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Termékenységi mágia a középkori boszorkányperekben

Közkeletű elképzelés szerint az Ördög maga elnökölt a Szabbatokon; egyedül, vagy Királynője
kíséretében. Alakja igen korán kiformálódott az emberek képzeletében, s kétségkívül a pogány
idők  szarvas,  patás  termékenységisteneinek  képét  idézi:  hatalmas,  fekete,  szörnyűséges,
szőrös  alak,  fején  szarvakkal  és  szamárfülekkel,  lábán  patákkal,  fogai  rettenetesek,  szeme
tűzben  ég,  fallosza  jól  látható  és  előre  mered,  s  kénkőszag  kíséri.  A  szarv  az  ősi  pogány
hitvilágban a termékenység és a természet körforgásának jelképe volt, mivel az állatok ősszel
elhullatták szarvaikat, hogy minden tavasszal újat növesszenek. 

A kelta újév Samhainkor vette kezdetét,  ennek nyoma bizonyára megőrződött  a  skót  és ír
boszorkányok hagyományaiban is. Ez a nap jelezte az aratás végét és a tél kezdetét, az év sötét
felének beköszöntét. A néphit szerint ezen a napon megszűnt a határ a holtak, szellemek és
tündérek birodalmai, valamint az élők földje között, s mindezen szellemek szabadon jártak.
Osztrák, angol, ír területeken gyertyákat égettek ilyenkor a ház minden szobájában. Áldozatul
étkeket,  italokat  hagytak  az  asztalon,  s  a  tarlókon  nagy  máglyákat  gyújtottak,  hogy
megerősítsék a hanyatló Napot, és elősegítsék a következő évi termés bőségét. Számos angol
és  skót  perben  találhatunk  adatokat  arra,  hogy  Samhain  /  Mindenszentek  környékén  a
boszorkányok  összejöttek  és  mulatoztak.  Észak-Ayrshire-ben  1604-ben  Patrik  Lowrie  és
boszorkány  társai  azzal  lettek  megvádolva,  hogy  „Minden  Szenteknek  éjjelin  Istennek  a
mondott  évibe',   gyülekezétek  magatokba'  a  Lowdon-dombon,  ahol  megjelene  néktek  egy
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ördögi Szellem”.  1633-ban Lancashire-ben Margaret Johnson azt mondta, hogy részt vett egy
nagy  boszorkánytalálkozón,  melyet  Pendle  erdejében  tartottak  a  Hare-stones  nevű  kőnél
Mindenszentek napján.  Aberdeenben 1596-ban a boszorkányok többen is azt állították, hogy
Mindenszentek  éjjelén  táncoltak  egy kereszt  körül:  „múlt  Minden Szentek  Éjjelin,  tizenkét
órakor  éjjel  vagy  akörüle,  úgy  a  fent  nevezett  Thomas  Leyis...  nagyszámú  másik
boszorkányokkal együtt, jőtt ott Aberdene piacára, az Ürdüng vezetése és útmutatása alatt, ki
jelen vót ottan véled, minden társaddal, és játssza ott az ő mindenféle zeneszerszámain. Ti
mind táncolátok ottan a keresztek körüle, és a piacnak köribe, hosszú ideig.”

Egy I.  Erzsébet korabeli író,  egy bizonyos  Philip Stubbes (1555-1610) részletes leírást ad a
korabeli  május eleji  ünnepekről  (1583):  „Május elején minden egyházközség,  város és falu
összegyűle, mind férfiak, nők és gyermekek, öregek és fiatalok... s mind menének együtt, vagy
osztanák  magukat  csoportokba,  menének  erdőkbe  és  ligetekbe,  néhányan  dombokra  és
hegyekre,  néhányan  egyik,  mások  másik  helyre,  hol  tölték  az  egész  éjszakát  kellemes
időtöltésekkel,  és  reggel  visszatérének,  hozván  magukkal  birsnek  ágait.  De  legkedvesebb
drágaságuk, melyet hozának onnan, a Májusfa, melyet nagy örvendezés közepette hozának...
mely mind virágokkal és gyógynövényekkel vala ékitve, és szalagokkal körülkötözve, tetejétől
az aljáig, és néha különböző szinekre festve... S akkor beásnák azt a földbe, kötének köréje zöld
szalagokat... és lakomáznának, és ugrálának és táncolának körülötte, mint ahogy a pogányok
tevék, bálványaik imádatának okán.”
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A Május Napja oly nagy népszerűségre tett szert, hogy 1644-ben a puritánok megkísérelték
betiltani.  John Northbrooke (?-1570) angol  prédikátor  azt  írta,  hogy a  táncok „feltüzelék a
bujaság, a vágyak és az érzékiség lángját...  A tánc kaotikus mozdulatokkal és lábak szörnyű
topogásával  jára...  szüzek  és  matrónák  tapogatózának  szemérmetlen  kezeikkel,  és
csókolózának, és ölelkezének tisztességtelen mód; azon dolgokat, melynek természete rejtett
vala s az erkölcsösség fedé, a bujaság gyakorta lemeztelenité... számos szűz veszté e táncokon
szűzességét, s igy mondhatnók, hogy Fattyak tárháza s bölcsője az.”

William Barnes tiszteletes (1801-1886)  Dorset Notes című írásában úgy vélte, hogy a Leigh
mellett  található  labirintust  gyakorta  használták  „a  helyi  fiatalok  boldog  összejöveteleire
Május   Napján”.   Az   1596-os  aberdeeni  boszorkányperben   ez  a  szövegrészlet   található  a
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Christen  és Bessie Thom ellen felhozott vádak között: „Megvallád, hogy három éve Ruidday
napján, korán reggel, mielőtt a nap felkele, találkozál bizonyos másik boszorkányokkal, az ő
ördögi  megjelenésükbe',  a  Szent  Katarina  dombján  a  gyűlésen...  és  hogy  ott,  a  Sátán
vezetésével,  ki jelen vót veled, és zenéle ott előtted az ő alakjába',  és ti mind ördögi táncot
járnátok, körbe' a fák körüle, hosszanti ideig.” A skót Jonet Watson 1658-ban azt vallotta, hogy
„szintúgy a Baal–fyre éjjelének környékin vót egy gyűlésen Newtondeinbe', hol az ördög vót
ződ ruhákba öltözve, fekete kalappal a fejin.”

A középkori periratok szerint a mágikus ceremóniák, melyeket a boszorkányok bemutattak az
Ördög  segitségével,  legtöbbször  az  ellenség  ártását  vagy  elpusztitását  célozták.  Időnként
azonban a varázslatok a termékenység elősegitésére irányultak eredetileg, a jegyzők azonban
félreértették  azokat,  és  feltehetőleg  maguk  a  boszorkányok  is.  Alexia  Violaea  (1589)  azt
vallotta hogy 'nachdem sie were mit ihren Gespielen umb und umb gelauffen eine ziemliche gut
Weile, habe sie pflegen in die Höhe über sich zu werffen ein reines subtiles Pulverlein, welches ihr
der Teuffel darzu gegeben habe, darvon Raupen, Käffern, Heuschrecken, und dergleichen andere
Beschädigung  mehr,  so  Hauffenweise  wüchsen,  dass  die  Acker  darmit  in  einem  Augenblick
überall beschmeist würden' ("miután ottan vótak az ő játszótársaikkal és minden jól mene egy
ideig, mig olyn magosra nőttek, hogy tiszta, finom port hinte rájok, melyet az Ürdüg ada néki,
melyben vótak hernyók, bogarak, sáskák, és más kértevők, hogy a termés növekedjék, és hogy
a mező egy szempillantás alatt megteljék.")

A  skót  Isobel  Gowdie  1662-ben  megvallott  mágikus  bűbája  ugyanezen  kategória  alá
sorolandó: "Menénk keletre Kinlossébe, és varangyokkal veténk és szántánk. Az Ürdüng tartá
az ekét,  és Johne Yownge Mebestowne-ból,  a mi vezetőnk, vezeté az ekét. Varangy húzá az
ekét, mint ökrök; kutyafű vót a kantárjok, a csoroszlyája kosnak szarvából vót, és egy darab
kosszarv vót a nyele. Néhányszor körbe menék; és mind az egész Coven fel és alá mene az
ekével, imádkoza az Ürdünghöz a földnek gyümölcsiért."
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A termékenységmágia fontos elemét képzelte a szexuálmágia. A legtöbb vallató természetesen
leginkább arra volt  kíváncsi,  hogy magával  az  Ördöggel  létesített-e szexuális  kapcsolatot  a
vádlott,  így  a  mágikus  természetű  rítusok  többségét  nem  dokumentálták,  csupán
paráználkodásnak  és  istenkáromlásnak  vették  azokat.  A  huszonkilenc  éves,  baszk  Jeanne
Dibasson 1609-ben azt vallotta, hogy a Szabbat „igazi Paradicsom” volt, miben több élvezet
volt, semmint hogy azt szavakkal ki lehetne fejezni, és hogy mindazok, kik jelen voltak, mindig
sajnálkozva  távoztak,  és  végtelen  türelmetlenséggel  várták  a  következő  találkozó  idejét.  A
huszonnyolc  éves  Marie  de  la  Ralde  azt  mesélte,  hogy  mindig  különös  örömmel  ment  a
Szabbatra, mintha csak esküvőre menne.

1668-ban  a  svéd  Mora  városában  több  gyerek  egybehangzóan  vallotta,  hogy  együtt
lakomáztak az Ördöggel, majd az hárfán zenélt nekik, és kiválasztotta közülük azokat, kiket
legjobban  szeretett.  Azokat  saját  szobájába  vitte,  és  ott  közösült  velük.  Ezekből  az
egyesülésekből  fiai  és  lányai  születtek,  kiket  összeházasított,  s  azoknak azután varangy és
kígyó gyermekeik születtek.

A görög orgia szó jelentése „misztériumszertartások, áldozatok”. Elsősorban Dionüszosz isten
ünnepségeiről  ismert,  melyekből  később  a  római  Bakkhanáliák  szokása  is  kialakult.
Dionüszosz a bormámorral  gyógyító,  a  terhektől  és  problémáktól  ily  módon megszabadító
isten,  aki  megkönnyíti  a nehéz sorsú emberek életét;  tisztelete eredményeképp a halál utáni
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életben ezernyi boldogságban lehet részesedni. Ez jelentheti azt is, hogy a bor és mámor, amit
Dionüszosz az orgiáin biztosít,  pusztán ízelítő a síron túli  világ szenvedélyeiből.  Mámorral
tekinteni  a  halál  felé  –  ez  egy  olyan  létérzés,  ami  igazán  a  görögség  sajátja  volt.
Dionüszosz/Bakkhusz vegetációs istenség volt, rajongó követői a  mainaszok.   A dionüszoszi
szertartásokban  az  áldozat  feldarabolása  és  a  nyers  hús  felfalása  révén  valósult  meg  az
egyesülés  az  istennel.  A  széttépett  és  felfalt  állatok  Dionüszosz  megtestesülései  voltak.  A
dionüszoszi  extázis  az  emberi  lét  túllépését,  a  teljes  szabadság  elérését,  az  istennel  való
azonosulást jelenti. 

Egyiptomi mágia 2. - A varázslatok hozzávalói 1.

A varázsigéket akkor tekintették a leghatékonyabbnak,  ha először gondosan  leírták őket,
majd  pedig  hangosan  felolvasták.  A  szöveghez  gyakran  társultak  bizonyos  rituális
cselekedetek: “végy egy szőlőágat, még mielőtt szőlő gyümölcse megérne rajta, vedd azt bal
kezeddel, majd tedd át jöbb kezedbe – mikor hét egységnyire nőtt, vidd a házadba, és vedd
halnak  olaját,  kösd  meg  azt  farkánál  fogva  lenből  készült  szövetcsíkkal,  és  kösd  a  szőlő
ágára....” (Londoni és Leideni Démotikus Mágikus Papirusz)

A gyűlöletvarázslatoknak gyakran volt alkotórésze tűkkel vagy késekkel összeszurkált figura,
melyet   megköpködtek   vagy   elégettek.   Néhány   fáraó   úgy   kívánta   biztosítani   hatalmát
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ellenségei  felett,  hogy szimbolikusan rájuk taposott,  vagy pedig  ellenfelei  képét  szandálja
talpára festette. 

Nagyon  sok  varázslat  igényelt  speciális  étkeket,  mágikus  alkotórészeket,  figurákat,
talizmánokat  és  hasonlókat.  A  Középbirodalomban  terjedt  el  a  vízilóagyarból  faragott
varázspálcák  használata,  melyeket  gyakran  díszítettek  állatképekkel.  Ismeretes  olyan
varázspálca, melyre a  következő szavak voltak vésve: “Vágd le az ellenség fejét, ha belép a
gyermekek szobájába.” De tartalmazhattak kígyók, skorpiók vagy más veszélyek ellen védő
varázsigéket is.

Gyakorta használtak edényeket, lámpákat, késeket. Liba, víziló, kecskefejő madár, férgek vagy
akár ember vére is használatos volt, továbbá sperma, olaj és víz. Mirrhát és tömjént égettek,
valamint az Anubisz növényéből nyert füstölőt. (Vízilándzsa néven ma is ismert, akváriumba
való növény.) A füstölőhöz gyakran adtak hozzá terpentint, stóraxot és egyéb illatanyagokat.

Hagyományos egyiptomi füstölőszer a kyphi (eredeti nevén Kapet). Receptje természetesen
változott az idők során:
1. Óbirodalom,  5.  és  6.  dinasztia  ideje.  Ekkorról  származnak  az  első  hivatkozások  a
kyphiről  a  piramisszövegekben,  recept  nélkül,  és  arra  utalnak,  hogy  a  kyphi  egyike  volt
azoknak a luxuscikkeknek, amelyet a fáraó halála után a sírban élvezhetett.
2. Ebers-papirusz: a kyphi legkorábbi receptjét tartalmazza, kb. i. e. 1500 környékéről. Az
instrukciók szerint  a  kyphi  az otthon megtisztítására  és kellemes illatok teremtésére volt
használatos.  A  recept  a  következő:  tömjén,  masztix,  orvosi  kálmos,  fenyőmag,  cprusfű,
inektun növény (sajnos erről ma már nem tudjuk, mi lehetett) és fahéj elegyét forraljuk össze
mézben.
3. Harris-papirusz: IV. Ramszesz uralkodása idején keletkezett a 20. dinasztia
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 korszakában (Ptolemaiosz-kor). Fenyőgyanta, masztix, egyéb fagyanták, tevefű, menta, orvosi
kálmos és fahéj. Feltehető, hogy a recept bort és mézet is tartalmazott, de sajnos az elkészítés
menete nincs megadva ezen a papiruszon.
4. Az  i.  sz.  1.  században  Plutharkhosz ellátogatott  Egyiptom  földjére,  és  hozzájutott
Manetho egyik, i. e. 3. századi kéziratához, melynek címe “A Kyphi-receptek előkészítése” volt
(sajnos  nem  maradt  fenn).  Plutharkhosz  idézi  a  receptet  teljes  hosszában,  és  megadja  a
füstölő teljes receptjét. Eszerint a hozzávalókat nem egyszerre öntötték össze, hanem egymás
után adták hozzá az elegyhez, mindegyiket mágikus varázsigék kíséretében. Plutharkhosz azt
is megemlíti, hogy a kyphit meg is itták azért, hogy tisztítsa a testet, és úgy tartották, mély
álmot hoz élénk látomásokkal. Plutharkhosz szerint az egyiptomi papok naponta háromszor
égettek  füstölőt  a  templomokban:  tömjént  hajnalban,  mirrhát  délben  és  kyphit
alkonyatkor.

A  Manetho-recept  a  következő  alkotórészeket  tartalmazta:  gyanták,  bor,  méz,  mirrha,
fenyőgyanta, masztix, Júdea bitumenje (más néven szíriai aszfalt, manapság fák vagy olajak
színezésére használják,  a  fa  felszínén ódon hatást  kelt,  fényérzékeny tulajdonsága miatt  a
fotózásban  is  használatos),  ciprus,  kecsketövis,  gurgolya,  szittyó,  sóska,  orvosi  kálmos,
kardamom.
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Edfu temploma: I. sz. 1. században épült, a Ptolemaiosz-korban. Két különböző kyphi-recept is
található a falain, ezek közül az egyik számos magyarázatot is tartalmaz az alkotórészekre
vonatkozóan. A két  recept csupán az alkotórészek mennyiségeiben mutat  eltéréseket.  Egy
másik, nagyon hasonló recept (szintén csak a mennyiségekben van eltérés) található a Philae-
i templom falán.

A  hozzávalók:  gyanták,  bor,  méz,  tömjén,  mirrha,  masztix,  fenyőgyanta,  orvosi  kálmos,
kecsketövis, tevefű, menta, ciprus, borókabogyók, fenyőmagok, peker (ma már nem tudjuk, ez
mi lehetett) és fahéj.

A recept a következő: a masztixot, fenyőgyantát, kálmost, kecsketövist, tevefüvet, mentát és
fahéjat  tegyük  egy  mozsárba,  és  szárítsuk  ki  őket.  Ezután  őrőljük  porrá  a  ciprust,  a
borókabogyókat,  a  fenyőmagvakat  és  a  pekert,  majd  elegyítsük  a  többi  alkotórésszel  a
mozsárban.  Nedvesítsük  meg  egy  kis  borral,  és  hagyjuk  állni  egész  éjszaka.  A  gyantákat
áztassuk be borba, és elegyítsük az eddigi keverékkel, majd áztassuk együtt további öt napon
át.  Ezután  forraljuk  fel  a  keveréket,  míg  egyötödére  össze  nem  sűrűsödik.  A  mézet  és  a
tömjént külön szintén forraljuk addig, míg egyötödére sűrűsödik a keverék. Elegyítsük a két
keveréket, majd addjuk hozzá a porrá őrölt mirrhát. Az így elkészült elegyből formázzunk
füstölőgolyókat.

Árnyak 2016. Beltane – XVI. évfolyam 3. szám



Az i.  sz. 2. században egyébként  Galenus görög orvos úgy vélte,  hogy a kardamom a fahéj
helyettesítője lehet a kyphi receptjében. Azt is állította, hogy a kyphi hatásos gyógymód a
kígyómarásra.

Az elkészült kyphi annál jobb, minél tovább áll, évek hosszú sora alatt “megnemesedik”. 

Folytatása következik.

A születés csodája - Honnan jöttél?

"...Föld vagyok és levegő és tűz és víz  … A sötétségből  jövök,  ahol  minden kezdődik.  … A
tengerről jövök és a tengerárból … Az égből és csillagaiból; a napból és ragyogásából… És a
föld  erdőiből  jövök.  …  Kezdetben  lassan  jöttem  …  mindig  csak  aludtam,  mindig  csak
álmodtam.  Emlékeztem  mindarra,  ami  voltam,  és  arra  gondoltam,  ami  leszek.  És  amikor
végigálmodtam  az  álmomat,  felébredtem,  és  gyorsabban  jöttem.  …  Hallottam  utamon  a
csillagok énekét, és meleg szárnyak rebbentek körülöttem. Eljöttem az őserdő vadjai mellett,
átkeltem a sötét, mély vizeken."

P. L. Travers, fordította: Borbás Mária
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Beltane és a Május est jelentése a Brit-szigeteken

Égő áldozatok,  szex a szabad ég alatt és táncosok napnyugtakor – Nick Groom professzor
kalauzol át bennünket a Május est és Május elseje brit-szigeteki kulturális történelmén...

A  nyughatatlan  és  kártékony,  vagy egyenesen gonosz  szellemek a  hiedelem szerint  az  év
fordulópontjainak estéin különösen aktívak.  Ugyanúgy,  mint Halloween (Samhain,  október
31-én),  április  30-a  is  a  természetfelettivel  való  találkozás,  a  ördöngősség  és  az  állatias
rituálék  éjszakája  a  babonaság  szerint:  a  tündérek  röpködnek,  a  légtér  zsúfolt  a
boszorkányoktól és a kecskék is ünnepet ülnek amíg éjfélkor a Május Királynője meg nem
jelenik, hogy végleg elkergesse a telet.

Május elseje Beltane napja, a nyarat ünneplő pogány fesztivál, így a „szerencsehozó tűz” után
nevezték el. A Beltane tüzeket hagyományosan a Skót fennsík középső részén gyújtották a
Május 1-ji rituálékon, amelyekhez állítólag emberáldozatok is társultak. Egy plébánián egyes
XVIII  századi  feljegyzések  szerint  tüzet  gyújtottak,  benne  egy  süteményt  sütöttek  és
darabokra  osztották,  az  egyiket  szénnel  megjelölték.  A  falusiak  közül  mindenki  bekötött
szemmel vett egy darabot:
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Bárki, aki a fekete szeletet kapja, lesz a kiválasztott, aki Baal számára feláldoztatik, aki azt a
szerencsét tudhatja magáénak, hogy őneki könyöröghessen egy különösen gazdaggá tegye az
évet, amely életben tarthatja az embert és az állatot.

Szerencsére emberáldozatot többé nem mutatnak be ez ünnep alkalmából, és a lángok között
is  csak  háromszor  kell  átlépni.  Írországban  legalább  tíz  évszázad  óta  szokás,  hogy  a
lábasjószágot ünnepi máglyák,  vagy azok megmaradt parazsa között  terelik át május első
napján,  feltehetőleg  megtisztító  célzattal.  Walesben  úgyszintén  feljegyezték,  hogy  'az
örömtüzek,  melyeket  Májusban  vagy  Nyárközépkor  gyújtottak,  megóvták  a  földet  a
varázslatoktól, így jó termés követte őket'. Szükség is volt a védelemre: még 1794-ben is Vén
Május  Napján  Banffshire-ben  (Skócia)  feljegyezték,  hogy  a  levegőben  boszorkányok
repkedtek  seprűjükön,  táncoltak  a  vízen  és  tejet  loptak  a  tehenektől.  Francis  Kilvert
tisztelendő szintén ismerte ezt a hagyományt a XIX században, 1870-ben tréfásan ezt írta a
naplójába:

Ma  este  Május  első  napja  lévén  egy  csokor
nyírfavesszőt és hegyi kőrist kellene tennem az ajtóm
fölé, hogy távol tartsam a 'vén boszorkát’. De túl lusta
voltam elmenni és beszerezni a dolgokat.  Reméljük,
hogy  a  vén  boszorka  nem  fog  az  éjszaka
meglátogatni.  A  fiatal  boszorkákat  meg  szeretettel
várom.

Ezeknek  a  régi  brit  babonáknak  a  visszhangjai
megmaradtak  a  szerencsétlenségben,  amelyet  a
tavasszal és a kora nyári időszakkal azonosítanak, a
természetfölötti erők fenyegetésében, és ugyanúgy a
segítő varázslatokban, amelyeket az évnek ebben a
szakaszában  végeznek  el,  különösen  az  angol
hagyományokban.  A  védelem  egy  fajtáját  a
vesszőparipák  testesítették  meg:  rendszeresen
megjelennek  a  néphagyományban,  játékokban,
mondókákban és  az  ún.  Morris  táncban,  és  a  mai
napig  megtartanak  két  vesszőparipa-fesztivált
Angliában,  a  Minehead  Hobby  Horse  (az  első
feljegyzések  1792-ből  származnak)  és  a  Padstow
’Obby  ’Oss-t  (1803  óta,  bár  a  tradíció  kétségkívül
ennél  jóval  régebbi).  Ilyen  fesztiválok  máshol  is

előfordulnak, például Banbury-ben Oxfordshire-ben, valamint a Padstow-i és a Minehead-i
szörny  is  rövid  látogatást  tesz  Május  előestéjén,  mielőtt  eltávozna  másnap  –  két  lovon
Padstow-ban, három lovon Minehead-ben. Mindkettőt nagy, gyors és rejtélyes, másik világbeli
szörnyek és muzsikusok kísérik, hagyományos dallamokat ismételve.

Árnyak 2016. Beltane – XVI. évfolyam 3. szám



Az  utcákat  és  otthonokat  friss  zöld  növényekkel,  gyakran  galagonyával  díszítették,  ez  a
védelem egy másik formája volt.  Csak két hónap telt el azóta,  hogy a Yule-kor feltett zöld
díszítést el kellett távolítani Gyertyaszentelőkor (Február 1), de a lombok ismét bekerültek az
otthonokba, biztosítva az emberek és a természet harmóniáját az év további részében. Ez a
szokás – a Majális - szintén az angolság szinonímájává vált: 1515-ben például VIII.  Henrik
ellátogatott  egy  majálisra  Aragóniai  Katalinnal  a  Shooter's  Hillre,  Greenwichbe,  ahol
találkoztak 'Robin Hood'-dal és társaságukkal. Ezek a vidám fickók íjászbemutatót tartottak a
királynak  és  a  királynőnek,  valamint  az  udvartartásuknak  és  egy  kb.  25ezres  tömegnek,
mielőtt egy fogadást tartottak az erdőben. Majális, Robin Hood, VIII. Henrik és piknik a fák
alatt:  egy  hamisítatlan  angol  ünnepnap  kellékei.  Mindazonáltal  voltak,  akik  nem  voltak
annyira elragadtatva,  Latimer püspök kifejezetten bosszús volt,  amikor 1549.  május 1-jén
tudomására jutott, hogy gyülekezete Robin Hood-dal ünnepelt az erdőben ahelyett,  hogy a
miséjén vet volna részt.

A díszítésre szánt  zöld lomb területenként változott  a  helyi  növényektől  és  az időjárástól
függően.  A  füzéreket  feljegyzések  szerint  vörösberkenyéből  és  mocsári  körömvirágból
készítették – mivel a vörösberkenye elűzi a rontást – de a galagonyavirág (a május virága
személyesen) volt a legnépszerűbb, és szintén bír védelmi erővel. A tündéreket is ki lehetett
engesztelni azzal, ha színes szalagokat akasztottak a galagonyabokrokra, valamint okos dolog
volt galagonyát akasztani a bölcső köré, hogy megakadályozzák a tündéreket a gyermekek
elcserélésében. Vigyázni kellett azonban a virágok gyűjtésekor: a tölgy és kőris között növő
galagonya átjáró a tündérek birodalmába: Thomas of Ercildoune egy galagonyabokor alatt
találkozott a Tündérkirálynővel Május első napján.
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A  Május  köszöntésének  szokása  túlélte  a  reformációt  és  egy  Erzsébet  korabeli  szokássá
fejlődött, amely során virágcsokrokat akasztanak a munkalovakra és -ökrökre. A XIX századra
a díszítésnek ez a formája a lovaskultúra éves eseményévé vált, amely a Londoni Lovaskocsi
Parádé  Társaság  megalakulásához  vezetett  1886-ban.  De  ezen  kívül  más  városi  Majális-
ünnepségek  is  voltak.  A  XVII  századtól  például  Május  elseje  a  fejőlányok  hagyományos
ünnepe volt, akik felvonultak a csöbrökkel, később ezüstlemezből készület nagy fejdíszekkel,
söröskorsókkal  és  teáskannákkal.  Ezek  a  fejőlányok  kénytelenek  voltak  ezen  a  napon
megosztozni  a  kéményseprőkkel,  akik  szintén  feldíszítették  magukat  szalagokkal  és
aranypapírral.  Jack-in-the-Green  tradicionális  angol  figurája  ezekből  a  fesztiválokból
származik: eredetileg egy fiatal kéményseprő volt, aki a fejőlányok szalagjaiban táncolt, de
hamarosan önálló jelmezzé fejlődött, és a fiatal kéményseprők számára gyűjtött pénzt. Robert
Southey, a költő így írt a jelenségről 1820-ban: „egy nagy zöld bokor közepén áll,  amelyik
teljesen eltakarja tetőtől talpig …. szalagokkal díszítve”.

Jack-in-the-green Hastingsben

A Morris-táncok széles körben elterjedt szezonális látványossággá váltak, Shakespeare is ír
róla a „Minden jó ha a vége jó” című 1602-3-as színdarabjában: „mint a forgács-fánk húshagyó
keddre,  a  mórtáncz  május  elsejére”.  Még  ma  is  táncolnak  napnyugtakor  a  May  Hillen
(Gloucestershire), Nine Maidens-nél (észak Dartmoor), és Haytor-nál (kelet Dartmoor), hogy
köszöntsék – vagy megidézzék – a nyarat.
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Nem meglepő  módon a  Morris-táncokat,  mint  a  május  köszöntését,   a  puritánok  durván
elítélték.  A  legközismertebb  a  szélsőséges  Philip  Stubbes  volt,  aki  az  Anatomie  of
Abuses (1583)  című  írásában  vérmesen  és  bőségesen  ecseteli  minden  elképzelhető  és
elképzelt  bűn  társaságában  (és  ily  módon értékes  történelmi  adatokat  szolgáltat,  melyek
elvesztek volna ezen forrás híján!). Az általa oly nagyon elítélt táncosok „a zöld, sárga vagy
más világos  szín kavalkádjába vannak öltözve,  és  körbe vannak aggatva arany gyűrűkkel,
drágakövekkel  és  egyéb ékszerekkel”.  De  nem elégedtek  meg ennyi  istentelen  felvágással,
ezen kívül  „minden lábukra húsz vagy negyven csengettyűt kötöttek és finom zsebkendőt
tartottak  kezükben”,  vesszőparipákon  vagy  -sárkányokon  lovagoltak,  „trágár  dudák  és
mennydörgő dobok hangjára” táncoltak, „a csengettyűik csilingeltek és a kendőik szálltak a
fejük körül és keringtek mint az őrültek”.

Morris-táncosok

Mindez arra volt hivatott, hogy feltüzelje a szenvedélyt, és Május elseje amúgy is híres arról,
hogy elérkezett a szabadtéri szeretkezés ideje (Hooray, hooray the first of May:/Outdoor sex
begins today,), és a májusfa is kétségtelenül valamiféle „bűzlő bálványa” ennek a bujaságnak. A
legkorábbi  májusfa-táncokat  a  XIV  században  jegyezték  fel  és  a  XVI  századra  kialakult  a
táncnak a társas formája a váltakozással, forgolódással és valószínűleg csókokkal. A szalagos
táncok valószínűleg csak később alakultak ki. 1644-ben betiltották a májusfákat. Sokat már a
megelőző   évszázadban  ledöntöttek,   de  nagyon   valószínűtlen,   hogy  ezek  az   ártalmatlan
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vigasságok  pogány  szexkultuszok  központi  elemei  lettek  volna.  Az  angol  májusfa,  melyet
szalagok  és  lombozat  borít  inkább  fa-szimbólum,  mint  bármi  más,  de  mivel  a  lombozat
beszerzése szükségszerűen kivezeti az embereket a szabadba, távol a „normális, megszokott”
közösségi környezettől a közös vagy megműveletlen földekre, így szimbolikusan felszabadítja
az embereket  a  szokásos,  normális  morális  viselkedés alól,  és  így az ünneplés  egy vidéki
karnevál hangulatába torkollik.

A XIX században jelentek meg az első kísérletek arra, hogy újrateremtsék a korábbi Május
elsejei  ünnepségek  hangulatát,  és  az  esemény  gyermekek  ünnepévé  vált  virágfüzérekkel,
énekléssel és táncokkal a májusfa kőrül. A Május Királynője szintén egy XIX századi találmány,
olyan  írók  által  inspirálva,  mint  például  Washington  Irving,  Leigh  Hunt,  Alfred,  Lord
Tennyson, és John Ruskin. Azonban az ő írásaikban is megjelent a sötétebb oldal is, Tennyson
egyik versében felfedezhető egy áldozati utalás is, versében a „Május Királynője” egy fiatal
lány, akit az a megtiszteltetés ér, hogy miután királynővé koronázták, feláldozza magát, hogy
az év és a természet újjászülethessen.

„The May-Queen” - Május királynője – J. C. Horsley műve
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A  Május  elsejei  hagyományok  emlékeztetnek  bennünket  arra  a  tényre,  hogy  veszélyben
vagyunk. Talán a számos helyi ünnepség Május első napján segíteni tud abban, hogy az írás, a
hagyományok és a történelem visszajuttathasson bennünket a természet közelébe. Segíthet
mindenkinek, hogy a saját dalait énekelje, a saját táncait táncolja, mindenki otthonába valami
különlegeset hozzon, bimbózást, vendégeket, örömet, és elűzze a gonosz szellemeket.

Mágikus technikák a véráram befolyásolására

A emberi testben keringő vér az  élet elengedhetetlen feltétele. Az élet legfontosabb dolgait,
mint például a születést, a vadászatot és a halált ősidőktől fogva a vérhez kapcsolták. Mivel
pedig a haldoklók egy része a nagy vérveszteség következtében gyöngült el, az őskor bizonyos
embercsoportjai azt képzelték, hogy a vérivás helyreállíthatja az életerőt, illetve az élők vére
képes  feltámasztani  a  halottakat.  A  vér  szinte  minden  ősi  kultúrában  mágikus  anyagnak
számít.

Árnyak 2016. Beltane – XVI. évfolyam 3. szám



A vér hordozza az életerőt és a lelket, ezért ha az embernek elfolyik a vére, akkor vele együtt
elfolyik az életereje is.

A  vér  mágikus  fluidumnak  tekinthető,  így  az  od legfőbb  hordozója  a  szexuális  váladékok
mellett. 

A modern orvoslás úgy tanítja, hogy a vér molekuláris kötései képesek gázok felvételére. A
vérmágia szempontjából elsősorban az oxigén és szén-dioxid felvevő képessége jelentős. A
vér  oxigéntartalmának  befolyásolása  feszültséget  hoz  létre  az  étertestben,  és  ezáltal
transzállapotok előidézésére alkalmas.
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A Nyolcszoros Ösvény Wicca szövegei között a következőt találhatjuk:
„A vér irányítása (kötelek), a légzés irányítása és hasonló módszerek.” - Ez a módszer a nyolc
legfontosabb  mágikus  módszer  egyikeként  szerepelt  Gerald  Gardner  meggondolásaiban.
A  módszer  lényege,   hogy   különböző  kötelek  segítségével,   melyeket   a  test  megfelelő
pontjain  csomóznak  meg,  a  véráramlás  akadályozva  lesz  az  emberi  szervezetben,  és  ez
transzállapotot  idéz  elő  azáltal,  hogy  egyes  helyeken  felgyűlik  a  vér,  míg  más  helyeken
vérhiány lép fel. 

Az  erek  elszorítása  különösen  abban  az  esetben  tud  eredményes  lenni  a  transzállapot
elérésében,  ha  az  agyi  verőeret  és  a  bolygóideget  egyszerre  szorítják  el.  A  módszer
természetesen korántsem veszélytelen, és csak megfelelő tudás birtokában lehet alkalmazni.
Ez a technika a szervezetet oxigénhiányos állapotba juttatja. 

Hasonló hatás érhető el akkor is, ha a vér hirtelen túl sok oxigénnel telítődik meg, ez szintén
nemcsak transzot, de egyfajta euforikus állapotot idéz elő, akárcsak az oxigénhiányos állapot.
Ennek finomabb módszerei  a jóga, a masszázsok vagy a transzlégzés.

A japán shibari  technika,  a „kötözés művészete” tulajdonképp a szexuálmágia témakörébe
sorolandó, hasonló elveken alapszik, mint a fentebb leírtak. Ennek a „szexuális játéknak” két
résztvevője  van:  az  anawashi  (a  kötél  használója),  aki  gyakran  használ  aszimmetrikus
formákat, hogy a vizuális benyomást erősítse, valamint a jujun (a kötélnek alárendelt), akinek
a  felizgatását  és  gyönyörét  a  kötél  –  és  az  azon  célszerű  pontokon  elhelyezett  csomó  –
szolgálja. Mindezt természetesen erősen rituális formában és sorrendben (fürdés, masszázs,
lazítás és kötözés) történik, és a szeánszok célja a katarzis, amiben csak részben van szerepe
(néha egyáltalán nem) a fájdalomnak. A művelet akár több órát is igénybe vehet és rendkívüli
koncentrációt, odafigyelést kíván a másik személlyel szemben. Mivel igen veszélyes technika,
elsajátítása több évet is igénybe vehet.
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Gyógynövények, melyek serkentik a véráramást:

– Püspöksüveg: A tradicionális kínai gyógyászatban is használt gyógynövény, azt tartják,
hogy növeli a  véráramlást, kitágítja  a vérereket, és  még a  fertőzések  ellen  is  véd.  A  kínai
népi hagyomány  szerint  a  növény  egy  kecskepásztorról  lett  elnevezve,  aki  szemtanúja
volt  egy kecske  buja  tombolásának,  miután  az  elmajszolt  pár  levelet.  Az  évezredek  során
a  férfiak esküdtek rá, hogy a növény segítette az erekciójukat.

– Kínai galagonya:  Kitágítja a véredényeket, így mérsékelten csökkenti a vérnyomást,
oszlatja  a  koleszterint,  amely  a  véredények  falán  lerakódik.  Gazdag  bioflavonidokban,
amelyek tágítják a véredényeket,  és erősítik az érfalakat.  Javítják a vérkeringést,  pozitívan
befolyásolják a test perifériális részeinek vérellátását.

– Kávé: Növeli a szívritmust és a véráramlást, valamint az összehúzódások erősségét.

– Zsálya:  A növény elősegíti a jobb véráramlást menstruációkor, ezért értékes gyógyító
szere a rendszertelen vérzéseknek, és csillapítja a menstruációs fájdalmakat.
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– Gingko:  A  Ginkgo  már  több,  mint  5000  éve  ismert  gyógynövény  a  tradicionális
kínai  gyógyászatban.  Segíti  a  perifériák  vér-  és  oxigénellátását.  Növeli  a  véráramlást  a
genitáliák  felé,  ezáltal  javítja  a  szexuális  funkciókat,  erősebb,  hosszan  tartó  erekciót
eredményez.

– Csalán:  A  csalán  leveléből  készült  tea  a  véráram  tisztításában,  valamint  a  vesék
átmosásában játszik szerepet.  Serkenti  a  véráramlást,  ezáltal  az anyagcserét  is  kedvezően
befolyásolja.

Az  oxigénhiány  vagy  oxigéntöbblet  által  kiváltott  transzállapotban  gyakoriak  lehetnek  a
hallucinációk, víziók is.

A  vér  oxigénnel  való,  megfelelő  telítettsége  egyébként  nem  csak  mágikusan  fontos,
egészségügyileg is   jelentős.   A  sejtek  "oxigénéhsége"  az  immunrendszer   rendellenes
működéséhez, szívpanaszokhoz, alvás- és légzési zavarokhoz, a vérkép romlásához, emésztési
panaszokhoz,  szorongáshoz,  depresszióhoz,  fejfájáshoz,  fáradtsághoz,  nyakmerevedéshez,
szédüléshez vezethet, hogy csak néhány egészségromlással kapcsolatos problémát említsünk.

Impresszum

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 ani a Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkeresőnek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai  megegyeznek  a
mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyetértő és együttműködni kívánó egyéneket és coveneket,
és fejlődésükhöz minden segítséget megadni.

http://berkano.hu
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