
Árnyak - 2020 Litha

 



Árnyak - 2020 Litha

 Az  Árnyak  újság  a  Berkano  Wicca
Tradíció magazinja, 1998. óta létezik. 
 Elsősorban  olyan  útkeresőknek  szól,
akik  értik  és  részesei  a  Nagy
Misztériumnak;  de  arra  törekszünk,
hogy  írásai  érthetőek  legyenek  azok
számára is, akik még csak most indulnak
el az úton. A magazin teljes mértékben
támogatja  a  Berkano  Tradíció
célkitűzéseit:
- elérhetővé tenni a tradicionális Wicca
vallást  minden  érdeklődő  számára;
-  hiteles és  pontos tájékoztatást  adni  a
Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkereső-
nek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai
megegyeznek a mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyet-
értő és együttműködni kívánó egyéneket
és  coveneket,  és  fejlődésükhöz  minden
segítséget megadni.

***
 A  cikkek  szabadon  felhasználhatóak,
amennyiben  pontos  linkkel,  a  Berkano
Wicca  Tradíció  és  a  szerző  megjelö-
lésével kerülnek bemutatásra.

***
Észrevételed  van?  Szeretnél  cikkíró
lenni? Nem szeretnél írni, de van ötleted
miről írjunk? Van téma amiről szívesen
olvasnál?  Van  olyan  versed,  okkult
tartalmú  irodalmi  alkotásod  amit
szeretnél megjelentetni? Vannak rajzaid,
képeid, fotóid, fotómanipulációid amiket
szívesen viszont látnál az újságban?
Ha  bármelyik  kérdésre  'igen'  a  válasz
keress bátran a

 sophielamort.arnyak@gmail.com 
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
Lughnasadh cikkleadási határidő: 

július 19.
http://www.berkano.hu

Az Olvasóhoz
  Kedves Olvasó!

 Köszöntök  minden  régi  és  új  Olvasót  az  Árnyak  magazin
hasábjain.  Végre  feloldották  a  kijárási  korlátozást,  első
Berkano rendezvényünk, a Rózsahold alkalmából megrendezett
esbat  ünneplés  már  le  is  zajlott.  Továbbra  is  elérhetőek
maradunk  az  online  felületeken,  de  végre  újra,  élőben  is
találkozhatunk  Veletek,  ami  nagy  öröm.  Fontos  a  közös
ünneplés, a személyes beszégetés – egyszerűen, hogy hasonló
gondolkodásúak  között  legyünk.  Úgy  gondolom  a  Berkano
rituálék  valóban  egy  értékes,  egyedi  élményt  nyújtanak;
bepillantást  a  tradícionális  Wicca  rituális  oldalába  és
lehetőséget a tagjainkkal való találkozásra.
 Szeretném  itt  is  megköszönni  Vörös  Eszter  Anna
festőművésznek, hogy hozzájárult Tűztánc című festményének
címlapon történő felhasználásához. Interjú is készült vele, ezt
a 3. oldalon találjátok. 

    Közlemény a Berkano Wicca Tanfolyamról

Az  elmúlt  időszakban  többen  jeleztétek  érdeklődéseteket  a
Berkano Wicca Tanfolyam iránt. Ennek őszintén örülünk: jó
látni,  hogy  egyre  többen  szeretnétek  nálunk  tanulni.
Annak, hogy január óta nem írtunk ki új tanfolyamot a fő oka
a koronavírus. Még mindig nem múlt el teljesen, nekünk pedig
prioritás az egészségetek.
  Mivel  a  tanfolyamon  való  részvétel  egyik  legfontosabb
feltétele,  hogy  a  tanítványoknak  fizikailag  egy  helyen  kell
összegyűlni az órákra (nincs lehetőség online bejelentkezésre)
ezért amíg nem 100%-osan biztos, hogy ez a feltétel teljesülni
tud sajnos nem tudunk új csoportot indítani.
    Amint  lesz  új  tanfolyam,  Facebookon,  Discordon,  itt  az
Árnyakban, szóval ahol lehet meghirdetjük, hogy mindenkihez
eljusson és tudjatok jelentkezni.

    Köszönjük a türelmeteket és a megértéseteket! 
    Kellemes olvasást kívánok!

Sophie LaMort
 Főszerkesztő
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“Minden amit elképzelsz, az valóságos.”
Interjú Vörös Eszer Annával, az EYCIIR Varázsbolt és Galéria

tulajdonosával 
Készítette: Sophie

Képek: Vörös Eszter Anna

Vörös Eszter Anna festőművész munkásságával először 2015 környékén találkoztam. Azonnal magával
ragadott  a látvány,  a kisugárzás.  Munkái egyediek,  ahogy ő maga is egy különleges személy – képes egy
misztikus, földön túli világba kalauzolni közönségét.
A mostani szám borítóján Tűztánc című festménye szerepel – ezen alkalomból készítettem vele interjút. Egy
kedves és barátságos fiatal művészt ismertem meg, aki minden képével egy varázslatos történetet mesél el.

***
- Kérlek, mutatkozz be, mesélj magadról egy kicsit az Olvasóknak!

Vörös  Eszter  Anna  vagyok  Gödöllőről,  nagy
örömömre  immár  főállásban  alkotó,  illetve
galériatulajdonos.  Dacára  annak,  hogy  a
végzettségemet  nem  művészeti  területen  szereztem,
teljes  erőbedobással  és  lelkesedéssel  csinálom,  amit
csinálok.  Szeretném  a  munkáimmal,  fantáziajellegű,
néha  szürreális  képemmel  elkalauzolni  egy  másik
világba  az  arra  fogékonyakat  illetve  megszólítani
azokat is, akiket a megszokott értelemben vett “kortárs
művészet” nem érdekel, vagy nem fog meg.

- Mikor kezdtél rajzolni, hogyan alakult ez át hobbiból
hivatássá?

Nagyon  fokozatosan,  de  folyamatosan.  Első  rajzomat  2014  januárjában  készítettem  egy  álomkép
hatására. Hobbiként, egyfajta terápiaként indult a dolog, de a kezdetektől feltöltöttem a képeimet közösségi
oldalakra,  és  sok  pozitív,  lelkesítő  visszajelzést  kaptam,  ami  bátorságot  adott  ahhoz,  hogy  beküldjem  a
munkáimat és kiállításokra jelentkezzek velük. Első csoportos kiállításomra nagyon hamar, 2014 márciusában
Aszódon került sor, “Ajtót nyitunk” címmel, melyen a Galgamente fiatal alkotóit fogadták, a címhez illően
egyfajta ajtót nyitottak ki előttünk - legalábbis előttem biztosan. Nagyon sokat jelent a mai napig, hogy ha
visszagondolok, az első kiállítás pozitív élmény volt, ez szerintem minden alkotó számára fontos, mert ad
egyfajta  lendületet,  önbizalmat  a  továbbiakhoz.  Ezt  a  kiállítást  az  évek  során  számos  másik  követte,
csoportosak  és  egyéniek  egyaránt.  Eljutottam  többek  között  Békéscsabára,  Pécsre,  Tatára,  a  térségben
Veresegyházra, több ízben a fővárosban is szerepeltem, és persze Gödöllőn is igyekeztem szinte mindenhová
eljutni  ilyen-olyan  formában.  2017  novemberében  vettem  egy  nagy  levegőt  és  belevágtam:  főállású
vállalkozóként  végzem  azóta  a  tevékenységemet.  A  galériám  2018  augusztusában  nyílt  meg,  de  2019
augusztusától egy nagyobb szoba ad neki otthont, innentől tudok nagyobb közönséget is befogadni, leültetni.
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- EYCIIR. Mit takar ez a mozaikszó? Miért ezt az idézetet választottad?

Egy angol idézetnek (“Everything You Can Imagine Is Real” - “Minden, amit elképzelsz, az valóságos”)
a  rövidítése.  A  szállóigét  tudtommal  Picassohoz  kötik,  én  ennek  nem  voltam  tudatában,  mikor  először
találkoztam vele az interneten, csak nagyon megtetszett, és elkezdtem a képeim “fémjelzésére”, az oldalam
neveként használni. A mozaikszónak viszont már én magam adtam azt a többletjelentést, amit sokak számára
jelent, hiszem egyfajta márkanévként használom a képeimre és a képeimmel kapcsolatos tartalmakra jó ideje.
Azért  fogott  meg  nagyon  ez  az  idézet,  mert  hiszem,  hogy  amit  az  ember  meg  tud  álmodni  magának,
kitartással,  idővel  és  egy  kis  szerencsével  tényleg  valósággá  válhat.  Fontos,  hogy  mindig  jó  dolgokat
pörgessünk az agyunkban, mert akkor azt fogjuk “megteremteni magunknak”, nem a rosszat. Sajnos könnyű
a mai világban negatívan gondolkodni, de én örök optimistának tartom magam, igyekszem ilyennek maradni.
Másrészt  a  munkáim  fantáziajellegére  is  utal  az  idézet.  Elképzeltem  magamnak  egy  világot,  és
megteremtődött, mèg ha nem is lépnek ki a papírról ezek furcsa lények. :)

- Most már több éve hivatásos művész vagy, ha lehet ezt így mondani. Milyen technikákkal dolgozol?

Kezdetben  nem  voltak  színesek  a  képeim.  A  fekete,  nyújtott  alakokat  tűfilccel  és  különböző
vastagságú alkoholos filcekkel rajzoltam, natúr háttérre. Utána fokozatosan színesedtek ki a képek. Először
porpasztellel maszatoltam a háttereket, aztán elkezdtem kísérletezni az akrillal, amit mai napig használok.
Kezdetben papírra, majd vászonra, ma már falapokra is festek vele. Néha kiegészítésként fehér zselés tollat is
használok.

- Mit jelent számodra a Varázsbolt? Hogyan mutatnád be valakinek aki most hall róla először?

Egy olyan közösségi és kulturális tér Gödöllő
szívében, amelynek kialakítása és berendezése során
törekedtem  a  különleges,  képeimet  tükröző,
misztikus  hangulat  kialakítására.  Egyfajta  gótikus,
elegáns kis szalon ez, célom, hogy egyfajta turisztikai
látványosság is legyen, a város (egyik) ékszerdoboza.
Nagy  büszkeség,  hogy  rendszeresen  ellátogatnak
hozzám  más  településekről  is,  akár  egy  gödöllői
kirándulással egybekötve, a Királyi Kastélyt is útba
ejtve. A Varázsboltban egyébként a saját munkáim és
a velük készült  kiegészítők,  ajándéktárgyak mellett
időnként  rendezvényeket  is  szervezek,  pl.
vendégkiállításokat,  beszélgetős  esteket.  Utóbbi
programsorozat  első  estje  tavaly  ősszel  debütált,
“Varázsbolti  Esték”  címmel,  melynek  keretein  belül  egy-egy  érdekes  alkotóval,  vendéggel  beszélgetünk,
közben teát és süteményt majszolunk, a jó hangulat garantált. Itt minden egyes bútornak lelke van, sokukat
én festettem a berendezéshez illő színűre. Szóval, ilyen hely az én Varázsboltom. :) Aki itt jár, maradandó
élménnyel térhet haza, akkor is, ha nem vásárol, csak töltődik, szemlélődik, beszélget.
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- A Varázsbolt egyben műterem és galéria is. Ezt előre így szeretted volna, vagy az Élet alakította így?

Ezt  így  szerettem  volna.  Szükségem  volt  egy  bázisra,  ahol  fogadhatok  vendégeket,  nem  csak
rendezvények kapcsán, hanem akár vevőként, egy-egy festmény átvételekor. S ha már ennyi időt töltök ott, és
a rajzeszközeim, festékeim egy része is ott van, akkor kézenfekvő, hogy alkotok is ott néha. Persze nagyobb
képeket ritkán szoktam, mert szeretek bennük elmerülni, elvonulni, amiben csak megzavarnának a látogatók.

- Egy művész számára talán a közönség visszajelzése és támogatása az egyik legjelentősebb dolog. Milyen 
érzés volt amikor tavaly megnyerted a HVG Extra A Nő "Te hová tartozol?" pályázat közönségdíját?

Fantasztikus  dolog!  A  pályázatoktól  sokáig  idegenkedtem,  fokozatosan  igyekeztem,  igyekszem
legyőzni az ellenérzéseim. A díj és a pénznyeremény mellett a jelentősége azért is nagy annak, hogy én lettem
a közönségdíjat, mert megmutatta, hogy milyen lelkes szimpatizánsaim vannak, akik egy ilyen lehetőségkor
szavaznak rám, összefognak, hogy segítsenek, mert érdemesnek tartják rá a munkám. Nagy fölénnyel sikerült
elnyernem a díjat, hála a Közösségnek. A díjátadó is nagy élmény volt, jó volt találkozni a többi alkotóval,
díjazottal.  Ezután az  élmény után  talán  több  kedvem lesz  hasonló  alkalmakat  megragadni,  pályázatokra
nevezni.

- Melyik az a képed amelyiktől soha nem válnál meg, amelyikhez jobban kötődsz a többinél? Tudsz választani,
vagy több ilyen van?

Egyet  semmiképp  sem  tudok  választani,  de  még  kettőt  sem.  Sok  ilyen  van.  Nagyon  kötődöm  a
festményeimhez.  Hirtelen  ha  kedvenc  képeket  kell  mondanom,  akkor  az  “Aranysziget”,  a  zöld  “Tápláld
Önmagad”, a türkiz “Csak egy kis Bátorság kell”, illetve a régebbiek közül a “Jelzőfények”, vagy az újabbak
közül “A mi utunk”.
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- Mennyire része az életednek a spiritualitás? Én úgy gondolom minden művészet mágikus, és a világ amit 
teremtesz varázslatos.

Nagyon is a része.  Érdekel az ezotéria,  asztrológia,  a tarot is,  tanultam is róla. Minden ilyesmire
kíváncsi vagyok, közel áll hozzám a természeti vallások ősisége.
A képeimen szerintem egyébként érződik, hogy van spirituális töltetük, egy teljesen más világból származóak
a lények, amiket ábrázolok.

- Honnan jönnek az ötletek, mi inspirál? Készítesz képeket felkérésre is?

Felkérésre  már  jó  ideje  nem  dolgozom,  inkább  nem  vállalom  el,  mert  mindent  egy  személyben
csinálok:  az  alkotás  mellett  a  Galéria  és  a  képeim  menedzselését,  az  ékszerek,  mini  printek  készítését,
szervezést,  stb.,  és  mellette  szeretném  ha  nem  hajtanám  túl  magam,  lenne  időm  magamra,  a  sportra,
társasági életre, stb.
Az  ihlet  forrása  nagyon  változó:  sokszor  személyes  élmények,  de  vannak  általános  témák,  pl.  a
környezetvédelem,  illetve  vannak  egyszerűen  kísérletezésképpen  készült  képek  is,  hogy  egy-egy  állatot
hogyan ábrázolnék a stílusomban. De sosem tudom megmagyarázni, hogy pontosan hogyan jön az ihlet, és
honnan - szerintem ezzel minden alkotó így van. Intuitív dolgok ezek, nem előre eltervezettek.

- Mi a terved a jövőre nézve? A koronavirus elég sok mindent megnehezített. Tervezel újabb kiállitást?
(Az interjú május 17-én készült. A szerk.)

Egyelőre a fő cél a Galériám újraindítása. Május 18-tól rövidített nyitvatartással, de ismét látogatható
lesz, ez az elmúlt két hónap után nagyon fontos, mert az utóbbi hetekben nem volt bejárás. Itt szeretném
megtartani az eddig beütemezett rendezvényeket, mert vannak új vendégkiállító-jelöltek.
Nekem szerencsém volt, a januári kiállításomat még nem érintette a vírusmizéria, másfél hónapig látogatható
is volt. Vecsésen, a könyvtárban lett volna áprilisban kiállításom, ez sajnos elmaradt, illetve későbbi időpontra
tolódott. Az intézménnyel egyeztetni fogunk egy őszi időpontról. Más kiállítás egyelőre jelenleg még nincs
tervben, de szeretnék a jövőben is minél több helyre eljutni kiállítóként.

- Köszönöm az interjút!
Aki nem tud személyesen ellátogatni
a  Varázsboltba,  követheti  Vörös
Eszter Anna munkásságát Facebook-
on  (EYCIIR  Varázsbolt  és  Galéria)
illetve Instagramon és Tik-Tok-on is
(eyciirve).
Továbbá  a  Godollonettv  Facebook
oldalán a “Hogyan leljük örömünket
az  otthoni  alkotásban?!”  című
videósorozatban  végéignézhetitek
ahogy elkészül egy-egy kép, lépésről
lépésre.
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Az Onmjódó szertartásai II.
Írta: Dia

Képek: Google képek, Wikipedia

Előző  cikkemet  folytatva,  további  rituálékat  mutatok  be,  amelyeket  a  Heian-korban  végeztek  az
onmjódzsik Japánban. A korábbiakkal  ellentétben itt  olyan rituálék leírását olvashatjátok,  amelyeket nem
rendszeresen, vagy meghatározott időpontokban mutattak be, hanem amikor igény volt rá. Ugyanakkor a
feljegyzések alapján elég gyakran ítélték szükségesnek. 

Kataimi
A Kataimi az irányokhoz kapcsolódó rituálé volt, melynek lényege, hogy figyelemmel kísérték az égi

testek  mozgását,  és  úgy hitték,  bizonyos irányokat  nem szabad keresztezni,  mert  magukra haragítják  az
irányok isteneit. A kataimi a szerencsétlen irányok elkerülését jelentette és bizonyos jóslásokban még ma is
használják,  azonban az  ókori  onmjódóban kerülendő irányok  különböznek a  ma szerencsétlennek tartott
irányoktól. Leginkább a Daisóguntól 大将軍 és a Vénusz isteneitől féltek. A Vénusz egyik istenéről, Kondzsinről

 金神 például úgy tartották, hogy ha megsértik az irányát, hétszer gyilkol. Azonban voltak bizonyos napok,
melyeken szabad volt utazniuk

Katatagae
Ha úticéljuk mégis egy tiltott irányban volt, Katatagaet alkalmaztak, vagyis kerülőket téve jutottak el

a  célállomásra,  vagy  megvárták,  míg  az  adott  isten  más  irányba  néz.  Például  a  Vénusz  másik  istene,
Taihakudzsin 太白神 10 napos ciklusban mozgott. Első nap kelet felé tartott, második nap délkelet felé, és így
tovább egészen a nyolcadik napig, mikor északkeletre mutatott. A kilencedik napon visszatért a középpontba,
majd a tizediken felemelkedett a mennybe.  Így ha valaki az ő irányát keresztezte volna, a legegyszerűbb
megoldás az volt, hogy várjon egy napot, míg az istenség más irányba fordult. Taihakudzsinnal ellentétben
Daisógun azonban 3 évig egy irányba nézett.
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Micsi-ae
A  Micsi-ae  járványok  ellen  használt  szertartás,  melyet  funkciójából  adódóan  járványok  idején

mutattak  be,  valamint  külföldi  missziók  esetén is,  mivel  a  látogatók hosszú időt  töltöttek  a  tengeren és
betegségeket is magukkal hoztak az országba. Általában útkereszteződéseknél, illetve a főváros bejáratánál
végezték.

Monoimi
A  Monoimi  a  rituálét  eredetileg  a

sintó papok  végezték  a  test  és  a  lélek
tisztaságának  megőrzésére  és  megszabta
számukra  a  megfelelő  étrendet  és
viselkedést  is.  Rémálmok,  vagy  rossz
ómenek  megjelenése  után  végezték  jóslás
alapján.  A  fűzfa  ágára  ráírták,  hogy
„monoimi”,  a  sinobugusa  (páfrányok  egy
fajtája) szárát illesztették hozzá, és mágikus
szavakat  kántáltak,  melyekkel  úgy  hitték,
hogy elkerülhetik a démonokat. A fűzfa ágát
is nevezik monoiminek. A súgaisó szerint az
indiai barackerdőben élt egy monoimi nevű
oni, aki meg akart áldani minden élőlényt,

így ha leírják a nevét, megjelenik az oni, hogy megvédje az embert. 
Érdemes tudni, hogy az „oni”-t bár legtöbbször démonnak fordítják, a japán kultúrában és néphitben

nem mindig „gonosz” teremtmények. Éppúgy hozhatnak szerencsét és jólétet is az emberek számára, ahogy
szerencsétlenséget  vagy  halált  is  oszthatnak.  A  történetekben  általában  színes  bőrrel  (kék  vagy  piros),
szarvval, vagy több karral és szemmel ábrázolják őket. Sok fajtája létezik, amelyek mind egyedi képességekkel
bírnak.

Csinszai
A Csinszai az istenek megbékítését szolgáló szertartás.  A szertartás részleteiről  nincsenek bővebb

információk, de több fajtája is létezett, mint például a Dzsicsinszai 地鎮祭. Különböző feljegyzések szerint a
szertartás során buddhista szútrákat énekeltek, mint az Antaku és a Dosoku szútra, utóbbi azonban sosem
került be a buddhista kánonba. Használtak továbbá ruhaanyagokat, kudzut és sinzat is.

Kaszai macuri
A Kaszai macuri egy békítő szertartás, mellyel a 4 irány védelméért, a kívánságok beteljesüléséért és

hosszú  életért  imádkoztak.  Baljós  előjelek  esetén  végezték,  melyet  az  onmjódzsik  élet  bármely  területén
találhattak, majd tabukat állítottak fel. Előző évben következett be az első tűzvész a város megalakulása óta,
így a kormányzat azonnal elrendelte, hogy küldjenek felajánlásokat országszerte a főbb szentélyekbe és a
császári  mauzóleumokba.  Nincsenek  részletes  feljegyzések  a  Kaszai  macuriról,  azonban  az  Abe  család
dokumentumaiban  megemlítik.  Eszerint  a  császári  palota  épületeinek  oszlopait  különleges  kardokkal
dekorálták ki, melyekbe feliratot véstek (pl.: „Kard, ami véd az ellenségektől”). A kard bal oldalába vésték a
kínai  három király  és  öt  császár  szimbólumait,  valamint  a  déli  sarkcsillag  jelképét,  sárkányok képeit  és
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mágikus amuletteket. A kard jobb oldalán helyezkedtek el az északi sark öt csillagjának és a Nagy Göncöl hét
csillagjának jelképei, a tigris képe, szintén mágikus amulettekkel. A feljegyzések szerint a tűz következtében
eltűntek a feliratok a kardokról, így új kardokat kellett rendelni. (Természetesen azt is megszabták, mely
napon  –  a  majom  napján  –  kell  elkészíteni  ezeket,  mely  a  taoista  hit  szerint  kedvező  nap  a  kardok
készítésére.)

Fudzsu
A  Fudzsu  a  mai  talizmánok  és  Omamorik  eredeti  formája.  A  mainál  bonyolultabb  formában

készítették el, és szútrákat illetve szanszkrit szövegeket írtak rá. Úgy hitték, ha magukkal hordják, az áldást
hoz rájuk. Több fajtája is létezett, volt, amit a házak belsejében ragasztottak ki, amit a folyón úsztattak, amit
elástak,  de  olyan  is,  amelyet  elégettek  és  a  hamut  italokba  keverték.  A  taoista  talizmánoktól  abban
különbözik, hogy ezeket összekapcsolták a különböző kézjegyekkel is. Katatagae helyett is használták, mert
úgy gondolták kikerülhetik vele a balszerencsét. Vörös tintával írtak rá, vagy ha nem volt vörös tintájuk,
akkor vörös papírra írtak.
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Az Ani Papirusz

Himnusz Ozirisz Un-Neferhez
II. jelenet

Írta: Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge
Fordította: Merityinepu 

Képek: Google képek, Wikimedia Commons

Egy himnusz Ozirisz Un-Nefer (1) dicsőítésére, a nagy istennek, ki Ab uban (2) lakik, a végtelenség királya, azṭ
örökkévalóság ura, aki évmilliókon áthalad létezésében.
Te vagy Nut (3) méhének legidősebb fia.
Geb Erpāt (4) nemzett Téged.
Te vagy az Urrt Korona (5) ura.
Te vagy Ő, kinek Fehér Koronája (6) fennkölt.
Te vagy az istenek és emberek királya.
Birtokodba nyerted az uralkodás jogarát és ostorát, és mennyei apáid rangját és méltóságát.
A szíved örömmel teli, ó Te, ki a holtak birodalmában (7) vagy.
Fiad, Hórusz, szilárdan ül trónusodon.
Trónodra emelkedtél, mint e u (8) ura, és mint a eq (9), aki Abüdoszban lakozik.Ṭ ṭ Ḥ
Általad fejlődik a Két Föld (10) az Igaz-beszéden keresztül, az ő jelenlétében, ki a Legtávolabbi Határ ura(11).
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Te, mint „Ta erstanef” (12), húzod meg vonalát annak, ami még nem jött létre.ḥ
Te, mint „Seker”(13), kormányzod a Két Földet Ma'at által.
Hatalmad széles körben elterjed, Te vagy ő, mint „Us r” (14), kit nagy félelem övez.ȧ
Létezésed, mint „Un-Nefer”, a dupla enti (15) végtelen számáig tart.ḥ
Hódolat Néked, Királyok királya, Urak ura, Fejedelmek fejedelme!
Nut istennő méhéből (16) uraltad a Két Földet.

ert földjeit (17) kormányoztad.Ȧḳ
Tagjaid ezüst-aranyok, fejed lapis-lazuli és fejed koronája türkiz (18).
Te vagy a millió évek nja.Ȧ
Egész tested átható (19), ó Gyönyörű Arc Tatjesertben (20)!
Adj  dicsőséget  a  mennyben  és  hatalmat  a  földön,  igaz-beszédet  a  Mennyei  Alvilágban,  és  erőt,  hogy
lehajózhassak a folyón (21) e u-ba (22) Élő Ba-lélek formájában, és adj erőt felhajóznom a folyón AbüdoszbaṬ ṭ
Benu (23) madár formájában, és adj hatalmat áthaladnom és eltávoznom akadály nélkül,  a Duat urainak
kapuin keresztül.
Legyen  nékem  kenyér  adva  a  Felfrissülés  Házában  (24),  és  sütemények  és  sör,  mint  síri  felajánlás,  és
engesztelő felajánlások nuban (25), és állandó tanyám Sekhet- aruban (26) búzával és árpával abban –Ȧ Ȧ
Ozirisz Kettősségének, az írnok Aninak.
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(1) Ozirisz egyik címe, melynek jelentése: „Jótékony Létezés”. Valószínűleg egy önálló istenség lehetett, aki
összekapcsolódott Ozirisszel. Alakja megtalálható pl. egy abüdoszi reliefen (Abydos, ed. Mariette, I, 40).
(2)Abüdosz egyiptomi neve (ʒb w)ḏ
(3) Az anyaistennő, aki megszülte Oziriszt, Íziszt, Nepthüszt, Széth-et és egyes források szerint Hóruszt és
Anubiszt is.
Egy nagyon régi titulus, amely olyasmit jelent: „a törzs örökletes (törzs)főnöke”. Ő az Ozirisz-körbe tartozó
istenek nagy őse.
(5) Az Urrt Korona a felségjog rendkívül régi szimbóluma. A szó valószínűleg predinasztikus eredetű.
(6)  A Fehér Korona azon törzsfői  koronákhoz hasonlatos,  amelyeket Közép-Afrika területén is  hordanak.
Valószínűleg az felső-egyiptomi koronáról lehet szó.
(7) Ez kezdetben csak Abüdoszt jelentette, de később, a holtak száma miatt, kinőtte határait és a Nílus egész
nyugati partját értették alatta. Ennek neve mentet, melynek kettős jelentése van: „a Nyugat” és a „RejtettȦ
Föld/Ország”.
(8)  Ez  a  Delta  vidékén  található  Busiris  városa,  amely  Alsó-Egyiptom  Ozirisz-kultuszközpontja  volt,  és
hasonló funkcióval is bírt, mint Abüdosz Felső-Egyiptomban.
(9) Nagyon régi kifejezés a „kormányzó” és „uralkodó” szavakra.
(10) Alsó- és Felső-Egyiptom, Észak és Dél.
(11) Nebertjer, az Univerzum ura. Azt is jelenti: „a teljesség ura”, amely már Ozirisz egyik titulusa, mikor
szétdarabolt részeit összeszedik és egyesítik.
(12) „A föld vezetője”.
(13) Egy ősi, különálló istenség, aki Memphisben volt a Másvilág ura. A halál megtestesítőjeként jelent meg
sokszor, így később sok attribútuma összekapcsolódott Ozirisszel.
(14) Az user (hatalom) és s r (Ozirisz) szavak összekapcsolása, amely a XVIII. dinasztia idején terjedt elȦ ȧ
Thébában. Wesirként is fordítják.
(15)A en periódus egyenlő 60 évvel,  ennek duplája 120 év.  Az ember a saját  létezésének idejét  évekbenḥ
számolja, de Ozirisz létezésének minden éve 120 évnek felel meg.
(16) Eleve elrendeltetett, hogy Ő fog uralkodni Egyiptomban.
(17) A Másvilág területei.
(18) Színeket kell érteni ezalatt, nem szó szerint ezekből a drágakövekből áll a teste.
(19) Ozirisz teste maga a világ.
(20) A szent föld, a Másvilág, Ozirisz birodalma.
(21) Az egyiptomiak úgy gondolták, hogy az áldottak lelkei idejük nagy részét az Ozirisz szentélyek és más
nagy istenek szentélyeinek meglátogatásával töltik. Így az élőknek lehetőségük volt újra találkozni velük a
szentélyekben a nagy fesztiválok idején.
(22)  Mind  Busiris,  mind  Abüdosz  Ozirisz-szentélyei  híresek  voltak  akkoriban,  így  gyakran  szerveztek
zarándokutakat mindkét helyre az egyiptomiak.
(23)  Egy  madárféle,  amiről  úgy  gondolták  általában,  hogy  egy  áldottá  vált  lélek  lakóhelyéül  szolgált.
Valószínűleg innen eredeztethető a görögök főnixmadara, amely az újjászületés és feltámadás szimbóluma.
(24) Más néven a Hűvösség Háza, amely a sírkamra egyik termét jelenti, valamint a Másvilág egyik területét.
(25) Heliopolis egyiptomi neve. Ani valószínűleg, thébai származása ellenére, szerette volna meglátogatni ezt
a várost, hogy együtt lakomázhasson a síri felajánlásokból az ott élő áldott lelkekkel és istenekkel. 
(26) A Nádak Földje, ahol az áldottak éltek és a ma'at növényt művelték, amely egyben az ételük is volt, és
ami Ozirisz testét is formálta.
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Tűz és jég: Nyárközép északon
Írta: Rebelheart

“Naggyá, dicsővé tesz a szerelem;
Nem szeme lát, csak szíve - s ez okon
Festik Cupídót szárnnyal, de vakon.” 

Így szól Shakespeare drámájában a hires idézet a vak szerelemről, mely tematikájában kapcsolódik
Szent Iván éjjeléhez, hiszen nyárközép ünnepe nem csak a szépirodalomban, de a való életben is jelen van.
Ezúttal a varázslatos Skandináviába kirándulunk gondolatban, hogy megtudjuk, északi szomszédainknál miért
bír ilyen kiemelt fontossággal ez a nap, milyen szokásokat őriznek a mai napig és mi az összefüggés az ász
Isten Baldur és nyárközép napja között. 

Dániában ezt az ünnepet Sankt Hans napjának hívják,és már az előtte lévő este már elkezdődik az
ünneplés. Az ünnep neve a régi norrön (1) nyelv “Jónsvaka” szavából eredeztethető, ami nem jelent többet,
mint a “Jon napi virrasztás” Itt a Jon a Johannes rövid formája, és így már érthető a dán “Hans” elnevezés is.
Sankt Hans napja minden évben június 24-e, ezért a 23 hivatalos elnevezése Sankt Hans aften, vagyis az
ünnep  előestje.  A  középkorban  ilyenkor  gyógyfüveket  gyűjtöttek  és  tábortüzeket  gyújtottak  és  ez  a  nap
egészen 1770-ig nemzeti ünnepé volt nyilvánítva. Az 1920-as évek környékén elkezdtek boszorkány bábukat
kötni a tábortűzre, hogy emléket állítsanak a boszorkányüldözéseknek. Dániában országszerte tartanak most
is  Sankt  Hans  ünnepélyeket,  óriási  tábortüzekkel,   piknikkel.  Ezek  a  programok  teljesen  ingyenesek,  a
koppenhágai Tivolit kivéve, bár ezek közül szerény véleményem szerint a skageni a leggyönyörűbb látvány.
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Svédországban az  ünnep  elnevezése  Mittsommar,  tehát  a  nyárközép  pontos  fordítása.  Eredetileg
Svédországban is június 24-én tartották, de mivel előszeretettel fogyasztottak pálinkát, gyümölcs cidert vagy
mézsört  ezen  az  ünnepen,  a  másnap
bizony  csúnyán  kitolt  az  ünneplőkkel.
Ezért 1952-ben elrendelték, hogy a június
24-ikéhez  legközelebb  eső  szombaton
tartandó a jövőben e társas mulatság. Az
ünnepi  alkohol  mellé  kerül  az  asztalra
speciális  pácolt  hering  félékből
(Svédország heringfogyasztásának 30%-
át  teszi  ki  ez  az  ünnep),  eper,  bogyós
idénygyümölcsök  illetve  újburgonyából
készült ételek. A néphiedelem a szerelem
éjszakájának  hitték,  ezért
népszerűségnek örvend az a népszokás,
hogy  a  hajadon  lányok  hét  vagy  kilenc
féle  virágot  összegyűjtve  és  ezeket
párnájuk  alá  helyezvén  éjszaka  a
jövendőbelijükkel álmodjanak. Manapság
a virág  szedést  néhol  felváltja  az,  hogy
szimbolikus  céllal  virágmintás  ágyneműt  húznak  erre  az  éjszakára.  Éppen  ezért  a  június  24-e  az  egyik
legkedveltebb nap esküvők megtartására. 

Dalarna környékén úgy tartják, hogy a Mittsommarkor font koszorút meg kell tartani egészen Yule-ig,
ahol is egy kád vízbe dobva és ebben megfürödve garantálja a “nyári energiákat és erőt” a sötét hónapokra
amíg ismét eljön a nyár. 

Norvégiában  is  szokás  a  tábortüzek  gyújtása,  bár  a  népi  hiedelem  ezt  az  éjszakát  az  ártó  erők
éjszakájának tartotta, s a tábortűz védelemként szolgált. A norvég nyelvújító Ivar Aasen azonban nem értett
egyet ezzel. Ő sokkal inkább úgy gondolta a régi vallásban keresendő a tábortűz szimbolikája. Baldur isten
haláláról szól egy Edda ének, melyben Baldur szörnyűséges álmot lát egyik éjszaka, a saját halálát álmodja
meg. Felkelvén elpanaszolja az álmát anyjának Friggnek s lévén Baldur az istenek kedvence, Frigg követeket
küld a világ minden tájára, hogy megeskessenek minden követ, tüzet, vizet, fémet, állatot és növényt hogy
nem fognak ártani Baldurnak. Asgardba visszatérvén az istenek remekül szórakoznak; Hiszen minden létező
dolog  a  világon  esküvel  fogadta,  hogy  nem  árt  Baldurnak,  az  istenek  körbe  állják  őt  és  dobálják
mindenfélével:  kővel,  kardokkal,  nyilakkal,  fadarabokkal  és  nagyon  élvezik,  hogy  nem  tudnak  ártani
Baldurnak. Ám Loki nem lenne a csínytevés istene ha trükkel nem húzná ki Friggből,  hogy a fagyöngyöt
elfelejtette megesketni,  mert azt kicsinek és gyengének tartotta. Egy fagyöngy ággal odamegy Baldur vak
testvéréhez Hodhoz, és megkérdezi tőle, hogy miért ilyen tiszteletlen Baldurral szemben, hogy ő nem dobálja
meg, mint a többi isten. Hod erre azt feleli nem tudja merre áll Baldur, így nem tud célozni. Loki a kezébe
adja a fagyöngyöt, és segít neki Baldurra célozni. Baldur ott helyben Holtan rogy össze, ahogy eltalálja a
fagyöngy ága. Erre az istenek olyan keserves sírásba kezdtek, hogy Frigg elküldetett Hel-be a holtak világába
Baldurért. Hel belement az alkuba, azzal a feltétellel, hogy ha minden élőlény olyan keservesen sír Baldur
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után ahogy mondják, akkor visszatérhet Asgardba az istenek közé. De ha akad akár cask egy is,  aki nem
siratja meg, akkor Helben maradnia egészen az istenek végzetéig. Így hát Frigg megint szétküldte követeit,
hogy sírjanak Baldur után. Sírtak a fák, sírtak a kövek, a folyók, a hegyek. Hazafelé úton találkoztak egy óriás
asszonnyal,  akinek  Thökk  volt  a  neve.  Amikor  elmondták  neki  a  kérésüket  az  óriás  asszony azt  felelte,
életében se érdekelte őt túlságosan Baldur, maradjon hát Helben Holtan. Így történt, hogy Baldurnak Asgard
történelmének legnagyobb viking temetését rendezték meg. Természetesen úgy tartja az ének, hogy az óriás
asszony nem volt más mint Loki, álcában. Ivar Aasen úgy gondolta, hogy a tűzgyújtási tradició a Baldur ének
előtt tiszteleg nem pedig a szerelem jelképe. 

Érdekes  megfigyelni  hogy  ez  a  pogány  ünnep  mennyire  a  tradicíó  része  Skandináviában.
Svédországban a május elsején állított májusfa is szerephez jut, hiszen ezt a férfiasság szimbólumot díszítik
fel  virágokból  font koszorúkkal,  színes pántokkal.  A természetvallások által  a középpontba helyezett  Nap
energia a Dalaarna környéki koszorúk felhasználásában gyönyörűen  szimbólumként visszatükröződik. Tehát
akármelyik  északi  országot  is  választjuk  úticélul,  biztosak  lehetünk  benne,  hogy  egy  tradicionális,  igazi
skandináv ünnepben lesz részünk. 

***
(1) Norrön: régi közös északi nyelv kb. 8. század tájékán 
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Márciustól októberig a kertben 
Április-május

Írta és képek: Eszter

Április és május, a természet és a kert szempontjából is a legfontosabb, legtermékenyebb időszakok
egyike.  A  növények  virágba  borulnak,  a  rovarok megkezdik  a  beporzást,  az  állatok  lassan járni,  élelmet
szerezni tanítgatják kölykeiket. Minden zöld, és élettől duzzadó, ha megállunk egy pillanatra, érezhetjük az
Istenek szerető, gondoskodó jelenlétét. 

Ahogy az előzőekben megemlítettem már, egy kerti barátot a sünt, szeretnék most szót ejteni egy
másikról, a méhről. Április elején, az első virágok megjelenésével megjelennek a méhek is a kertben. Bár
félelmetesnek tűnhetnek, és sokan tartanak a csípésüktől, a darazsakkal ellentétben ők nem támadnak, ha
nem háborgatják őket. Nyugodtan meg lehet velük lenni egy kertben, és érdemes is vigyázni rájuk, hiszen
nélkülük az emberiség sem marad fenn sokáig. Sok módszer van azonban, amivel segíthetjük őket. Egyik ezek
közül a rovar vagy méhhotel, amivel téli menedéket biztosíthatunk számukra. A meleg közeledtével egyre
kevesebb helyet találnak ahol ihatnak, ezt egy madáritatóval könnyen orvoslhatjuk. Tegyünk a vízbe kiesbb-
nagyobb köveket, hogy ezen megülve tudjanak inni, és ne fulladjanak meg. Ültethetünk méhbarát növényeket,
mint  a  nyáriorgona,  a  méhbalzsam  és  a  kakukkfű,  megkönnyítve  ezzel  az  élelemgyűjtést  számukra.
Amennyiben olyan helyen telepedett meg a raj, ahol zavarnak, vagy megvan a veszélye, hogy mi zavarnánk, és
ezzel magunkra haragíthatnánk őket, hívjunk szakképzett rajbefogót, akik élve elszállítják, és alkalmas helyen
szabadon engedik őket.
Vigyázzunk fokozottan a méhekre!

Április még nem hoz sok újdonságot, hiszen még minden csak növekedési fázisban van. Az egyedüli
figyelmünket annak kell szentelnünk, hogy ha nem esik elég eső ebben az időszakban, akkor már meg kell
kezdeni a talaj víz utánpótlását. Május elejétől lehet elkezdeni az ültetést. Ekkor érdemes gyümölcsfákat, és
zöldségeket ültetni, hiszen ekkor már ritkán jönnek talajmenti fagyok, amik árthatnak a növényeinknek. A
télire eltett dália gumókat is ekkor érdemes földbe tenni, hogy nyár végére teljesen ki tudjanak virágozni.
Amennyiben ültettünk tulipánokat,  érdemes felszedni  a  hagymákat,  hogy ősszel  újra  ültessük őket,  ezzel
megelőzzük, hogy a hagymák túl mélyre süllyedjenek a földben, és megrohadjanak. A növények tövébe is
érdemes  már  nézni  ilyenkor,  hiszen  megjelenhetnek  az  első  gyomok,  amiket  érdemes  kihúzni.  Jobb
odafigyelni erre, hiszen könnyen elszívhatják a vizet a növényeink elől. 
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Zöldségnevelés, magtól ágyásig: 

Amennyiben valaki  elkezdett  palántákat nevelni,  fontos,  hogy,  megerősítsük őket.  A fóliasátorban
nevelt palánták nincsenek hozzászokva a természeti körülményekhez, így az átültetés könnyen megviselheti
őket. Érdemes figyelni az időjárást, és egy napos, kevésbé hűvös napon kivenni őket a fóliából, és néhány
órára kiszolgáltatni őket az elemeknek. Ahogy nőnek, a szabad levegőn töltött órák száma növelhető, és egy
melegebb éjszakán akár egész éjszakára is kint hagyhatjuk őket. Ültetésre a legjobb időpont akkor érkezik el,
amikor az éjszakai hőmérséklet 10 fok fölé emelkedik, így már nem fagynak el a még érzékeny növények.
Virágok esetében érdemes az alsó levelek vonalában elültetni őket, így a száruk is képesek új gyökereket
növeszteni.  Zöldségek esetében az eljárás  hasonló,  kivéve a paradicsomot.  A paradicsomok szára nagyon
ellenálló, így érdemes az egész szárat a föld alá helyezni, hogy csak a legfelső 3-4 levelük látszódjon ki a
földből. Így gyorsabban nőnek majd, és a száraik is erősebbek lesznek. 

Tüskés szépségek - A kaktuszok szakszerű gondozása:

Elterjedt tévhit,  hogy a kaktusz egy nagyon egyszerű növény, „megölhetetlen”, elél  a legkevesebb
vízzel  is,  a  legmelegebb  szobában.  Van  azonban  néhány  szabály,  amiket  ha  nem  tartunk  be  kellő
odafigyeléssel, a növény nem él tovább néhány hónapnál.

Mint minden pozsgás, a kaktuszoknak is megvan a maguk életciklusa, amin minden évben keresztül
megy. Egy pozsgás éve április végén-május elején kezdődik, attól függően, hogy mikor vonulnak el a fagyok.
Érdemes  őket  kertben,  vagy  teraszon  tartani  a  nyár  idejére,  amennyiben  ez  lehetséges,  ha  nem,  egy
megfelelően napos és meleg ablakpárkány is megfelelő lehet. A növekedési fázisuk áprilistól szeptemberig
tart,  ekkor  képesek felvenni  a  vizet,  és  ezáltal  növekedni.  Októbertől  áprilisig  nyugalomba vonulnak,  és
egyáltalán nem vesznek fel  folyadékot.  Ha ebben az időszakban locsoljuk  őket,  a  víz  csak pangani  fog a
gyökereik között, és kirohadhatnak. Az ideális hely teleltetésre egy olyan szoba, ahol 10-15 Celsius fok, és
alacsony páratartalom van, így megelőzhetjük a kicsapódást. 

Nyáron,  amikor  ki  lehet  őket  helyezni,  érdemes  olyan helyet  választani,  ahol  7-10  óra  közvetlen
napfény éri  őket,  a megfelelő fotoszintézis beindítása miatt.  A föld,  amibe ültetjük őket, sem lehet teljes
egészében homok, hiszen az alig tartalmaz tápanyagokat. A legjobb föld a kaktuszok számára, 2/3-ad rész
kerti, vagy virágföldet és 1/3-ad homokot tartalmaz. 
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A homok nem az „otthonos érzés” miatt kell a kaktuszoknak, hanem a jó vízáteresztő képessége miatt.
Egy növény sem szereti,  ha pang a gyökerei között a víz, de a kaktusz kifejezetten érzékeny rá, könnyen
meghalhat  tőle.  Ha  nem  elérhető  tiszta  homok,  megfelelhet  a  kertészetekben  direkt  erre  a  célra  árult
kaktuszföld  is.  A  lakásban tartott  kaktuszoknak  tökéletes  lehet  a  műanyag  cserép,  amennyiben  az  alján
távozhat a felesleges víz. A lakáson kívül tartott kaktuszoknak a legjobb választás a kerámia cserép. A kerámia
magába szívja, és megtartja a vizet, így szabályozza a föld hőmérsékletét napközben. Kerámia cserépben nem
forrósodik fel a föld, és nem hal meg a növény. Érdemes egy nyáron kétszer tápos vizet adni nekik, hogy
szebb virágokat hozzanak. 

Az  ültetésnél  vigyázni  kell,  hiszen  könnyen  sebeket  ejthetnek  rajtunk.  Érdemes  evőpálcicákkal  (nagyobb
kaktuszok  esetén  botokkal)  alátámasztani  két  oldalán,  hogy  ne  kelljen  megtartani,  és  a  kaktuszt  teljes
hosszában kiemelkedjen a földből. Az ültetés végén célszerű apró kavicsokkal körbe szórni a növényt, hogy
locsolásnál  (kint  tartott  kaktuszok  esetén  esőnél)  ne  verje  fel  a  földet  a  víz  a  növényre.

Ferrocactus Gracilis ültetése lépésről lépésre:
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Kaktuszvirágok:
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A Wicca rövid története
- Wiccafé összefoglaló -

Írta: Daphne
Kép: Google Képek

Tradíciónk májusban Wiccafét  tartott  a Discord
szerverünkön,  ahol  Saddie  LaMort,  a  Berkano  főpapja,
bevezető  előadást  tartott  a  Wiccáról.  Annak  ellenére,
hogy  a  vírus  miatt  ezúttal  nem személyesen zajlott  az
esemény,  nagyon  jól  éreztük  magunkat,  és
reménykedünk  benne,  hogy  hamarosan  személyesen  is
találkozhatunk.  Addig  is,  íme  az  összefoglaló  az
előadásról:

A  Wiccát  emlegetve  Tradicionális  Wicca
körökben előkerül Gerald Gardner neve, ami érthetetlen
lehet  azok  számára  akik  mostanában  kezdtek  el
foglalkozni  a  témával,  vagy  nem  jutottak  megfelelő
forrásokhoz, hiszen nagyon elterjedt tévhit, hogy a Wicca
egy ősi vallás, mely a boszorkányüldözések végével újra
köztudatba került.

A  történet  azonban  nem  Gardner  nevével  kezdődik,  hanem  François  Rabelais-vel,  a  legnagyobb
francia  humanista  íróval,  aki  öt  regényes  sorozatának  első  részében  (1534) a  humanizmus  neveltetési
eszményeit  taglalja,  miszerint az az ember aki jól  van nevelve,  megfelelő  oktatást  kapott  és  jó  családból
származik, magától jót cselekszik. Ennek egyetlen gátja a szabályok áthágásának kísértése, tehát ha nincsenek
szabályok, nem kerül sor rossz cselekedetre. Bemutatja még a könyvben a Thelema apátságát mely a “Tedd,
amit akarsz!” alapelvén működik.

Ugyanehhez a gondolatmenethez tartozik még Aleister Crowley és a Thelema megalapítása, melynek
alapgondolata a “Tégy amit akarsz, lesz a törvény egésze”.  Ezek tekinthetőek a Wicca Intelem elődeinek,
melyre később még kitérünk.

Gerald  Brosseau  Gardner  1884-ben  született  Liverpool  mellett,  jó  módú  családba.  Mivel  gyenge
egészségű, beteges gyerek volt, a nevelőnőjével utazgatott melegebb klímájú országokba, mely kedvezett az
asztmájának. Mikor nevelőnője megházasodott, vele költözött Ceylonra, de volt Borneón és Malajziában is.
Mindezen  helyeken  megismerkedett  és  összebarátkozott  a  bennszülöttekkel,  mert  nem  jellemezte  az  a
rasszizmus, ami legtöbb kortársát. Tőlük tanulta meg a szent kés készítését, melyről könyve is megjelent.
Eközben amatőr archeológusként is működött, Iránban segédkezett egy templom kiásásában, ahol találtak egy
oltárat Isten feleségének Asherah-nak. Gardnerre inspirálóan hatott az Istennő koncepciója.
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Gardner nyugdíjas korára tért vissza Európába, amit be is utazott, mágiához kapcsolható személyeket
ismert  meg.  Angliába  visszatérve  megkedvelte  a  naturizmust,  megismerkedett  a  Luciferiánus  vallással,
valamint találkozott a Rózsakeresztesekkel, akik állítólag beavatták a boszorkány kultuszba.

 1947-ben levelezésbe  kezdett  a  már  említett  Crowley-val,  akinek  tanácsára felveszi  a  kapcsolatot
Harry “Dion” Bynghammal (az Order of Woodcraft Cavalry rend már lemondott vezetője volt ekkor, akik
Sandy Ballsban találkoztak rendszeresen), akivel összeállítottak egy boszorkány kultuszt. Ezután jogot kapott
hogy megalapítsa az Ordo Templi Orientis helyi ágát, melynek rituális szövegeit felhasználta a Wiccában is,
mivel nem volt jó író.

1947-ben  elköltözött  Londonba,  ahol  megalapította  a  Bricket  Wood  Covent,  és  beavatta  Doreen
Valientét, aki ki is gyomlálta Crowley szövegeit az Árnyak Könyvéből, mert nem kedvelte szerzőjüket. Egyéb
avatottak voltak még Monique Wilson, Dayonis és Lois Bourne. A Wiccában eredetileg hat ünnep volt, viszont
a druidáknak is voltak saját ünnepeik, és hogy együtt ünnepelhessenek, kidolgozták a nyolc ünnepből álló
évkört,  ami manapság nagyon elterjedt  újpogány körökben.  Így alakult  ki  a  Gardneriánus Wicca,  melyet
eredetileg Witchcraftnak hívtak, követőjét Witchnek, és ezen összességet Wiccának. 

Az Alexandriánus Wicca Alex Sanderstől  eredeztethető,  aki  hozzájutott  egy Árnyak Könyvéhez,  és
abból dolgozva a Gardneriánus Wiccához hasonló Tradíciót hozott létre. Az Alexandriánus és Gardneriánus
Wicca irányzatokat nevezzük Tradicionális Wiccának, mert manapság a sok neopogány vallású ember hívja
magát Wiccának.

Ezután Raymond Buckland vitte el Amerikába a Gardneriánus Wiccát, ahol éppen tombolt a New Age.
Ebben az időszakban fogékonyak lettek az emberek az új vallásokra, például a Buddhizmusra, és a Wicca
teljesen beleillett ebbe a képbe. A nyílt rituáléknak köszönhetően a Wicca elterjedt, majd egészen át is alakult,
hiszen Buckland egyedül nem tudott avatni, ezért megalapította a Seax Wiccát, melyben létezik önavatás. A
Witchcraft  pedig  olyannyira  megtetszett  az  embereknek,  hogy avatás  nélkül  is  elkezdték Wiccának hívni
magukat.  Az  amerikaiak  szívében  élő  mélykeresztény  érzések  mégiscsak  tiltották,  hogy  witch-ként
hivatkozzanak magukra. Ugyancsak a keresztény megszokások okozzák a Wicca Intelem félreértelmezését,
illetve törvényként kezelését, mert úgy érezték, a vallásnak szükséges rendelkeznie előírásokkal. Az intelem
ugyanis így hangzik:  "An Ye Harm None, Do What Thou Wilt", ami lefordítva annyit tesz; Ha azzal nem
ártasz,  azt  tégy amit akarsz. Ez nem azt jelenti,  hogy ártani nem szabad, arról  szól,  legyünk tisztában a
cselekedeteinkkel, és annak következményeivel. Ezt követően még száz és száz féle Wicca irányzat jött létre,
melyek összességét neoiccának nevezzük.

Mindezt összefoglalva, a Wicca egy misztérium vallás, mely avatáson alapul, és az Istenpár kiléte
avatási titok. Az avatásnak több szerepe is van, azáltal nyerhet valaki befogadást a Wiccába, egy felajánlkozás
az  Istenpárnak.  Része  a  misztérium  megtapasztalása,  titoktartási  eskütétel,  valamint  a  coven  magasabb
energiaszintre emeli az avatandót, az Istenpár pedig elfogadja.

Ezzel szemben a neowiicca irányzatok a természetvallás kategóriájába esnek, a gyakorlók sokszor
magányosan űzik. Mindenki magának keresi a tudást, választ Istenpárt, önavatást tesznek, ami valójában egy
felajánlkozás az Isteneknek, mert az avatás többi funkcióját nem lehet megvalósítani önállóan.
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A nők démonizálása a judeokeresztény
gondolatkörben

Írta: Rigor Mortis
Képek: Google Képek

Az ősi természetvallásokban, több ezer évvel ezelőtti archaikus társadalmakban – bár mai szemmel
furcsa – a nők voltak szakrálisan,  spirituálisan és gyakran szociálisan is kiemelt  helyzetben,  úgynevezett
matriarchális berendezkedés volt  érvényben. A közösséget általában egy öregebb nő vezette,  spirituálisan
mindenképp,  és  a  leszármazás  is  női  felmenők  alapján  történt.  Ezen  kívűl  voltak,  sőt  a  mai  napig  ősi
kulturákban fontos a polaritás, az, hogy kell a Férfi és a Nő, a Yang és YIn, amely felé egyik sem rendelhető a
másik, sőt, nem is létezhet egyik a másik nélkül, illetve mindkettő tartalmaz az ellenkező princípiumból, a
kulcs pedig az egyensúly. Gondoljunk csak a wicca Istennőre és Istenre.

Szakralitás téren azonban a nők valamelyest mindig kiemelkedtek a férfiak közül. Ez azért lehet, mert
a női princípium fő jellegzetességei azok, amely a nőket spirituális lénnyé teszi: a női őselv, az Erosz, ami a
tudatalattit képviseli, az érzelmeket és érzéseket, a formát és a passzivitást. Ezzel szemben a férfi őselv, a
Logosz, a tudatosságot, a racionalitást, a logikus gondolkodást, a cselekvést és az erőt. Nem csoda hát, hogy az
ősi  civilizációkban,  a  primitív  törzsektől  egészen  a  legarchaikusabb  városállamokig,  a  női  szerepkörbe
tartozott az istenségek előtti hódolás, papnőség, közvetítés a világ és a felsőbb szintek között. Ettől független
sok ókori közösségben megbecsülték világi síkon is a női nemet, a keltáknál például a híres-neves druidák
sorai  közt  is  sok  nő  volt,  de a  köznép asszonyai  is  birtokolhattak,  harcolhattak  és  szabadon elválhattak
férjeiktől. Számos mondában találkozhatunk félelmetes, erős istennőkkel, mint a walesi Cerridwen, vagy az ír
Morrighan, akik nagy hatalommal bíró asszonyokként tűnnek fel e történetekben. 

Azonban  ha  megfigyeljük  a  zsidó  vagy  a  keresztény
vallást,  nők  nem,  vagy  csak  alig  kapnak  szerepet  a
szertartásokban illetve az egész hitrendszer értékbeli különbséget
tesz  a  nemek  szerint.  Ez  nem  is  csoda,  hiszen  a  bibliai
teremtéstörténet is erősen nőellenes, hiszen az almát Éva kínálja
Ádámnak, amiért Isten megátkozza, hogy ura és parancsolója a
férfi legyen. Sőt, eleve Isten Ádámot teremti a maga képmására,
Éva Ádám oldalbordája, aki alárendeltként, segítőtársként „jár” a
férfinak.  Sokan  úgy  tartják,  hogy  egy  apokrif  irat  szerint
Ádámnak az első, vele egyenrangú asszonya Lilith volt, akit Isten
magához  hívatott,  és  közölte  vele,  hogy  minden  téren  be  kell
hódolnia Ádámnak. Ezt ő nem fogadta el, mert az agyag, amelyből
formálták,  a  lázadó Samael  angyal  nyálával  volt  megmérgezve.
Lilith száműzetve a sivatagba menekült. Ott minden nap több ezer
keveréklénnyel  egyesült  és több ezer gyermeket nemzett  velük.
Ádám  magányosságra  panaszkodott  Istennél,  aki  erre
megteremtette Ádám oldalbordájából Évát. Évát. Ebből is látszik,
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hogy már a zsidó vallásban is elképzelhetetlen volt  ha egy nő nem
hajtja  magát  alá  a  férfi  uralomnak,  és  ha  mégis  ezt  teszi,  az  csak
valami nagyon onosz, nagyon démoni dolog miatt lehetséges. Azonban
Lilith történetét  minden valószínűséggel csak i.u.  1000 évvel  „írták
hozzá” a zsidó apokrif történetekhez, így eléggé megkérdőjelezhető.
Nőellenes  verseket  azonban  később  is  felfedezhetünk  a  Bibliában,
például  az  Ujszövetség  Timóteushoz  írt  levélben:  „  Az  asszony
csendben  tanuljon,  teljes  alázatossággal.  A  tanítást  azonban  az
asszonynak nem engedem meg,  sem azt,  hogy a  férfin  uralkodjék,
hanem  legyen  csendben.  Mert  Ádám teremtetett  először,  Éva  csak
azután, s nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és
ő esett bűnbe. Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad
józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben. „ - ebből is kitűnik,
mennyire előítéletes volt a korszellem a nőkkel kapcsolatosan. Kr. u.
6-700 körül, tehát a kora középkorban még parázs viták folytak arról
is, hogy a nőknek egyaltalán van e lelke! Ez nagyon nagy elszakadás
az ősi-ókori matriarchális berendezkedésű társadalmaktól….És mivel
ez a Bibliában van benne, konzervatívabb keresztény körökben még
mindig  tartja  magát  a  szélsőségesen  patriarchális  rendszer.
Mondhatni  a  judeokeresztény  és  fiatalabb  „testvére”  az  iszlám  a
férfiak uralta vallás, ami később igencsak rányomta a bélyegét a nők
kulturális megítélésére és nyomja rá mind a mai napig.

A korai kereszténység igyekezett a pogány ünnepeket beilleszteni a
saját  ünnepei közé,  keresztény tartalommal feltölteni azokat.  A kor

derekán azonban kezdték az  akkori  teológusok és  az  egyház  kirostálni  a  nem keresztény  elemeket  ezen
napokból. Míg a legtöbb pogány vallásban a boszorkányok jó vagy neutrális, természetfeletti képeségekkel
rendelkező, nagy tudású, bölcs asszonyok voltak, addig a tömeghisztériává fajult perekben ezeket a nőket a
„Sátán szeretőinek” tartották,  kiirtandó gonosznak.  Az  antik  mágikus hiedelmekből  és  az  archaikus  népi
mitológiákból  a középkor folyamán egy olyan új boszorkányhit  formálódott,  amelyben az ördöggel  kötött
szövetség lett a központi elem. Míg a kora középkorban a zsidókat és az eretnek szektákat üldözték hatalmas
hévvel, addig a kor közepén a hit ellen egyetemesen szerveződött, egy nagy szekta képévé változott, amelybe
beleszövődött  a  boszorkányokról  és  démonokról  szóló  népi  elképzelés.  Mivel  a  boszorkánykultura  és  a
kereszténység  ellentmondásosnak  bizonyult,  ennek  a  kölcsönhatása  lett  az  Egyház  által  indított
boszorkányüldözés, amely egészen a 18. századig tartott, milliók, főként nők életét követelve. Mivel a régi
pogány szokások, és pogány hitet teljes mértékben ördöginek bélyegezték, ezért a boszorkányok, mint a régi
vallások papnői, fő vetélytársnak számítottak, és így avanzsálódtak az új vallás ördögeivé, kiirtandó gonosszá.

„Ha valami boszorkány találtatik, vigyék a birák törvénye szerint az egyház eleibe és bizzák a papra, hogy
bőjtöltesse és oktassa hitben: bőjtölés után pedig menjen haza.”

Szent István király dekrétomainak második könyve
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A pogány vallások papjai, papnői ellen valóságos hadjárat indult. Megvádolták a javasasszonyokat,
gyógyfüves  embereket,  hogy  terméketlenné  teszik  az  asszonyokat,  elapasztják  a  kismamák tejét,  rontást
hoznak a jószágra, stb. A boszorkányság másik része pedig a szexualitás volt, ugyanis a keresztény és a zsidó
vallásokban a női szexualitás tabu és bűn volt. Nem hiába, a boszorkányok az ördöggel háltak, és a rontásaik
zöme is erre hatott ki leginkább: terméketlenséget, impotenciát okoztak, a házastársak közt viszályt szítottak.
A boszorkánysággal  vádolt  nők többsége azonban ártatlan hívő nő volt,  aki valamilyen módon kilógott  a
tömegből, különleges szépsége vagy okossága miatt. Voltak akik megközelíthetetlenségük, különcségeik miatt
égtek halálra, netán esetleges szakmai tudásuk miatt (voltak bábaasszonyok akiknél kevesebb gyermek halt
meg szülés közben, ez már okott adott rá, hogy mágjára küldjék.) Ha a közösség megbélyegezte az adott nőt
(ritkán férfit) mert nem követte a társadalmi normákat, túl eszes volt, vagy nem engedelmeskedett a férjének,
számíthatott rá, hogy boszorkánynak fogják kiáltani. 9 millió nő vesztette így életét a 14. és 17. század között.
A zsidó vallásban a mai napig ki vannak tiltva a nők a férfiak imádkozó közösségéből és a zsinagógában
elszeparálva egy paraván mögött kell helyet foglalniuk. 

Mind  a  római  katolikusnál  mind  a  protestánsoknál  a  presbiterek  és  az  úrvacsorában  segítkező
emberek a  hagyomány szerint  mind férfiak.  A  katolikus vallásban csak férfiakat  avathatnak  pappá,  és  a
liturgikus szövegekben is „Isten fiai” szerepelnek. Alapvetően a kereszténységben a férfi a normatíva, Isten
képmása, földi helytartója, míg a nő egyfajta alárendelt segítőtársa a férfinak. A patriarchális teológiákban az
emberiséget nem reprezentálhatja Nő, csakis a Férfi. A Nő és a Gonosz összekapcsolása, mint említettem, már
a zsidó és ókeresztény szövegekben is összekapcsolódik. A nő szakítja le a Minden tudás fájáról az almát,
aminek a Paradicsomból való kiűzetés lesz a következménye, A Gonosz a nőt választja eszközéül aljas céljának
eléréséhez.  A  keresztény  hagyományban a  mai  napig  a  női  nemet  a  bűnnel,  a  Sátánnal  és  a  kísértéssel
azonosítják. Míg a férfi spirituális, tudatos cselekvő, és isteni, addig a nő testi, anyagi, és szigorúan e világhoz
rendelt. Eszerint a nézet szerint a női nem felelős érte, hogy a Gonosz a világra került, és emiatt kollektíven
bűnösek, és ezért tudniuk kell hol a helyük. A patriarchális vallások felszólítják a nőket, hogy akaratlagosan
engedelmeskedjenek  a  férfiaknak  egyfajta  vezeklésként,  és  fogadják  el  előre  meghatározott  és  nem  túl
változatos nemi szerepüket. A judeokeresztény elvek szerint a dolguk a gyerekszülés, a ház körüli teendők, és
kötelességük  féket  tenni  a  szexualitásukra  valamint  mindenben  engedelmeskedni  férjüknek,  lesni
kívánságaikat. Így a keresztény és zsidó erkölcsi rendszer teret enged az áldozathibáztatásnak, például ha egy
nőt bántalmaznak, annak biztos jó oka volt, kirívóan öltözködött, stb.

A papi szerepkör is  más a pogány
vallásokhoz  képest  a  judeokeresztény
vallásokban. Bár ma már több felekezetnél
lehet női prédikátor a zsidó és a keresztény
pap  alapvetően  férfi,  a  fent  részletezett
okok miatt,  sőt a szertartásban részt vevő
ministránsok,  presbiterek de alapvetően a
kórus is férfiakból – fiúkból áll.
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A Szegedi boszorkánypörök
Írta: Eszter

Képek: Google Képek

Előzmények: Heinrich Kramer Institoris és a Malleus Maleficarum 

Az emberiség létezését mindig is kísérte, az ismeretlentől való félelem. Kódolt ösztön az, amely arra
sarkallja az embereket, hogy amit nem tudnak megérteni, arra magyarázatot keresnek, ám ha nem találnak,
ott a kíváncsiság helyét átveszi a félelem. Ilyen a természetfelettitől való rettegés is, amely a mai modern
korra már szelídült,  és sokaknál  már inkább szkepticizmusként jelentkezik. Ám ez nem volt  mindig így.  
A  XIV.  századi  Európát  szinte  teljesen  romba döntő  pestisjárvány ellen  a  kor  embere  az  egyháztól  várt
védelmet,  így  Európa-szerte  felálltak  a  ma  Inkvizícióként  ismert,  statárium  útján  törvénykező  egyházi
csoportok.  A  járvány,  és  a  káosz  előidézőiként  megnevezett  pogányok,  „boszorkányok”  és  „eretnekek”
módszeres levadászása és megsemmisítése ekkor vette kezdetét. Az Inkvizícó nem ismert kegyelmet, és a
lehető  legbrutálisabb  eszközökkel  és  módszerekkel  üldözte  az  egyház  ellenségeinek  tartott  egyéneket.  

A boszorkányüldözések legfőbb „bibliáját” a Malleus Maleficarum (németül „Hexenhammer”, teljes
címén  „Malleus  maleficarum  maleficas  et  earum  haeresim  ut  phramea  potentissima  conterens”  vagyis
„Boszorkányok pörölye,  mellyel  minden boszorkány és az ő eretnekségük hathatósan eltiporható” először
1487-ben  jelent  meg,  egy  tapasztalt  Domonkos-rendi  inkvizítor,  Heinrich  Kramer,  latin  nevén  Henricus
Institoris  tollából.  A  szerző  maga  is  elkötelezett  „boszorkányvadász”  és  inkvizítor,  a  Római  és  Német
Inkvizíció  alkalmatlanságát fájlalva jelentette meg művét,  melynek kiadását egy Insbruckban felsült,  és  a
vádlott felmentésével végződő boszorkányper előzte meg, és írási, valamint nyomtatásba kerülési folyamatait
is viharos események kísérték. Kramer, tartva a közvélemény kritikákjától, maga mellé veszi Jacob Sprenger
professzort,  a  Kölni  Egyetem  köztiszteletben  álló  teológusát,  kritikai  ajánlást  szintén  a  Kölni  Egyetem
professzoraitól  csikar  ki,  majd  a  teljes
kredibilitás  érdekében  pápai  bulláért
folyamodik  a  Szentszékhez,  bár  egyre  több
szakértő  hajlik  a  spekuláció  felé,  hogy
Institrois sosem kapott áldást az egyházfőtől,
és a mű elején található bulla hamisítvány. A
könyv  a  Speyeri  nyomdában  nyeri  el  végső
formáját,  először  mintegy  150  példányban.
Tartalma  pedig  igen  beszédes,  és  morbidul
részletes.  A  könyv  első  felében  hosszan
taglalja  a  nők  perverzióját,  a
szexualitásukban  gyökerező  veszélyt,  azt,
hogy  a  nők  testiségében  olyan  bűnök
gyökereznek,  amely  egyenes  út  az  ördögi
praktikákhoz, és mivel természetüknél fogva
akaratgyenge és befolyásolható a gyengébbik
nem  minden  képviselője,  így  az  Ördög
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könnyebben csábítja őket magához. Kramer izzó gyűlölettel beszél a nőkről, és a tisztátalanságukról, férfit
pedig semmilyen körülmények között  nem említ  meg, mint boszorkány.  A második részben felhajt szinte
minden Bibliai részletet, és nem egyszer pogány írásos emléket, amellyel a boszorkányság létezését, a nők
istentelen voltát, és veszélyüket támasztja alá. A könyv harmadik része pedig világos utasítás a papoknak,
inkvizítoroknak,  és  világi  bíráknak,  a  boszorkányperek  indítására  és  lefolytatására,  a  vádemeléstől  a
kivégzésig.  Részletekbe  menő  kegyetlenséggel  ír  le  minden  kínzást  és  próbát,  amellyel  kicsikarható  a
vádlottakból a vallomás. Egyértelműen a testi fenyítés, és a már elviselhetetlen fájdalom okozása a cél, hiszen
van az a fájdalom intenzitás, ami hatására minden vádat beismer a kínzott. Kramer őrülete, és nők iránti
gyűlölete szülte a Malleus Maleficarumot, amivel útjára indult a „boszorkányhisztéria”, amely hosszú évekre
megfertőzte Európát, és Amerikába is eljutott.

A Szegedi boszorkányper: 

Bár a legismertebb boszorkányper az 1692-es salemi volt, hazánkat sem kerülte el a pánik. A magyar
népi hitvilág megannyi lénye közül az egyik a boszorkány, ám a szó jelentése az évszázadok során jelentős
átalakuláson ment keresztül. A „boszorkány”, török eredtű úgynevezett jövevényszavunk eredeti, a Hódoltság
ideje alatt élt török nyelvben a „nyomó”, „aki lenyom” jelentésekkel bírt. Magyarországra mintegy százéves
„késéssel”  ért  el  a  boszorkányhisztéria,  így  az  első  boszorkányper  (magyarosan,  és  a  továbbiakban:
boszorkánypör) Kolozsváron Botzi Klára ellen folyt, 1565-ben. 

A legszomorúbb magyar boszorkánypörre Szegeden került sor, 1728 július 23.-án. Ez volt az utolsó
olyan magyar eljárás, ami halálos ítélet kiszabásával,  és végrehajtásával zárult.  A szomorú eseményekhez
társadalmi  folyamatok  hosszú  sora  vezetett.  Az  1686-ban  a  török  hódoltság  alól  felszabadított  Szegeden
nagyon  nehéz  volt  az  élet.  Megnőtt  a  koldusok,  és  nincstelenek  száma,  a  városi  tanács  folyamatos
összetűzésekbe került a szerb határőrséggel, a magyar lakosság és az újonnan betelepült szerb, horvát, és
németajkú kisebbségek között folyamatosan voltak a belvillongások, és a viszályok, a királyi kamara emberei,
és  a  várbeli  tisztek  hatalmaskodtak  a  város  lakossága  felett.  1712-ben  árvíz  puszított,  1713-ban  pedig
zavargások törtek ki. A 20’-as évekre csak fokozódott a nyugtalanság, hiszen aszályos évek követték egymást,
a városi magtárak üresek voltak. Az 1728-as év különösen aszályosan indult, kora tavasztól egyetlen csepp eső
sem esett,  a  várva várt  eső helyett  pedig jégverés pusztított  a térségben.   A város papsága,  és  lassan a
polgárok is elkezdték a gonosz erőket, sőt egyenesen az Ördögöt emlegetni. Úgy gondolták, boszorkányok
megszentségtelenítették  a  szent  ostyát,  ezért  fordult  feléjük  Isten  haragja.  Ezeket  a  rémhíreket
alátámasztotta, hogy Kökényné Nagy Anna bábaasszonyt a pap három ízben elzavarta a gyóntatószékből. 

Kökényné  ellen  1726-ban  már  folytattak  egy  pert,  melynek  során  többen  azt  vallották,  hogy  a
szülésnél  segédkező  bába  „felhasogatott”  egy  várandós  asszonyt.  Több  tanú  vallomása  szerint  Kökényné
boszorkányos  életű  volt,  a  már  emlegetett  terhes  nő  csecseőjét  pedig  „darabokban  szedte  ki”  az  anyja
méhéből, és később maga az anya is elhalálozott. Abban a perben nem született ugyan ítélet, ám már akkor
Makón végre hajtották az idős asszonyon a vízpróbát. Több feljegyzés is úgy írja, hogy az asszony később azt
mondta „a makóiak megadták az árát, így Kökénynét onnantól kezdve a törvényszék boszorkánynak tartotta,
éppen  ezért  az  1728-as  perben  már  kulcsszerepet  játszott.  A  börtönben  Kökényné  megnevezte  a
„boszorkányhadsereg” további  tagjait,  a  vele  baráti-jóviszonyt  ápoló  régi  ismerősei  közül.  Megfigyelhető,
hogy a vádlottak között egyetlen egy 50 év alatti polgár szerepel csupán, és a legtöbbjük szegény sorban élet. 
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A Kökényné Nagy Anna által megnevezett vádlottak listája a következő: 
-  Rózsa  Dániel,  martonosi  születésû,  82  éves,  a  város  egyik  legvagyonosabb  polgára,  a  boszorkányok
kapitányának vallották.
- Széll Zsuzsanna, Rózsáné, mint pohárnok szolgált a seregben.
- Katona Ferenc, 60 éves, õ volt a zászlótartó.
- Borbola Ferenc, kecskeméti származású, hadnagynak tartották.
- Kovács Pál, pétervásári, a koldusok felügyeletével volt megbízva.
-  Nagy  Anna,  elõbb  Kökény  András,  utóbb  Giliczó  János  felesége,  Rózsa  bíztatására  lett  boszorkány,
bábáskodott, gyógyított, a legtöbb rontást õ tette, Makóról elûzték, Békés-megyei származású.
- Jancsóné Szanda Katalin, Heves-megyébõl jött Szegedre, õ is gyógyítással foglalkozott.
- Tóth Erzsébet, Danyi János özvegye, 27 éve boszorkánykodott.
- Dancsó János, Heves-megyébõl, koldulásból tengõdött.
- Dancsóné Hisen Borbála, árokszállási, 65 éves, a "templom szegényei" közé tartozott.
- Koncz Sára,  Végh István felesége Rohonkánénak is hívták, Turáról  való,  29 éves,  õ volt a legfiatalabb,
terhesnek vallotta magát.
- Korcsek Zsuzsa, Tóth Ádámné, Nagykátáról való.
-  Köre Ilona,  Pálfiné,  akit Kerelának hívtak, bábasággal foglalkozott, fiát Pálfy Ferencet is gyanúsították.
Kerelára sokan haragudtak, féltek a nyelvétõl, valószínûleg megfojtották a börtönben.
- Csikós Jánosné, Erme Örzse, a vizsgálat ideje alatt meghalt.
- Barak Margit, Dogonics Mihály özvegye.
-  Horváth  Mátyás  özvegye,  Örzse,  Bogadussánénak  hívták,  erdélybõl  származott  Szegedre,  ládájában
megtalálták a szent ostyát.
-  Malmos Katalin, Légrádi János özvegye, szegedi, állítása szerint senkinek sem ártott, rajta nem találták
meg a pecsételés nyomait.

A hatóság elrendelte a vízpróbát. A foglyokat kivitték az Alsó-Tiszapartra, s a sziget innensõ oldalán a
keskenyebb és sekélyebb mederben összekötözve vízbe mártották õket. Három idõs asszony vízbe fulladt, a
többi  részben  lemerült,  részben  a  felszínen  maradt.  (A  vízbe  fulladtak  holttestét  is  -  noha  a  vízpróba
ártatlanságukat  bizonyította  -  késõbb  megégették,  mint  boszorkányokat.  Már  ez  is  azt  mutatta,  hogy  a
hatóságok  mindenképpen  máglyára  akarták  juttatni  a  vádlottakat,  s  még  az  akkoriban  szokásos
bizonyítékokra és korlátozásokra sem voltak tekintettel.)
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A vízpróba után újra kihallgatták a rabokat, most már kínzást is alkalmaztak, Carpzovius munkáját
használták kézikönyvként (Benedictus Carpzovius, a lipcsei egyetem jogtanára, (1595-1660), Praxis Criminalis
c. mûvét alkalmazták). Így most már sikerült beismerõ vallomást szerezniük. Kökényné bevallotta (négyszer
kínozták  meg),  hogy  eladta  lelkét  az  Ördögnek,  eljárt  a  boszorkányszombatra,  rontott,  varázsolt,  stb.
Megnevezte társait is, köztük több javasasszonyt, koldust, és a város leggazdagabb emberét, a volt fõbírót.

Rózsa  Dánielt  is  feleségestül.  Kökényné  és  késõbb  a  többi
vádlott  is  azt  vallotta,  hogy  a  82  éves  Rózsa  volt  a
boszorkánykapitány. Elmondták, hogy szerzõdést kötöttek az
ördöggel,  aki  bakkecske  (vagy  bika)  alakjában  jelent  meg
elõttük,  megcsókolták  a  homlokát  és  a  farát,  megtagadták
Istent,  az  Ördög  ezután  emberi  alakban  közösült  velük.
(Tehát  szabályos  boszorkányszombat,  ahogyan  az  a
"Boszorkányok  pöröjében",  és  Carpzoviusnál  olvasható.)
Azért  léptek  kapcsolatba  a  Gonosszal,  mert  jobb  életet,
gazdagságot akartak. Sok kárt okoztak, gyermekeket, terhes
asszonyokat  rontottak  meg,  a  szentelt  ostyát  nem  tudták
lenyelni,  ezért  kiköpték,  elásták,  egy  gyereknek  levágták  a
fejét,  helyette tökbõl csináltak neki fejet,  az igazi koponyát
elásták,  hogy  ezzel  szárazságot  okozzanak,  az  esõt  eladták
"Törökországra",  a  gabonát,  halat  is  eladták  ugyanoda,
részben  egy  akó  pénzért,  részben  bolháért.  Rostán  vagy
dióhéjon átkeltek a Tiszán, e különös jármûben hatvanan, sõt
százan  is  elfértek,  háromszor  évente  a  Gellért-hegyre
repültek. A kapitány ott paszományos ruhát viselt, de utána
semmivé  lett,  az  ott  használt  ezüst-arany,  pohár  ganajjá
változott.  Fényes,  aranyos zászlójuk van az  Ördög képével,
dióhájban õrzik. Az egyik boszorkány még azt is bevallja, tud
tyúktojás tojni, abból él, hogy ezekkel kereskedik.

A vallomásokból kitûnik, hogy a bírák azt szedték ki a vádlottakból, amit hallani akartak. De még így
is szöget ülthetett volna a fejükbe, hogy néhány vallomás teljesen képtelenség, hogy semmiféle, a perben
említett tárgyat nem találtak, egyetlen ostyát kivéve. Így például az elásott koponyát nem tudták megmutatni,
mert az ördög nem engedte. Az is feltûnhetett volna a bíráknak, hogy a kínzás közben a foglyoknak valósággal
a szájukba rágták a vádakat, ezek részleteikben mégis ellent mondtak egymásnak, például az egyes vádlottak
szerint az Ördög neve Pluto míg másoknak Dromo, vagy Belzebub, Pokolbeli Gyurka, Jupiter, vagy Lucifer.
Néha egy baknak esküsznek fel, néha hatnak.

A vádlottak  közül  többen Sántha  Miksát,  a  korábbi  zendülés  vezetõjét  vallják  tanítómesterüknek.
Könnyen lehet, hogy a tanács adta a szájukba Sántha nevét. A városi tanács szemében Miksa nem lehetett
más, mint a sátán embere, s ezt a meggyõzõdésüket megerõsítette, hogy a vádlottak - a bírák útmutatása
alapján - boszorkányoknak mondták.
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A hatóságok, és a jómódúak szilárdan meg voltak gyõzõdve arról, hogy az efféle "kódus", csavargó,
bujtogató  csõcselék  az  ördöggel  cimborál,  és  hogy  kötelességük  ezek  elpusztítása.  Minden  vádlotton
megtalálták a stigmát. (Errõl gondos jegyzõkönyvet vettek fel.)

Az ítéletet a városi törvényszék 1728 június 26.-án hozta meg. Ebben hivatkoznak a kútfõkre, csupa
idegen forrásra, többek között Carpzovius könyve megfelelõ helyére.  A szavazási jegyzõkönyv feltünteti  a
vádlott  nevét  és utána a szavazó tanácstag illetõleg bíró "striguláját",  összesen tizenkettõt,  majd  a "viva
cremetur" - élve elégetessék - ítéletet. Malmos Katalin elõbb pallóssal végzendõ ki, Bogadussáné és Koncz
Sára  ítéletét  függõben  tartották.  Az  ítéletet  július  21.-én  hirdették  ki,  két  napra  rá  végrehajtották  a
Boszorkányszigetnek nevezett Tiszaparton, ahol összegyûlt a város népe, felolvasták és megmagyarázták az
ítéletet. Kivégzés elõtt még egyszer megkínozták õket, hogy újabb neveket kapjanak tõlük. Hogy Rózsa Dániel
ellen  milyen  nagy  gyûlöletet  érzett  a  tanácsosok  egy  csoportja,  arra  jellemzõ,  hogy  néhányan nyilvános
megkínzására szavaztak, de kisebbségben maradtak. Hat férfit és hat nõt felkötöztek négyesével a három
máglyarakáshoz  kinyúló  oszlophoz.  Malmos  Katalint  elõbb  lefejezték,  majd  holttestét  az  egyik  oszlophoz
kötözték.

A  vizsgálatot  folytatták,  mintegy  huszonnyolc  olyan  gyanúsítottat  fogtak  be,  akiket  az  ítélet
kihirdetése után az elítéltek neveztek meg. Nem kétséges, mi lett volna a sorsuk, ha váratlanul meg nem
érkezik II. Károly király parancsa, amelyben a további eljárást felfüggeszti. A szegedi tömeges kivégzés híre a
legfelsõbb helyekre is eljutott. A felsõbb körök meggyõzõdtek az iratokból, hogy a tanács törvényszerûen járt
el, tehát az udvarnál is igaznak tartották mindazt, amit a vádlottak a kínzások hatására mondtak. Hozzájárult
a király ahhoz is, hogy Koncz Sára, és Bogadussáné ítéletét végrehajtsák, azzal a módosítással, hogy elõbb
lefejezendõk és azután égessék el testüket. Az ítéletet 1729. március 9.-én végrehajtották. (A többi gyanúsított
bizonyára megúszta kisebb büntetéssel.)

A szegedi tanácsot, mint ítélõ törvényszéket a felsoroltak mellett feltehetõen más ok is vezérelte a
halálos  ítéletek  meghozatalára.  Bálint  Sándor  néprajztudós  szerint  Rózsa  Dávid  kapcsolatot  tarthatott  a
Rákóczy-emigrációval.

A kuruc hagyományok az egész XVIII.  században éltek. Az idegen elnyomók állandóan tartottak a
függetlenségi harc kiújulásától. Akik pedig a legcsekélyebb szállal is kötõdtek hozzá valaha, gyanúsak voltak
és megsemmisítésükre az elsõ adandó alkalmat megragadták.

A szegedi  boszorkánypörök bizonyos tömegmozgalmi vonásokat is  elárulnak.  A  jelentés  akármely
formában is nyilvánult meg, a legszegényebb tömegekben nyíltan, vagy burkoltan meglevõ elégedetlenséget
árulta  el.  A  helyi  vezetõknek  mindenképp érdekében  állott  ezt  elnyomni,  hiszen  õk  voltak  a  felelõsek  a
történtekért. A Rákóczy mozgalmak után érthetõ a tömegmozgalmakat kiváltó elégedetlenségtõl való félelem -
még ha az a boszorkánykodásban is jutott felszínre - az uralkodó osztály azon részében, amelyik hasznot
húzott annak leverésébõl. A boszorkányégetést a politikai megfélemlítés eszközéül is felhasználták.
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