatal lány, Maria 
de  Alzueta nem  mondott  volna  el  egy  igen  hasonló,  képtelen  történetet  saját 
elrablásáról és a szabbaton való résztvételéről.

Nyomozást rendeltek el, és a két lányt a falutanács elé idézték, ahol mindkettőjük 
megtette a maga vallomását. Nem sokkal ezután letartóztatási parancsot léptettek 
életbe az öregasszony, Maria de Illara és másik három ember ellen, kiket a lányok 
felismertek a szabbati mulatságon.

Mindannyian tagadták a vádakat, kivéve a hatvankilenc éves Maria de Illarát, aki 
beismerte,  hogy  az  elmúlt  negyvennyolc  évben  aktívan  gyakorolta  a 
boszorkányságot.  Azt állitotta,  hogy akkor vált  boszorkánnyá, mikor egy  Joan de  
Tapia nevű  férfinál  szolgált.  Azt  is  megvallotta,  hogy  több  falusi  gyereklányt 

Árnyak 2014. Ostara - XIV. évfolyam 2. szám



elbájolt, köztük Isabelt, és hogy számos alkalommal közösült az Ördöggel.

Mikor  vallomásának  híre  ment,  több  lányka  is  előkerült,  és  boszorkánysággal 
vádolta  Mariát  és  három  társát.  Egyiküket,  Ines  de  Gaxent  korábban  már 
megvádolták  boszorkánysággal  Franciaországban,  de  azután  felmentették.  A  két 
másik  nő  megtört  és  bevallotta  bűnösségét,  de  Ines  ragaszkodott  az 
ártatlanságához.

Megdöbbenve  és  elborzadva  az  események  fordulatán,  a  falutanács  Salazar  de  
Friasért küldetett, az egyház inkvizítoráért, aki gyakorta folytatott vizsgálódásokat 
a  baszk  városokban  és  falvakban.  De  Frias  vakbuzgó  fanatikusként  volt  ismert, 
akinek eltökélt szándéka volt,  hogy kipurgálja a boszorkányságot a világ minden 
apró szögletéről.

Ennek ellenére, megdöbbentő módon, de Friast nem érdekelték a tanúvallomások. 
Levelet irt a tanácsnak, és azt tanácsolta, eresszék szabadon a nőket, és adják vissza  
azoknak minden tulajdonukat. A falutanács végül, ha vonakodva is, de eleresztette a 
boszorkánysággal megvádolt asszonyokat, azzal a feltétellel, hogy örökre elhagyják 
a környéket.

Soha nem tudjuk meg pontosan,  hogyan menekült  meg ez  a négy nő a spanyol 
inkvizíció és annak eltökélt katonája elől. Talán de Frias egyszerűen csak belefáradt 
a vérengzésbe.

Csupán  egy  évvel  korábban,  1610-ben  részt  vett  egy  kiterjedt 
boszorkányüldözésben Zugarramuridban, nem túl messze ettől a falutól,  Navarre 
észak-nyugati körzetében, mely akkoriban hírhedt volt boszorkányairól és pogány 
praktikáiról.

Volt ott egy hely, melyet a "Bakkecske mezejének" hivtak, s ott volt egy kis barlang, 
melyet  jól  ismertek  a  környékbeliek  az  ott  zajló,  természetfeletti  események 
kapcsán. A barlang alján egy patak folyt,  melynek a "Pokol forrása" nevet adták, 
felette pedig egy sziklakiemelkedés "az Ördög trónja" nevet kapta.  Úgy vélték,  a 
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boszorkányok  itt  tartották  rituáléikat  minden  péntek  éjjel,  és  fekete  miséket 
rendeztek  bizonyos  keresztény  ünnepek éjjelén,  miközben az  ősi  baszk  nyelven 
kántáltak, melyet Európa legrégibb ismert nyelveként tartottak számon, s melynek 
eredete ismeretlen.

Többen azt állitották,  maga az Ördög is jelen volt ezeken az ünnepségeken, és a 
környéken elkövetett több bűnügyhöz neki, vagy cimboráinak volt köze. Ugyanezen 
boszorkánycsoportot gyanúsították meg azzal is, hogy gonosz viharokat idéztek elő 
Biscay  kikötőjében,  mely  sok  tengerész  életébe  került.  Szokásosan  kora  ősszel 
sújtotta ezt a területet az a vihar, melynek hivatalosan az "Egoa" nevet adták, de a 
nép csak a "Boszorkányok szelének" nevezte. Azért is rettegték ezeket a viharokat,  
mert elverte a vetést.

A boszorkányokat hamarosan letartóztatták, és kezdetét vette az egyik legnagyobb 
boszorkányper a baszkok történetében. Tizennyolcan vallották be és bánták meg 
bűneiket,  ezeknek megengedték,  hogy visszatérjenek az emberek közé, s még az 
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egyház  is  megbocsátott  nekik.  Hét  másik  kevésbé  volt  szerencsés,  ők  vagy 
máglyahalált haltak, vagy a kínzásokba pusztultak bele.

A birák egyike egy francia férfi volt,  Pierre de Landre, hivatásos boszorkányvadász 
és történész, akitől számos feljegyzés maradt ránk ebből az időszakból. Gyökeres 
meggyőződése volt,  hogy az Ördög bizony odavetődött  arra az elszigetelt  földre, 
pontosan azért,  mert  olyannyira távol  esett  Európa többi részétől.  Sehol  máshol 
nem beszélték a baszk nyelvet,  ő  maga sem értette,  ez  további  tápot adott  ama 
elképzelésének, hogy istentelen vidék ez.

De Lancre meggyőződése volt az is, hogy a baszkok életvitele - lévén vad és babonás 
nép - a melegágya az Ördög mesterkedéseinek. S mivel a férfiak fél életüket kint a 
tengeren töltötték, az Ördögnek volt bőven ideje és lehetősége, hogy megkisértse 
asszonyaikat.

Épp  ezért  különös  szigort  rendelt  el.  Amikor  Baszkföldre  érkezett,  sok  ember 
jobban rettegett tőle, mint az Ördögtől,  ezért elmenekültek. De Lancre a legtöbb 
boszorkánysággal vádolt embert saját kezűleg húzta karóba és elevenen elégette, 
beleértve egy igen öreg, és feltehetőleg teljesen szenilis papot is.

De Lancre orvosszakértőkkel is rendelkezett, akikről azt tartották, hogy szakértői a 
"boszorkányjegyek"  megtalálásának  az  ember  testén.  Nem  kevesebb,  mint 
háromezer embert itélt halála „fényes” pályafutása során.

De Lancre minden vérengző ténykedése ellenére a boszorkányság nem halt  ki  a 
baszk nép köréből,  és a mai napig fennmaradt.  Az egyszerű népek azonban épp 
annyira  rettegnek  a  boszorkányoktól,  mint  a  középkor  babonás,  elmaradott 
napjaiban. Éjjel szinte soha nem mennek a barlang közelébe, de források, patakok 
közelébe sem, mert úgy tudják, a boszorkányok rituáléi mindig vizparton folytak. 
Bármely ismeretlen, aki folyékonyan beszéli a baszk nyelvet, gyanús a szemükben. 
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Azt is  gondolják,  hogy bárki boszorkánnyá válhat,  ha a keze ügyébe kerül  olyan 
tárgy, mely korábban egy boszorkány birtokában volt. A baszk néphit szerint még 
az  is  boszorkánnyá  válhat,  aki  háromszor  körbejár  egy  templomban.  És 
természetesen,  a  haldokló  boszorkány  érintése  mindenképp  átruházza  a  bűvös 
hatalmat.

Baszk népi  legenda az is,  hogy biztosan boszorkány van a közelben,  ha a kakas 
szokatlan időben kukorékolja  el  magát  -  tehát  nem a  hajnal  jöttével.  Amikor  ez 
történik,  azonnal  sót  kell  dobni  a  tűzbe,  vagy  keresztet  vetni  magunkra,  hogy 
megvédelmezzen.

A boszorkányságról szóló rémes babonák igazságtartalmáról lehet vitatkozni. De az 
mindenképp  elmondható,  hogy  a  baszkok  ősi  és  rejtélyes  nép,  és  valahol 
természetes az, hogy fennmaradtak körükben ezek a babonák és néphagyományok, 
melyek mindennapi életük részévé váltak az idők során.
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