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2009.  szeptember  13-án  tartotta  a  Centre  For  
Pagan Studies megemlékezését Doreen Valientéről 
halála tizedik évfordulóján Londonban. A Berkano 
tradíciót  Osara  és  Saddie  képviselte  a  jeles 
eseményen.

Doreen Valiente Gerald Gardner egyik tanítványa, 
később (1954 és 57 között) főpapnője volt. Talán a 
legtiszteltebb  angol  boszorkányok  egyike,  aki 
hatalmas befolyással volt a modern boszorkányság 
újjáéledésére. Rendkívül sokat tett, hogy odaadóan 
szolgálja a Wicca vallást, számos verset, ezoterikus 
szöveget  köszönhetünk  neki,  melyekkel 
megpróbálta kiegészíteni a vallás múltjából eredő 
hézagokat,  és  teljessé  tenni  azt  mai  követői 
számára.  Doreen  Valiente  megjelent  könyvei  a 
következőek:  ABC  of  Witchcraft  -  Past  and 
Present, Natural Magic, Witchcraft for Tomorrow, 
Rebirth of  Witchcraft,  Witchcraft  -  A Tradition 

Renewed, és a Charge of the Goddess című verseskötet.

A  Doreen-nap  programjában  többek  között  szerepelt  Professor  Ronald  Hutton,  aki  Doreen 
helyéről és szerepéről beszélt a Wicca és a pogányság történetében; a portugál Isobel Andrade, 
aki  Doreen  egyik  könyvéről,  a  Természeti  Mágiáról  tartott  előadást,  mely  inspirálta  és 
elindította őt az úton;  Maxine Sanders, aki a Boszorkányság titkairól és szakralitásáról beszélt; 
Fred  Lamond,  aki  1957-ben  lett  gardneriánusnak  avatva;  Ralph  Harvey,  Doreen  egykori 
coventársa, aki történeteket és anekdotákat mesélt Doreen életéből; valamint  Janet Farrar és  
Gavin Bone, akik Doreen Stewart Farrarhoz írt leveleit mutatták be. A nap végén pedig egy 
Doreennal nem sokkal halála előtt készült riportfilm részletei kerültek bemutatásra.

Az esemény kiemelkedő pontja  volt,  amikor egy filmvetítés keretében bemutatásra  került  a 
többnyelvű "Charge of the Goddess project", melynek célja a Doreen által írt, és a Wiccák által a 
mai napig szent szövegként használt, híres kinyilatkoztatást minél több nyelven rögzíteni és 
megőrizni. A filmben tíz különböző nyelven hangzottak el a Charge részletei, többek között 
magyarul is. A projectet a Pagan Federation International kezdeményezte,  Saddie készítette a 
felvételeit,  és  Morgana ismertette  a  célját.  A  project  hamarosan  további  felvételekkel  fog 
gazdagodni.

A nap során egy oltárra kiállítva Doreen számos használati tárgya is megtekinthető volt a világ 
számos országából érkezett résztvevői számára; így pentákuluma, kelyhe, athaméja, ivókürtje, 
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néhány ékszere - és Gerald Gardner eredeti Árnyak Könyvéje is ott állt, kinyitva.

A bemutatott tárgyakból,  filmekből,  dokumentumokból,  valamint Doreen örökségének többi 
részéből a szervezők múzeumot kívánnak berendezni.

Viszontlátásra és légy áldott, Doreen!
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Matka Ziema, a lengyel F ldanyaö

Matka  Ziema  a  régi  idők  lengyel 
pogányainak  istennője,  nevezték 
Földanyának  vagy  a  Növények 
Anyjának is. A költészetben úgy jelenik 
meg,  mint  az  istennő,  "aki  felemeli  a 
virágokat". 

A  lengyelek  a  Földet  szent  létezőként 
tisztelték,  az  életerő  és  a  keletkezés 
forrásaként.  Az  esküket  is  csak  úgy 
tekintették  érvényesnek,  ha  az  esküt 
tevő  közben  megérintette  a  földet.  A 
bűnöket szintén a Földanyának gyónták 
meg haláluk előtt. 

Matka Ziemát nem képzelték el emberi 
formában  és  nem  tulajdonitottak  neki 
emberi  tulajdonságokat  -  eredeti 
alakjában  tisztelték  és  imádták.  Egyik 
hagyományos  megidézése  a 
Földanyának  egy  kancsó  kenderolajjal 
történt, a következő módon: 

Kelet  felé:  "Földanya,  fékezz  meg 
minden  gonosz  vagy  tisztátalan  lényt, 
hogy  ne  béklyózhasson  minket 
varázsával és ne árthasson nekünk." 

Nyugat felé: "Földanya, nyeld el a tisztátalan hatalmat forró üregeiddel és lobogó tüzeiddel." 

Dél felé: "Földanya, csititsd el a déli szeleket és a viharokat. Simitsd el a mozgó homokot és 
nyugtasd el a forgószelet." 

Észak felé: "Földanya, csititsd el az északi szeleket és a fellegeket, szeliditsd meg a hóviharokat 
és a fagyot." 

Minden egyes szöveg után a kancsó olajból áldozatot öntöttek a földre Matka Ziemának. 

Oroszországban szintén ismerték Matka Ziemát,  és  egy igen érdekes legenda is  kapcsolódik 
hozzá. Nem sokkal az I. világháború kitörése előtt, egy napon éjfélkor egy falu idős asszonyai 
elhatározták, hogy rituálét mutatnak be a Földanyának, melynek célja volt megvédelmezni a 
falut a kolerajárványtól.  Összegyűltek a faluban, a férfiak tudta nélkül. Kiválasztottak kilenc 
szűzet  és  három  özvegyet,  akiket  kivezettek  a  faluból.  Mindannyian  levetkőztek,  a  szűzek 
leengedték a hajukat, az özvegyek pedig fehér kendővel fedték be. Majd az özvegyek ekét, a 
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szűzek kaszát  ragadtak,  az őket kisérő többi  nő pedig mindenféle,  félelmet  keltő,  rémületes 
tárggyal fegyverkezett fel, mint például állatok koponyáival. Ezután körmenetben megkerülték 
a falut, hujjogattak, vonyitottak, és felszántottak egy barázdát, mindezt abből a célból, hogy 
elijesszék a kolerajárvány gonosz szellemét, "felszántsák elvetett magvát", és elősegitsék, hogy a 
Föld erős, életet adó szellemei felemelkedhessenek. 

Lord Alfred Tennyson: T nd rorsz g k rtjeiü é á ü

Ormok haván, tornyok falán
az ég zuhogó fénye lángol;
tó tükörét nap töri szét
s a vad vizesés zengve táncol.
Zúgj, kürt, a vad visszhangot felijesztve:
zúgj,  kürt;  visszhang,  felelj,  elhalva,  messze, 
messze.

Mily tiszta halk! Hallod a dalt,
a tisztuló és halkuló dalt?
Szirtek felett mint üzenet
Tündérország száz kürtje sóhajt.
Zúgj, a bíbor völgy zengjen veled össze;
zúgj, kürt; visszhang, felelj, elhalva, messze, messze.

Óh kedves, a kürtök szava
belehal az égbe, a tájba;
de lelkeink visszhangja mind
nagyobb, s csak nő a muzsikája.
Zúgj, kürt, a vad visszhangot felijesztve;
zúgj, kürt; visszhang, felelj, elhalva, messze, messze. 
  

Szabó Lőrinc fordítása 
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Szerb Antal: A Pendragon legenda

A Pendragon legenda különös alkotás, nem igazán illik 
az  életműbe.  A  tanító  és  gyönyörködtető  célzat, 
akárcsak irodalomtörténeti munkáiban, itt is jelen van. 
Nem szükséges komolyabb alkímiai alapismeret, vagy 
bővebb kultúrtörténeti háttér a rózsakeresztesekről a 
műértéshez,  hiszen Szerb Antal mindent tökéletesen 
megmagyaráz olvasójának. 

Ismeretterjesztő  jellege  mellett  szatirikus  hangú 
detektívregény, illetve annak paródiája is egyben. 

Szerb  Antal  maga  is  részt  vett  ösztöndíj  révén  egy 
angliai  tanulmányúton,  így  jól  ismerte  regénye 
helyszínét.  Másrészt  ő  is  szemtanúja  volt  annak  a 
misztikus hullámnak, ami a két világháború között elérte Európát. Ne feledjük, hogy például 
Hitler sem volt mentes a misztikum mániától: olyannyira nem, hogy a világháború végén már 
csak  természetfeletti  erők  segítségében  bízott.  (Egyes  források  szerint  Atlantiszt  kutató 
expedíciók szervezésébe kezdett.) Szerb ezt a mentalitást parodizálja, de azért úgy, hogy néha 
össze-összekoccanjanak olvasójának fogai. 

Az alkímiáról,  titkos tudományokról és rejtélyes 
társaságokról  már korábbi művekben is  találunk 
példát,  gondoljunk  csak  Dumas  Egy  orvos 
feljegyzései, illetve Madách Az ember tragédiája 
c.  művekre.  Az előbbi  egy Európa-szerte  ismert 
18. században élt csodadoktorról és szélhámosról, 
Joseph Bolsamóról szól. Dumas azonban nemhogy 
lerántaná  róla  a  leplet,  de  egyértelműen tovább 
növeli  körülötte  a  homályt,  csodás  képességeket 
tulajdonítva neki. Ezzel szemben Madách Kepler-
jelenetében  az  alkímia  és  az  asztrológia,  mint 
babonaság  és  áltudomány  jelenik  meg,  ami 
megfojtja  a  tudóst,  s  bizonyos  szempontból  a 
szellemi prostitúcióját is eredményezi. 

Az alkímia szerepe ellentmondásos - mégis ki kell 
emelnünk  tudománytörténeti  jelentőségét: 
nélküle nem jöhetett volna létre a ráadásul azonos 
szótőből  fakadó  kémia  tudományága  sem.  Az 
alkimisták  boszorkánykonyhájukban  furcsa 

kísérleteket  végeztek:  aranyat  akartak  készíteni.  Fontos  azonban  azt  is  megjegyezni,  hogy 
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emellett még két jelentősebb kutatást is folytattak: az Örök Élet Elixirjét és a Bölcsek Kövét 
keresték  (ez  utóbbi  az  aranycsináláshoz  kellett).  Alkímiával  foglalkozott  többek  között 
Casanova, a 18. század másik nagy kalandora, sőt még Isaac Newton is. 

Szepes  Mária  A  vörös  oroszlán  című  regényében  azonban 
rámutat  arra,  hogy  valójában  az  alkimisták  szóhasználatát 
képletesen  kell  értelmeznünk.  A  beavatatlanok  könnyen 
abba  a  csapdába  estek,  hogy  az  örök  életet  halál  nélküli, 
végtelen létnek  fogták  fel  itt  a  földön,  s  aranyat  is  csak  a 
meggazdagodás reményében akartak készíteni. Szepes Mária 
szerint  az  örök  életet  egyfajta  spirituális  értelemben  kell 
használni,  s  arra  a  felismerésre  vonatkozik,  hogy  csak  az 
anyagi  lét  lehet  véges,  a  bölcs  tisztában  van  lelke 
halhatatlanságával.  Az  aranycsinálás  pedig  a  lélek 
kifinomulására,  fejlődésére  értendő,  míg  ki  nem  kerül  az 
örökös újjászületések hálójából. 

Szerbnél  az  alkímia  mint  titkos,  misztikus  tudomány  van 
jelen. Mellette még fontosabb egy ősi legenda újraéledése, a 

Rózsakereszté. Christianus Rosacrux 15-16. században élt alkimista volt,  akinek - régi iratok 
tanúsága szerint - minden titkos tudás birtokában állt. Mivel ismerte az örök élet titkát is, ezért 
halála sem volt végső békének nevezhető. Elterjedt a híre, hogy sírján ez a felirat állt: Post CXX 
Annos  Patebo  (=120  év  múlva  kinyílok).  Ennek  a  rejtélyes  történetnek  a  XX.  századi 
vonatkozásait dolgozza fel Szerb Antal. 

A  Rózsakereszt  legendáján 
kívül  ugyanis  van  még  egy 
nagyon fontos történeti tény, 
ami  Rosacrux  nevéhez 
fűződik:  a  Rózsakeresztes 
Testvériség  létrejötte.  Titkos 
társaság  volt  ez,  amelynek 
hagyománya - többek szerint 
-  a  szabadkőműves 
páholyokban élt tovább. Híres 
magyar  szabadkőművesek 
voltak  például  Báróczi 
Sándor,  testőr-írónk,  illetve 
Kazinczy és Kölcsey is. 

Minden adott tehát egy izgalmas detektívregényhez:  a sejtelmes-borongós Wales lankái, egy 
jellegzetes kísértetkastély, a Rózsakereszt legendája, Pendragonék családi átka és persze sok-sok 
humor Szerb Antal módra. 

Jó szórakozást! 
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Hogyan teremtette Diana a csillagokat s az es t?é ő

- részlet Leland Aradia, avagy a Boszorkányok evangéliuma c. könyvéből - 

"Diana már a teremtés előtt létezett: ő volt 
minden  dolog  anyja;  az  első  sötétségből 
kettéosztotta  magát;  felosztotta  magát 
sötétségre  és  fényre.  Lucifer,  a  testvére  és 
fia, ő maga, és a másik fele pedig a fény volt. 
Amikor  látta  Diana,  míly  csodás  a  fény, 
amely  az  ő  másik  fele,  vagyis  testvére, 
Lucifer,  egyre  elviselhetetlenebbül  vágyott 
rá.  Remegett  a  vágytól,  hogy  ismét 
sötétségébe  fogadhassa,  hogy  gyönyörrel, 
élvezettel  elnyelhesse. Ebből  a 
vágyakozásból keletkezett az alkonyat. 
Azonban Lucifer, a fény menekült előle, és 
nem akart  meghajolni  a  kívánsága előtt;  ő 
volt  a  fény,  amely  az  ég  legtávolabbi 
messzeségeibe  repül,  az  egér,  amely  a 
macska  elől  menekül.  Aztán  Diana  a 
Kezdetek atyjaihoz fordult, az anyákhoz, a 
szellemekhez, akik már az első szellem előtt 
léteztek,  és  elpanaszolta  nekik,  hogy  nem 
tudja  legyőzni  Lucifert.  A megkérdezettek 

értékelték Diana bátorságát; azt mondták neki, ahhoz, hogy felemelkedjen, el kell buknia; ha a 
legnagyobb istennővé akar válni, előbb halandóvá kell válnia.   
Ezért az ősrégi múltban, az idők folyamán, amikor a világot teremtették, Diana leszállt a Földre 
ugyanúgy,  mint  a  bukott  Lucifer.  Diana  mágiát  és  varázslást  tanított,  így  keletkeztek  a 
boszorkányok, tündérek és koboldok - minden, mi emberhez hasonló, de nem halandó. 
Így  történt,  hogy  Diana  macska  alakot  öltött.  Testvérének  volt  egy  macskája,  amit  minden 
másnál jobban szeretett, és minden éjjel az ágyában aludt. Egy minden lénynél szebb macska, 
egy tündér: de Lucifer erről nem tudott. 
Diana  megállapodott  a  macskával,  hogy  testet  cserélnek;  bátyja  mellett  feküdt  tehát,  a 
sötétségben felöltötte a  saját  alakját,  és  így fogant meg Lucifertől a lánya,  Aradia.  Azonban, 
amikor reggel Lucifer meglátta, hogy nővére fekszik mellette, s a sötétség meghódította a fényt, 
Lucifer nagy haragra gerjedt: Diana azonban eldalolt neki egy varázsigét, a hatalom dalát, és 
Lucifer hallgatta az éjszaka dalát, amely álomba ringat; s  már semmit sem szólhatott.  Diana 
boszorkányművészetével elbájolta őt, hogy engedjen szerelmének Ez volt az első igézet; dúdolta 
a  dalt,  olyan volt,  mint  a  méhek zümmögése,  rokka,  mely  életet  sző.  Minden ember  életét 
gombolyítani  kezdte;  minden  dolog  az  ő  rokkájának  gombolyagából  lett.  Lucifer  forgatta  a 
kereket. 
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Dianában  az  elhagyatott  helyeken  tanyázó 
boszorkányok, szellemek, tündérek és koboldok nem 
ismerték  fel  anyjukat;  alázatosan  elrejtőzött  és 
halandóvá  vált,  de  akarata  által  ismét  minden  fölé 
kerekedett..  A  Boszorkánymesterség  iránti 
szenvedélye oly erős volt, és abban olyan hatalomra 
tett szert, hogy nagysága nem maradhatott titokban. 
Egyik  éjszaka,  minden  varázslónő  és  tündér 
találkozóján  kijelentette,  hogy  elsötétíti  az 
égboltozatot, és a csillagokat egérré változtatja.
Mindazok, akik jelen voltak, így válaszoltak: 
„Ha te íly furcsa tettet végre tudsz hajtani, ha ilyen 
hatalmas vagy, te leszel a királynőnk.” 
Diana  kisétált  az  utcára;  vitt  magával  egy 
marhahólyagot,  és  egy  boszorkánypénzt,  melynek 
pengéje  van,  -  ilyen  pénzzel  vágnak  ki  földet  a 
boszorkányok  az  emberek  lába  nyomából  -  és 
megvágta a földet. Ezzel, és rengeteg egérrel töltötte meg a hólyagot, majd addig fújt bele, míg 
az kidurrant. 
Ekkor hatalmas csoda történt: a föld, amely a hólyagban volt, az égbolttá lett felettük, és három 
napig nagy eső esett; az egerek csillagokká vagy esővé váltak. Mivel [ígéretéhez híven - a lekt.] 
megteremtette az égboltot, a csillagokat és az esőt, Diana a Boszorkányok Királynője lett; ő volt 
a macska, aki a csillagegerek, az égbolt és az eső felett uralkodott."

fordította: Saddie LaMort

Isobel Gowdie vallom saiá

A skóciai  Isobel  Gowdie  története  az  egyik  legismertebb,  és  legrészletesebben  dokumentált 
boszorkányper a  történelemben.  A per  1662.  áprilisában,  Auldernban,  Nairnshire megyében 
folyt le. A nő vallomásai alapos betekintést nyújtanak a kor hangulatába, a boszorkányokkal 
kapcsolatos gyanúsítgatásokba és a korabeli néphitbe.

A fiatal és csinos, vörös hajú Isobel mindenféle kínzás nélkül is készségesen vallott bíráinak. 
Nem lehet tudni, vajon a boszorkányság vádja alatt megtörve pszichózisnak esett-e áldozatul, és 
vad fantazmagóriák  üldözték-e,  vagy pedig  egyszerűen csak  okosabb volt  inkvizítorainál,  és 
pontosan tudta, mit akarnak hallani tőle. Az egyszerű, helybéli ifjú nőt ugyan levetkőztették, 
hogy megkeressék rajta az ördög jegyeit, de mindenféle egyéb ráhatás nélkül, hat héten át, négy 
különböző vallomásban készségesen traktálta rémüldöző hallgatóságát az eseménytelen életű, 
unalmas kis faluban elszabadult Gonosz történeteivel. 

Isobel  azt  állította,  mintegy  tizenöt  éven  keresztül  boszorkánykodott  a  sátán  szolgálatában. 
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Elmondása szerint először a templomban találkozott vele, majd paktumot kötött az ördöggel, 
melyben meg kellett tagadnia keresztény hitét. A sátán elhelyezte a nő vállán a bélyegét, vért 
szívott tőle, és azzal "újrakeresztelte". Új hitének úgy tett tanúbizonyságot Isobel, hogy egyik 
kezét a fejére, másik kezét pedig talpára helyezte. A sátán új nevet is adott neki: Janet.

Többek között azt is állította, hogy testi kapcsolata volt a sátánnal. Az illető "nyúlánk, fekete, 
izmos" úrnak neve is volt: Fekete John-nak hívták. A sátán sokszor valamilyen állat, például 
szarvas  alakjában környékezte meg őket.  A fiatalasszony nagy élvezettel botránkoztatta meg 
vallatóit  a  Fekete  Johnnie  és  a  helyi  boszorkányok  közötti  szerelmi  kapcsolat  bizalmas 
részleteivel; az illető úriember például előszeretettel korbácsolta meg ágyasait. 

"És  pár  napon belül,  elgyütt  hozzám,  Inshoch Új  Udvaraiba,  és  ottan  testileg  hálott  velem. 
Nagyon  hatalmas,  fekete,  durva  embör  vót,  nagyon  hideg;  és  a  természetit  bennem  végig 
hidegnek  találtam,  mint  a  forrás  vagy  kútvíz.  Ránk  feküdött  volt  nehizen,  mikor  testileg 
foglalkozott velünk, mint egy zsák árpa. A tagja kimagaslón hosszú; nincs férfi oly hosszú és 
nagy  taggal,  mint  az  övé.  Mint  csődör  a  kancák  közt  volt  miközöttünk."...  "A  legifjabb  és 
legkívánósabb asszonyok felettébb élvezték testi hálásukat vele, valóban sokkal jobban, mint 
férjükkel; és kimagaslón nagy vágyuk volt iránta, amennyit csak adni tudott és még többet, és 
nem gondoltak az szégyenire. Jobb nékünk ilyen módon, mint bármely ember (sajnos, hogy 
férfiakhoz kell hasonlítanom) csak nehéz, mint egy zsák árpa; nagy a természete, nagyon hideg 
mint a jég."

Janet Braidheaddel, egy másik boszorkánnyal együtt azt vallotta, hogy nyúllá tudja varázsolni 
magát, és ebben az állapotában úgy megkergették a kutyák, hogy csak az utolsó pillanatban 
sikerült visszabújnia emberi alakjába.
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A nyúllá változáshoz szükséges varázsigét is elmondta:
"Egy nyúlba változok által
Szomorúsággal és nagy gonddal
És az Ördög nevében megyek
Amíg haza nem térek"

A visszaváltozáshoz a következő varázsigére volt szükség:
"Nyúl, nyúl, gondot küld az Úr
Mostan egy nyúl formájában vagyok, 
De egy asszony formájában leszek még mostan is." 

Isobel azt is hozzátette, hogy amikor nyúl alakban futkározott, a kutyák gyakran megharapták, 
de nem voltak képesek megölni sem őt, sem társait.

A macskává változáshoz szükséges varázsigéje szintén fennmaradt:

"Macskába változok által
Szomorúsággal és korommal
És az Ördög nevében megyek
Amíg haza nem térek"

És a visszaváltozáshoz:

"Macska, macska, Istentol átkocska*
Mostan egy macska formájában vagyok, 
De egy asszony formájában leszek még mostan is"

rnyak 2009. Mabon  IX. vfolyam 6. sz mÁ – é á



*  Az eredeti  szövegben "God gave you a blak shott"(sic!).  Az óangolban a shott  illetve shot  
félszigetet  illetve  folyópartot  jelentett,  ez  azonban  sehogy  nem illett  a  szövegbe.  Köszönet  
Ronald Hutton professzornak a fordításban nyújtott segítségéért, aki felvilágosított, hogy a szó  
egyik kevésbbé ismert értelme "gonosz mágiával kapcsolatos dolgok, átkok". 

Isobel  arról  is  vallott,  hogyan tette  bolonddá férjét,  hogy  az  semmit  ne  sejtsen:  egy seprűt 
fektetett  keresztbe  az  ágyon,  hogy  az  válaszoljon  urának  és  helyettesítse  őt,  miközben  ő  a 
boszorkányok gyűlésére repült. Röptében minden, arra járó keresztényt képes volt elbájolni, 
hacsak annak nem volt érkezése előtte keresztet vetnie. A gyűléseken a sátán mellett számtalan, 
kisebb ördög is jelen volt; őket akkor volt képes megkülönböztetni egymástól, ha emberi alakot 
vettek fel. 

A gyűléseken részt vevő boszorkányok mindegyike rendelkezett familiáris szellemmel, ezek a 
találkozókon is részt vettek gazdáikkal együtt. Együtt lakomáztak a sátánnal, a legfiatalabb nő 
ült közvetlenül Őgonoszsága mellett.

"Ördög neviben esszük e húst, 
Szomorúsággal és szégyenben
Házat, földet pusztítunk, 
Bárányt, barmot akólbul;
Nem sül jó ki mindabbul
Amit télre elraktak"

A boszorkánygyűlésekről hagyott tanúvallomás igen jelentős, ugyanis először az ő elmondásából 
volt  világosan  kivehető  a  tizenhármas  szám,  mint  a  coven  (boszorkánycsoport)  tagjainak 
létszáma.  Ő  volt  az  is,  aki  a  coven szót  először  használta  az  inkvizíciós  dokumentumok 
tanúbizonysága szerint.
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Arra is ismertek varázsigét, hogy hogyan csökkentsék a sör erejét. Terméketlenné tudták tenni a 
földeket,  s  ha  halat  kívántak,  kimentek  a  tengerpartra,  még  mielőtt  hazaértek  volna  a 
halászcsónakok, és a következő varázslatot kántálták el háromszor egymás után:

"A halászok a tengerre mentek, 
Hajójuk halakkal telt meg
Hozzám hozza mind vissza
A kisebbet megtarthatja"

Isobel  Gowdie  vallomásának  számtalan 
valószínűtlen és véres eleme is volt. Elmesélte, hogy 
társnőivel együtt egy meg nem keresztelt gyermek 
tetemét  az  egyik  gazda  trágyadombjába  rejtették, 
hogy  elpusztítsák  a  gazda  termését.  Gombostűket 
szúrtak  egy  agyag  képmásba,  amelyet  aztán 
elégettek,  hogy  a  helyi  földesúr  fiainak  halálát 
előidézzék (a gyermekek valóban sorra meghaltak). 
Varangyos békákat fogtak egy parányi eke elé, majd 
az  ekét  kétszer  egymás  után  megsétáltatták  egy 
szántóföld  körül,  hogy  terméketlenné  varázsolják. 
Továbbá  mások  földjén  tövissé  változtatták  a 
gabonát,  hogy  az  ő  földjük  dúsabban  teremjen. 
Állítása  szerint  képes  volt  betegséget  okozni 
másoknak,  ez  utóbbihoz  a  következő  varázsigére 
volt szüksége:

"Fekszik az ágyban, fekszik bajban, kötve, 
Feküggyék ott két hónapig, három napig nyögve."

A  tehének  tejét  is  elapasztották  társaival:  "Rossz  irányba  fonjuk  meg  a  kötelet,  az  Ördög 
nevében, és a kantárat  behúzzuk a tehén hátsó lábai között,  és ki az elülső lábai között,  az 
Ördög nevében, és imígyen magunkkal vittük a tehén tejit."

A  tündérekkel  való  kapcsolatáról  is  mesélt  Isobel.  Azt  állította,  rendszeresen  utazott  el  a 
tündérek földjére, hogy ott lakomázzon a tündérek királyával és királynőjével, Elphamével. A 
Tündérföld  kapuját  hatalmas  bikák  védelmezték,  akiknek  morgása  és  fújtatása  mindig 
megijesztette.  A tündérek uralkodópárja azonban szívesen fogadta őt,  és  mindig több étellel 
kínálták meg, mint amit képes volt elfogyasztani. Isobel szerint a tündérek és a sátán közösen 
munkálkodtak tündér-nyílvesszők elkészítésén. "A tündérnyilakról meg, az Ördög saját kezivel 
élezi  őket  meg,  és  a  tündérifjaknak  elviszi,  kik  felpálcázzák  és  feltollazák  valamely  hegyes 
szerszámmal,  mely  sütőtűhöz  hasonlatos;  de  mikoron  Tündérföldön  jártam,  láttam,  mint 
pálcázzák és tollazzák őket."
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További  sorsa  ismeretlen;  nem  található  feljegyzés  a  kivégzéséről.  Ennek  ellenére 
feltételezhetően kivégezték; s talán kíméletes módon megölték, még mielőtt a lángok magasra 
csaptak volna.

Isobel élete és vallomása később sok művészt megihletett; számos regény karaktereként jelent 
meg,  mint  például  az  okkultista  regényíró,  J.  W.  Brodie-Innes  önéletrajzi  regényében,  Az 
Ördög Szeretőjében, Jane Parkhurst Isobel-jében, Graham Masterton Éjjeli Járvány című fantasy 
regényében, és Luis G. Abbadie Noches Paganas: Cuentos Narrados junto al Fuego del Sabbath  
c. művében is.  Éppoly gyakori és közkedvelt alakja lett daloknak: Maddie Pryor A Mesebeli 
Nyúl c. dala a fenti varázsigére alapozódik. Az Incubus Succubus együttes "Woman to Hare" c. 
számának szövege a Vampyre Erotica albumról Isobel vallomásán alapszik, a végén szó szerint 
idézve  szavait.  Egy  skót  zeneszerző,  James  MacMillan  pedig  szimfonikus  művet  írt  Isobel  
Gowdie Vallomása címmel.
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Wiccafé

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

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

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.

________________________________________________________________________________

http://pwh.freeblog.hu

Közösségi blogmagazin
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A Voynich k ziraté

A Voynich kézirat egy ismeretlen betűkkel és nyelven írt könyv, melynek tartalmát mind a mai 
napig  nem sikerült  megfejteni.  Nevét  egykori  tulajdonosáról,  Wilfrid  M.  Voynichról  kapta, 
akihez  1912-ben  került.  Becslések  szerint  1450  és  1520  között  íródhatott.  Jelenleg  a  Yale 
Egyetemen a Beinecke könyvtárban található. 

A kézirat ábrái csak kevés segítséget nyújtanak a mű pontos tartalmának meghatározásához, de 
segítségükkel  6  különálló  fejezetre  bonthatjuk.  Az  utolsó  fejezet  kivételével,  mely  tartalma 
kizárólag  szöveges,  majd  minden  oldal  tartalmaz  legalább  egy  ábrát  melyek  stílusa  igen 
változatos. A fejezetek, korabeli nevekkel: 

Herbárium : minden egyes oldal egy, néha két növényt tartalmaz, valamint néhány bekezdésnyi 
szöveget. Az abban a korszakban az európai herbáriumokra jellemző stílusban készült. Egyes 
ábrák nagyításai és pontosabb ábrázolásai a farmakológia (lásd lejjebb) részben találhatókénak. 
Asztronómia :  a  kör  alakú  ábrák,  néhányuk  égitestek  ábráival  (napok,  holdak  és  csillagok) 
sejtetik hogy a tartalma asztrológiával és asztronómiával kapcsolatos. Sorban egymás után a 12 
csillagjeggyel foglalkozó lapokat találunk a fejezetben (Halaknak, Bika, egy íjpuskás katona mint 
Nyilas stb.). 

rnyak 2009. Mabon  IX. vfolyam 6. sz mÁ – é á



Minden  szimbólum  30  nőalakkal  van  keretezve,  melyek  többsége  meztelen,  és  mind  egy 
felcímkézett csillagot tart. A fejezet két utolsó lapja, a Vízöntő és a Bak (nagyjából január és 
február)  elveszett.  A Kos  és  a  Bika  négy páros  ábrába  került  15-15 csillaggal.  Néhány ábra 
kihajtható lapokon van.

Biológia :  Sűrű,  folytonos szöveg ábrákkal  tarkítva. 
Az  ábrák  legtöbbször  meztelen  nőalakokat 
ábrázolnak  –  néhányuk  koronát  visel  –  akik 
kádakban  vagy  medencékben  fürdenek,  amik 
bonyolult  csőhálózattal  vannak összekötve.  Néhány 
csőhálózat alakja tisztán kivehetően emberi szerveket 
ábrázol.

Kozmológia :  több  kör  alakú  ábra  egy  ismeretlen 
természetről.  Itt  vannak  kihajtható  oldalak  is,  az 
egyikük hat oldalas, és valamiféle térképet vagy ábrát 
tartalmaz:  9  sziget  utakkal  összekötve,  kastélyokkal 
és feltehetőleg egy vulkánnal.

Gyógyszerészet :  több  különálló  növényi  rész 
(gyökerek, levelek stb.) felcímkézett rajza. A margók 
mentén gyógyszerészeti  edényekre  hasonlító  rajzok 
állnak. Néhány szöveges bekezdést is tartalmaz.

Receptek :  több  rövid  bekezdés,  virág-  vagy 
csillagszerű jellel jelölve. 

 

Az első ismert tulajdonosa a kéziratnak egy bizonyos Georg Baresch alkimista volt, aki Prágában 
élt a XVII. században. Úgy tűnik, Baresch legalább annyira tanácstalan volt, mint mi ezzel a 
„Szfinxszel"  kapcsolatban  mely  „haszontalanul  foglalta  helyet  könyvtárában"  annyi  éven  át. 
Baresch,  mikor  megtudta,  hogy  Athanasius  Kircher,  egy  jezsuita  tudós  a  Collegium 
Romanumból közreadott egy kopt (etiópiai) szótárt és megfejtette az egyiptomi hieroglifákat, 
elküldte  a  kézirat  egy  részletének  másolatát  két  alkalommal  is  Rómába  tanácsot  kérve. 
Kirchernek  címzett  1639-es  dátumú levele,  melyet  nemrég  talált  meg  René  Zandbergen,  a 
legelső utalás a kéziratra. 

Nem tudjuk, hogy Kircher válaszolt-e a levélre, de úgy tűnik, hogy szándékában állt a művet 
megszerezni, de ezt megtagadta tőle Baresch. Baresch halála után a kézirat egy barátjához, Jan  
Marek  Marcihoz  (Johannes  Marcus  Marci),  a  Prágai  Károly  Egyetem  akkori  igazgatójához 
került,  aki  elküldte  Kirchernek  a  könyvet,  ki  régi  barátja  és  levelezőpartnere  volt.  Marci 
kísérőlevele még mindig csatolva van a műhöz. A levélben egyebek mellett azt is leírta, hogy 
eredetileg  II.  Rudolf német-római  császár  vásárolta  meg  600  dukátért,  mert  Roger  Bacon 
munkája gyümölcsének gondolta. 

Az  elkövetkezendő  200  évre  elveszítjük  a  mű  nyomát,  de  minden  valószínűség  szerint  a 
Collegium  Romanumban  (jelenleg  Pontificia  Università  Gregoriana)  őrizték,  mint  ahogy 

rnyak 2009. Mabon  IX. vfolyam 6. sz mÁ – é á



Kircher  levelezéseit  is.  Valószínűleg  II.  Viktor-Emánuel,  Itália  uralkodója  seregei  által  az 
Egyházi  Állam  1870-ben  történő  elfoglalásának  idejéig  maradt  itt,  mikor  az  uralkodó 
elhatározta  az  egyházi  javak  kisajátítását,  köztük  a  Collegium  Romanum  könyvtárának 
tartalmát. Xavier Ceccaldi és mások kutatása szerint ezen események bekövetkezte előtt számos 
könyvet átszállítottak az oktatók magángyűjteményébe, melyek kivételt képeztek a kisajátítás 
alól. Kircher levelei ezek közt volt, mint a Voynich kézirat is, mely  Petrus Beckx (a jezsuita 
rend vezetője és az egyetem igazgatója egyszerre) ex-librisét hordozza. 

Beckx magánkönyvtárát a Róma közeli Frascatiba költöztették, a 
jezsuiták  által  1866-ban  megvásárolt  Villa  Mondragone-ba,  a 
Collegio Ghislieri központjába. 

1912  körül  a  Collegium  Romanum  néhány  javának  eladása 
mellett  döntöttek.  Wilfrid  Voynich ekkor  vásárolt  meg  30 
kéziratot,  köztük  azt  is,  mely  most  a  nevét  viseli.  1931-ben 
bekövetkezett  halála  után  özvegye,  Ethel  Lilian  Voynich 
örökölte a kéziratot, aki 1960-ben egy barátnőjére,  Anne Nillre 
hagyta.  Anne Nill  1961-ben a  könyvet  eladta  egy  régikönyv-
kereskedőnek,  Hans  P.  Krausnak.  Kraus  vevő  híján  1969-ben 
felajánlotta a Yale Egyetemnek. 

A könyv első fejezete láthatóan a növények birodalmának van 
szentelve,  számos  ábrával.  A  kor  más  növényhatározóiban 
végzett kutatások ellenére is csak néhány faj ismerhető fel, ezek 

közül a legkönnyebben a viola és a páfrány. A herbárium képei megfelelnek a gyógyszerészetnél 
levő  skiccek  finomabb  másolatainak,  leszámítva  hogy  az  ott  hiányzó  részek  valószerűtlen 
formában jelennek meg itt, ráadásul a növények nagyrésze keveréknek tűnik: egy faj gyökere 
egy másik szárával és leveleivel, majd egy harmadik növény virágaival kiegészítve. 

A  korabeli  asztrológiai  megfigyelések  fontos 
szerepet  játszottak  a  növények  begyűjtésének 
időpontjában,  az  érvágásnál  és  az  egyéb,  a 
feltételezett  keletkezési  időpontban  széles 
körben  ismert  orvosi  beavatkozásoknál  (lásd 
például  Nicholas  Culpeper  könyvei),  azonban 
eddig nem akadt még senki, aki értelmezni tudta 
volna a csillagjegyek egyértelmű jelentésén és a 
bolygókat ábrázoló rajzokon kivül a többi képet 
a  hagyományos  asztrológiában  (európai  és 
európán kivüli) eddig megjelent ábrázolásmódok 
alapján. 

A biológia rész kádjai és csövei az alkímiával való kapcsolatot sejtetik, mely hasznos lehet a 
továbbiakban, ha a könyv gyógyszerek előállításának leírását tartalmazza. Miközben a kor más 
alkímiai  tárgyú  könyvei  ugyanazon  a  képi  nyelven  osztoznak,  melyben  az  anyagoknak  és 
műveleteknek meghatározott kép felel meg (sas, varangy, sírban fekvő ember, ágyban lévő pár 
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stb.)  vagy  hagyományos  írott  szimbólumok  (kereszt  egy  körben  stb.),  ezalatt  a  Voynich-
kéziratban egy sem jelenik meg beazonosíthatóan ezek közül. 

Elképzelhető, hogy a Voynich-kézirat egy középkori receptjét tartalmazza a bölcsek kövének, 
azaz az örök élet elixírjének. A magyarázat világos: a fiatal szüzekből kinyert "életadó nedv", a 
különös és ismeretlen növényekből elkészített mixtúra és a megfelelő asztrológiai együttállás 
együttesen szükséges az örök életet adó csodaszer elkészítéséhez. 

Az egyik feltételezés szerint a Voynich-kézirat  "szavai"  kódok lehetnek, amik jelentését  egy 
kódkönyv tartalmazta. James Finn indítványozta Pandora's Hope (2004) című regényében, hogy 
a  Voynich-kézirat  esetleg  héber  szöveg  lehet  vizuálisan  rejtjelezve.  A  könyv  1912-es 
felfedezését  követő  első  megfejtési  kísérleteket  William  Newbold  végezte  1921-ben.  Az  ő 
feltevése szerint maga a látható szöveg értelmetlen, maguknak a karaktereknek a megjelenése 
hordozza az információt – apró vonások, különbségek, amik csak nagyítással válnak láthatóvá. 

Jacques Guy nyelvész egyszer azt sugallta, hogy a szöveg nyílt,  és egy egzotikus természetes 
nyelven írták.  Nem rejtjelezték,  csak egy újonnan feltalált  ábécével  készítették.  Kennedy és 
Churchill  könyvükben  felvetették  azt  a  lehetőséget,  hogy  a  kézirat  természetfölötti  lények 
üzenetét foglalja magában. William F. Friedman és John Tiltman arra a következtetésre jutott, 
hogy a szöveg nyílt, és egy a priori mesterséges nyelven írták. A rejtélyre máig nincs válasz. 
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Olt r Mabon nnep reá ü é

Mabon a Földanya ünnepe, a gyümölcsérésé, a beérett termésé, a szüreté és a megnyugvásé. 

Az oltár díszítése arany, vörös, barna és lila gyertyák, makk, tölgyágacskák, szárított termények, 
gyógynövények, fenyőtoboz, ciprusok termései, búzaszál, gyümölcsök, szőlő, mogyoró és dió, 
must  vagy  bor.  Kis  kosárkában  szárított  leveleket  is  lehet  elhelyezni  rajta,  egy  tálra  pedig 
tehetünk diós és gyümölcsös süteményeket. 

Ilyenkor a Wiccák az erdőket látogatják, terméseket, magvakat és száraz leveleket, növényeket 
gyűjtenek. Ezek közül némelyikkel otthonaikat díszítik,  mások a gyógynövényes varázslatok 
kellékei lesznek. 

Az ünnep színei a vörös, a barna, a lila. 
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