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Publikus rnyak K nyve - 1. r szÁ ö é

Előszó

Ha megkérdezzük a  legtöbb embert,  mi a  Wicca,  ha 
egyáltalán  hallott  róla,  elsőnek  feltehetőleg  a 
boszorkányságról  fog  beszélni,  majd  olyan  írókat 
emleget, mint Scott Cunningham és Silver Ravenwolf, 
végül, ha jól informált, eszébe jut valami Gardner, aki 
állítólag ezt az egészet valahogy a köztudatba hozta. 

Szomorú a dolgok ezen állása. Gerald Gardner alkotta 
meg a Wicca jelenlegi formáját és minden irányzat a 
Gardnerianizmusból  meríti  az  alapjait.  Érdemes  hát 
foglalkozni az eredeti Wiccával, mert ez egy gyönyörű 
vallás,  ugyanakkor  semmi  köze  nincs  ahhoz,  amit  a 
szép,  színes,  de  főleg  drága  amerikai  könyvek 
fordításaiban  olvashatunk.  Oszlassuk  el  a  hamis 
információk bűzös fellegét!

Az egyik első hamis dolog az „önavatás”. A Wicca 
vallásban az avatásnak több funkciója van. 
a.) Önmagunk elkötelezése az isteneknek
b.) Magasabb energiaszintre emeltetés
c.) Az első Misztérium megtapasztalása
d.) Befogadtatás a Családba (covenbe / tradícióba)
e.) Mindezek esküvel való megpecsételése
f.) Az Istenpár és a Hatalmasok által való elfogadás

Míg  egy  ember  teljesen  magától  képes  az  a.-ra,  nem  tudja  magát  magasabb  energiaszintre 
emelni, mint ahol van; nem tud átadni magának olyan Misztériumot, amellyel nem rendelkezik 
és nincs joga befogadni magát más családjába. Az eskü szavai fontosak, mert ezek kapcsolják 
össze az  avatottat  az  avatottal  a  világon mindenhol.  Nem vitatom, hogy az Istenpárral  és  a 
Hatalmasokkal  ki  tud  alakulni  egy  bizonyos  kapcsolat,  de  ettől  még  nem válik  avatottá  az 
ember.  Félreértés ne essék,  az Önfelajánlás  nagyon szép és nemes dolog,  de nem azonos az 
avatással; tessék felvállalni, hogy önfelajánlásról van szó.  

Egy másik gyakori hiba összekeverni a covent és a tanulókört. Elég rendszeresen jelenik meg 
egyik-másik ezoterikus fórumon egy-egy újabb fiatal,  lelkes leányzó, aki meghirdeti,  hogy ő 
bizony feltalálta a spanyol viaszt, hierarchiamentes covent akar indítani. 

Egy  coven  mágikus  család.  A  coven  lényegéhez  tartozik,  hogy  egy  Főpapnő  és  egy  Főpap 
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közösen vezeti. Ők tudásuknál fogva váltak ezen rang birtokosává, ezért rájuk hárul a coven 
tagjainak tanításának feladata, de nem csak ez, Kötelesek coventagjaikat segíteni vallásukat a 
mindennapokba  átvinni,  megnyilvánítani;  kötelesek  coventagjaikat  óvni,  mint  a  saját 
gyermekeiket – hiszen az avatás által valóban mágikus értelemben a szüleikké válnak. Ahogy 
egy családban is, egy covenen belül is felnőnek a gyerekek, majd kirepülnek a családi fészekből, 
hogy saját családot alapítsanak. Tanulmányaik végeztével létrehozhatják saját covenjeiket, ahol 
ők rendelkeznek egy spirituális felnőtt minden felelősségével. 

Félreértés ne essék. Nagyon szép és nagyon hasznos dolog összeülni és közösen könyveket bújni, 
egymás jegyzeteit átnézni, együtt elmélkedni a mágiáról; de igen kevés a Főpapnői címhez az, 
hogy „de én találtam ki, hogy jöjjünk össze”, és egy ilyen csoport tagjait az elhatározáson kívül 
semmi nem köti össze. Semmi baj, csak tessék az ilyet tanulócsoportnak hívni. 

A  harmadik  hamis  információ  az  Árnyak  Könyvével  kapcsolatban kering.  Siralmas,  amikor 
ilyesmit kell olvasni: „Ma már a legtöbb boszorkány saját varázskönyvet készít magának, ez lesz 
az Árnyak könyve. Nem más ez, mint egy üres füzet, amelybe beleírnak mindent, amirõl úgy 
gondolják,  hogy  boszorkányként  hasznos  lehet  számukra.  Nyiss  mielõbb  egy  ilyen 
varázskönyvet. Bármiféle füzet megteszi, csak legyen benne elég hely, mert lesz mit beleírnod.”

Miről az előző idézet beszél, az csak egy mágikus napló, jegyzetfüzet. Tény, hogy nincs egy Igazi 
Végső  Árnyak  Könyve,  de  az  ÁK  jóval  több,  mint  néhány  kétes  forrásból  kimásolt 
varázslatocska gyűjteménye.  Egy valódi  ÁK a  hagyományt  hordozza.  Bizonyos keretek közt 
ugyanis ugyanazon dolgok vannak benne – rituálék, gondolatok, módszerek, melyek Gardneren 
keresztül öröklődtek hozzánk. 

Teljesen természetes,  hogy ezen írások  titkosak,  hiszen ezek  kötik  össze  rituálisan az  egyes 
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csoportok tagjait – a közös rituálémenet, a  „titkos családi receptek”, amelyektől egyéni ízt kap 
az egész. 

Az  Interneten azonban fellelhető egy olyan gyűjtemény,  melyben a  valódi  ÁK szövegeihez 
hangulatban  nagyon  hasonló  írások  találhatók.  Olyan  szövegek,  melyek  különböző  valódi 
Wiccák  által  publikált  könyvekből  lettek  összeszedve,  s  publikus  példák.  Ezen  szövegekből 
szemezgetek a továbbiakban. Legyen a továbbiakban ez az etalon, lévén ez a legközelebb, ahova 
egy avatatlan kerülhet a Hagyományhoz. Ez a Publikus Árnyak Könyve. 

"A Figyelmeztetés

Ezen könyvet enkezeddel írd. Hagyd, hogy Fivéreid és 
Nővéreid kimásolják, amit akarnak, de soha ne engedd 
ki kezeidből és ne tartsd magadmál más írását; mert ha 
az  ő  kézírásukat  megtalálják,  elvihetik  és 
megkínozhatják  őket.  Mindenki  saját  írását  óvja  és 
pusztítsa  el,  ha  veszély  fenyeget.  Tanulj  meg  fejből, 
amennyit  csak lehet és a veszély elműltával írd újra 
könyvedet.

Ezen  okból  ha  valaki  meghal,  pusztítsátok  el  a 
könyvét, ha ő maga nem tudta ezt megtenni, mert ha 
megtalálják,  egyértelmű  bizonyítékként  szolgál 
ellenük.  „Nem  lehetsz  egyedül  Witch”;  így  minden 
barátjukat a kínzatás veszélye fenyegetné. Pusztíts hát 
el mindent, mi nem feltétlenül szükséges. 

Ha könyvedet  megtalálják nálad,  az  egyértelmű bizonyíték ellened.  Megkínozhatnak. Tartsd 
távol a kultusz minden titkát elmédtől. Mondd, hogy rosszakat álmodtál, hogy egy ördög íratta 
ezeket veled tudtodon kívül. Csak arra gondolj: „Nem tudok semmit, nem emlékszem semmire, 
mindent elfelejtettem”. Vésd ezt az elmédbe. Ha nem bírod már a kínzást, mondd: „Vallok, nem 
bírom a kínzatást, mit akartok, mit mondjak? Mondjátok és elismétlem.” Ha a Testvériségről 
kérdeznek,  ne  beszélj  róla,  de  ha  lehetetlenségeket,  mint  repülés,  az  Ördöggel  való  hálás, 
gyermekek feláldozása vagy emberhűsevés, mondd ezt: „Gonoszakat álmodtam. Nem magam 
voltam. Őrület lett úrrá rajtam”. 

Nem minden elöljáró gonosz. Ha van megfelelő ürügy, megkegyelmezhetnek. Ha bevallottál 
bármit, tagadd le később. Mondd, hogy a kínzás miatt össze-vissza beszéltél, nem tudtad, mit 
mondasz vagy teszel.  Ha elítélnek, ne félj.  A Testvériség hatalmas. Ha kitartasz, segíthetnek 
megszökni. Ha bármit elárulsz, nincs remény számodra sem ezen a világon, sem a következőn. 

De bizonyos, ha rendíthetetlen mész a máglyára, kábítószereket juttatnak be hozzád. Nem érzel 
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majd semmit és átsétálsz a Halálba, s ami azon túl van – az Istennő extázisába. 

Ugyanez  igaz  a  Munkaeszközeidre  is.  Olyan  egyszerű  tárgyak  legyenek,  melyek  bárki 
otthonában  előfordulhatnak.  A  pentákulumok  viszból  készóüljenek,  hogy  könnyen  össze 
lehessen törni  vagy el  lehessen olvasztani  őket.  Ne rendelkezz karddal,  hacsak rangod nem 
indokolja. Ne legyenek jelek vagy nevek semmin. Tintával írd rájuk felszentelés előtt, s amint 
befejezted, azonnal mosd őket le. 

Soha ne kérkedj, soha ne fenyegetőzz, soha ne mondd, hogy rosszat kívánsz bárkinek. Ha bárki 
a Mesterségről beszélne, mondd: „Ne beszélj nekem ilyen dolgokról, balszerencsét hoz ránk.”

Folytatása következik.

Berkano programok

Kezdő Wicca képzés

A KWHE Berkano Tradíciója alapszintű wicca képzést indít. A nyolc kelta ünnephez és a mágia 
nyolc  ösvényéhez  kapcsolódva,  egy  év  alatt  körbejárjuk  a  Wicca  legfontosabb  területeit.  A 
képzés célja, hogy megalapozott, széleskörű ismereteket nyújtson a Wicca vallásról.

A képzés 8 alkalomból áll,  melyek kb. hathetente kerülnek megrendezésre.  Az egyes wicca 
ünnepekhez és a mágia 8 ösvényéhez kapcsolódva egy-egy témakört dolgozunk fel előadások és 
gyakorlatok  segítségével.  Két  találkozó  között  pedig  a  Fehér  Holló  Teaházban  szervezünk 
beszélgetéseket,  ahol  az  előző  alkalom óta  felmerült  kérdéseket  és  tapasztalatokat  beszéljük 
meg, és előkészítjük a következő témakör feldolgozását.

A képzésbe, moduláris jellege miatt, az év során bármikor be lehet majd kapcsolódni. A képzés 
folyamatos, tehát a később csatlakozók is elsajátíthatják majd a teljes tananyagot. A kezdő Wicca 
képzést a KWHE Berkano tradícióján belül a wicca tanulmányok első lépcsőfokának tekintjük, 
mely után lehetőség lesz a tanulmányok folytatására, elmélyítésére.

Szeretettel  várunk minden  olyan  jelentkezőt,  aki  érdeklődik  a  Wicca  iránt.  Ha nem tartod 
magad wiccának, de szeretnéd jobban megismerni ezt a vallást, vagy érdeklődsz, de még nem 
tudtad eldönteni, hogy ez-e a te utad, akkor is szívesen látunk, hiszen ez egy remek alkalom 
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arra, hogy jobban megismerhesd a Wicca vallást, filozófiát, életmódot, és más érdeklődőkkel és 
Wiccákkal találkozhass. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév. 16 és 18 év között írásos 
szülői engedély szükséges.

A képzés önköltséges, ami azt jelenti, hogy a résztvevőknek kell fizetniük az olyan járulékos 
költségeket, mint például egy kirándulás során az útiköltség, vagy ha egy teázóban találkozunk, 
akkor a fogyasztás, esetleg terembérlet. A lehetséges költségeket előre igyekszünk közölni. Maga 
az oktatás ingyenes.

Jelentkezés:
A képzésre jelentkezni Caballusnál lehet személyes üzenetben vagy a  caballus (kukac) wicca 
(pont) hu e-mail címen, illetve személyesen, a keddi teaházi találkozók alkalmával (Fehér Holló 
Teaház,  Budapest,  1085.  Horánszky  utca  1.,  minden  kedden  19  órától.)  A  képzésen  való 
részvételre személyes találkozó után nyílik lehetőség.

A találkozó helyszínét és időpontját  a jelentkezőknek és a korábbi résztvevőknek e-mailben 
küldjük ki.

________________________________________________________________________________

Wiccafé

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

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

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.
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Sk cia si istenn ió ő ő

Aife vagy Aoife

Harcos istennő, aki ellopta az istenektől a mágikus ábécét, és átadta az embereknek. Ezért a 
cselekedetéért az istenek darumadárrá változtatták.

Állítólag,  véletlenül  megölte  egy  vadász,  de  úgy  mondják  még  mindig  kísért  a  vidéken 
daruformában. Összekapcsolják a hármas törvénnyel és a daruval. 

Aine, más néven Sgathach

A Szerelem istennője, a Tó Hölgye. Nevezik még az "Árnyékos"-nak is, 
vagy  "Annak,  Aki  Legyőzi  a  Félelmet".  Harcos,  tanító,  védelmező 
istennő.

A  Naphoz  és  a  nyárközép  ünnepéhez  is  kapcsolják.  Ő  a  Föld  és  a 
Termékenység istennője, de a szerencse és a mágia úrnője is.

Arról is ismerték, hogy ő tanítja az embereket a szerelemre, méghozzá 
kétféle módon. Az egyik szerint emberi férfiak szeretője lesz, a másik 
szerint,  melyet  állítólag  sokkal  gyakrabban  használ,  megtanítja  az 
embereknek,  hogyan  egyesüljenek  szerelemben  Danu  istennővel. 
Amikor Aine felajánlotta szerelmét halandó férfinak, többnyire mindig 
sok  gyereket  fogant,  s  ezért  úgy  is  tartják,  ő  adott  életet  a  mágikus 
tndérnépnek, kik így az istennő és halandók félisteni lényei.

Egyes mondák szerint Aife nővére.

Bellona

Vén  boszorkányistennő,  a  Halál,  a  Pusztulás  és  a  Háború  alvilági 
istennője.  Uralja  a  szellemeket,  és  az  elmúlt  életek  tudását  is  ő 
birtokolja. A tisztánlátás tudását képes átadni.

Szent  állata  a  varjú.  Nevét  Shakespeare  Macbeth-jének  második 
felvonásában  is  emlegetik.  Feltehetőleg  az  ír  Badb  név  változatából 
alakult  ki,  és  maga  az  istennő  is  kelta  rokonához  hasonló 
tulajdonságokat hordoz.

A rómaiak is tisztelték, szerintük az istennő neve a latin "bellum", "harcolni" szóból ered.

Brid vagy Bride

Kozmikus Anyaistennő, a művészetek és mesterségek úrnője. 

A tűz, a termékenység, a házitűzhely, a női foglalatosságok és mesterségek istennője, ily módon 
hasonló a görög Hesztiához. A gyógyulást, az orvoslást, a földművelést, az ihletet, a tudást, a 
költészetet, a jövendőmondást, a látnoki képességeket, a kovácsmesterséget, az állattenyésztést, 
a  szerelmet,  a  boszorkányságot  és az  okkult  ismereteket  is  felügyelte,  sőt  a  harcművészetek 
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istennőjének  is  tartották.  ő  a  druidák  patrónusa,  valamint  gyermekáldás  úrnője  is,  ő  hajol 
minden bölcső fölé. 

Többek között a skót Brechin folyó is az ő nevét viseli. Kelta megfelelője Brighid, római alakja 
Brigantia.

Cailleach

Úgy is  ismert, mint Beira,  a Tél Királynője,  számos 
hegy és domb keletkezését tulajdonítják neki, melyek 
úgy  lettek,  hogy  Beira  átkelt  a  földeken,  s  közben 
sziklákat pottyantott ki a kötényéből. Más legendák 
szerint maga építette a hegyeket, hogy mint köveken, 
lépkedhessen  rajtuk.  Kalapácsot  is  hordoz  magával, 
hogy  kiformázza  a  hegyeket  és  völgyeket,  és  úgy 
tartják, ő minden isten és istennő anyja. 

A  Cailleach  a  megszemélyesített  Tél  számos 
tulajdonságával  bír:  szarvasokat  terel,  harcol  a 
Tavasszal, botjával megfagyasztja a földeket. 

Tulajdonképp az évszak istenségének, szellemének is 
tekinthető,  uralja  a  téli  hónapokat  Samhuinn 

(Samhain,  nov.  1)  és  Bealltainn (Beltane,  máj.  1.)  között;  míg  párja,  Bríghde uralja  a  nyári 
hónapokat  Bealltainn  és  Samhuinn  között.  Néhány  értelmezés  szerint  Cailleach  és  Bríghde 
úgyanazon istennő két arca, míg mások szerint Cailleach kővé változik Bealltainn napján, és 
csak Samhuinn napján éled ismét emberi alakban, hogy elhozza a telet.  

Skóciában a "Cailleachan" (vénasszonyok) úgy is ismertek, mint Viharbanyák, és a természet 
elemi  erőinek  perszonifikációjaként  tekintik  őket,  különösen  a  pusztító  aspektust  előtérbe 
helyezve. Ezek a természetszellemek különösen a kora tavaszi szélviharokért felelősek, ezért 
ennek az időszaknak a népi elnevezése is "A'Chailleach". 

Mind  Skóciában,  mind  Írországban  a  földműves,  mikor  befejezte  az  aratást,  gabonabábút 
készített az utolsó köteg gabonából, mely a Cailleach-ot 
személyesítette meg (neve Carlin vagy Carline). Ezt a 
bábút  áthajította  a  szomszéd  földjére,  aki  még  nem 
végzett az aratással. Az utolsó földműves, aki befejezte 
aratását,  köteles  volt  gondoskodni  a  gabonabábúról  a 
következő  év  során;  azaz  szimbolikusan  etetnie  és 
szállásolnia kellett a banyát egész tél alatt. 

Cairdwen

Holdistennő  és  a  gabona  úrnője,  ki  a  mágikus  tudás 
üstjét birtokolja. 

A természet  úrnője,  a  halál,  termékenység,  megújulás, 
ihlet,  varázslat,  csillagjóslás,  gyógyfüvek,  tudomány, 
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költészet, ráolvasások és a tudás istennője. 

Szent állata a koca.

Cliodna

Munster  tengeristennője,  a  halál  utáni  élet  úrnője,  ki 
világhíres szépségéről is ismert.

Három  mágus  madár  kíséretében  utazott,  melyek  olyan 
szépen  énekelnek,  hogy  a  betegek  gyógyító  álomba 
merülnek tőle.  Cliodna madara, mint talizmán, egészséget 
és életerőt kölcsönöz. 

Mint  a  hullámok  istennője,  úgy  gondolták  minden 
kilencedik hullám őt testesíti meg. Azt hiszik, ez a hullám 
magasabb és erősebb mindegyiknél. 

Cliodna  szenvedélyesen  beleszeretett  egy  Ciabhan  nevű 
halandóba, akinek csodálatos gyűrűs fürtjei voltak. Egy nap, 
míg az ifjú  vadászni  járt,  Cork közelében,  a  tengerparton 
Manannan Mac Lir tengeristen varázslattal álmot bocsátott 
Cliodnára, majd egy nagy hullámot küldött, hogy vigye őt 
vissza az istenekhez, az Ígéret Földjére. 

Corra

A tisztánlátás és próféciák istennője, a transzcendens tudás 
birtokosa.  Néha  daruként  jelenik  meg.  Õ  szimbolizálja  a 
felsõbb tudást és az átmenetet a Másvilágba. 

Elphame királynője

A tündérkirálynő, élet, halál és újjászületés istennője. Thomas és Rhymer mindig úgy írták le õt, 
hogy majális  idején  zöld  selyembe  öltözve  fehér  lovon  vágtat,  melynek  kilencvenkilenc  ezüst 
csengő van a sörényébe fűzve. 

Meg, a gyógyító

Mind az emberek, mind a tündérnép köreiben ismert 
gyógyító.  Úgy  tartották,  embernőként  született,  és 
száz évig élt, majd utána Tündérföldre költözött, ahol 
a  mai  napig  él  tovább,  és  ismeri  minden 
gyógynövények titkait.

Melusine

Kígyóistennő,  a  friss  vizek,  források,  kutak  úrnője. 
Néha  szárnyakkal  is  ábrázolták,  és  két  farokkal, 
időnként  pedig  nixie-ként,  alakváltó  vízi  szellemkét 
hivatkoztak rá,  egyes  mesékben pedig  a  hableányok 
szülőanyjaként tisztelik.
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Nõvéreivel, Meliorral és Palatinával istennőhármasságot alkot.Melsuline néven is tisztelték.

Muireartach

Nevének  jelentése  "keleti  tenger",  megtestesíti  a  viharral  teli  tengereket  Írország  és  Skócia 
között. A csaták istennője, akit a tengerrel, a tündérnéppel és a Morrighanokkal is kapcsolatba 
hoznak. Egyetlen szeme van a homloka közepén, arca fekete és kék, fogai rothadnak, teste vézna, 
sovány. 

Ő a misztikus, alvilági királyság, Luchlan királyának anyja. Szent állata a holló és a fekete kutyák.

Sinend és Sionna

A Shannon folyó istennői. Sionna a kút szellemek királynõje.
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Szerelmi v gyat kelt  gy m lcs ká ő ü ö ö

A gyümölcs  a  világ  minden  táján  a  nőiesség,  a 
termékenység jelképe, ezért gyakorta hasonlítják 
például  a  piros  ajkat  az  eperhez,  a  gömbölyű 
mellet  az  almához.  De  nemcsak  egy-egy 
gyümölcs-alakú  női  testrész  mozgatja  meg  a 
férfiak  fantáziáját,  a  cseresznyét  vagy  meggyet 
szedő, esetleg szőlőt kapáló nők látványa annyira 
megbizsergeti  vérüket,  hogy  egyenesen  ágyba 
vágynak,  hiszen  ezek  a  munkálatok  számukra 
"felhívás keringőre" nemi aktusra való felhívás. A 
diónak  és  a  mogyorónak  ugyancsak  van 
szexualitásra  ingerlő  jelentése.  A  női  és  férfi 
egyesülést  formázó  fügefát  amelyet  gyakran 
ábrázolnak sokmellű fának a házasság, a szerelmi 
gerjedelem  megtestesítője  s  a  bibliai  bűnbeesés 
gyümölcseként  ismert  alma  a  tiltott  szerelem 
megismerésének  szimbolikája.  A  kozmikus 
vaginát ábrázoló lótusz magjai az isteni teremtést 
jelképezik.
 
A  gyümölcsök  között  talán  legelőkelőbb  helyet  a  Dionüszosz  véréből  kisarjadt  sokmagvú 
gránátalma birtokolja amely nemcsak a termékenység hanem a születés megtestesítője is lett.  A 
gránátalmáról a keresztények úgy tartják, hogy Jézus Krisztus hozta le az égből, a hinduk, hogy 
az isteni áldás jele, Koreában pedig azt, hogy az istenek eledele. A mai Tunézia területén élt 
Nefzaui sejk 1500 körül lejegyzett szerelemtana is említi a gránátalmabor jótékony hatását. A 
tibetiek  a  nemi  izgalom  előidézésére  11  komponensből  álló  gyógyírt  használtak  a  keverék 
gránátalmából,  papsajtból,  fahéjból,  spárgából  anglikából,  hosszú  borsból,  kardamomból, 
Polygonatum cirrhifoliumból, Tribulus terrestrisből és mirabilis himalaicából tevődik össze. A 
pirulákat naponta 2-3 alkalommal forró vízben kellett feloldani. A gránátalmából préselt aromás 
bor mértékkel fogyasztva kellemes izgalmakat okoz. A vitaminokban és ásványi anyagokban 
gazdag szőlőből mazsolát aszalnak vagy bort préselnek. A bort ősidők óta mint isten ajándékát 
dicsőítették  vagy  méregnek  bélyegeztek.  A  borból  készült  borpárlat  ugyancsak  a  nemi  élet 
izgató  szere.  A  datolyapálma  mint  a  fák  királynője  a  termékenység  fája.  A  mámorító 
datolyaborból  valamikor  réges-régen  Mezopotámiában  erotikus  rítusok  során  bőségesen 
fogyasztottak.

Az  öntermékenyülő  banánfa  szárát  Kelet-Indiában  a  házassági  ceremóniáknál  használják.  A 
mangó a hindu mitológiában a szerelem és az odaadás szimbóluma. Siva isten és Párváti istennő 
kézfogójukat egy mangófa alatt tartották. Az indiaiak szerint minden születéskor a mangófa új 
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levelet hajt. 

A  kókusz  húsa,  a  kopra  nemcsak  tápláló,  hanem 
pozitív hatással van a nemiségre. A kávé önmagában 
serkentő  hatású  de  ha  kardamommal  és  mézzel 
isszák  már  szerelmi  vágyat  gerjeszt.  A  központi 
idegrendszert  izgató  tea  a  taoisták  kedvelt 
élénkítőszere  volt,  amelyet  szemlélődéskor  és 
meditáció idején használtak.

Az  aztékok  az  "istenek  eledelének"  tartott 
kakaóbabbal  fizettek  a  prostituáltak  által  nyújtott 
testi  örömökért.  A  kóladió  melyből  élénkítő 
üdítőitalt  készítenek  bőségesen  tartalmaz  koffeint, 
Afrikában erős szerelmi varázsszernek tartják. ezért 
gyakran  rágnak  friss  kóladiókat.  A  rendkívül 
kicsapongó  és  szabados  nemi  életet  élő  mochica 
indiánok  a  teljesítménynövelő  kokaint  tartalmazó 
kokacserje  mellett  szívesen  fogyasztották  a  San 
Pedro  kaktusz  főzetét.  A  valamikor  a  maják 

termesztette ízletes avokádó húsáról azt tartották, hogy felkelti a nemi érdeklődést és erőt ad a 
testi vágyhoz.

http://www.erzsebetrosta.hu

- Rosta Erzsébet - 

Bodzareceptek

A bodzának üdén nyíló virágzatát és az érett termését kell 
gyűjteni.  A  bodzavirág  gyűjtését  és  megszárítását  nagyon 
gondosan  kell  végezni,  hogy  az  eredeti  szép  világossárga 
színét  megőrzött  áru  váljék  belőle.  A  virágzatokat  a 
legrövidebb  kocsányrésszel  kell  gyűjteni,  nehogy  az  úgyis 
felesleges,  hosszú  kocsányok  még  a  megszárítást  is 
hátráltassák. Tehát közvetlenül az elágazások kezdeténél kell 
a virágernyőket a kocsányról lecsípni. A virágzatokat minél 
rövidebb időn belül meg kell szárítani, mert ez a biztosítéka 
az eredeti világos színük megőrzésének.

A  friss  virágot  nem  szabad  a  gyűjtőzsákba  erősen 
begyömöszölni,  mert  összezúzódik,  s  amikorra  megszárad, 
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már meg is barnul. A huzamosabb ideig zsákban vagy halomban tartott, befülledt virágokból 
sem lehet már szép, világos színű árura számítani.

A  szárításra  tágas  és  jól  bemelegedő 
padlásokat  érdemes  kiválasztani.  A 
padlásteret  jól  ki  kell  használni,  ezért 
célszerű egymás mellé és egymás alá sűrűn 
kifeszített dróttal vagy zsineggel behálózni, 
s  majd  a  virágzatot  azokra felaggatni.  Így 
szárítható meg a bodzavirág a legrövidebb 
idő alatt és a legjobb minőségben. A padlás 
padozatára,  valamint  szárítókeretekre  is 
lehet  teríteni,  de  sohasem  rétegesen, 
hanem a virágzatokat szétterülten egymás 
mellé  helyezve.  A  virág  akkor  kellően 
száraz,  ha  a  próbánál  a  vastagabb 
kocsányok is pattanva eltörhetők. Kb. 6 kg 
friss virágból lesz 1 kg száraz.

A bodzabogyót  érett  állapotban  a  legjobb 
gyűjteni.  Szintén  fürtösen  kell  szedni  és 
ugyancsak  felaggatva  megszárítani. 
Szárítható  napon  is;  nagyobb  arányú 
gyűjtésnél pedig téglagyári szárítót célszerű 
igénybe venni.

A bogyót „borsszárazra" kell szárítani, majd a kocsányokról lemorzsolni. A bogyókhoz hullott 
kocsánytöreket többszöri átrostálással lehet eltávolítani. Kb. 5 kg fürtösen szedett friss bogyóból 
lesz 1 kg száraz, kocsányaitól megtisztított bodza.

A levágott virágzatokat kosárban, lazán helyezzük el, mert a zsákban gyűjtött virág összetörik és 
a száradás alatt megbarnul. A virágokat szellős padláson szárítsuk, majd összemorzsolva, papírral 
bélelt ládába helyezzük.  

Bodzaszörp

Hozzávalók:
10 db bodzavirág 
70 dkg cukor 
2 db citrom 
1/2 doboz citrompotló 
5 liter víz
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Elkészítés:
A frissen szedett szép kinyilt bódzavirágot jól megmossuk. A 
citromot szeletekre vágjuk. A cukrot és a citompotlót 5 liter 
forró  vízben  felolvasztjuk,  majd  kihütjük.  Majd  a 
bodzavirágot  beletesszük  egy  5  literes  befőttes  üvegbe  és 
ráöntjük a kihűlt  szirupot.  3-4 napig szoba hőmérsékleten 
állni hagyjuk. 

Bodzabogyó lekvár

Hozzávalók:
érett fekete bodza 
cukor 
víz

Elkészítés:
Az  érett,  fekete  bodzát  vízzel  alaposan  leöblítjük  és 
leszemezzük. 1 kg gyümölcshöz 80 dkg cukorból 2 dl vízzel 
sűrű szirupot főzünk, belekeverjük a gyümölcsöt, erős tűzön addig főzzük, amíg kissé sűrűsödni 
nem kezd.

Forrón üvegekbe töltjük, lekötözzük és száraz gőzbe rakjuk.

Mivel nagyon "fog" célszerű vékony gumikesztyűt használni, ill. krómozott edényben készíteni, 
azt nem színezi el. Aki nem szereti az apró magokat, le is passzírozhatja. 

Bodzabogyó likőr
Hozzávalók: 
30 dkg bodzabogyó 
4 dl 96%-os alkohol
6 dl víz 
1-2 szem szegfűszeg 
kis darab fahéj 
10 dkg cukor

Elkészítés: 
Az  enyhén  összetört  bodzabogyókat  egy 
nagyobb,  széles  szájú  üvegbe  töltjük,  és  az 
alkoholt rátöltjük. Beledobjuk a fűszereket, és 
15 napig állni hagyjuk. 6 dl vízben felfőzzük a 
cukrot,  majd  kihűtjük  és  az  alkoholos 
bodzaléhez  öntjük.  Az  egészet  jól 

összekeverjük, átszűrjük és jól záródó üvegekbe töltjük. Csak néhány hét múlva fogyasztható, 
addigra érik össze.
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Bodzabor
Hozzávalók: 
- bodzavirágszirom
- másfél kg cukor
- 1 citrom
- 4 l víz
- 1 dkg élesztő

Elkészítés: 
1  literes  üveg  bodzavirág  szirmot,  cukrot,  egy 
citromot( héjastól ) belerakunk egy edénybe. A vizet 
felforraljuk,  ráöntjük,  majd  megkeverjük.  Amikor 
kezd kihűlni, az élesztőt langyos vízben eláztatjuk, 
ráöntjük és elkeverjük. 
15-18 fokos hőmérsékleten tároljuk 4 hétig. Amikor 
forrni  kezd,  néha  meg  kell  keverni.  4  hét  után 
leszűrjük és lehet fogyasztani - ez egy adag. Minél 
tovább áll a bor, annál finomabb lesz. 

Izland h res var zsk nyveií á ö

A  jórészt  lakatlan  Izland  első  betelepülői  a  8. 
században  norvág  hajósok  voltak,  akik  a  zsarnok 
Haraldr  király  elől  menekülve  próbáltak  új  hazát 
találni.  Az  újonnan  érkezett  népek 
törzsközösségeket  alkottak,  melyekből  soha  nem 
alakult ki egységes királyság. A földeket a godhar-
ok,  törzsfőnökök  uralták,  akik  évente  egyszer 
találkoztak a parlamenti gyűlésen, az Althingen. 

Az  eredeti  izlandi  ősvallás  a  germán  istenhitből 
alakult  ki,  melyet  ezek  a  telepesek  hoztak 
magukkal,  Ódhinn,  Thórr  és  Freya  tiszteletét 
gyakorolták.  A X.  századra  azonban az Althing is 
kénytelen  volt  elfogadni  és  hivatalos  államvallássá  nyilvánítani  a  kereszténységet,  főleg  a 
környező országok - Írország, Anglia, Norvégia és Dánia - nyomására. Ezen elfogadás azonban 
nagyon formális maradt. Tilos lett a nyilvános állatáldozatok bemutatása, az emberek azonban 
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otthon, saját környezetükben továbbra is szabadon tisztelhették ősi isteneiket. 

Az  izlandi  béke  korszakának  a  13.  század  középi  norvég  hódítók  vetettek  véget,  akiknek 
mintegy 140 éves uralma után a dán megszállók kezébe kerültek az izlandi területek. Ez az 
uralom csak 1944-ben ért véget, amikor Izland újra kikiálthatta függetlenségét.

Az izlandiak az "aranykor"-ként emlegetik a norvég megszállás előtti, szabad, pogány időket. Ez 
volt az a korszak, amikor a legtöbb saga született, ide kötődik az Edda keletkezése is. Az egyik 
leghíresebb izlandi történet az Egil Saga, mely Egill Skallagrímson életének történetét beszéli el, 
ki költő, a rúnák mestere, és Ódhinn elkötelezett híve volt. 

A legkorábbi források szerint a mágia két fő formáját gyakorolták Izlandon: a  galdrt (szoláris, 
szómágia) és a  seidrt (lunáris, sámánikus mágia). A galdrt inkább férfiak, a seidrt inkább nők 
űzték. A rúnamágia mellett ismerték a fák és egyéb növények mágiáját és a gyógyítást is. 

A katolicizmus elterjedésével a keresztény misztika és a júdeo-gnosztikus formulák is hatottak 
az izlandi varázslásra. A népi mondák szerint ennek a korszaknak egyik legfőbb mágusa volt 
Saemundur Sigfússon, a Bölcs (1056 - 1133), akit kora legműveltebb emberének tartottak. Sajnos 
mára minden írása elveszett. Úgy tartották, egy híres Fekete Iskolában tanulta ki a varázslás 
mesterségét,  valahol  Németországban  vagy  Franciaországban.  Nővére,  Halla  szintén 
varázsképességek birtokában állt,  bár  a  szövegek úgy emlékeznek meg róla,  hogy rendkívül 
istenfélő asszony volt. 
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A reformáció korában egyre nagyobb lett az ellenállás 
a "pogány praktikák" ellen, így a korszak kiemelkedő 
mágusai  is  egyre  rosszabb  és  kétesebb  hírnévvel 
rendelkeztek.  Egyikük,  Gottskálk  Niklásson,  a 
Kegyetlen  néven  vált  ismertté.  Őt  tartották  a 
Raudhskinni című varázskönyv szerzőjének, Gottskálk 
az  izlandi  történelemnek  is  neves  alakja,  kétes  és 
rosszindulatú politikai manővereiről lett ismert, mint 
Hólar püspöke 1497 és 1520 között. Tökéletes ellentéte 
kortársa,  Halfdánur  Narfason  lelkész,  kinek  életéről 
keveset  tudunk,  azonban  rengeteg  népmese  maradt 
fenn róla, mint a "fehér" varázsló, a "fekete" Gottskálk 
elkötelezett ellenfele.

A protestáns időszakban ismét egy legendás párossal találkozhatunk. Egyikük Vogsósar-i Eiríkur 
(1631 - 1716), egy csendes, istenfélőnek tartott lelkész, kiről úgy tarották, az istenektől kapta 
mágiáját.  A történetek megemlítik  azonban,  hogy ő is  képes  volt  a  legrettegettebb mágikus 
művészet, a nekromancia alkalmazására is, "pedagógiai célokból". A páros másik tagja Galdra 

Loptur, akiről azt tartották, hogy megidézte Gottskálk szellemét, azért, hogy megszerezze az 
elveszett Raudhskinni könyvet és annak minden tudását. Magáról a történelmi alakról keveset 
tudunk, de annyi bizonyos, hogy Hólar iskolájának volt a tudósa, és 1722-ben halt meg. Alakja a 
mondák  Faustjának  feleltethető  meg,  úgy  tartották,  tudásvágya  és  ambíciója  nem  ismert 
határokat. 
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Több  legendás  varázskönyv  is  ismert  volt  az  izlandi 
mágikus  irodalomban.  Míg   Sigfússon  még  külföldön 
tanulta ki a varázslás mesterségét, később már két, izlandi 
iskola  is  kialakult,  ahol  mágikus  tudományokkal 
foglalkoztak. Északon Hólar, dél-nyugaton pedig Skalholt 
adott  otthont  a  varázsmesterség  tudóinak.  A  korábban 
már  említett  Raudhskinni  (Vörös  Bőr)  varázskönyv  a 
leghírhedtebb  és  legrégibb  efféle  írás.  Úgy  tartották,  a 
gonosz,  "fekete"  mágia  könyve,  és  aranyszínű 
varázsrúnákkal  íródott  vörös  pergamenre.  A  legenda 

szerint  szerzőjével,  Gottskálkkal  együtt  temették  el,  akiről  azt  is  regélték,  hogy  soha  nem 
tanította  meg  tanítványainak  a  könyv  teljes  tudományát,  csak  részeit  adta  át.  Épp  ezért  a 
későbbi idők mágusai számára e varázsszöveg a titkos tudás legfőbb szimbóluma volt. Később 
Luptur  megkísérelte  megszerezni  a  benne  rejlő  tudást,  de  sikertelenül,  és  a  Gottskálk 
szellemével vívott összecsapás félig nyomorékká tette. 

A másik, legendás varázskönyv a Gráskinn (Szürke Bőr) címet 
viselte.  Elképzelhető az  is,  hogy két  könyv is  létezett  ezen a 
néven,  egyik Hólarban,  a  másik Skalholtban,  de  az  bizonyos, 
hogy mindkettő ugyanazon forrásból származott. Leírása szerint 
a  szöveg  két  fő  részre  volt  szétbontható.  Az  első  rész  latin 
betűkkel  íródott,  és  a  kisebb  mágikus  művészeteknek  volt 
szentelve, mint a  glímugaldur (a birkózás mágiája) és a lófalist  
(tenyérjóslás).  Úgy tartották,  hogy azon emberek lelkeit,  akik 
csak  az  első  részt  olvasták,  még  meg  lehetett  menteni  a 
gonosztól,  ám akik a második részt  is  elolvasták,  azok örökre 
elkárhoztak. A második rész a néphit szerint a villurúnír nevű, 
mágikus rúnaírással íródott, és gonosz varázsigéket tartalmazott.

Ezen  két  varázskönyv  létezésére  nincs  semmi  bizonyíték  az 
izlandi  legendákon  kívül,  létezett  azonban  egy,  a  Galdrabók, 
mely történelmileg hitelesíthetően létezett. Eleje feltehetőleg az 1500-as évek második felében 
íródott, így a reformáció korának terméke. A szöveg nem összefüggő, sokkal inkább varázsigék 
és varázslatok gyűjteménye. Ha alaposan megvizsgáljuk a szövegeket, akkor feltételezhető, hogy 
négy különböző mágus írta őket. Az első tíz varázsigét írt bele, a második 28-at, a harmadik 
négyet (ő már a tizenhetedik század írásmódjával), végül pedig egy dán mágus kezébe került, aki 
az utolsó három fejezetet hozzáfűzte. 

1682-ben a könyv egy dán filológus, J. G. Sparfvenfelt kezébe került, majd a svédek hatalmas, 
mágikus kézirattárában kötött ki. Jelenleg a stockholmi Tudományos Akadémián található. 
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Fireheart interj  Doreen Valient velú é

(1991, Michael Thorn) - 1. r sz é

FH: Meg kell mondanom, Ön egyáltalán nem olyan, mint 
amilyent  vártam  a  "The  Rebirth  of  Witchcraft"  ("A 
Mesterség újjászületése") képe alapján. Ott idősebbnek és 
sokkal  törődöttebbnek  nézett  ki,  miközben pedig  sokkal 
élettel telibb és fiatalabb, mint gondoltam.

DV: Nos,  sokkal  törődöttebb  voltam.  Mostanában  jó 
napjaim vannak, de a köszvényem nagyon megkínzott. Az 
a baj, hogy amikor rád tör, semmit nem tudsz kezdeni vele. 
Az  orvosok  mindenféle  gyógyszerekkel  akarnak  tömni, 
amik még rosszabb hatással vannak, mint a köszvény, és 
igencsak kétkedve veszek be bármi ilyesmit. Az egyetlen 
dolog,  amiről  azt  tapasztaltam,  hogy  segít,  a 
gyógynövényes kenegetés. Igen jót tesz, csak az a baj vele, 
hogy bebüdösíti az egész helyet.

FH: Néha a legjobb orvosságnak a legrosszabb az íze, mint a csukamájolaj például.

DV: Azzal traktáltak engem, amikor kislány voltam. Nem hiszem, hogy valaha is egy csipetnyi 
jót tett volna nekem, és biztos vagyok benne, hogy a megfázásra éppenséggel nem volt jó. A 
köszvény nagyon  korlátolt  dolog.  Amikor  elfog,  semmit  nem tudsz  kezdeni  vele.  Meg  kell 
próbálnod  melegen  tartani  magad.  És  néha  a  kezeket  is  megtámadja,  és  nagyon  fájdalmas 
olyankor az írás. Nem is tudod, mennyire, amíg igazán el nem kap ez a betegség. Tulajdonképp 
feltehetőleg az öregkör és a makacsság eredménye.

FH: Talán karma, vagy a háromszoros visszatérés törvénye, és ahogyan mondják: "Vagy így, 
vagy úgy, de megkapja."

DV: Nem hiszem én ezt a háromszoros visszatérést, tudja. Mindig is nagyon szkeptikus voltam 
ezzel kapcsolatban, de most még inkább szkeptikus vagyok, mint régen. Minél öregebb vagyok, 
annál  szkeptikusabb  leszek.  Nem  hiszek  el  egy  csomó  dolgot,  amit  valaha  elhittem.

FH: Mit gondol, honnan jött a háromszoros visszatérés ötlete?

DV: Szerintem az öreg Gerald főzte ki valamelyik rituáléján, az emberek pedig borzalmasan szó 
szerint értelmezték. Személy szerint mindig is szkeptikus voltam ezzel,  mert nem látom, mi 
értelme lenne. Nem látom, miért kellene lennie valamiféle különéeges karmatörvénynek csak 
Witch-ek számára, és mindenki másnak valami más. Ezt nem veszem be. De szörnyen sok dolog 
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van, amit nem veszek be.

FH: És mi az, amit bevesz?

DV: Nos,  igazán  érdekel  a  reinkarnáció,  mert 
szerintem  sok  mindent  megmagyaráz.  Sok 
érzésem van Egyiptomhoz kötődően, tudja, és úgy 
érzem,  hogy  éltem  ott  régen.  Emlékszem,  hogy 
olvastam  egy  könyvet  az  ősi  Egyiptomról,  mely 
nagyon sokszor emlegette Ekhnaton időszakát, és 
azon kaptam magam, hogy nagyon mérges lettem 
a  könyvre,  szinte  keresztül  akartam  hajítani  a 
szobán,  és  azt  kiabálni:  "Egyáltalán  nem  ilyen 
volt!"  Azután  pedig  azt  gondoltam  magamban: 
"Miért  lettél  ennyire  mérges?  Mindez 
évszázadokkal  ezelőtt  történt.  De  úgy vélem,  az 
olvasás  közben felébredt  bennem az  érzés,  hogy 
milyen  volt  akkor.  Különben  nem  lettek  volna 
ilyen  erős  érzelmeim.  Azóta  sikerült  néhány 
részletet  és  darabkát  felidéznek,  de  persze, 
egyetlen ilyen dologra sincs bizonyíték.

Arról is erős érzésem van, hogy Mrs. Thatcher... Észrevette már valaha, mennyire emlékeztet I. 
Elizabeth királynőre? És abban is erős a hasonlatosság, ahogyan az országot irányítják. Elisabeth 
uralkodásának szelleme erőteljesen jelen van. Nem volt valami jó uralom a köznép számára. 
Jobb, ha nem ártjuk magunkat bele a politika világába.

FH: A politika mindenütt jelen van. Még a Mesterségen belül is.

DV: Bárcsak ne lenne. Ez is egy olyan dolog, ami arra késztet, hogy elgondolkodjam, vajon nem 
volt-e  jobb  a  régi  coven  struktúra.  Pontosan  azt  a  célt  szolgálta,  amiért  megszerveződött 
azokban a napokban, amikor titkos csoportként kénzsyerültünk működni.  Teljesen el tudom 
képzelni, hogy a coven struktúra volt az, ami igazán életben tartotta az Ősi Vallást.  De úgz 
gondolom, minden változik. Manapság sokkal individualistábbá válunk. Például, számos igazi, 
tradicionális coven családi alapokon szerveződött, és az emberek ugyanabban a faluban éltek, 
nem költöztek sokat, évszázadokon át akár. Nagyon is jól tudták, kiben bízhatnak és kiben nem. 
Tudták, hogy Harold bácsi fondorlatos, vén ez-meg-az, és Herbert kuzin eladná a nagymamáját 
egy négypengősért. Tudták, kiben bízhatnak és kiben nem, mert ismerték ezeket az embereket. 
Épp ezért nem tudtad átverni őket azzal, hogy te vagy a Nagy Adeptus és a Hatalmas Móka 
Miki, mert azt mondták volna: "ugyan már, ismertünk téged már akkor, mikor csak egy röpke 
gondolat  voltál  apád fejében".  Ezek  között  a  körülmények  között  alapultak  a  régi  covenek. 
Erősek voltak, mert Witch vérre alapultak, és olyan emberekre, akik tudták, kiben bízhatnak és 
kiben nem. Mintha a termőföld magvai lettek volna.
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FH:  Ha  azt  gondolja,  hogy  a  covenek  már  haszontalanokká  váltak,  mit  gondol,  mi  lesz  a 
következő módja a tanításnak és a gyakorlásnak?

DV: Szerintem át kell alakulniuk. Ahelyett, hogy politikába folynának bele, ami főleg akörül 
forog,  hogy ki a  top Witch,  szerintem sokkal  inkább egyéni  alapon fognak szerveződni.  Az 
emberek egyénileg fognak gyakorolni, vagy esetleg két, három másik, hasonló emberrel együtt. 
A régen megszokott, nagy covenek helyett sokkal kisebb csoportok fognak létrejönni, akik a 
saját  dolgukat csinálják.  Nem gondolom, hogy ez rossz  dolog lenne,  amennyiben valamiféle 
keretek között működik. Nem vagyok annak a híve, hogy legyen valamiféle közös rendszer, 
amihez mindenkinek tartania kell magát.

FH: Amiatt  aonban  nem  kell  igazán  aggódnunk,  hogy  a  Mesterség  túlél-e.  Ez  eléggé 
biztosítottnak látszik.

DV: Nos, Geraldot ez eléggé aggasztotta, mert azt látta, hogy a Mesterség legtöbb tagja öreg. Ő 
és Dafo voltak a legfiatalabbak a New Forest covenben, és nagyon félt attól, hogy ha egyszer 
elmennek, akkor ki fogja tovább folytatni? Az emberek azokban az időkben féltek beavatni a 
gyermekeiket, és inkább vártak addig, amíg felnőttek. Hallja, nem hiszem, hogy ez rossz dolog 
lenne. Nem hiszem, hogy a gyerekeket valami felé lökdösni kellene csak azért, mert a szüleik 
azzal foglalkoznak. De ő nagyon aggódott, hogy ha nem találnak fiatalabb embereket, az egész 
dolog elveszik. És nem akarta ezt látni. Így lett volna-e vagy sem, ha ő nem lett volna, ez egy jó 
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kérdés. Ez volt az indoka annak, hogy annyira kereste a publicitást. 

FH: Gondolta volna valaha, amikor elkezdett dolgozni Gerald Gardnerrel az ötvenes években, 
hogy a Mesterség ekkora mozgalommá válik mostanra?

DV: Nem. Soha egy pillanatig sem gondoltam, hogy ekkora mozgalommá fejlődik. Néha leülök, 
és alig tudom elhinni.  Fantasztikus.  Nem hiszem, hogy ez az én érdemem lenne, vagy akár 
Gerald Gardneré vagy bármely személyé. Úgy vélem, ez egyszerűen tény, hogy el kellett jönnie 
az idejének.

FH: Mit gondol, Gerald mit várt, mi fog történni írásai eredményeképp? Hogy alakulni fog egy 
pár coven?

DV:  Nem  vagyok  benne  biztos,  hogy  akárcsak 
néhány  covenre  számított.  Csak  azt  akarta,  hogy 
tudják az emberek, hogy a Mesterség még él. Csak 
amikor  az  emberek  elkezdtek  írni  neki,  és  én 
tudom, hogy zsákszámra kapott leveleket... persze, a 
tréfa  az  benne,  hogy  a  vasárnapi  újságok  minél 
jobban lehúzták őt, annál több zsák levél érkezett. 
És a szegény öregfiú tényleg nem tudta, mit kezdjen 
velük. Megpróbált találkozni néhány emberrel, aki 
egy kicsit is értelmesnek látszott, és minden innen 
indult.  De  úgy  hiszem,  egyetlen  pillanatig  sem 
képzelte,  hogy  az  egész  szó  szerint  az  USÁ-tól 
Ausztráliáig, és most már a Szovjetúnióig elterjed.
Egyszer egy másik Witch jött hozzám beszélgetni, 
és mondta, hogy látott a Times-ban egy cikket az 
oroszországi Witch covenek újraéledéséről, és más 

országokban is hasonlóak történnek, melyeket korábban a Vasfüggöny országainak hívtak. A 
szikra még mindig élt ott, és a parázs újra lángra kapott. Persze egyúttal előkerülnek azok az 
okoskodók is, akik azt mondják, hogy az öreg Gerald találta ki az egészet, de tudja, nem ő volt. 
Csak olyan formába öntötte, melyet az emberek használhatnak. De nem hiszem, hogy ő találta 
volna ki az egész mögöttes elképzelést.
Nemrég  egészen  sok  levelezést  folytattam  egy  régi  barátommal,  Aidan  Kelly-vel.  Amit  ő 
korábban mondott, illetve amit én hittem, hogy mond, az volt, hogy Geralnd Gardner és én 
szövetkeztünk,  hogy  becsapjuk  a  nagyközönséget.  Nos,  ezt  nem  viseltem  el,  és  ennek 
megfelelően  ki  is  jöttem  a  sodromból.  Szerintem  mára  már  elfogadta,  hogy  semmilyen 
szövetséget  nem  kötöttem  az  emberek  becsapására.  Ami  az  öreg  Geraldot  illeti,  nos...  egy 
pillanatig sem fogom azt állítani, hogy az igazmondás megtestesülése volt, de nem hiszem, hogy 
ő  találta  volna  fel  az  egészet.  Szerintem létezett  egy  régi  New  Forest  coven,  és  szerintem 
kapcsolatba került velük. A nagy kérdés persze, hogy a Mesterségnek mennyi részét, amit ma 
ismerünk, hozta Gerald a képbe, és mennyi valóban tradicionális belőle, mely a régi New Forest 
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covenből származott. Ez egy olyan kérdés, amire nem tudom, valaha is megtalálják-e a választ, 
mert sajnos rengeteg minden elveszett, és olyan sok az ellentmondás. Olyan sok minden csupán 
vélemények  kérdése,  melyeket  az  embereknek  maguknak  kell  megalkotniuk.  Ha  fiatalabb 
lennék  és  sok  pénzem  lenne,  akkor  leköltöznék  New  Forestbe,  és  belekezdenék  némi 
eredetkutatásba - megpróbálnám levadászni az emlékeket arról, mi folyhatott ott. De hogy mi 
lenne az eredménye, azt nem tudom.
Azokban az időkben az embereknek sokkal  jobban el  kellett  fedniük saját  nyomaikat,  mint 
most. Higgye el, a Witch, aki azt mondta Geraldnak, hogy a Mesterség nem fizeti ki a törött 
ablakokat,  nem viccelt.  Azokban az  időkben tényleg  nagyon veszélyes  volt  bármit  csinálni, 
nemcsak a Mesterséggel,  hanem bármilyen okkult dologgal.  Nem volt olyan tiszteletremélró 
foglalkozás, mint most. Épp ellenkezőleg. Az emberek nem rendelkeztek azokkal a jogokkal, 
mint most. Most már törvények vannak arra, hogy nem tehetnek ki csak úgy az utcára, ha a 
házinéninek nem tetszik, amit tanulmányozol, vagy nem bocsáthatnak el az állásodból azért, 
mert a munkaadód történetesen evangélikus keresztény, és így tovább. Nem rugdoshatnak meg 
embereket manapság annyira, mint régen. A régi időkben az emberek sokkal sebezhetőbbek 
voltak, mint most. Dion Fortune például egészen bizonyosan azért próbálta meg szervezetén 
belül  feléleszteni  a  misztikus  keresztény  vonalat,  hogy  ellensúlyozza  annak  aktív,  pogány 
vonulatát.  Sajnos,  ez  nem  működött.  De  legalább  olyan  emberek  voltak,  akik  vagy  eléggé 
tehetősek voltak ahhoz, hogy beleüssék az orrukat a szomszéd dolgába, vagy képesek voltak 
nagyon mélyen hallgatni mindazon dolgokról, melyek kiváltották volna az üldöztetést. Nem 
sétáltál be csak úgy a közkönyvtárba azokban a napokban, és nem leltél olyan könyvekre, mint 
manapság. Az nem lett volna megengedett.

FH: Tehát amikor Gerald könyvei megjelentek, nem tetszettek azoknak embereknek, akikkel 
együtt dolgozott?

DV:  Nem. Old Dorothy művelt nő volt.  Nagyon felidegesedett akkor, amikor Geraldnak azt 
mondta, hogy ne adja nyomtatásba a dolgokat. Attól félek, a diszkréció nem volt Gerald erős 
oldala, és mindent nyomtatásba akart adni, és szinte mindent felfedni. Ehelyett Old Dorothy 
rávette arra, hogy történelmi regény formájában írjon. Az végülis fikció. De szerintem sokkal 
több  okkult  információ  olvasható  ki  némely  kitalált  történetből,  mint  olyan  könyvekből, 
melyek látszólag nem kitaláltnak íródtak. Dion Fortune legjobb könyvei véleményem szerint a 
regényei. El kell ismernem, hogy soha nem sikerült elolvasnom a "Kozmikus Doktriná"-t. Mint 
a h1res könyv H.P. Lovecraft történeteiben, nem engedi magát elolvasni. De a regényeit nagyon 
érdekesnek és információkkal telinek tartom.

FH: Ha  a  csoport,  amiben  ő  dolgozott,  másféle  rituálékat  tartott,  mint  amiket  ő  később 
összeszerkesztett, akkor volt könyve ezekről a rituálékról?

DV: Hogy mennyire  igaz  vagy sem,  azt  nem tudom,  de  a  társa,  Mr.  Cecil  Williamson,  aki 
elsőként hozott létre Witch múzeumot, azt mondta, hogy Geraldnak volt egy régi könyve, nem 
túl nagy méretű. Kézzel írott könyv volt, és nagyon vigyázott rá. Sajnos, egy napon, amikor 
látogatókat vezetett körbe múzeumában a Man Szigeten, a könyvet ellopták, és soha nem derült 
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ki, mi lett vele. Hogy milyen könyv volt az, nem tudom. Nem hiszem, hogy olyan könyv lett 
volna, amit valaha is láttam. Nem tudhatjuk, mi volt az ellopott könyv tartalma, miért lopták el, 
és hogy fel fog-e valaha is bukkanni.

FH: Véleménye  szerint,  mik  a  különbségek  aközött,  ahogyan  a  Mesterséget  Angliában  és 
Amerikában gyakorolják, és mit gondol, miért léteznek ezek a különbségek?

DV: Szerintem  errefelé  sokkal  kevésbé  vagyunk 
formálisak.  Persze sosem voltam Amerikában,  ezért 
nem  beszélhetek  személyes  tapasztalatokról,  de 
Amerikában  minden  sokkal  inkább  szervezettnek 
tűnik, és bizonyos módon ez aggaszt engem, mert úgy 
gondolom,  sok  mulatságtól  megfosztatnak. 
Túlságosan  komollyá  válik.  Nem  tudom,  vajon  az 
amerikaiak  hajlanak-e  jobban  arra,  hogy 
megszervezzék a dolgokat, mint a britek. Persze, mi 
itt krónikusan szervezetlenek vagyunk, és mindenféle 
brit  excentrikusság  kiváló  hagyományával 
rendelkezünk. Szerintem itt sokkal kevésbé vagyunk 
formálisak.  Nem  tartunk  nagy  Merrymeet 
találkozókat,  mind  odaát.  Egyszerűen  feltehetőleg 
nincs annyi pénzünk sem. Szörnyen sokba kerülhet 
egy ilyet megszervezni. De nagy mulatság lehet. 

FH: Egyedi  élmény,  mivel  olyan  emberekkel  tud 
találkozni  valaki,  akik számos,  különböző dolgot  és 
rituálét végeztek - láthatjuk, mit tesznek mások. Nagyon közösségi dolog. És érdekes, mert az 
Államokban annyi féle különböző módokon dolgoznak az emberek a Mesterségben. 

DV: Egyesek  megpróbálnak  itt  is  hasonló  dolgot  szervezni,  mint  a  Halloween.  Shan Jayran 
szervez fesztiválokat, valahol Battersea környékén, és azt hallottam, nagyon sikeres, bár egyen 
sem voltam. De ez sem olyan természetben rendezett dolog, mint odaát. Az USA nagyon nagy 
ország. Sokkal több hely van ott, tudja. De nekünk is  sikerül néha házon kívül rendeznünk 
találkozókat, néhány emberrel. De itt nem is lehet annyira nyíltan csinálni. Nem bérelhetsz ki 
egyetlenegy nyilvános földterületet sem anélkül, hogy a helyi egyház ne kezdene el fröcsögni, 
és hasonlók.

FH: Az  USÁ-ban  sem problémamentes  a  dolog.  Néha  nagyón  óvatos  magyarázkodásra  van 
szükség a hely felé, hogy pontosan mire is akarják használni.

DV: Egyike azon dolgoknak, amit itt rendszeresen az arcunkba kapunk, amit ők gyerekekkel 
való  sátáni  fajtalankodásnak  hívnak,  és  melyet  természetesen  egy  helyre  sorolnak  a 
Mesterséggel.  Mindez  az  USÁ--ból  indult,  és  legtöbbje  óriási  botrányt  is  okozott  ott,  majd 
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nonszensznek  bizonyult.  Úgyhogy  most  ide  importálták  -  teljes,  új  piac  várja.  Egészen 
bizonyosan néhány szélsőséges, evangélikus szervezet kezdte el terjeszteni.
A szörnyűség az - és ez egy igazán szörnyűséges történet - hogy Rochdale-ben a helyi szociális 
szervezetek és a szociális munkások, miután részt vettek egy szemináriumon, ahol teletömték a 
fejüket mindezzel a vacakkal, és kaptak egy listát arról, hogyan ismerjék fel a sátánizmust és a 
gyerekekkel való sátáni fajtalankodást, és látnivalóan benyelték az egészet, betörtek emberek 
házaiba hajnalban, és elvitték a gyerekeiket. A szörnyű dolog az, hogy törvényes úton azt is 
elérték, ezek az emberek ne vigyázhassanak többé a saját gyerekeikre. De tilos volt tiltakozniuk 
ellene. Hihetetlennek hangzik a kilencvenes évek Angliájának demokratikus közösségében, de 
tény. És csak nemrég történt, hogy a nemzeti sajtó ráébredt, mi folyik, és megpróbáltak fényt 
deríteni az ügyre. Néhány gyerek most már visszatért otthonába, mások még mindig - ahogyan 
ők nevezik - "felügyelet alatt vannak". A szülöktől kezdetben mindenféle hivatalos segítséget 
megtagadtak,  most  már  kapnak  törvényes  segítséget,  hogy  visszakaphassák  a  gyerekeiket. 
Legfelsőbb Bírósági ügy lesz belőle, és kormányzati kivizsgálás, de csak azért, mert a nemzeti 
sajtó felfedezte, mi folyik, és megkérdezte, mi az ördög történik itt, Angliában 1990-ben? Persze 
nem mondom azt, hogy egyetlen gyerekkel sem történt fajtalankodás. Nem tudjuk, történt-e 
vagy sem. Sajnos, nagyon sok ilyen van. De nagy különbség van aközött, hogy azt mondjuk, 
mindez  egy  Sátánhoz  intézett  rituálé  vagy  Witch  rítus  keretein  belül  történt-e,  és  ezek  az 
emberek ezt akarják elhitetni.
Szerencsére ahol ez az egész kezdődött, Nottnghamben a rendőrfőnök azt mondja, hogy el fog 
küldeni  egy  különleges  nyilatkozatot  arról,  hogy  nincs  bizonyíték  arra,  hogy  ezen  esetek 
bármelyikének is köze lett volna a sátánizmushoz, és sajnálkozik azon, hogy ez az egész mítosz 
kialakult,  mondván,  "úgz  söpört  végig  az  országon,  mint  valami  ázsiai  járvány".  
Manchester  rendőrfőnöke  szintén  elutasítja,  hogy  a  Mesterségnek  vagy  a  sátánizmusnak 
bármiféle köze lenne ezekhez az esetekhez, és azt mondja, hogy a rendőrei alaposan kivizsgálták 
a dolgot. Nem találtak sem testeket, sem mikrohullámú sütőben megfőzött gyerekeket. Ha hiszi, 
ha  nem,  ez  is  egyike  volt  a  vádaknak.  Nem  találtak  csontokat  sem.  Nem  találtak  titkos 
találkozóhelyeket,  semmit.  Egyike  sem  lett  ezen  sztoriknak  alátámasztva  bármiféle 
bizonyítékkal.
Egy dolog  zavar  engem ezekkel  az  emberekkel  kapcsolatban,  akik azt  állítják,  hogy rituális 
gyilkosságok  és  hasonlók  szemtanúi  voltak.  Beszélni  fognak  dolgokról.  Beszélni  fognak  a 
tévében. Leírják könyvekben. Elmondják az újságoknak. De észrevettem, hogy van egy hely, 
ahol soha nem látni őket, hogy odamennének és beszélnének. Mi az ördögért nem mennek és 
mondják  el  a  rendőrségnek?  Nagyon  gyakran  vannak  olyanok  Angliában,  akik  ilyeneket 
állítanak, és a rendőrség kikérdezte őket, és a leggyakrabban utána előkerültek és azt mondták, 
hogy semmire nem találtak bizonyítékokat. De ezek az emberek azt mondják, nem mehettek a 
rendőrségre, mert túlságosan féltek. Ha ez a helyzet, akkor most miért beszélnek? Most miért 
nem félnek? Ha a rendőrségre mentek volna, a rendőrök meg tudták volna védeni őket, mint 
ahogy  bármilyen  súlyos  bűntény  esetén,  és  semmi  sem  lehet  súlyosabb,  mint  egy  rituális 
gyilkosság. Ha igazán ez aggasztotta őket, és valóban megbánták, és ki akartak szállni, miért 
nem mentek  a  rendőrségre  a  sztorival?  Véleményem szerint  ez  az,  amit  egymillió  dolláros 
kérdésnek nevezhetünk,  és  soha nem fogunk rá  értelmes választ  kapni.  És  mindegyiküknek 
szeretném feltenni ezt a kérdést.

rnyak 2010. Beltane  X. vfolyam 3. sz mÁ – é á



Ezekkel  a  rituális  gyilkosságokkal  először  minden  újság  tele  volt,  de  észrevettem,  hogy 
mostanában  csökkent  a  számuk,  hogy  ezek  a  nyomozások  eredményre  jutottak,  és  a 
rendőrfőnökök  maguk  is  nyilatkoztak,  és  elmondták,  hogy  semmit  sem  találtak,  ami 
alátámaszthatná ezeket a híreszteléseket. Gyakorlatilag néhány olyan ember, aki bizonyítékokat 
szolgáltatott  ezeknek a  szociális  munkásoknak a  gyerekekkel  való fajtalankodásról,  most  azt 
mondja,  hogy  egyszerűen  csak  agymosás  áldozatai  lettek  a  szüntelen  kérdésáradat 
következtében. Az egyik lány azt mondta: "Egyszerűen nem fogadták el a "nem"-et válaszként. 
Nem hagytak volna békén." Nos, ez nagyon hasonlít a közpékori boszorkányüldözésekhez. Az 
inkvizítor sem fogadta volna el a "nem"-et válaszként.
Ahogy  mondom,  kormányzati  kivizsgálás  lesz,  és 
Legfelsőbb  Bírósági  ügy,  hogy  ezek  a  gyerekek 
visszatérhessenek a szüleikhez. A brit jogrendszer szerint, 
ha függőben van egy bizonyos ügy, akkor nem szerepelhet 
róla  túl  sok  dolog  az  újságokban  addig,  amíg  tart.  Nem 
szabad.  Utána  mondhatnak,  amit  akarnak,  de  nem 
érvelhetnek  az  ügy  mellett  és  ellene,  amíg  folyik  a 
tárgyalás, mert úgy mondják, ezzel befolyásolnák a bíróság 
és a bíró szabad véleményezését. Úgyhogy most várnunk 
kell,  és  nagy érdeklődéssel  figyelemmel kísérnünk,  hogy 
mi fog történni, amikor a Legfelsőbb Bíróság döntése és a 
kormányzati kivizsgálás eredménye napvilágra kerül. Úgy 
hiszem,  nagyjából  hat  hétig  fog  tartani.  És  néhány 
milliójába  bele  fog  kerülni  a  szegény,  adózó 
állampolgároknak.

FH: Ott van a szavazati jog adója.

DV: Igen,  ott  van  Rochdale  szavazati  jogának  adója.  A 
keresztény  egyházaknak  van  egy  szélsőséges  csoportja, 
amelyiknek  van  ez  az  evangélikus  meggyőződése  -  azt 
hiszem,  így  nevezik  -  ,  és  akik  nagyon  fanatikusak  a 
témával kapcsolatban, nemcsak a Mesterség vagy a sátánizmus tekintetében, hanem bármivel 
kapcsolatban, aminek a New Age-hez köze van, még a vegetarianizmust is ferde szemmel nézik. 
Bármi, ami kapcsolatban van a New Age-el, a Sátán befolyása alatt áll.

FH: Igazán egyéni gondolkodás.

FV: Igen, igazából erről szól az egész, az egyéni gondolkodásról. Hallottam egy igazán kedves 
történetet, miközben az egyik ilyen fickó háta mögött álltam. Nyilvános találkozójuk volt egy 
bevásárlóközpontban,  és  beszédeket  tartottak,  hogy  lyukat  beszéljenek  az  emberek  hasába. 
Egyikük megközelített egy nőt, aki Witch volt, és azt mondta neki: "Az első dolog, amiről azt 
akarjuk, hogy tudd, hogy Isten szeret téged", mire a Witch, aki nagyon udvarias volt, azonnal 
azt válaszolta: "Igen, tudom, hogy az Istennő szeret". És az úriember nagyon ideges lett, és azzal 
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vádolta, hogy istenkáromló.

FH: Milyen kapcsolatot lát a Mesterség és a Pogány mozgalmak, valamint olyan más mozgalmak 
között,  mint  a  New  Age  és  a  Női  Spiritualitás?  Úgy  tűnik,  hogy  zöldek  és  a  húsz  éve 
megrendezett Föld Világnapja és a környezetvédő megmozdulások kövekeztében a Mesterség 
néhány helyen egészen közel kerül ezekhez a dolgokhoz.

DV: Ó  igen,  szerintem  kell  is.  Úgy 
gondolom, lényeges kapcsolódási pont van 
ebben.  Amikor  a  Mesterség  az  ötvenes 
években  nyilvánosságra  került,  az  nem 
egyetlen  személy  erőfeszítéseinek 
következménye  volt,  hanem  egy  olyan 
elképzelésről szólt, aminek itt volt az ideje 
előtérbe kerülni.  Ez a V1zöntő kor része. 
Történelmi  megmozdulás  folyik,  és  igen 
érdekesnek  találom  mindezt  megfigyelni. 
Most  már  túl  öreg  vagyok,  hogy  mást  is 
tegyek, mint megfigyelni az eseményeket. 
De  nagy  érdeklődéssel  figyelem,  annyit 
elmondhatok.
Kezdjük látni most már, hogy a történelmi 
feljegyzések  boszorkányégetései  igazából 

arról  szóltak,  hogy  kivégezzék  a  nőket,  és  a  helyükre  tegyék  őket  ezzel,  legalábbis  így 
tekintettek  rá.  A  túl  szókimondó  nöket  boszorkánynak  tekintették,  és  boszorkánysággal 
vádolták őket, és sok női gyógyítót is boszorkánynak tekintettek csak azért, mert nők voltak. 
Csak  a  férfiak  foglalkozhattak  orvoslással.  Napjainkban kezdjük  látni,  hogy  van kapcsolat  a 
Mesterség és a feminizmus között, de ez nem új dolog. Ez olyan valami, ami mindig is létezett. 
Tulajdonképp létfontosságú már az alapjaihoz is.

FH: Érdekes ez a sok újjáébredés hirtelen.

DV: Pontosan ez a helyzet, látja. A hirtelen újjáéledés. És miért? Mert van egyfajta történelmi 
megmozdulás - amit egyike a régi miniszterelnököknek úgy fogalmazott meg, hogy "más szelek 
fújnak",  mely  a  Vízöntő  korának  nagyon  is  pontos  kifejezése.  A  Vízöntő  levegő  jegy,  és  a 
változás szelei fújnak. Nincs rá mód, hogy bárki is megállítsa. A változás szelei fújták el a berlini 
falat is." 

Fordította: Osara
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Ny ri Wicca t bor 2010á á

A KWHE Berkano Tradíciója sok szeretettel vár hagyományos Nyári Wicca táborába, melyet 
2010. július 24-től 30-ig tartunk Várgesztesen.
Előadások, workshopok, beszélgetések a Wiccáról, mágiáról, pogányságról.
A tábor egyik napján jelmezes karnevált fogunk tartani, melyre bár nem kötelező, de érdemes 
egy fantasy, gothic, történelmi, mitológiai, okkult vagy hasonló jellegű kosztümmel és sminkkel 
készülni.

 
A tábor ára (előleggel együtt):
Felnőtteknek: 4000 Ft/éjszaka
Érvényes nappali diákigazolvánnyal: 3600 Ft/éjszaka
Tehát a teljes 6 éjszaka ára felnőtteknek 24000 Ft, diákoknak 21600 Ft. Aki csak kevesebb napra 
szeretne jönni, egyszerűen kiszámolhatja a költségét az egy éjszakára megadott árból.

Az összeg tartalmazza a reggeli és a kétfogásos vacsora árát.
Az ágynemű (huzat) ára 600 Ft.
Egyéb költségek: útiköltség

Előleg: 2000 Ft/éjszaka

Jelentkezés:
2010. június 1-ig lehet jelentkezni!
Kérünk benneteket, a jelentkezési határidőt tartsátok be!
A  jelentkezéseket  előleg  befizetésével  tudjuk  elfogadni,  melyet  át  lehet  adni  személyesen 
Caballusnak, vagy postai utalványon befizetni a következő címre: 
Mayer László, 1185 Budapest, Vízöntő u. 9.
Kérünk benneteket,  hogy a  feladó mezőben MINDENKÉPPEN adjatok meg egy emailcímet 
és/vagy telefonszámot, illetve jelezzétek, hogy több fő esetén kiknek külditek! Aki vegetáriánus 
menüt szeretne kérni, azt is jelezze.Mindenképpen írjátok oda, hogy melyik napon érkeztek, és 
hány éjszakát maradtok.(Az árban az érkezés napján a vacsora, és az indulás napján a reggeli 
benne  foglaltatik,  a  többi  nap  pedig  reggeli  és  vacsora  egyaránt.)  Előre  is  köszönjük!
A  jelentkezők  számára  külön  e-mailben  küldünk  értesítést  a  szervezett  indulás  pontos 
részleteiről, a tábor előtt kb. 2 héttel.

Érdeklődés, jelentkezés:
caballus[kukac]wicca[pont]hu  
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A táborba szeretettel várunk mind kezdőket, mind haladókat, akiket érdekel az ezoterika és a 
mágia útja. Nem csak Wicca vallásúak jöhetnek! A jelentkezőket 18 éves kor felett fogadjuk, 
illetve 14 és 18 év között írásos szülői engedély szükséges.

 
Várgesztesen találkozunk! 

____________________________________________________________

A nyolc legszebb krist lyá

A  kristályok  a  Föld  legősibb  anyagai.  Mélyen  a  Föld  belsejében  alakulnak  ki,  azokból  az 
elemekből  és  ásványi  anyagokból,  amik  körülvesznek  minket,  vagy  az  emberi  szervezet 
nélkülözhetetlen forrását képezik.

 Földünkön  gyönyörű  kristályok  találhatóak,  szemet  gyönyörkedtető,  színes  alakzataik 
önmagukban is gyógyírként szolgálnak a léleknek.

Az alábbi válogatás teljesen szubjektív, a nyolc legszebbnek gondolt kristályok képeiből.

Rózsakvarc
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Hegyikristály

Azurit
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Ametiszt

Malachit

rnyak 2010. Beltane  X. vfolyam 3. sz mÁ – é á



Citrin

Mohaachát
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Olivin
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	Hozzávalók: 
	30 dkg bodzabogyó 
	4 dl 96%-os alkohol
	6 dl víz 
	1-2 szem szegfűszeg 
	kis darab fahéj 
	10 dkg cukor
	Elkészítés: 
	Az enyhén összetört bodzabogyókat egy nagyobb, széles szájú üvegbe töltjük, és az alkoholt rátöltjük. Beledobjuk a fűszereket, és 15 napig állni hagyjuk. 6 dl vízben felfőzzük a cukrot, majd kihűtjük és az alkoholos bodzaléhez öntjük. Az egészet jól összekeverjük, átszűrjük és jól záródó üvegekbe töltjük. Csak néhány hét múlva fogyasztható, addigra érik össze.
	Hozzávalók: 
	Elkészítés: 

