
Árnyak  –2021 Május est



Árnyak  –2021 Május est  

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

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

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

 foszerk@arnyakmagazin.hu
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
Nyári napforduló cikkleadási határidő:

Június 6.
http://www.berkano.hu

Kedves Olvasó!
Elérkeztünk Május est ünnepéhez, tombol a tavasz, közeledik
a nyár. Nyílnak a virágok, zümmögnek a rovarok, a nap ereje
egyre nő – ez a szerelem és termékenység ünnepe is. A Május
estkor megfogant gyermekeket régen az istenek ajándékának
tartották.  Elkezdődik  az  állatok  kihajtása  a  mezőre,  rétre,
beindul  az  élet,  felébred  a  természet.  A  most  beköszöntő
ünnepi  időszak  a  nyári  napfordulóig  tart,  ekkor  kezdődik
majd a csillagászati nyár. 

Folyamatosan  próbálunk  alkalmazkodni  a  helyzethez,
amelyet  a  koronavírus  teremtett.  Bár  elkezdődött  a
rendelkezések enyhítése,  a Berkano Tradíció továbbra sem
tud  nyilvános  eseményeket  tartani.  Reméljük,  hogy  ez
hamarosan változni fog, hiszen nagyon jó lenne újra együtt
ünnepelni, beszélgetni, találkozni. Szomorú a dolgok állása,
de  ne  adjuk  fel  a  reményt,  hogy  hamarosan  újra  együtt
lehetünk.  Attól  még,  hogy  jelenleg  nem  tudunk  közösen
ünnepelni  fontosnak  tartjuk,  hogy  segítsünk  azoknak  akik
most  egyedül  próbálják  a  spiritualitást  fenntartani  az
életüknek. Emiatt elkészült az első olyan rituálémenet, mely
kimondottan az egyedül mágiát végzőknek szól és célja, hogy
egy  tradicionális  Wicca  szempontból  hiteles  alapot  adjon
azoknak akik nem tudják hogyan kezdjenek neki egy ilyen
rituálénak. Az első ilyen a Május esti rituálé, mely a magazin
jelen számába is bekerült. 

Aktuális  számunkban  folytatódik  elemeket  bemutató
sorozatunk  és  elindul  az  elemi  fegyvereket  azaz  rituális
alapeszközöket ismertető cikksorozat is. 

Remélem a mostani  Árnyakkal  sikerül  az Olvasók szívébe,
otthonába is eljuttatnunk a tavaszt és a reményt, hogy egy
boldogabb,  gyümölcsöző,  életteli  időszak  köszönt  be
hamarosan.  Cecelia  Ahern  szavaival  élve:  „A tavasz
reményteljes, a nyár büszke, az ősz alázatos, a tél ellenálló.”

Kellemes olvasást kívánok,

Sophie LaMort
 Főszerkesztő
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Május est
Írta: Saddie LaMort

Kép: Google

Mint  már  említettem,  a  modern Wicca ünnepkör  kétszer
négy  ünnepből,  az  aratás-  és  a  napünnep  ciklusaiból  áll,  ez
utóbbiakat  a  druidáktól  vette  át;  de  Május  est  az  eredeti  négy
főünnep  közt  volt.  Gardner  már  a  Boszorkányság  ma  című
könyvében  is  többször  hivatkozik  rá;  említi  a  "májusozó"
pogányokat,  kik  a  templomkertben  énekelték  őseik  május-dalait,
kijelenti, hogy ez a négy boszorkányünnep egyike. Azt állítja, Robin
Hood neve a "Robin of the Woods"-ból torzulhatott, aki az ősi isten
egyik arca, aki a májusi játékok védnöke volt – ebből alakult ki a
Május-király  (Robin  Hood)  és  Május-királynő  (Lady  Marian)
szokása,  kiknek  egyesülése  termékenységet  hozott.  A  szokás
elborzasztotta  a  puritánokat,  mivel  az  orgia  minden  résztvevőre
kiterjedt. 

Említést  tesz  arról  is,  hogy  a  druidák  két  szomszédos
hegyen  egy-egy  tüzet  gyújtottak,  és  ezek  közt  hajtották  át  a
marhacsorda,  hogy  megtisztuljanak,  és  védve  legyenek  a
betegségektől. Ross Nichols könyvéből idézi, hogy ekkor cserélik le
a kis, elnyűtt Napot a nyár hatalmas, fényes Napjára. Nem felejti ki,
hogy Május est a Bika jegyére esik. Azt is mondja, a papok, papnők
tüzet gyújtottak, és lemészárolták az Istennőnek felajánlott áldozati
állatokat, s ezt a keresztény papok nem nézték jó szemmel, ahogy a májusfát, és az egyéb eseményeket sem,
ezért az 1500-as években törvénybe iktatták, hogy a május elsejei ünneplés pogány hívság, és tiltandó. 

Május elsejét szinte mindenhol ünnepelték Európában és Amerikában, de nem igazán tudják, miért.
Nem keresztény ünnep, és mindenhol termékenységrítussal köszöntötték, mondja Gardner, majd felveti, nem
lehetséges-e, hogy a Witchek azon istennőjének ünnepe volt, kinek nevét nem mondhatja el? Felveti azt is,
vajon miért  döntött  a  Szocialista  Internacionálé 1889-ben pont  május elseje  mellett,  mint  a  munka és  a
munkások ünnepe? Csak nem azért, mert ez az istennő szabadságot ígért mindenkinek a szolgaság alól?

Természetesen  a  fentebbi  kérdésekre  a  válasz  egyértelmű  nem,  de  mindig  lelkesítő  Gardner
romantikus elképzeléseit olvasni. Május elejét a rómaiak kezdték ünnepelni Florália néven, innen indult az
egész ünnepség. Később Szent Walpurg kanonizálásától, 870-től, Walpurgis-éjnek hívták német területeken. 

Mit is ünneplünk ilyenkor? A virágok nyílását, a palántázást, az első született állatokat – és még
valamit.  Nem véletlen voltak ilyenkor orgiák,  illetve termékenység-rítusok.  Ha belegondolunk,  a régi
családmodell szerint együtt lakott mindenki a dédnagypapától az ükunokáig. Télen mindenki a házban
kényszerült  gubbasztani,  és  nem  igazán  volt  személyes  tere  az  embereknek.  Május  végre  elhozza  a
meleget  és  napsütést,  a  fiatalok  elbújhatnak  a  szalmabálában,  az  erdőben,  és  szerethetik  egymást
zavartalan. Azaz ismét igaz, és mondjuk együtt a refrént: nézzük meg, mi történik a természetben!
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A tűz elem
Írta: Rigor Mortis

Képek: Google

A mágikus körben a déli kapunál található a Tűz eleme, amely a négy őselem
közül talán az egyik legrejtélyesebb. Ez a szalamanderek lángoló birodalma, a déli
fertály, melynek jelképe a pálca vagy bot és olyan entitások tartoznak hozzá, mint
Notosz  és  Dzsinn.  A  tűz  a  világok  közti  átjáró,  az  emberi  civilizáció  alapja.
Hasonlóan viselkedik, mint a Mágia maga: A Tűz mindent átalakít, és ez a változás
nem visszafordítható. A Tüzet számos ókori nép tisztelte igen nagyon. Hiszen a
tűznek  köszönhették,  hogy  kiemelkedtek  az  állati  létből,  el  tudták  készíteni

ízletesebbé az ételeiket, és védte őket a természet viszontagságaitól: oltalom volt a vadak ellen és védett a
hidegtől. Vele munkálhatták meg az anyagokat: a Tűzzel megolvasztották a fémeket, és kovácsoltak – ekét és
kardot, tehát tűzzel tudtak életet teremteni és elvenni is azt. A Tüzet botokkal majd fáklyákkal vitték egyik
helyről a másikra, majd gyertyákat, mécseseket és egyéb világító eszközöket készítettek, amivel be tudták
világítani az éjszakát és elűzték a sötétséget. Nem véletlen lett a Tűz, a Fény, a tudás, az élet,  a remény
szimbóluma,  mely  bevilágít  a  sötét  helyekre,  elűzi  a  gonoszt,  felszámolja  a  tudatlanságot,  és  elhozza  az
emberiség  aranykorát…  nem  csoda,  hogy  sok  ókori  vallás  dualista  volt,  mely  a  Fény  és  Sötétség  örök
párharcaként fogta fel a világot. 

A görögöknél az isteni éter, a Mennyei Tűz leképeződése volt a földi
tűz, és a lelket is egyfajta tűznek képzelték el, Hippokrátész szerint a lélek
„halhatatlan melegség.” A görög filozófusok a tüzet egy nagyon aktív, meleg
és  száraz  elemnek  tekintették,  amelyben  a  Meleg  a  szétválasztó,
megkülönböztető erő, a a Száraz pedig a hatalom, amely meghatározza a
saját formáját. Ezért volt a tűz a formaalkotó, kreatív erő. Az alkímiai tűz a
változás fő eleme, Empedoklész a Cselekedetek Okának nevezte (Kinetike).
Nem  anyag,  hanem  energia.  Kapcsolódik  a  görög  kolerikus  humorhoz
(testnedvhez)  és  a  tüzes  emberekhez.  A  Tűz  férfias  elem,  mivel  ő  a  fő
cselekvő, mivel ő a fő hőforrás és fényforrás, ezért a férfi Isten jelképe. A tűz szimbóluma a Nap, és a Logosz
tiszta Gondolkodásának a fénye. A Nap asztrológiai szimbóluma a Központi Tüzet szimbolizálja, ugyanez a
Kén, a tüzes princípium, mint alkímiai szimbólum jele is. 
 

A görög mitológiában a tüzet Prométheusz hozta le az embereknek az istenektől, akik az ajándéka
előtt úgy éltek, mint az állatok. Ezért az istenek Prométheuszt kegyetlenül megbüntették. Bacchus botja, a
Thursos, Prométheusz szent tüzét tartotta. De Hekaténak, a mágia és boszorkányság úrnőjének is rengeteg
kapcsolata  van  a  Tűzzel:  Különböző  nevei:  Purphoros  (Tûzhordozó),  Daidoukhos  (Fáklyahordozó),
Phôsphoros (Fényhordozó,  Lucifera),  Puripnon (Tûzlégző)  és Melaine (Fekete);  barlangokban imádták,  és
képét fáklyafény elött tisztelték. Mint Holdistennő, Hekaté szintén kapcsolódik a Naphoz. Azt tartják, hogy
újhold idején az istennő égő fáklyát hordoz körbe amivel bevilágítja az utazók előtt az ösvényt (melyet selas-
nak hívnak, és Szelénéhez, a Holdhoz kapcsolják), és a holdhónap utolsó napján, mikor a Nap átveszi az
uralmat a Hold felett, követői Amphiphôn-t áldoznak neki, egy lapos, kerek süteményt, melyen gyertyakör
világít. 
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Nappali párja Apollón. Hádész tüze, a Tartarosz pedig a Sötét vagy Fekete Nap, mely később Lucifer
egyik szimbóluma is lett. Úgy tartották ugyanis, hogy
a Nap éjjel lebukik az alvilágba, és ez a pusztító tűz, az
elem destruktív aspektusa. A kreatív energiát jelképezi
viszont Hephaisztosz a kovácsisten, kinek a szentélyei
vulkánok krátereiben voltak. De ide tartozik Hestia is,
a házi tűzhely istennője. 

Az  ókorban  ezeken  a  funkciókon  kívül  a  tüzet
gyógyításra is használták, hiszen a hője elölte az akkor
még ismeretlen kórokozókat, és elállította a vérzést. A
harci  sérüléseket  gyakran  csak  úgy  tudták
fertőtleníteni,  hogy  tüzes  vassal  kiégették.  De
emlékezzünk  csak  például  a  pestisjárványt  is  sok
helyen csak úgy tudták megfékezni, hogy felgyújtották
a halottakat és a fertőzöttek ingóságait. Innen ered az
is, hogy a tűz megtisztítja a lelki szennyet is, így sok
vallásban  szerepel  rituáléban  a  tisztítótűz.  A
gnosztikusoknál a tűz a Tudás, ami a Fény maga. Sok
kultúrában  a  tüzet  madarakkal  asszociálták,  a
tűzmadarakkal,  amelyek  a  Napot  jelképezik.  Ilyen  a
főnix,  amely  újjáéled  hamvaiból,  ezért  az  örök  élet
szimbóluma.  De  ilyen  madarakat  megjelenítettek  az
egyiptomiak és a szlávok is. De keleten is tisztelték a
tüzet, Indiában a tüzes Kundalini energia, mely mint

egy kígyó, a gerincünk mentén áramlik, ez az emberi fő energiacsatorna. Az indiai ájurvéda, ismeri az Agni-t,
az emésztés tüzét, de más kultúrák is megemlítik a bennünk élő belső tüzet, ami életben tart. A vér az élet
vörös folyója, ami keresztülfolyik a testünkön. Szállítja a tápanyagokat, ami az élethez feltétlen szükséges,
csomópontja pedig a szív, mely nélkül perceken belül meghalunk. A szív összekapcsolható szimbolikusan a
nappal, és így a tűz elemmel.

Nehéz  meghatározni,  van-e  az  akaratnak  a  testünkben  energetikailag  csomópontja,  vagy  van-e
egyáltalán ilyen. Mégis tudjuk, hogy az erős ember szívét, lelkét beleadja abba, amit csinál. Ha az akarat már
aktiválva van, olyan, mint a tűz: először izzik, majd életre kel. Hirtelen energiával és lelkesedéssel töltődünk
fel. Elönt minket a tettvágy. Az akaratot talán saját belső kozmikus tűzként vagy alkotó erővel jellemezhetjük.
De ahogy a szabadjára engedett tűz felemészt és elpusztít mindent, ugyanígy az akarat is nemcsak átalakító,
de pusztító is lehet. A népi költészetben is a tűz jeleníti meg az érzelmeket: Lángja, melege a szeretet, a
szerelem  szenvedélyessége,  a  forradalom  tüze.  Színe  a  piros,  mely  kifejezi  az  életerőt,  az  örömöt.
Ünnepeinken örömtüzet gyújtunk,  tűzijátékot rendezünk.  Azonban ahogy az ember, úgy a tűz is  kétarcú:
nemcsak életet ad, de pusztítani is tud. Bár átmelegít és fényt ad, de ha nem vigyázunk, ha elszabadul, akkor
könnyen felemészthet - csakúgy, mint maga a varázserő. A tüzet pusztításra, gyilkolásra is fel lehet használni:
felperzselni a falvakat, a földet, de a puskapor, a háború kelléke is,  és a történelem folyamán számtalan
embert égettek halálra - ráadásul a tűzhalál az egyik legkínzóbb és legborzasztóbb kivégzési módszer. 
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Évszak  szerint  a  tűz  a  nyarat  jelenti,  amely  az  ösztönösség  jelképe,  óriási,  kiapadhatatlan
energiaforrás, lobbanékonyság – aminek az energiája felfelé árad. Ezért az alakzatok közül az éles, hegyes,
felfelé törő formák tartoznak hozzá – ilyen a piramis, a tűz jele pedig egy piros háromszög, amely felfele
fordul.  Mint  ahogy  említettem,  a  déli  irány  tartozik  hozzá,  napszaka  a  déli  órák,  az  ember  életében  a
kamaszkor rendelhető hozzá. A kínai öt elem tanában is az egyik elem a tűz. Itt minden mindennel összefügg,
és az elemek egymást erősítik vagy éppen gyengítik, és a tökéletes, pedig, ha az elemek egyensúlyba kerülnek.
A teremtés körforgásában a földet táplálja – gondoljunk csak az erdőtüzek után sarjadó életre – a fa pedig a
tüzet táplálja, mint éghető anyag. A rombolás körforgásában rombolja a fémet, azáltal, hogy megolvasztja, a
víz viszont kioltja a tüzet. A kínaiak is – akárcsak az indiaiak – tisztában voltak a belső tűzzel, és rendeltek
hozzá szerveket, élettani folyamatokat, melyeket ez az elem ural. Itt is ez az éltető erő, de ha túlteng, akkor
gyulladást, lázat okoz. A vér tartozik hozzá, valamint a kínaiaknál is a szív, a szívburok, (azaz az erek ura),
valamint a Szív szétárasztja, kiterjeszti a vért a Szívburok segítségével. A Szív tartja ellenőrzése alatt az egész
gondolkodást és a gondolatok kifejezését, a tudatot, az érzéseket, sőt humorérzékünket is. A Szív működteti
az önmagunkhoz vagy másokhoz való nagyvonalúságnak a képességét,  hogy valaki a „szívén viseli  valaki
sorsát”, a „jószívűség” -et, és a szeretni tudást. Tehát nem véletlen a szeretet, szerelem szív-ábrázolása sem.
A Szívburok az érhálózatért felelős, a szívverésért, a szív frekvenciájáért. Energiahiányát jelzik a hideg kéz- és
lábfejek, a frigiditás, a fösvénység, a túlzott zárkózottság vagy a mosolytalanság. 

A Hármasmelegítő a szervezet egész energiaszabályozásáért
felelős,  a  légzés  mélységéért,  a  Szív  által  meghatározott
testhőmérséklet biztosításáért és a három testüreg: a légzés, az
anyagcsere,  a  szexualitás  összehangolásáért.  A  szív  a  nyelvvel
fejezi  ki  magát,  ezért  ezt  is  a  tűzhöz  rendelték.  Érzelme  a
kínaiaknál is az öröm, a boldogság pozitív érzelem „dagad a szíve
valakinek az örömtől”, de túlzott hajhászása károsítja azt. A tűz
energiazavar  következménye  a  türelmetlenség,  a  kapkodás.
Vannak ételek, melyek a tűz eleméhez rendelhetők, mind a kínai,
mind az indiai filozófiában: íze a keserű, de tűz típusú ételek a
sós,  a  savanyú  és  a  csípős  ételeink,  az  erős  ízek,  a  fűszerek,
különösen  a  fahéj,  a  gyömbér,  a  kardamom,  chili,  valamint
mindenféle stimuláns: a kávé, a tea, a csokoládé. A túl ízes ételek
is ide tartoznak. Akiben túlteng a tűz, jobb, ha egy darabig kerüli

az ilyen típusú ételeket, de ha fázunk, vagy télen, felmelegítenek ezek a dolgok. 

A tűz egyik megnyilvánulási formája az égés. Intellektuális tartalma is van, ugyanis az elégés, a belső
önemésztés tisztít és megvilágosít. A belső égés, az élet az élet elégetése ezért lehet a másokért áldozatot
vállaló  értelmiségi  magatartás  szimbóluma  (pl.  Krisztus  „égő  szövétnek”,  a  romantikus  vátesz  költő
„lángoszlop”,  amit  követni  kell  stb.  Hozzá  tartozik  a  gyertyaláng  is,  mely  egyetemes  lélekszimbólum.  A
magyar nyelvterület egészén elterjedt hiedelem, hogy mindenkinek, aki születik, gyertyát gyújtanak az égben,
és amikor az elég,  az illető személy akkor hal meg. Ezt fejezi  ki  az „eloltották a gyertyáját” szólás is.  A
képzetnek megfelelően a rontás egyik elterjedt formája, hogy tudta nélkül gyertyát égetnek valaki számára.
Ha a gyertya leég, az illető személy megbetegszik, esetleg meg is hal. A tűz, mivel az ember életerejének
szimbóluma, maga is megszemélyesül. A régi magyar néphitben sok tűzzel, tűzhellyel kapcsolatos mágikus
rítus és tabu volt jelen, amelyek a tűz antropomorf jellegére, lélekjelkép mivoltára utalnak.
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Asztrológiai égiteste a Nap. A Napot szinte egyetemesen istenként tisztelték minden ősi kultuszban,
mely az élethez szükséges, de magában hordozza a dualitást, hiszen a túlzott napsütés felperzseli a földet és
éhínséget,  halált  hoz.  Magában  hordja  azt  a  fehér  fényt,  amelyben  ott  található  az  összes  szín.  A  Nap
mindenféle hierarchiában az első helyet foglalja el - így az asztrológiában is fölötte áll a többi szimbólumnak
és erőnek. Ha jelentését le szeretnénk fordítani a földi analógiák szintjére, akkor ő lenne a király, az uralkodó.
A Nap hordozza magában a hatalmat, mindig pompával teli és büszke. Az alkimisták az aranyfényű Napot a
teremtőenergia megtestesüléseként, a teremtés szimbólumaként alkalmazták. Sok görög bölcselkedő szerint a
tűz az arché, az energia, melyből minden született, maga a Teremtő. Hozzá tartozó csillagjegyek a Kos, az
Oroszlán, a Nyilas, melyek kolerikus személyiségek, heves természetűek, uralkodóak. 

A  mágikus  gyakorlatokban  a  tűznek  mindig  jelen  kell  lennie!  Mint  ahogy  fent  írtam,  maga  a
nagybetűs MÁGIA. Szimbolikusan az akaraterőhöz, az ihlethez, bátorsághoz, tevékenységhez, az energiához és
hatóerőhöz kapcsolódik.  Ha ilyen attribútumok erősítésére  alkalmazunk varázslatot,  célszerű a  Tűz  elem
segítségét kérni.  Érdemes előtte meditálni picit rajta, felidézni a fizikai megjelenési formáit:  a lángot,  az
égést, a meleget, fényt, a testünk melegét és a Nap sugarait. A megszentelt térben a tűz negyedét díszíthetjük
vörössel  és  kisebb  tárgyakkal,  például  gyertyákkal,  lámpásokkal,  sárkány –  vagy  szalamandraszobrokkal,
virágokkal,  fűszerekkel és gyantákkal  (tömjén,  fahéj,  kaktusz, koriander) és botokkal/pálcákkal.  A tűzhöz
társított istenség például a kelta Brighid, vagy Belenus a Napisten. Esetleg a képmásukat is elhelyezhetjük a
Tűz  elem  behívásakor.  Fizikailag  is  célszerű  megjeleníteni  a  tüzet  gyertyagyújtással  vagy  lámpással.
Behíváskor  szintén  fontos,  hogy  koncentráljunk  az  elemre,  képzeljük  el,  vizualizáljuk.  Valamint  idéző
pentagramot  is  rajzolunk  a  behívással  szimultán,  A  tűz  eleme  a  pentagram  jobb  alsó  csúcsában  van.
Behíváskor ezen csúcs felé kezdjük a felrajzolást, elküldéskor pedig fordítva, innen kiindulva. 
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Ezoterika és okkultizmus
Írta Saddie LaMort

Képek: Google

A mágia iránt érdeklődők folyamatosan találkoznak ezekkel a szavakkal, gyakran használják is őket
anélkül, hogy pontosan értenék a jelentésüket. 

Az  okkult  latinul  annyit  tesz:  rejtett;  így  az  okkultizmus  a  rejtett  (mágikus)  technikákkal  való
foglalkozás.  Az  1800-as  évek  közepén  kezdték  el  használni  a  teozófusok,  szabadkőművesek,  az  olyan
gyakorlatokra, képességekre, melyek a hagyományos tudományon kívül esnek. 1853-ban használta eben az
értelemben először Jean-Marie Ragon szabadkőműves; feltehetőleg tőle vette át Eliphas Levi a Magas mágia
dogmája és rituáléja című könyvéhez. 

Az  ezoterikus  annyit  tesz:  belső,  valami,  ami  egy  belső  körhöz  tartozik.  Már  a  2.  században
megjelenik, de széles körben szintén a 19. századi teozófusok kezdték el használni olyan vallási gyakorlatokra,
melyek a világvallásokon kívül estek, esetleg csak avatással lehetett hozzájuk férni. 

Azóta  a  szavak  értelme  lényegében  nem,  de  nüanszaiban  változott.  Bár  lényegében a  19.  század
közepe óta szinte szinonimák, az okkultizmus kifejezést manapság legtöbben a grimoire-hagyományra, és
egyéb nem-vallási történelmi mágikus gyakorlatokra alkalmazzák előszeretettel, míg az ezoterikus mostanra
első  sorban  a  modern  misztériumvallások  gyakorlatait,  hittételeit,  elképzeléseit  jelenti.  Sajnos  gyakorta
használják képzelt irányzatokra, így kvázi-keresztény, űrlakó-hívő és hasonló vonalak tanításaira, de ezek
nem valódi misztériumok, tehát nem valódi ezotericizmus. 

Az Árnyak magazin a Berkano Wicca Tradíció kiadványa. Ezen irányzat egy misztériumvallás, ezért
újságunk az ezoterikához áll közelebb. 
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Érdekességek a pitypangról
Írta: Sophie LaMort

Képek: Google

A gyermekláncfű, más néven pongyola pitypang vagy népiesen cserbóka (Taraxacum officinale) az
őszirózsafélék (Asteraceae) családján belül a pitypang (Taraxacum) nemzetségbe tartozó, Magyarországon is
gyakori évelő növényfaj. Gyakran nevezik egyszerűen csak pitypangnak is. Bár sokan gyomként tekintenek rá
mind  mágikus  még  gyógyászati  szempontból  is  egy  fontos  növényről  beszélünk.  A  pitypang  fontos  a
biodiverzitás fenntartása szempontjából is, nektárja több rovarfaj, köztük a méhek tápláléka. Összegyűjtöttem
néhány ismert és kevésbé ismert információt erről a különleges fajról.

– Ne  nevezzük  kutyatejnek.  A  pitypang  megnevezésére  gyakran  szinonimaként  a  kutyatej  nevet
használják. Ugyan a két növény azonos időben nyílik, de merőben különböznek. Mind a kettő sérülés
esetén fehér tejnedvet ereszt. Ám míg a pitypangot zsenge korában fogyaszthatjuk, addig a kutyatejt
kerüljük el, mert minden faja mérgező. Ne keverjük össze őket!

– Sokféle  elnevezése  létezik.  Vörös  Éva  művében  az  alábbiakat  találjuk:  bárányfejűfű,  barátfejűfű,
barátfő,  barátfű,  békasaláta,  békavirág,  bimbófű,  buglyosvirág,  cikória,  cikóriavirág,  csattogógaz,
disznókék, éjjelilámpa, gyermeklánc, gyermekláncfű, lámpavirág, láncfű, oroszlánfog, oroszlánfogfű,
pimpó, pimpónya, pipevirág, pitypang, raponc, saláta, sárvirág, tejesfű, törpe sárgacikória, tyúkvirág,
vadsaláta,  vakulócsirke.  Fráter  Erzsébet  könyvében  az  alábbiakat  közli:  békavirág,  buborékfű,
cikóvirág,  csürkevirág,  disznósaláta,  ebtej,  eszterláncfű,  gyermekláncfű,  kácsavirág,  kákics,
kislibavirág,  kotlóvirág,  kutyavirág,  lámpavirág,  lánclapi,  marcivirág,  pampula,  papatyi  virág,
pimpiparé,  pipevirág,  sárvirág,  zsibavirág.  Tejesfű  virágnak,  barátfejnek és  kákicsnak  is  nevezik.
Egyes vidékeken kikirics a neve (ami nem keverendő a kikericcsel).
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– A pitypang az egyetlen növény amely a Napot, a Holdat és a csillagokat is reprezentálja. A sárga virág
jelépezi a napot, a fehér „maglabda” a holdat, a szétszóródó magok a csillagokat.

– A pitypang angol elnevezése (dandelion) a francia „dent de lion”-ból ered, mely oroszlánfogat jelent
és a növény sima és mély fogazású leveleire utal.

– A pitypang egyike azon ritka növényeknek, melyek a leghosszabb ideig virágoznak. Az 1800-as évekig
az emberek kihúzták a füvet az udvaraikon, hogy helyet biztosítsanak olyan „gyomoknak”, mint a
pitypang, kamilla, tyúkhúr, mályva. Sajnos mostanra ez a helyzet megfordult és sokan rengeteg pénzt
költenek arra, hogy ezeket a növényeket kiirtsák és udvaraikra, kertjeikbe gyepet telepítsenek. Ez
nem  csak  a  biodiverzitás  szempontjából  komoly  probléma,  de  a  pitypang  rovarok,  madarak  és
pillangók fajainak jelent élelemforrás, mely ezen cselekmények következtében megszűnik.

– A pitypangvirágnak nincs szüksége beporzásra ahhoz, hogy magokat hozzon létre. Ezek a magok a
szél segítségével akár 8-10 kilométer távolságra is „elejtőernyőzhetnek” eredeti otthonuktól.

– A  pitypangokat  világszerte  ismerik  és  használják  már  az  ókor  óta.  Az  ókori  Egyiptomban,
Görögországban és Római Birodalomban is ismert volt, a kínai tradicionális gyógyászatban több ezer
éve használják.
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– Maud  Grieve  A  modern  gyógynövény  című  könyve  szerint  a  pitypang  számos  gyógyászati
tulajdonsággal rendelkezik. A szárak nedvét felhasználhatjuk szemölcsök gyógyítására, a leveleket
pedig száríthatjuk és teát készíthetünk belőlük az emésztés elősegítésére. Az élénk sárga virágokból
főzött  tinktúra segít  a májjal  kapcsolatos  panaszok esetén,  a  gyökér  pedig szárítható és  teába is
főzhető. 

– A  pitypang  minden  része  hasznosítható:  a  gyökere,  levele  és  virága  is.  Fogyasztható  ételként  is
gyógynövényként, de akár sínezőanyagként is. Felhasználhatjuk bor és sör készítéséhez. A pitypang
gyökeréből kávét készíthetünk, levelét salátába is tehetjük.

– A pitypangvirág napkeltekor kinyílik és napnyugtakor becsukódik.

– Bizonyos  mágikus  hitrendszerekben a  pitypang  a  növekedéshez  és  az  átalakuláshoz  kapcsolódik,
elvégre  a  néhány  pitypangvirág  hamarosan  több  száz  maggá  alakul  át,  amely  arra  vár,  hogy
körbejárja a környéket, és más területeken letelepítsen. Összekapcsolják a továbblépéssel is – ha van
egy rossz szokásunk amelytől meg akar szabadulni, társítsuk azt egy pitypanglabdához, majd fújja el.

– Ezek  a  szívós  sárga  virágok  szinte  bárhol  megjelennek,  alkalmazkodva  a  különböző
talajviszonyokhoz. Felhasználhatjuk ezt a tulajdonságát, rugalmasságát is a mágiában ahol erőt és a
nehézségek leküzdésére való képességet jelképezi. Bizonyos mágikus hagyományokban a pitypangot
Aphrodite  istennővel  kapcsolták  össze,  amely  azon  alapunk,  hogy  az  istenő  kapcsolatban  állt  a
méhekkel. Másoknál ez a növény az alvilághoz kapcsolódik, mert Hecate istennőhöz is társítják.

A pitypang mindenhol felbukkan és megpróbálhatunk harcolni ellene, komoly összegeket kifizetni a
kiirtására –  de nem lenne hasznosabb békén hagyni,  felkarolni  őket  és  ezt  a  csodálatos  növényt  amit  a
természet szó szerint a lábunk elé rak felhasználni mágikus és gyógyítási célokra?
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Elemi fegyverek – A pálca és a bot
Írta: Taus

Képek: Google

Ha a mágiáról kérdezünk embereket, akik számára ez a téma teljesen idegen, akkor a legtöbbjüknek a
varázspálca vagy annak nagy testvére, a varázsbot jut az eszébe, mint kizárólagos vagy elsődleges mágikus
eszköz. A fantasztikus filmekben és regényekben több fajtájukat is megismerhetjük (gondoljunk csak a Harry
Potter-féle varázspálcákra, vagy a mágusok botjaira a Gyűrűk urából). Természetesen a botot több mágikus
kultúrában  és  hagyományban  meg  lehet  találni,  pl.  a  sámánoknál,  a  druidáknál.  Indiában  például
jóseszközként használják.

Mondanom se kell, a pálca és a bot a legismertebb mágikus eszközök. Rengeteg formájukkal lehet
találkozni a történelemben. Egyiptomban a fáraók korában például a sírokba védelmi célból készített mágikus
pálcákat  helyeztek  el,  hogy  a  lélek  később  használni  tudja  azokat  (az  élők  is  gyakran  használták  őket).
Anyaguk főként fém, fa vagy csont volt. 

A pálca számos formájával a görögöknél lehet találkozni. Ott van például Kirké, akinek a pálca volt a
legfőbb eszköze.  A pálca legismertebb görög-római használója Hermész/Merkúr,  az istenek hírnöke. Az ő
pálcája a  Caduceus, amely köré két kígyó tekeredik, s tetejét szárnyak díszítik. A mítosz szerint Hermész
magától, Apollón istentől kapta a botot, mint barátsága jelképeként. Ebből kifolyólag a bot kapcsolatban áll
Apollónnal is, ahogy a kígyó végül kapcsolatba került fiával, Aszklépiosszal, a gyógyítás istenével. Az ő botján
egy kígyó tekeredik fel. Ez a patikusok, a gyógyszerészek és az egészségügy jelképe. És természetesen ott van
Prométheusz is, aki egy bodzapálcával hozta el a tüzet az embereknek.
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Balról jobbra: Caduceus; Kirké, amint pálcájával disznóvá változtatja a görögöket; Aszklépiosz botja

A perzsa zoroasztisták pálcája a barsom. Használata inkább jelképes, mint gyakorlati. A rítusaikban a
barsom a növény teremtést jelképezi, és természetesen más teremtés jelképek társulnak hozzá. A mai barsom
egy rövid fémdrót vagy bot köteget jelöl,  anyaga ezüst vagy réz.  Ez egy későbbi forma, mivel  a barsom
egészen a 16. századig ágakból készült, s az ágakat egy bonyolult rítus közepette gyűjtötték össze. Azt sajnos
nem lehet tudni, hogy pontosan milyen fát használtak. 
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A Bibliában is találkozhatunk a bottal és a pálcával, különösen Áron és Mózes történetében. Kivonulás
könyve 7.9-nél találunk említést: „Ha a fáraó felszólít benneteket, hogy mutassatok csodajelet, akkor mondd
Áronnak: „Vedd a botodat és dobd a fáraó elé, az majd kígyóvá változik.” Mózes botja talán még ismertebb,
mivel  annak a segítségével  választotta  ketté  a  Vörös-tengert.  Mózes második  könyve 14.21:  „És kinyújtá
Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert,
és kétfelé válának a vizek.” 

A  keltáknál  számos  több  alkalommal  is  találkozhatunk  a  varázsbottal.  A  walesi  Mabinogionban
olvashatunk  az  egyik  legnagyobb  mágusról,  Mathről,  Mathonwy  fiáról  (Math  fab  Mathonwy,  Math  ap
Mathonwy). Állítólag Math mágikus művészete valószínűleg apjától ered, akinek varázspálcáját még Taliesin
is  ünnepelte.  Ezek a  pálcák  olyan erdőkben nőnek,  amelyeket  tündér  patakok vagy tavak erősítik.  Math
pálcája főleg átváltoztató varázslatokban vesz rész, például Gwydion és Gilvaethwy esetében, akiket Math
büntetett  meg úgy,  hogy az első évben szarvassá,  második évben kocává,  majd harmadik évben farkassá
változtatta őket. Az évek alatt mindegyik formában születnek utódaik, melyeket Math fiúkká változtat, utána
hűséges harcosaivá fogadja őket.

A pálca az Arianrhod-legendákban is megjelenik. Ebben a történetben Math megkéri Arianrhodot,
hogy lépjen át a pálca felett, hogy bizonyítsa szüzességét. Arianrhod így is tett, de ahogy átlép két fiúnak ad
életet.  Erre  ő  szégyenében  elrohan,  ám Math  magához  veszi  az  egyik  gyermeket,  s  Dylannek  nevezi  el.
Másikat Gwydion ragadja el és saját fiaként neveli fel. Manannán Mac Lir, az írek tengeristene is hordozott
egy mágikus ezüst almaágat, mely Emain Ablach szigetről származott.

Az ír legendák szerint a druidáknak is volt botjuk (slat an draoichta, vagyis a mágia botja). A bot és a
pálca itt az átváltoztató varázslatok eszközeként szerepel, ám a betegség és az őrület hozójaként is feltűnik. A
druidákról sajnos igen kevés forrás beszél, ám az egész biztos, hogy használták a botot és a pálcát, és a mai
druidák is használják azokat. 

Indiában és keleten inkább a bot a népszerű, és mint ahogy az korábban szóba került, a jóslásban
használják leginkább. Kínában a varázspálcáknak különböző fajtája van, például az átváltoztató, vagy amivel a
mágikus lényeket lehet irányítani, és amely védelmi varázslatokhoz kiválóan alkalmas.

A középkorban a mágia virágzott, annak ellenére, hogy elítélt gyakorlat volt. Az egyik leghíresebb
varázskönyv, a Salamon kulcsai (A MacGregor Mathers által publikált könyv, és nem a Hermit kiadó által
kiadott) szerint a bot bodzából, nádból vagy rózsafából készül, míg a pálca mogyorófából vagy diófából. 

Számos más instrukció közt mindegyik esetben a fának nem szabad egy évnél idősebbnek lennie,
egyetlen vágással kell levágni Merkúr napján napfelkeltekor egy erre a célra vásárolt késsel (ám abban mind
egyetérthetünk, hogy ezt szinte lehetetlenség megoldani).

A Magia Nigromantica curiosa Alomonis Zadocki szerint a botot pálmafából kell elkészíteni, utána a
következő szavakat kell rávésni: +Elem+Semescha+Balamin+Estereoto+ És természetesen egy pergament kell
ráerősíteni a végére, amire a Jefu nevet kell ráírni. 

14



Árnyak  –2021 Május est  

A Salamon valódi kulcsai (The Veritable Clavicles of Solomon) be is mutat egy olyan botot, amelyet a
Vénusz műveletekhez lehet használni. Eszerint a Vénusz napján (pénteken) és órájában le kell vágni egy két
láb hosszú bodzaágat. A kérgét lehántjuk, és apró vágásokat csinálunk rajta, amikbe kicsi vörösrézdarabokat
teszünk (a vörösréz a Vénusz féme), ezekre a következő jel van rávésve:

A  hasításokat  sárga  viasszal  kell  begyógyítani,  és  a  következő  szavakkal  füstöljük  meg  a  botot:
"Conditor Universi, Creator Coelorum, Ens magnus Pentagrammaton, Eye, Eye, Eye, Iskiros, Veni Sanctificator
omnipotens eterne Deus benedic et purifica, baculum istud per nonem tuum,quod est sanctum et per omnes
Angelos tuo. Amen". A bot mindkét végét sárgarézgyűrűvel kell ellátni.

Vannak  azonban  ennél  bonyolultabb  instrukciók  is  a  pálca  elkészítéséhez.  Eliphas  Lévi  francia
okkultista  szerint  például  a  pálcát  a  következő  módon  kell  elkészíteni:  egy  egyenes  mandula-  vagy
mogyoróvesszőt kell  levágni egyetlen suhintással  a mágikus ágvágó késsel  vagy az aranysarlóval,  mielőtt
felkel  a  nap  és  akkor,  amikor  a  fa  virágzik.  A  pálca  belsejét  hosszában  ki  kell  fúrni  anélkül,  hogy  az
széthasadna  vagy  eltörne,  és  egy  hosszú,  mágnesezett  vashuzalt  kell  belehelyezni.  Az  egyik  végére  egy
háromszög  alakú  poliéder  prizmát  kell  erősíteni,  a  másik  végére  pedig  fekete  gyantát  ugyanabban  a
formában. A közepére két gyűrűt kell helyezni, egy réz- és egy cinkgyűrűt, utána le kell festeni a pálcát. A
gyantavégtől  a  közepéig  ezüstszínűre,  a  prizma felét  pedig aranyra,  utána selyembe kell  takarni  (csak a
pálcarészét,  a két  „végtagot” nem).  Lévi szerint a felszentelés után (amit az újhold utáni első héten kell
végrehajtani) héber betűket kell rávésni a két gyűrűre.

A  tündérmesék  is  rengetegszer  említik  a  boszorkányokat,  s  ezzel  együtt  pálcájukat.  A
boszorkányperek  jegyzőkönyveiben  gyakran  találkozhatunk  azokkal  a  feljegyzésekkel,  miszerint  a
boszorkányok nemcsak seprűn, de még boton is el szoktak repülni a boszorkányszombatra. Érdemes lenne
még itt megemlíteni a villás végű varázsvesszőt, amellyel vizet, vagy elásott kincseket szoktak régen keresni.

A  pálca  és  a  bot  a  tűz  elemet  szimbolizálják,  de sokan inkább a
levegőhöz társítják őket és a tőrt (így a kardot és az athamét is) csatolják
hozzá a tűzhöz, és ez a kérdés még ma is vitatott. Ezt azzal indokolják, hogy
a tőr és a kard elkészítésében és megmunkálásában nagy szerepet játszik a
tűz,  a  pálca  pedig  Hermész/Merkúr  isten  Caduceusa  révén  köthető  a
levegőhöz. Továbbá azért is, mert a legtöbb grimoire azt írja, hogy szerdán
hajnalban kell lenyesni a fát, amiből készül. A szerda pedig a Merkúr napja,
a  Merkúr  pedig  a  levegővel  párosul.  De  ha  jobban belegondolunk,  akkor
biztos megértjük, hogy miért inkább a tűz, és miért nem a levegő. A pálca és
a bot a hatalom, az energia és az akarat jelképei. Ezek a tűz elem legfőbb
koncepciói.  A  hegyük  magát  a  cselekedet  megtestesítői.  A  tarot  kis
arkánumában a bot szintén ezeket az erőket képviseli, éppen ezért a botok
lapjait a tűzzel kötik össze.
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Ez a két eszköz az invokáció mágikus fegyverei. Ahogy a Publikus Árnyak Könyve is írja a pácáról:
„Ezzel olyan angyalokat és géniuszokat szólítunk, akikkel nem érdemes a Mágikus Kard használata révén
találkozni.”  A  pálcával  a  modern  mágiában  a  megbűvölendő  dolgokra  szokás  rámutatni,  vagy  különféle
szimbólumok  levegőbe  való  felrajzolására,  néhol  (főleg  a  modern  boszorkányságban)  a  mágikus  kör
meghúzására alkalmazzák. Azt mondják róla, hogy az energiák irányítására is jó. A pálca fallikus szimbólum
is egyben, főként az úgynevezett priapuszi pálca, melynek a végére egy stilizált (vagy élethű) péniszt vésnek
vagy egy sima fenyőtobozt erősítenek rá, és kimondottan termékenységi rítusokban alkalmazzák.

A pálca készülhet fából, fémből vagy kőből (kristályból), de a hagyományosan (és a legegyszerűbben)
fából érdemes elkészíteni, hagyományosan mogyoróból vagy bodzából. Amikor pálcának megfelelő fát keresel,
akkor teljesen mindegy, hogy hol állsz meg (például egy erdőben vagy egy parkban), ahol találsz lehullott
gallyakat, ágakat. Bármelyik megfelel  pálcának. A lényeg, hogy a hosszának a könyöktől az ujjhegyig kell
érnie.  A  pálca  két  részből  áll:  hosszú rész,  és  markolat.  Ha külön markolatot  akarunk csinálni,  akkor  a
legegyszerűbb  ezt  úgy  megoldani,  hogy  kijelöljük,  hogy  meddig  érjen  a  markolat,  és  a  hosszú  részt
leháncsoljuk. Ha akarjuk, akkor a markolatot meg lehet jelölni műbőrrel,  vagy fonalat tekerhetünk össze
rajta. Ha szeretnél a kész pálcára valami díszítést csinálni, például egy kristályt ráerősíteni, befesteni az egész
pálcát pirosra (ezzel is megerősítve a tűz elemmel való kapcsolatát), vagy különböző jeleket ráfesteni, illetve
vésni  (pl.  a  Salamon  kulcsaiban  található  pálcaábrákat),  akkor  nyugodtan,  de  ezek  opcionális  dolgok.  A
legegyszerűbb pálca a legjobb. A Tradicionális Wicca például mindig azzal dolgozott, ami volt. Természetesen
létezik a pálcának egy kisebb verziója is. Ez a tenyérpálca, amelynek a hossza a tenyér aljától az ujjhegyekig
tart.  Ezt  érdemes  például  akkor  használni,  amikor  valahová  elutazunk,  és  nem tudjuk  elvinni  a  hosszú
pálcánkat, vagy ha otthon nincs elég hely ahhoz, hogy nagyobb dolgokat tudjál elrakni. Hogyha kész a pálca,
akkor fel lehet szentelni például úgy, hogy végighúzod a füstölő fölött, ezzel is felruházva a tűz és a levegő
erejével. Vagy ha csak simán a tűz elem erejével akarod feltölteni, akkor elég ha egy gyertya lángja fölött
húzod végig.
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De ha  egy  adott  mágikus  célra  akarsz  pálcát  készíteni,  akkor  az  annak  megfelelő  fából  érdemes
megcsinálni.  Az  angol  tradicionális  boszorkányságban  (főleg  a  Cornwall  környékieknél,  a  Cornish
boszorkányoknál) például a Blasting Rod néven ismert pálca kökényből készül, és ezt rontó varázslatokhoz
használják. Jó példa még erre a Vénusz bot és a pálmabot, amik korábban be lettek mutatva. Stewart Farrar
„Witchcraft napjainkban” című cikkéből arra lehet következtetni, hogy Alex Sanders covenje mogyorópálcát
használt, amire bolygószimbólumokat véstek rá, és az egyik végére borostyánkövet tettek, a másik végére
pedig gagát gyöngyöt – nappal és éjszaka, Isten és Istennő, stb. Ennek a pálcának az ábrájával lehet találkozni
Janet és Stewart Farrar „A Witches’ Bible” című könyvében. Nem beszélve az Eliphas Lévi-féle pálcáról.

A botnak van egy igen népszerű típusa, ez pedig nem más, mint a stang. Ennek a botnak a felső vége
két  ágban  végződik,  néhol  szarvakkal  rendelkező  állatok  koponyája  van  rajta,  vagy  csak  egyszerűen
szarvakat/agancsokat erősítenek rá. Hagyományosan kőrisfából készül. A stang használata kettős jelentésű.
Először is  betöltheti  a pálca funkcióját,  habár ezzel általában a talajra szokás felrajzolni a mágikus kört.
Másodszor pedig,  a földbe leszúrva (észak felé  nézve)  az  oltárt  helyettesítheti,  és  természetesen az  Axis
Mundi, a Világfa anyagi megtestesítőjeként is helyt áll. Ha akarjuk, feldíszíthetjük az évszaknak megfelelő
növényekkel, a felajánlásokat pedig a tövébe helyezhetjük el. A két ág és/vagy a szarvak az Agancsos Istent
jelképezik.
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Méhek a mágiában 2.
Írta: Sophie LaMort

Képek: Google Commons

Előző cikkemben a méhek mitológiában játszott szerepét mutattam
be,  láthattuk  mennyire  jelentős  szerepet  játszottak,  néhol  szent  állatok
voltak. Ebben a cikkben pedig a méhekkel való mágikus munka gyakorlati
oldalát szeretném megismertetni az olvasóval.

1. Meditáció, kontempláció
A meditáció egy nagyon hasznos gyakorlat amit lehet csendben, de akár zenére is végezni, illetve

vannak vezetett meditációk is. Amit én kipróbáltam és nagyon jó tapasztalatom volt vele az a méhzümmögés
meditáció. Ez egy nagyon egyszerű dolgot jelent: keresünk egy hanganyagot vagy videót amely méhkaptárat
mutat be. Rengeteg ilyet lehet találni,  többnyire úgy készülnek a felvételek, hogy kamerát helyeznek el  a
kaptárban. Nincs mellékzaj vagy beszéd, csak a méhek zümmögése, mintha mi is ott lennénk.

Ugyanilyen  módon  kontemplációs  gyakorlatokat  is  végezhetünk;  eggyé  válhatunk  a  méhekkel,
magával  a  kaptárral,  de  akár  a  mézzel  is.  Személyes  tapasztalatom,  hogy  komoly  dolgokat  lehet  ezzel
felfedezni,  akár  a  kaptár  dinamikus  működéséről  akár  az  egyes  méhek  szorgosságáról,  erejéről,
elkötelezettségéről.

Megemlíteném  a  Bhramarī  pranayama
gyakorlatot is, melyet méh-légzésnek is fordíthatunk.
Ez egy alvássegítő légzésgyakorlat, A bhramarī méhet
jelent;  a  kilégzés  alatt  a  méhhez  hasonló  lágy,
zümmögő hang jön létre.

Végrehajtása:  Lazán,  lehunyt  szemmel  ülj
keresztezett lábú ülésbe. Az ajkaid maradjanak puhán
zárva,  a  két  fogsort  eltávolítva  egymástól,  az
állkapcsod  is  legyen  laza.  Emeld  oldalra  a  karokat,
hajlítsd a könyököket, és dugd be a füledet a mutató
(tű  mudrā)  ujjal  (a  külső  hallójárat  fedelét  is
nyomhatjuk).  Lélegezz  be  az  orron,  majd  ki  a  méh
zümmögéséhez hasonló „m” hangot zengetve. Ez egy
légzés. A kilégzés végén lélegezz be mélyen, és ismételd meg az „m” hang zengetését. Végezz 10 légzést.

Ellenjavallat: Súlyos fülgyulladás, vagy a fej területén lévő gyulladások esetén nem gyakorolható.
Hatása: A bhramarī nyugtató, oldja a stresszt, csökkenti a vérnyomást (de alacsony vérnyomással is

végezhető).
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2. Méz
A méznek fontos szerepe van a mágiában. A Fénysütemény

(a  thelemában  használt  eucharisztikus  áldozati  sütemény)  és  a
Holdsütemény  (a  tradicionális  Wicca  által  használt  áldozati
sütemény) egyik alapanyaga. Feltehetőleg az első alkohol ital  amit
emberek készítettek mézbor volt – ezt használták vallási rituáléikon
is.  Gyógyító  hatását  is  meg kell  említeni:  amikor  a  méhek mézet
készítenek,  a  nektárban  lévő  víz  nagy  részét  eltávolítják,  így  egy
cukorral túltelített oldat marad. Emiatt az olyan szervezetek, mint a
baktériumok elpusztulnak kiszáradásban az ozmózis miatt,  amikor
megpróbálnak  a  mézbe  jutni.  Ezen  tulajdonság  miatt  a  méz
rendkívül ellenáll a romlásnak, például egy egyiptomi sírban talált
3000 éves méz még mindig tökéletesen ehető volt. Ezen tulajdonsága
miatt  sebek  kezelésére  is  alkalmas,  gyulladáscsökkentő  és
antibakteriális  hatású.  Ha  minden  reggel  elfogyasztunk  egy  kanál
mézet biztosan jót teszünk vele a szervezetünknek. 

A fent említett tulajdonsága miatt használhatjuk gyógyító mágiák kellékeként, kenhetünk mézet a
gyertyára vagy ajánlhatunk mézes italt, ételt annak az entitásnak akinek a segítségét kérjük. A méz tartóssága
azonban  csak  egyike  azoknak  a  tulajdonságoknak,  amelyek  alkalmassá  teszik  rituális  felhasználásra.
Ragadósságát, édességét, arany színét, valamint a tavasszal és a méhekkel való társulását évszázadok óta
használják a vallási szertartás és a szimpatikus mágia elemeként, amely a „hasonló hasonlót vonzza” elven
alapuló varázslat. Néhány ötlet a méz felhasználására a mindennapi mágiában, de a népi varázslatok között
még sokat találhatunk:

– A mézet használhatjuk a szertartásainkon a halottak tiszteletére, a méheket hívva ezzel, hogy közvetítsenek
a mi földi- és az elhunyt túlvilági lelke között.
– A méz a bőség és a termékenység szimbóluma is, ezért amikor oltárunkat a bőség jegyében díszítjük fel a
kukorica és szezonális növények mellé elhelyezhetünk egy üveg mézet is.
–  Kötéskora bábukat kenjük be mézzel,  majd  fordítsuk őket  egymás felé és  kössük össze egy kötéllel.  A
ragacsos  édesség  a  mágiavégző  szándékával  keveredve  egy  nagyszerű  módja  a  dolgok  metaforikus
„összekapcsolásának”. Ez nem csak szerelmi kötéskor használható, de akár sokat vitatkozó párok esetében is
segíthet oldani a feszültséget.
– A kommunikáció, illetve a kapcsolatok „megédesítésére” is használták a mézet. 
–  Szerelmi Méz bájital:  ennek elkészítéséről  sok helyen olvashatunk az interneten.  Nem tipikus szerelmi
bájital, inkább a már meglévő kapcsolat fellendítésén vagy új partner megtalálásában tud segíteni.

3. Méhek, darazsak, dongók

Rovarokkal,  bogarakkal,  azok  testével,  testrészeivel  dolgozni  a  mágiahasználat  egyik  legrégebbi
gyakorlata. Mivel a rovaroknak nincs öntudatuk bizonyos szempontból ezt etikusabbnak tekinthetjük, mint az
öntudattal rendelkező állatok megölését, feláldozását. Minden állatnak megvannak azon tulajdonságai amit
szeretnénk a rituálénkban, varázslatunkban megjeleníteni, nincs ez másképpen a rovarokkal sem. A dongók,
darazsak és méhek komoly szerepet játszottak a népi mágikus gyakorlatban, a velük való munka napjainkban
is segíthet elérni céljainkat.
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– Dongók a zsákban
Ahhoz, hogy ennek a jelentőségét megértsük egy kicsit bele

kell mennünk az angol folklórba. A dongókat a szerencsével, jóléttel
azonosították.  Hagyományosan,  ha  dongó  repült  a  házba  nem
lehetett kiengedni, hiszen szerencsét hozott.  Nagy-Britanniából és
Írországból származó folklór szerint ha egy dongó zümmög a ház
körül  vagy  az  ablakánál,  az  látogató  érkezését  jelenti.  A  dongó
állítólag még a látogató nemét is megmondja; ha vörös farka van
akkor a látogató férfi lesz, ha a farka fehér akkor a látogató nő lesz.
Ha azonban valaki megöli a hírt hozó dongót, a látogató csak rossz
híreket  fog  hozni. Találhatunk  dongókat  familiárisok  között  is,
legalábbis  egy  Lincolnshire-ben  élő  boszorkányról  ezt  állították.
Nova Scotiában azzal vádoltak egy férfi boszorkányt, hogy megölt
egy tehenet méghozzá úgy, hogy hófehér dongót küldött,  hogy az
megcsípje az állatot.

A boscastle-i Boszorkánymúzeumban látható kis kék zsákban 3 dongót találunk. A múzeum szerint
ezeket  a  zsákokat  a  lakás  legjobb  szobájába  akasztották,  hogy  bőséget,  szerencsét  hozzanak.  Nem lehet
pontosan tudni, hogy milyen céllal készítették őket, de teljesen elképzelhető, hogy emiatt tartották maguknál
a dongókat. Ahogy az is  egy logikus következtetés,  hogy a szerencsehozás miatt  ki nem engedett dongók
holttestét tették ezekbe a zsákokba.

Mi is tudunk ilyen zsákocskákat készíteni magunkat, készen
is lehet venni több helyen. Nem gondolom, hogy jó dolog lenne
csak  emiatt  megölni  ártatlan  dongókat,  de  ha  természetjárás
közben elhunyt állatra bukkanunk összeszedhetjük és ha megvan
a  három  elkészíthetjük  a  zsákot.  Ugyanígy  teljesen  ideális  és
ugyanolyan  jól  működik  a  dongókat  ábrázoló  érme,  medál,
gyöngy stb. használata. Napjainkban már inkább a zöld és nem a
kék  színt  társítjuk  a  jóléttel,  de  bármilyen  színű  anyagból  is
készítjük a zsákot a legfontosabb az, hogy a célunk egyértelmű
legyen. A három egy jelentős mágikus szám, nyilvánvalóan fontos
volt, hogy három dongó kerüljön a zsákba.

– Darázs, lódarázs 

1. Átkok, amelyek fájdalommal és félelemmel járnak: Bármely átok, melynek fájdalom és félelem a fő
alkotóeleme  (vagy  azért,  mert  ezt  szeretnéd  elérni,  vagy  éppen  ezért  akarsz  bosszút  állni),
megerősíthető ha szárított majd összetört darazsat adunk hozzá.

2. Átkok,  amelyek  kémek,  beszivárgók  vagy  megtévesztők  megleckéztetésével  járnak:  A  darazsak  a
méhészetben a leghírhedtebbek,  mert hajlamosak bejutni méhkaptárakba és  minden egyes méhet
megölni,  teljesen  megsemmisítve  ezzel  egy  kolóniát  órák vagy  napok alatt.  Ezt  úgy  teszik,  hogy
álcázzák az illatukat, majd besurrannak a kaptárba a hátsó bejáraton. Belépve mindent megölnek az
útjukban, hogy elérjék céljaikat. Bármely varázslat, amely vagy megtorlást jelent azok számára, akik
ezt tették,  vagy arra irányul,  hogy ilyen embereket hívjon meg valaki más életébe megerősíthető
összetört vagy egész darázs hozzáadásával.
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3. Átkok kapcsolatok, szervezetek, struktúrák szétrombolására: mivel a darazsak hatalmas pusztítást
képesek  végezni  egy  olyan  jól  szervezett  rendszeren  belül,  mint  a  méheké  a  darázstetem  ilyen
rituáléhoz való felhasználása mindenképpen ajánlott.

– Méhek

Méhekkel  dolgozhatunk  ha  sikerre,  termékenységre,  bőségre,  egészségre,  gyakorlatilag  bármilyen
nyereségre vonatkozó mágiát végzünk. Ehhez felhasználhatjuk a méh tetemeket, de aki megteheti akár olyan
helyen is tarthatja a rituálét ahol méhek vannak. A darazsakkal ellentétben a méhek nem agresszívak, ha
nincsenek zavarva ők sem bántanak senkit. Emiatt akár kibékítő rituálékban is segíthetnek. Ha valamiben
bizonytalanok vagyunk vagy úgy érezzük átvernek minket kérjük a méhek segítségét, hiszen már az ókorban
az igazmondással társították őket, illetve úgy vélték a méhek képesek megérezni ha valaki hamis dolgokat
tesz,  félrevezet  másokat.  Ha mi magunk szeretnénk az  őszinteségünket  fejleszteni  megtehetjük ezt  méh-
meditáció közben is.  Minden feminizmussal,  nőiességgel kapcsolatos mágikus munka tökéletes arra, hogy
méhekkel dolgozzunk, ennek magyarázatáért elég a méhkas felépítését megfigyelni. 
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Orfikus himnuszok
Fordította: Saddie LaMort

Orfikus Himnusz a Földi Merkúrhoz

Hívlak, ó Hermész, a zord Sors aki
lakhelyét a pokolban jelölte ki. 

Bakkhuszi Hermész, Dionüszosz fia
Kinek az atyja a mámor ura, 

S anyja Vénusz, rima-királynő,
pillantása sötét és igéző:

Te, ki örökké jársz erdejében
Proserpinának, pokol úrnőjének
Kiket a Sors sötétségbe vettet, 
Naptalan lakhelyükre vezeted

Pálcádtól az álom szárnyra kél,
És az elfáradt vándor elalél;

Tartarosz sötétjén Proserpina
küld, hogy a lelkeket vezesd tova.

Lásd áldozatunk, és tekints le ránk,
Boldog véggel áldd meg rejtett munkánk.

Orfikus himnusz az Álmok Istenségéhez

Isteni álmoknak hatalma, jöjj, 
Angyalszárnyon végzetet jövendölj

Orákulumnak legfőbb forrása
Lopva jössz, elménknek suttogása, 
Ámoknak méz-csendjén, éj sötétjén
Átsurransz az értelmünk sövényén
Mennyekből hozol nekünk képzetet

S csendben feltárod a végzetet.
Tisztességes elmének barátja, 
Tiszta, ki a szentséget imádja;
Kinek álmai reményt keltenek, 

Áldásod mind vágyják az emberek
Látomásaid mutatják sorunk,

Hogyan csökkentsük saját nyomorunk;
Mutass rítust, mely istennek kedves,

S módot, mitől a haragja csendes:
Ki jó, az nyugodt a végső órán,

És az életét álmaid óvják. 
Gaztól elfordulsz, rossz álmot hozol,

Szívében iszony angyala honol. 
Nem tudja, mikor közeleg veszte,

Retteg jövője látását vesztve.
Jöjj, áldott erő, mutass jeleket

Melyeket az ég jövőnkben rejteget
Jeleket adj a méltó elmének, 

S álmunk ómenjét ne lakják rémek.
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Görög-egyiptomi varázstekercsek fordítása
- 3. rész -

Fordította: Saddie LaMort

PGM I. 195-222
Ez hát a megváltásért mondott ima az elsőként fogant és elsőszülött istenhez: "Hozzád szólok, uram.

Hallj engem, szent isten, ki a szentek közt pihensz, kik oldalán a Dicsőségesek(1) állnak szakadatlan. Hozzád
könyörgök, ősatya, és kérlek téged, örökkévaló, a Nap sugarainak örökös ura, az égi gömb örökös ura, ki a hét
részből álló régióban áll,  CHAŌ CHAŌ CHA OUPH CHTHETHŌNIMEETHĒCHRINIA MEROUMU ALDA ZAŌ
BLATHAMMACHŌTH PHRIXA ĒKE [...]  PHYĒIDRYMĒŌ PHERPHRITHŌ IACHTHŌ PSYCHEŌ PHIRITHMEŌ
ROSERŌTH  THAMASTRA  PHATIRI  TAŌCH  IALTHEMEACHE;  te,  ki  szorosan  fogod  a  gyökeret,  kinek
birtokában a minden angyalok által megszentelt hatalmas név. Hallj engem, te, ki megalapoztad a hatalmas
Dekánokat  és  arkangyalokat,  és  ki  mellett  kimondhatatlan  miriádnyi  angyal  áll.  Felmagasztaltattál  a
mennyekbe, és az úr tanúja volt bölcsességednek és hatalmadat bőségesen dícsérte, és azt mondá, ugyanoly
módon van erőd, mint neki, annyi erőd, mint neki [magának]. 

Hozzád szólok,  univerzum ura,  szükségem óráján;  hallj  engem, mert  lelkem [nyugtalan],  magam
zavarodott vagyok, s szűkén [mindennek. Ezért jöjj]  hozzám, te ki minden angyalok felett uralkodsz; óvj
engem a légi daimonok [és] végzet(2) mágikus hatalmának túlkapásaitól. Igen, uram, mert rejtett neveden
szólítlak,  mely  az  egektől  a  földig  ér,  ATHĒZOPHŌIM  ZADĒAGĒŌBĒPHIATHEAA  AMBRAMI  ABRAAM
THALCHILTHOE  ELKŌTHŌŌĒĒ  ACHTHŌNŌN  SA  ISAK  CHŌĒIOURTHASIŌ  IŌSIA  ICHĒMEŌŌŌŌ  AŌAEI,
ments  meg  engem  a  szükség  óráján."  Mondd  ezt  Héliosznak,  mikor  csak  rákényszerülsz.

*Megjegyzés:  Ezen  invokáció  nem mutat  összefüggést  az  előtte,  illetve  utána  következőkkel,  így
feltehetőleg különálló varázslat. Bár célja nem egyértelmű, a szöveg démoni támadástól való megszabadulásra
tűnik utalni. 

1.) Doxai, az angyalokra használt szó. 
2.) Heimarméné, "az, aki mindenki terheit kirója" - megszemélyesítve a végzet istennője, koncepcióként a
sztoikusok és a gnosztikusok használták előszeretettel. 

PGM I. 222-31
Elengedhetetlen  láthatatlansági  varázslat:  Vedd  egy  éjjeli  bagoly  zsírját,  vagy  szemét,  egy

galacsinhajtó ganajgalacsinját(1) és egy éretlen oliva olaját és daráld őket össze, míg sima nem lesz, és kend
be az egész tested vele, s szúlj így Hélioszhoz: "Hatalmas neved által kérlek téged, BORKĒ PHOIOUR IŌ ZIZIA
APARXEOUCH THYTHE LAILAM AAAAAA IIIII OOOO IEŌ IEŌ IEŌ IEŌ IEŌ IEŌ IEŌ NAUNAX AI AI AEŌ AEŌ
ĒAŌ," és nedvesítsd meg, és tedd ezt hozzá: "Tégy engem láthatatlanná, Héliosz úr,  AEŌ ŌAĒ EIĒ ĒAŌ,
bármely ember jelenlétében alkonyatig, IŌ IŌ ŌPHRIXRIZŌ EŌA."

1.) Ezen galacsin szent Kephrának / Rének, a napistennek
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PGM I. 232-47
Emlékezetvarázslat: Végy szent papiruszt és írd rá az előírt neveket hermaikus (1) mirrha tintával. És

ha leírtad őket, mosd bele forrásvízbe / 7 különböző forrásból és igyad azt éhgyomorra hét napig, mikor a
Hold keleten jár. De mindenképp igyál eleget. (2)

Ez  az  írás  a  papiruszcsíkon:  "KAMBRĒ  CHAMBRE  SIXIŌPHI  HARPON  CHNOUPHI
BRINTATĒNŌPHRIBRISKYLMA  ARAOUAZAR  BAMESEN  KRIPHI  NIPTOUMI  CHMOUMAŌPH  AKTIŌPHI
ARTŌSE BIBIOU / BIBIOU SPHĒ SPHĒ NOUSI NOUSI SIEGO SIEGO NOUCHANOUCHA LINOUCHA LINOUCHA
CHYCHBA CHYCHBA KAXIŌ CHYCHBA DĒTOPHŌTH II AA OO YY ĒĒ EE ŌŌ." Ezen dolgok megcselekedése
után mosd le a tintát az előírtak szerint. 

Ez itt a tinta összeállítása: afrikai "hegyi" mirha, 4 csipet; 3 kariai füge, 7 magja Nikolaus datolyának,
7 fenyőtoboz, 7 belseje az egy-ágú fekete ürömnek, 7 szárnya a hermaikus íbisznek (3),  forrásvíz. Mikor
elégetted a hozzávalókat, készítsd elő őket és írj. 

(1.) Ez Hermész szent tintája
(2.) A nevek mágikus hatását a lemosás és elfogyasztás juttatta a varázslóba. Hasonlót olvashatunk a Szetna-
regényben, ahol a varázsló Thoth könyvét sörben oldja fel, s issza meg, hogy annak hatalmát magáévá tegye.
(3.) Az íbisz Hermész-Thoth egyik szent állata.
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Egyszemélyes Május est rituálé
Írta: Sophie LaMort

A  rituálét  természetesen  többen  is  elvégezhetik,  de  kimondottan  azért  íródott,  hogy  az  otthon,
egyedül ünneplő emberek számára hiteles képet adjon egy tradicionális Wicca rituálé felépítéséről.

Kellékek:
– Gyertya: 4 égtájgyertya, egy ezüst színű gyertya az istennőnek, egy arany színű az istennek, igény

szerint elhelyezhetünk több gyertyát is az oltáron.
– Pentákulum: ha nincs a Berkano YouTube csatornáján találtok videót ami alapján elkészíthetitek.

Végső esetben kartonból is készülhet.
– Rituális  tőr:  ha  nincs  helyettesíthetjük  az  ujjainkkal,  nyújtsuk  ki  mutató-  és  középső  ujjunkat,

szorítsuk őket össze és használjuk ezt a kéztartás amikor a rituális tőrt használnánk
– Pálca: ha nincs a Berkano YouTube csatornáján találtok videót ami alapján elkészíthetitek
– Kehely
– Edény sónak és víznek
– Tálka a süteménynek
– Bor
– Sütemény
– Víz
– Só
– Füstölő 
– Igény szerint szezonális dekoráció, virágok, mini májusfa, színes szalagok, a bőséggel kapcsolatos

szimbólumok.

Rituálémenet:
1. Megtisztulás: Rituálé előtt vegyél tisztító fürdőt vagy zuhanyt. Amennyiben ez nem megoldható mosd

meg az arcodat, kezeidet – legvégső esetben tisztulj meg energetikailag, vizualizálj egy energiaspirált
magad  köré  ami  megtisztítja  az  aurádat.  (Természetesen  a  fizikai  és  energetikai  megtisztulás
szabadon kombinálható.)

2. Kör meghúzása rituális tőrrel: az óramutató járásával megegyezően tegyél egy teljes kört az oltár
körül miközben a tőrrel „megrajzolod” a kört.

3. Tisztítás  vízzel  és  sóval:  Szenteld  fel  a  sót  és  vizet.  Érintsd  meg  a  vizet  a  tőrrel  és  mondd:
„Megtisztítalak, ó víznek teremtménye, hogy vess ki magadból az illúziók világa szellemeinek minden
tisztátalanságát és szennyét, hogy ne árthassanak nekem, Aradia és Kernunnosz neveiben.”
Érintsd  a  tőrt  a  sóhoz  és  mond:  „Aradia  és  Kernunnosz  áldása  legyen  eme  sóból  lévő  
teremtményen,  és  minden  gonoszság  és  nehézség  távolíttassék  el  és  minden  jó  jöjjék,  mert  
nélküled  az  ember  nem  élhet,  amiért  megáldalak  és  megidézlek  téged,  hogy  segedelmemre  
lehess.”
Tedd a sót a vízbe. Hintsd szét a szentelt vizet.

4. Tisztítás  tűzzel:  Gyújtsd  meg  a  gyertyákat,  a  füstölőt  és  mondd:  „Megtisztítalak  téged,  ó  tűz  
teremtménye,  hogy  minden  fantazma  távozzék  tőled  és  ne  árthasson  vagy  téveszthessen  meg  
semmilyen módon, Aradia és Kernunnosz nevében.” 

5. Nyilvánítsd ki a rítus célját.  Ennek a rítusnak Május est megünneplése a célja, de amennyiben a  
rituálé során szeretnél más mágiát is végezni azt is tedd hozzá itt.

25



Árnyak  –2021 Május est

6. Rituálé fő része: Állj a kör közepére, tőrödet irányítsd az ég felé és mondd:
 „Hívlak és megidézlek,

 Ó mindannyiunk Hatalmas Anyja, minden termékenység hozója,
 Mag és gyökér által,
 Szár és rügy által,

 Levél és virág és gyümölcs által,
 Élet és szerelem által.”

Hozd el a gyógyulást és a szabadságot,
Boldogságot és vidámságot,

Bőséget és gazdagságot.

Itt végezheted el a többi mágikus munkát is, ha van ilyen.
7. Sütemény és bor:

Fogd a kezedbe a bort és mondd: 
„Az Istennő tiszteletére iszom ezt a bort.”

Igyál.
Fogd a kezedbe a süteményt és mondd:

„Az Istennő tiszteletére eszem ezt a süteményt.”
Egyél.

8. Ha mindennel végeztél köszönd meg az entitások jelenlétét. Például mondd:
„Istenek, szellemek, minden entitás aki jelen volt, köszönöm, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel. Most

menjetek ha mennetek kell, de maradjatok ha akartok.
9. Kör megnyitása: Fogd a tőrt a kezedben, majd vágd el a kört és közben mondd:

„A rituálénak vége, a kört megnyitom.”

A rituálénak itt vége. Érdemes leírni a tapasztalatainkat, meditálni vagy folytatni az ünneplést. 
*****

A fenti rituálé nem egyezik meg a Berkano Wicca Tradíció publikus eseményein használt rituálémenettel.
Alapjául  a  Publikus  Árnyak  Könyve  szolgált,  mely  a  Berkano  Wicca  Tradíció  honlapján  található  Saddie
LaMort fordításában. A rituálémenet szabadon felhasználható a Berkano Wicca Tradíció megjelölésével.
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A harmatvíz gyűjtése és felhasználása 
a népi mágiában

Írta: Sophie LaMort
Képek: Google

A természetnek nagyon sok ajándéka van amit fel tudunk használni mágikus munka során. Ezekkel
főleg  a  népi  mágia  foglalkozik,  de  nem  kizárólagosan  népi  varázslatokhoz  használhatóak  fel.
Szinte mindent be tudunk építeni egy rituáléba, kreativitás kérdése az egész – és persze tudnunk kell mit mire
lehet használni. Ebben a cikkben a harmatot fogom bemutatni. 

Mi az a harmat?
A harmat vízcseppek, esetleg összefüggő vízréteg formájában jelentkező nem hulló csapadék, amely a

földfelszínen, illetve felszínközeli, szabadban lévő tárgyakon, főként növényzeten figyelhető meg. Rendszerint
éjszaka  vagy  hajnalban  alakul  ki,  amikor  a  földközelben  harmatpont  alá  hűlő  levegő  vízgőztartalma
kicsapódik. Fűszálakon, fák, cserjék stb. levelein a legáltalánosabb, ezek közelében ugyanis a lehűlő levegő a
növények  által  elpárologtatott  vízgőz  miatt  hamarabb  túltelítetté  válik;  a  fűfélék  levelein  található
folyadékcseppek azonban a növény cseppkiválasztásából is származhatnak. Amennyiben a levegő és egy adott
felület hőmérséklete egyaránt 0 °C alatti, a harmat megfagy, ez esetben dérről beszélünk. 

Hogyan gyűjtsük?
A harmat gyűjtésére több lehetőség van. Az, hogy melyik technikát alkalmazzuk attól is függ milyen

harmatra van szükségünk.
Vannak mágiák, amik egy előre meghatározott növény harmatával dolgoznak.
Mások egy helyen (pl temetőben, szomszédos legelőn) gyűjtött harmatot alkalmaznak.
És természetesen olyan mágia is létezik ahol a harmat maga a fontos, hogy honnan, hogyan, mikor

gyűjtöttük nem számít.

27

Harmat üvegcsékben - Fotó: Annwyn
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https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kondenz%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nem_hull%C3%B3_csapad%C3%A9k&action=edit&redlink=1


Árnyak  –2021 Május est

Eső  utáni  napon  nagy  eséllyel  esővizet  fogunk  a  leveleken  találni,  így  érdemes  száraz  napokon
elindulni gyűjteni. A legegyszerűbb módja a harmatgyűjtésnek ha korán reggel, még mielőtt a napsugár a
gyűjtési  területet  elérné  egy  tiszta,  nedvszívó  ruhaneművel  letörölgetjük  a  kiválasztott  növényt,  vagy
leveleket, füvet, virágokat. Az anyagot ezután kicsavarjuk egy edénybe.

Vészhelyzet esetén a harmat önmagában iható, de ha van rá lehetőségünk fogyasztás előtt legalább
forraljuk  fel,  hiszen  a  leveleken  lehetnek  olyan  szennyeződések,  állati  eredetű  anyagok  amelyek  akár
betegséget is okozhatnak.

Egy  másik  technika  azok  számára  akik  nagyvárosban  élnek  és  nincs  lehetőségük  eljutni  a
természetbe: 
Feszítsünk ki egy minél nagyobb felszínű anyagot, amely valamelyik irányba lejt. 
Ahogy a hajnali hideg hatására  a pára kicsapódik az megül ezen az anyagon., és mivel az anyag lejt így
lecsorog a gyűjtőedénybe amelyet alá teszünk.
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A harmatszedő asszony a harmatos
lepedőt kicsavarja az edénybe

(Szuhahuta, v. Heves m.)

Az összegyűjtött harmatot a kovászba öntik, hogy
több legyen a kenyér (Szuhahuta, v. Heves m.)
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Mire használhatjuk a harmatot?
A harmatvíz  felhasználása  sokrétű.  A  Magyar  Néprajzi  Lexikonban ezt  találjuk,  ha  rákeresünk  a

harmatszedésre:
“A magyar népi hitvilág mágikus eljárása, amelynek célja elsősorban a nagyobb tejhaszon biztosítása

volt,  más  tejhasznának  elvételével  vagy  csökkentésével;  ritkábban  a  jó  kenyér  vagy  egyéb  házi  haszon
biztosítása.  Általában  Szent  György  napján,  ritkábban  pünkösdkor,  nagypénteken,  a  boszorkányperek
tanúsága szerint  régen Luca napján is  végezték.  A  hit  boszorkány tevékenységnek tartotta,  gyakorlatilag
azonban bárki  végezhette.  A  valóságban is  gyakorolt  eljárás  volt  (még  a  közelmúltban is  előfordult),  de
kapcsolódik hozzá több, csak  hiedelemmondákban megfogalmazódó elem is. A művelet lényege a harmat
összegyűjtése. Ez leginkább valamilyen ruhadarabnak (lepedő, abrosz, ritkábban kötény, szoknya) a füvön
(legelőn),  ritkábban  gabonatáblán  való  húzogatásával  történt,  napkelte  előtt  vagy  éjfélkor,  gyakran
meztelenül. Otthon a lepedőt stb. kicsavarták az abrakba vagy a búzába, kenyérlisztbe; vagy a harmatos füvet
a  tehénnek adták.  Mindezek  eredményeképpen a  hit  szerint  a  tehéntől  több  tehet  fejtek,  miközben más
tehenek tejhozama csökkent; vagy jobb kenyeret sütöttek. A művelet végzése közben általában mondókát is
mondtak (pl.  „Viszek is,  hagyok is”;  „Felét  viszem,  felét  nem”).  A  hiedelemmondai  megfogalmazásokban
általában éppen e szövegek képezik a központi magot, amennyiben a mondák legtöbbje arról szól, hogy egy
„laikus” utánozni akarván a boszorkányok tevékenységét, rosszul értett, eltorzított szöveget mondott. Ennek
következtében visszájára fordult a varázslat, a kelleténél több tejet adott tehene, vagy a boszorkányok bosszút
álltak titkuk kileséséért. A boszorkányperek tanúsága szerint az eljárás – ellentétben a mai, főleg mondai
megfogalmazásokkal  –  a  múltban elevenen élt  a  gyakorlatban.  Alapja  részint  a  boszorkányok tejvarázsló
ténykedésére vonatkozó,  részint a harmat mágikus erejébe vetett  hit.  Mindkettő igen régi,  Európa-szerte
elterjedt,  és  sok  helyen  életben  tartotta  a  harmatszedés  önálló  hiedelemkörét.  Az  eljárás  a  német
nyelvterületen leginkább Walpurgis éjjeléhez (május 1.), a délszlávoknál Szent Iván és Szent György napjához,
a románoknál és ruténeknél Szent György napjához kapcsolódik, sokszor a magyarral egyező formában. A
félreértett szöveg mondai motívuma is sok helyen ismert. Egyéb, harmattal kapcsolatos mágikus eljárások is
általánosan ismertek, főleg növényi és állati termékenység biztosítására és szépségvarázslás céljából; nálunk
e körbe tartozik pl.  a  Dunántúlon elterjedt pünkösdi  harmattal  való mosdás vagy a szórványosan ismert
májusi harmatos füvön való hempergés; de rokon a márciusi hólé hasonló felhasználása is.”
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Harmat gyűjtő, főleg olyan helyeken használják ahol nehezen lehet
vízhet jutni.
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Május est és a harmat kapcsolata

A legtöbb népi mágia a termékenységgel, szépséggel kapcsolja össze a harmatot. A május első napján
hajnalban gyűjtött harmatról úgy tartották, hogy széppé tesz és fenntartja a fiatalságot. Hagyományosan a
fiatal lányok ilyenkor hajnalban harmatot szedtek, hogy aztán abban megmossák arcukat. Az összegyűjtött
harmatot kint hagyták a napon majd leszűrték. A másik szokás a harmatban hempergés volt. A két dolog
ugyanazt  a  célt  szolgálta.  Úgy  tartották,  hogy  a  harmat  fokozza  a  szexuális  vonzerőt  is,  illetve  segít  a
bőrbetegségek gyógyításában is. Rituális szempontból a Holdhoz kapcsolták és szentelt vízként tekintettek rá.
Nem csak a nők, a férfiak is használták a harmatot, ők a kezüket mosták benne. A hiedelem szerint az a férfi
aki  harmatban  mos  kezet  jártas  lesz  a  hálók  készítésében  és  a  csomózásban.  Ha  nem  is  azonnali
felhasználásra, de mindenképpen érdemes május elsején hajnalban harmatot gyűjteni mágikus tulajdonságai
és jelentősége miatt. 

Rituálé során a harmatot felhasználhatjuk szentelt vízként vagy a rituálé előtti megtisztuláshoz is. A
teliholdkor gyűjtött harmat erőteljesebb, hiszen feltöltődik a Hold erejével akárcsak a Holdvíz. A harmatot
kristályelixír  készítésére  is  használhatjuk,  hiszen  forralás  után  nyugodtan  fogyasztható.  Szinte  minden
rituális közegben helyettesíthető az „egyszerű” víz harmattal, kivéve ha a rituálé leírásában pontosan meg
van határozva milyen vizet kell használnunk.
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Reggeli harmattól csillogó pókháló



Árnyak  –2021 Május est  

31


