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Magia naturalis 1. rész

Az alábbi tanulmány előadás formájában a 2010-es nyári Berkano Wicca táborban  
hangzott el.

Bevezetés

Amennyiben a középkor elemi mágiájáról akarunk beszélgetni, akár több napot is 
rászánhatnánk,  és  mégis  épphogy csak belemelegednénk.  Több szempontból  is 
hozzá lehet állni:
-  az  első  a  klasszikus  elemtan,  melyet  az  ókori  (elsősorban  görög)  filozófia 
alapozott meg, és mely a hagyományos négy elemre épül: tűz, víz, föld és levegő;
- a második az  alkimista elemtan, melynek tényezői a kén, a só, a higany és az 
Azoth;
- a harmadik pedig az egyéb, nem európai elemfelfogások, mint a kínai vagy az 
indiai rendszer.

Kénytelen voltam alaposan leszűkíteni a kutatási kört, így most csak és kizárólag 
az  európai  rendszerekre  fogunk  koncentrálni,  és  azon  belül  is  a  klasszikus 
elemekre.

1. Az ókor elemfelfogása

Az ókori természetfilozófia egyik alaptétele szerint 
az anyagi világ négy elemből épül fel, melyek: a tűz, 
a víz, a föld és a levegő.

A. A kezdetek és az arkhé
A  négy  őselem  első  ismert  megfogalmazása 
Anaximandrosz nevéhez kötődik, Az őt megelőző, 
illetve a vele kortárs görög filozófia folytonosan az 
arkhét,  az  ősanyagot  kereste,  melyből  felépült  a 
világegyetem.  Szerinte  az  apeiron 

(meghatározhatatlan, megnevezhetetlen, végtelen) létrehozta a hideget és meleget, 
ezek  elkülönülésével  a  nedvességet  és  szárazságot.  E  négy  alapelem  egyfajta 
egyensúlyban van, melyet az apeiron – mint végső ok – felügyel. 
Mások más-más elemeket véltek arkhénak, Hérakleitosz például a tüzet, Thalész 
a vizet.

B. Empedoklész
A négy elem mágikus rendszerezését  általában a görög  Empedoklész  nevéhez 
fűzik, aki az i. e. 5. században élt Szicíliában. Empedoklész materialista filozófiája  
szerint a világ négy isteni őselemből áll  (föld,  víz,  levegő, tűz),  ezeket a vonzás 
(szeretet)  és  taszítás  (gyűlölet)  mozgatja.  A  világ  mozgását  az  egyesülés  és 
szétválás  körforgásával  magyarázta,  mely  attól  függ,  hogy  melyik  kerül  éppen 
túlsúlyba (a vonzás vagy a taszítás).
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Empedoklész  az  ő  négy  alapelvét  nem  "elemek"-nek  hívta  (stoikheia),  hanem 
"gyökerek"-nek (rhizai). Ez azért is lényeges, mert Empedoklész a "Gyökérvágók" 
tradíciójához  tartozott  (Rhizotomoi),  akik  gyógynövényekkel  foglalatoskodó 
mágusok voltak, és az elemekkel kapcsolatos teóriáját arra is felhasználta, hogy a 
növények között fellelhető okkult kapcsolódásokat tovább kutassa. 
Empedoklész  mindegyik  "gyökerére" 
számos  szót  alkalmazott.  A  Földre 
használta  az  agyag,  föld  és  talaj 
kifejezéseket  egyaránt.  A  Vizet  nevezte 
esőnek,  verejtéknek,  nedvességnek, 
tengervíznek  és  nyílt  tengernek  is.  A 
Levegő  elnevezései  között  szerepelt  az 
ég,  a  menny,  a  mennyboltozat,  a 
fényesség, a sugár, a pillantás, a szem, a 
ragyogás, a köd és a felhő is, míg a Tüzet 
lángnak,  lobogásnak,  villámlásnak, 
napnak,  napfénynek  és  Keletnek 
egyaránt hívta. 

C. Platón
Platón úgy  vélte,  hogy  a  világ  négy 
ősanyagból  keletkezett  ezek:  tűz,  víz, 
föld,  levegő.  Ezeket  az  elemeket 
kapcsolta  a  teremtő  isten  össze 
arányosan,  létrehozva  a  jelen  létező 
világot:  "tűz  és  föld  közé  a  vizet  és 
levegőt tette az isten, egymáshoz képest 
lehetőleg  ugyanabban  az  arányban 
alkotva  meg  őket,  hogy miként  a  tűz  aránylik  a  levegőhöz,  úgy viszonyuljon  a 
levegő a vízhez, s mint a levegő a vízhez, úgy a víz a földhöz." (Timaiosz) 

D. Arisztotelész
Az elemek minőségeit először Arisztotelész fogalmazta meg, aki az Empedoklészt 
követő  században  élt.  Elemzésének  tárgya  a  négy  Hatalom  (Dunameisz)  vagy 
Minőség volt. Ezeket két, egymással szembeállított pár alkotja: a Meleg-Hűvös és a 
Száraz-Nedves, melyek szerinte az elemek mélyebb megértéséhez vezetnek.

A pitagóreusok ezek körforgását Organikus Ciklusnak nevezték el,  melynek első 
fázisa a Nedves: tavaszi esők, zöld rügyek és gyors növekedés. A második fázis a 
Meleg: nyári nap, kiáradó egyéniség, érett életerő. A harmadik fázis a Száraz: őszi 
levelek,  törékeny szárak,  megmerevedett  izületek.  Az  utolsó  fázis  a  Hűvös:  téli 
fagyok, az identitás elvesztése, halál. Ez az elemek körforgása a Földből a Vízbe, 
majd a Levegőbe, a Tűzbe, és végül vissza a Földbe. 

Minden elemnek két minősége van Arisztotelész szerint: a Föld száraz és hűvös, a 
Víz  nedves  és  hűvös,  a  Levegő  nedves  és  meleg,  a  Tűz  pedig  meleg  és  száraz. 
Arisztotelész  azt  is  leszögezte,  hogy  minden  elemben  az  egyik  Hatalom 
dominánsabb. Így a Földben a száraz dominál, a Vízben a hűvös, a Levegőben a 
nedves,  a  Tűzben  pedig  a  meleg.  A  meleget  és  a  hűvöset  aktív  Hatalomnak,  a 
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nedveset és a szárazat pedig passzív Hatalomnak hívta (ezért tőle származik az 
asztrológiában is felhasznált felosztása az elemeknek: aktív elemek: tűz és levegő,  
passzív elemek: föld és víz). 

E. Plinius
Arisztotelész  tanainak  nagy  követője  volt  az.  I. 
századi  Plinius,  aki  a  Naturalis  Historia c. 
munkájában  lefektette  a  természeti  mágia 
alapjait. A négy alapelemről a következőeket írta:
"Úgy tűnik,  hogy semmi kétség nem fér a négy 
alapelem létezéséhez.  A legfontosabb közülük a 
tűz,  amelyből  a  szemhez  hasonlóan  ragyogó, 
számtalan csillag keletkezik. Ezután következik a 
levegő,  melyet  mind  a  görögök,  mind  mi 
ugyanúgy nevezünk (aer). A levegő életet adó, az 
összes  tárgyakon  áthatoló  és  mindennel 
érintkező elem, amely a negyedik alapelemmel, a 
vízzel  együtt  fenntartja  a  mindenség  közepén 
lebegő  súlyos  földet.  Így  a  dolgok  kölcsönösen 
hatva  egymásra,  különbözőképpen  fonódnak 
egybe. A könnyűek megakadályozzák a nehezeket 
abban,  hogy  szétessenek,  a  nehezek  viszont 
fenntartják  a  magasba  emelkedő  könnyű 
dolgokat, hogy azok ne zuhanjanak le."

Plinius  megfigyelte  azt  is,  ahogyan  az  elemek  a  természetben  működnek.  Így 
például leírja a villámok és a mennydörgés keletkezését: 
'Az sem tagadható, hogy a felhőkre a felettük levő csillagokból is átcsaphat a tüz. 
Ilyen  tüneményt  derült  időben  is  gyakran  láthatunk.  A  villámok  becsapódása 
erősen megrezegteti a levegőt, amely rezgő lándzsához hasonló zúgó hangot ad. 
Amikor a villámok nagy csattanással a felhőkbe csapnak, sok gőz keletkezik, éppen 
úgy,  mint  amikor  a  tüzes  vasat  a  vízbe  süllyesztik,  és  nyomában  füstölgő 
gőzörvényt támaszt. így keletkeznek a zivatarok.
Amikor  ez  az  erős  fuvallat,  illetve  gőz  a  fellegekbe  csap,  akkor  mennydörgés 
keletkezik, ha pedig tüzes állapotban tör ki, villámok keletkeznek, végül ha hosszú 
sugárban  jelentkezik,  villámlásról  beszélünk.  Ezek  kettéhasítják  a  felhőket, 
amazok pedig keresztültörnek rajtuk. A dörgés nem más, mint a becsapódó tüz 
hangja, amelyet követően nyomban felvillan a felhők villámló fénye. A dörgés úgy 
is  keletkezik,  hogy  a  földről  felszálló  sürü levegőtömeget  az  alacsony csillagok 
visszaverik a felhőkhöz, és éppen úgy, mint ahogy felfújt hólyag szétpattanásakor 
történik,  az  összeütközéskor  dörgő  hangot,  kitörésükkor  pedig  élesen csattanó 
hangot adnak. De a lefelé mozgó levegőt - bármi is legyen végeredményben az - a 
súrlódás  vagy a felhők összeütközése  is  meggyújthatja  éppen úgy,  ahogyan két 
összeütött kő szikrázik. Mindez azonban csak a véletlennek tulajdonítható..."

Míg  a  villámlást  és  mennydörgést  a  elsősorban  a  tűznek  tulajdonítja,  a 
földrengések okául a levegőt nevezte meg:
"Úgy vélem, hogy a földrengéseknek egyik okát  kétségtelenül  a  szelek képezik. 
Ugyanis  a  föld  mindig olyankor reng,  amikor  a tenger  nyugodt,  a  levegő pedig 
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mindig olyan csendes, hogy még a madarak sem képesek repdesni, mivel hiányzik 
alóluk a fenntartó fuvallat. A földrengések mindig olyankor történnek, amikor az 
elraktározott szelek - amelyek tudvalevőleg a föld ereiben és barlangjaiban vannak 
elrejtve -  fújni kezdenek. A föld rengése tehát nem egyéb, mint ami a dörgés a 
fellegek világában, a föld megnyílása pedig azonos azzal a jelenséggel, amely akkor 
következik,  amikor  villámlik.  A  bezárt  levegő  ugyanis  nagy  erővel  fényességet 
árasztva tör ki a szabadba."

A  vízzel  kapcsolatosan  számos  megfigyelést  tett  a  tenger  tulajdonságairól,  az 
apályról és dagályról. Többek között ezt írja a tengerről:
"A Nap heve felszívja a vizet, és mivel a Nap mindent kiszárít és megemészt, hím 
égitestnek tartjuk. Ez az oka annak, hogy a nagy kiterjedésű tengerek vize sóssá 
sűrűsödik, valamint az, hogy a Nap tüzes heve az édes és hígabb részeket felszívja  
belőlük,  ezeket  könnyűszerrel  kivonja,  hátrahagyván  a  zavarosabb  és  sűrűbb 
részeket. Ezért édesebb a tenger vize a mélyben, mint felületi részein." 

Folytatása következik.
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A garabonciás 1. rész

A garabonciás diák még a 20. század 
magyar  néphitében  is  közismert 
hiedelemalak.  A  nyelvterület 
majdnem  egészén  ismert 
hiedelemmondák és  természetfeletti 
képességeire,  idővarázsló 
tevékenységére vonatkozó hiedelmek 
részint  időjárásdémon-vonásokkal 
rendelkező természetfeletti lényként, 
részint  természetfeletti 
tulajdonságokkal  felruházott  élő 
emberként,  idővarázslóként  állítják 
elénk.  Elnevezése  mindenütt  a 
garabonciás  szó  valamely  hangtani 
variánsa:  garaboncás,  barboncás, 
verboncás, gorboncás.

Róheim  Géza,  majd  Holló  Domokos 
ilyen irányú vizsgálatai után Diószegi 
Vilmos  a  garabonciáshiedelmek 
három  rétegét  állapította  meg:  egy 
„egyetemes  pogány  európait”, 
amelyhez  a  garabonciás 

vihardémonszerű  vonásait  köti;  egy  középkori  keresztény  réteget,  amelyhez  a 
„vándordiák”-  és  „tudós  mágia”-motívumok  tartoznak;  harmadikként  pedig  a 
táltoshiedelmeket, amelyek beolvadtak a garabonciás alakjába. Ezek a sajátosságok 
területenként  változóan,  más-más  összeállításban,  más-más  mondatípusok 
ismeretéhez kötődve jellemzőek a garabonciás hiedelemalakjára.

Ami az első két motívumkört illeti: a „vándordiák”- és „tudós mágia”-motívumok 
erősen  összefonódtak  a  vihardémonvonásokkal,  ezzel  összefüggésben  a 
garabonciás sárkányának motívumaival. A garabonciás tudományos ember, akinek 
tudása  elsősorban  az  időjárással,  viharral,  jégesővel  kapcsolatos.  Tudományát 
iskolában  tanulta:  tizenhárom,  estleg  hét  „iskolát”  járt  ki;  az  ördögtől  tanult; 
,.ördögi  mesterséget”  tanult;  barlangban nevelték az  ördögök.  Az  iskola,  vagy a 
tizenkettedik osztály elvégzése után keréken forgatják a növendékeket: amelyikük 
„nem  vész  el”,  abból  lehet  garabonciás.  Varázstárgyai  az  iskolával  és  a  tudós 
mágiával kapcsolatosak: könyve van – gyakran fordított írással –, amelyből oda- 
vagy  visszafelé  olvasva  tudja  szabályozni  a  viharfelhők  mozgását,  vagy  saját 
sárkánya  hátán  tett  repülésének  magasságát.  Némely  mondavariáns  szerint 
varázsgyűrűje forgatásával éri el ugyanezt.

Diák, koldus, rongyos ruhájú ember alakjában vándorol, az emberekhez betérve 
szállást keres és enni kér: tejet (aludttejet), tojást, esetleg lisztet, lángost. Ha nem 
kapja meg, viharral fenyegetődzik, vihart támaszt. A vihart könyvéből „olvassa ki”, 
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vagy előhívja a tóból, mocsárból, lyukból sárkányát, azt felkantározza és lovaként 
használva a levegőbe emelkedik vele, repül rajta. Máskor siklót, gyíkot hív elő, ezt 
változtatja  kantárával  sárkánnyá.  Repülését  égiháború  kíséri.  A  vihar 
tulajdonképpen  a  sárkány  hosszú  farka,  amely  lecsüngve  végigsöpri  a  házak 
tetejét, a fák koronáját, kicsavarja a fákat. Jég veri el a falu határát, vagy a tejet-
tojást megtagadó személy házát, telkét. Viharban száguldó alakja lehet tüzes, vagy 
madár alakú is; a magyarság déli, délnyugati csoportjai „kis fekete ember”-ről és 
óriás méretű alakokról is tudnak. Az a hiedelem is ismert volt,  hogy a viharban 
sárkányok vagy garabonciások verekednek, az ő „viaskodásuk” okozza a vihart.

A harangozás  távol  tartja  a  falutól  a  vihart  hozó garabonciást:  amelyik  faluban 
harangoznak, annak határát nem tudja jégveréssel elpusztítani. Könyvéből meg is 
tudja jósolni  az esőt,  vagy el  tudja téríteni – „kiolvasással”  – a  faluhoz közelítő 
jégfelhőt.

Egy szennai garabonciásmonda: „Láttam, mikor itt járt Szennában. Két sor foga vót. 
Begyütt, kért tejet, mondta: Adjanak egy kis tejet. Olyan kis alacsony ember vót,  
nagy szakálla vót,  nagy haja vót,  nem fésülködött.  – Nincs tej.  – Mér hazunnak,  
hiszen van ott öt fazék tej! S átment a szomszédba. Kapott tejet és azt mondta: –  
Annak a kutyának, annak a kis kutyának köszönhetitek,  mer ha az nem lenne a 
faluba, elverném a határt”.

Sárkánya a vizes, mocsaras helyeken, tavakban, pocsolyákban tartózkodó, tojásból, 
víziállatokból kikelő sárkánykígyó. Ezen lovagolva vihart hoz, vezeti a viharfelhőt, 
vagy  Szerecsenországba,  délre,  vagy  a  nap  közelébe  repül,  ahol  nyelve  alá  tett 
kígyóhússal hűsíti magát. Máskor gyémántért kígyót,  vagy feldarabolt sárkányát 
adja  el.  Hátasállata  nem  mindig  sárkány:  lehetséges  kígyó  is,  és  különösen  a 
Dunántúlról  ismerjük  a  kakason  és  más  madáron  repülő  garabonciást. 
Kincsmondák is kapcsolódnak alakjához, amelyek szerint a sárkányt lovává tevő 
kantára segítségével szerzi meg a kígyók őrizte kincset. Más mondatípusok szerint 

Árnyak 2013. Beltane - XIII. évfolyam 3. szám



meglátja, megmutatja a kincs helyét; vagy varázsgyűrűje segítségével hozza föl a 
föld mélyéről a kincset.

A  garabonciás  legállandóbb 
tulajdonsága  a  viharral,  jégesővel 
való  kapcsolata,  amely  a 
mondáktól  függetlenül, 
hiedelemközlésekben,  mindennapi 
nyelvi  fordulatokban  is 
megfogalmazódik.  E 
beszédfordulatok  gyakran 
elhangzottak  a  közelmúltban  is, 
jégfelhő  vagy  vihar  közeledtekor: 
„jön a garabonciás, hozza a vihart”, 
„a  sárkányt  viszik,  megy  vele  a 
garabonciás”.

Az  eredetileg  a  táltosnak 
tulajdonított  képességek, 
tevékenységek  közül  gyakran 
kapcsolódik  alakjához  a  foggal, 
dupla  fogsorral  és  burokban 
születés,  az  állatalakban  való 
viaskodás a jégeső elűzéséért, távol 
tartásáért.  Sajátosan  a 
garabonciásra  jellemző  viaskodási 
mód,  amikor  a  garabonciások 
sárkánykígyójuk  hátán  ülve  mérkőznek;  ezt  a  csatát  vihar,  jégverés,  égzengés 
kíséri.  A táltos hiedelemkörébe kapcsolja alakját az „elragadtatással”,  transzban, 
álomban vagy „égignövő boton” való tudományszerzés hiedelemmondai motívuma 
is: hétéves korában „eltűnik”, „elviszik tanulni”; szüleinek vigyázni kell rá, nehogy 
„elragadhassák”.  Az  elragadó,  beavató  őrzőszellem  lehet  azonban  –  a 
táltoshiedelmektől  idegen –  sárkány  is.  Szórványosan sok  egyéb,  születés  általi 
kijelölésre, a születéssel szerzett, normálistól eltérő testi sajátosságra vonatkozó 
hiedelem  ismert:  a  garabonciás  váltott  gyerekből,  hetedik  gyerekből,  hét  évig 
szopó gyerekből lesz, farral jön a világra, borzas, hosszú hajú, szőrös arcú, hátán 
sörény van, marhakörmei vannak, nemi szerve rendkívül nagy. 

Folytatása következik.
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Az isten arcai 2. rész 

A földi aspektusok

A  Földistenek kevésbé  ismert  alakok,  mivel  a  legtöbb  kultúra  a  Földet  a 
Földanyával azonositja. Legismertebb a Földistenek közül az egyiptomi Geb, kinek 
nővére és felesége Nut, a csillagos égbolt. 
Úgy vélték, hogy a Föld szája kinyílik, amikor Geb beszél, a földrengéseket pedig a 
nevetésének tartották.  Geb szoros kapcsolatban áll a vegetációs istenségekkel is,  
őgy tartották róla,  hogy a gabona a bordájából  csírázik ki,  a növényzet pedig a 
hátából sarjad. Az ásványokat Geb ajándékának vélték.

Megjelenési  formái  rendkivül  változatosak.  Általában  emberalakban  jelenítették 
meg, fején gyakran Alsó-Egyiptom koronáját viseli,  de megjelent liba alakban is. 
Gyakran ábrázolták az eget megtestesítő Nut istennő alatt fekve, nyugvó állapotú, 
vagy  az  istennő  felé  meredő  fallosszal,  a  termékenység  jeleként.  VI.  Ramszesz 
sírjában,  a  szarkofágterem  mennyezetén  található  napbárkában  egyedülálló 
módon nyúlfejjel látható az istenség. Testének színe gyakran zöld, szimbolizálva a 
termékenységet és a vegetációt, előfordul, hogy növényminta is borítja a testét.

A Földisteneknél sokkal jellemző arc a Vizek Istene. 
Az egyiptomi Khnumot már a pre-dinasztikus időkben is tisztelték, s úgy tartották, 
szoros kapcsolatban áll a Nilussal, barlangjából ő irányitja a folyó áradását, és igy 
egész Egyitpom termékenységét ő biztositja. Úgy vélték, ő őrzi a Nilus forrását is.
Teremtő istenségnek is tartották, aki a Nilus iszapjából fazekaskorongján formálta 
meg az embert és lelkét. Az esznai templom felirata szerint fazekaskorongján jelent 
meg a Kozmikus Tojás, melyből az idők kezdetén a Nap előbukkant.
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A görög Poszeidón a tenger istene, Zeusz és Hádész testvére. Poszeidón korlátlan 
ura és parancsolója a tenger birodalmának, királya valamennyi tengeristennek és 
ura az összes tengeri állatnak. A Küklópszok által kovácsolt háromágú szigonyával 
uralkodik a vizeken, mellyel óriási vihart tud támasztani, de intésére lecsillapul a 
leghatalmasabb hullám is. Ha szigonyát a földbe vágja, földrengés keletkezik, ezért 
„Földrázónak”  is  nevezték.  Pompás  palotája,  Aigaiban,  a  tenger  mélyén  áll,  de 
sokszor az Olümposzra is  felkocsizik,  hogy részt vegyen az istenek lakomáin és 
gyűlésén. Aranysörényű,  bronzpatájú lovak által  húzott fogatán mindig a tenger 
felszínén járja birodalmát, a hullámok maguktól nyílnak szét előtte. Tengeri istenek 
és  állatok  kísérik  útján  és  a  tenger  szörnyei  is  kiemelkednek  a  vízből,  hogy 
köszöntsék urukat.

Római megfelelője Neptunusz.
Poszeidón fia Tritón, félig ember, félig hal istenség, ki kagylókürtjébe fújva adja ki 
parancsait a vizeknek, ennek hatására a hullámok felcsapnak vagy lecsillapodnak.
A kelta tengeristen Manannán mac Lir, aki egyben tengeri kalauz, az időjárás és a 
jóslás  istene  is,  valamint  a  tengeri  utazás  és  a  boldog  túlvilág  ura.  Napközben 
lovával  vágtat  a  sima  tenger  felszinén.  Zöld  köpenyt  és  arany  fejpántot  visel, 
hatalmas erejű, gyógyitó varázsló.
A sumér  Abzu a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, a férfi ősisten, 
másik neve Engur. Lakhelye titkos, mitikus hely, ahová az istenek sem juthatnak le, 
és  ahol  a  a  világot  irányító  erők rejtőznek.  Abzu vize  elkeveredve a  tenger  sós 
vizével,  Tiamattal,  megtermékenyítette  azt  és  létrehozta  az  az  istenek  első 
nemzedékét.
Az azték mitológiában Amimitl a tavak és a halászok istene.

Sokkal általánosabb forma A Vegetáció és a Termékenység Istene.

Árnyak 2013. Beltane - XIII. évfolyam 3. szám



Egyik legismertebb megtestesülése a görög 
Dionüszosz,  a  bor  és  mámor 
megtestesitője. Gyakran ábrázolták tigrisek 
vagy  párducok  húzta  szekéren,  amint 
kísérete  körülötte  táncol.  Fején 
szőlőlevelekből  font  koszorú  van,  míg 
kezében egy borospoharat és a thürszoszt 
tartja,  amely  egy  hosszú,  szőlőlevelekkel 
diszitett bot, végén egy fenyőtobozzal.
Dionüszoszt  a  rómaiak  Bacchusszal 
azonositották.
Dionüszosz  és  Aphrodité  fia,  Priaposz a 
kertek,  a  növények  és  az  állatok 
termékenységének,  valamint  a 
szexualitásnak az istene. Jelképei a szamár, 
a kéjvágy szimbóluma, és a nyesőkés, amely 
a kertek termékenységét jelképezi.
Szatürosz,  Hermész  fia  hegyi,  erdei 
termékenységdémon.  Lapos,  tömpe  orrú, 
kecskefülű és kecskeszarvú, bozontos hajú 
lény.  Kielégíthetetlen  nemi  vágyának 
bizonyítéka az a megszámlálhatatlanul sok 
utód, a szatirok, amelyekkel a nimfák ajándékozták meg.
A kelta termékenységisten Dagda, aki egyben főisten is, és számos tulajdonsággal, 
aspektussal  rendelkezik.  Ő  a  halál  és  újjászületés  istene,  a  tökéletes  tudás  uta.  
Mágikus  üstjéből  soha  nem  fogy  ki  az  étel,  hárfája  pengetésével  ő  okozza  az 
évszakok váltakozását.

A  germánok  termékenységistene  Nerthus  és 
Njörd  fia,  Freyr,  a  napfény  és  a  növényzet 
istene.  Elsõdleges  hatásköre  a  béke  és  a 
termékenység, de csatában is megállja a helyét; 
béketûrõ természetérõl és türelmérõl híres, de 
ha kivívják haragját, nagyon szívós harcos.
Sipe-Totek az  azték  vallásban  a  tavasszal 
újjászülető  növények,  a  keleti  égtáj,  a  felkelő 
Nap, és a vetés istene.

A  vegetációs  és  termékenységistenek  egy 
speciális csoportja a Vadak Ura.
A  kelta  Carnún (gall  nevén  Cernunnos)  a 
természet halálának és megújulásának istene, a 
termékenység, gazdagság, jó termés biztosítója. 
A  természet,  az  erdők,  a  lélekvándorlás,  a 
keresztutak,  a  gazdagság,  a  kereskedelem,  a 
harcosok  istene.  Az  állatok  ura,  királya, 
védelmezője,  pásztoristen  is.  Bal  kezében 
kosfejű  kígyót  tart,  jobbján  szarvasbika  ül. 
Zsákjából pénz folyik.
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A Pásztoristenek is szoros kapcsolatban állnak a vegetációs istenségekkel.
Dumuzi sumér  termékenységisten,  a  héber-arámi  Tammúz  néven  is  ismert.  A 
szíriai és föníciai mitológiában Adón néven tisztelték. 
Dumuzi a juhok termőerejét testesíti meg. Nevének jelentése: “az Életet Létrehozó”. 
A  mítoszokban ő  maga is  pásztorként  szerepel.  Alakváltozásai  során végül  is  a 
sztyeppei növényzet istene, majd egyetemes termékenységisten lesz.
A görögöknél, mint korábban láthattuk,  Apolló volt a csordák és nyájak őrzője. A 
pásztoristenek  legnépszerűbb  képviselője  azonban  Pán,  a  kecskelábú  isten. 
Különösen a kecske- és birkapásztorok védelmezője, de a halászok és vadászok is 
az ő védelmét élvezték. 
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Eredetileg Árkádia istene volt, tisztelete a Kr. e. 5. században került át Boiótiába és 
Attikába,  majd  a  4.  században  egész  Görögországra  kiterjedt.  A  Pán-kultusz 
helyszínei nem templomok, hanem az isten egyéniségének megfelelően barlangok 
voltak.  Pán  tisztelői  fenyőágakkal  és  cserfalombokkal  koszorúzták  magukat,  és 
tehenek, bakok, juhok mellett tejet, mézet és mustot áldoztak neki.
A gallok pásztoristene Artaiusz, aki a főleg a bárányok és a juhászok védnöke volt. 

A  Gyógyitó Istenek szintén a földi  arcok egyik 
legfontosabb alakjai. 
A görög Aszklépiosz Apollón és Korónisz nimfa 
gyermeke,  aki  igen  népszerű  istenséggé  vált. 
Szentélyei  gyógyforrások,  gyógyító  barlangok 
köré  épültek,  ahol  Aszklépiosz  papjai,  az 
aszklépidák  gyógyítottak.  Jellemző  attribútuma 
az orvosi pálca, amelyre egy kígyó tekeredett fel. 
Ez  a  pálca  ma  is  a  gyógyszertárak  cégérében 
látható.  A  kígyó  egyébként  jelképezte  a 
vedlésével az újraéledő testet is. 
A kelták gyógyitó istene  Dian Cecth,  az istenek 
orvosa. Airmid nevű lányával közösen egy forrást 
fakasztott,  melynek  vize  életre  keltette  a  holt 
isteneket.
Patekatl "az orvosságok országából  származó", 
isten az azték mitológiában. Az oktli nevű bódító 
italhoz  használt  füvek  és  gyökerek 
megszemélyesítője,  Majavel  agávéistennő  férje. 
Az  ábrázolásokon  baltát  és  pajzsot  vagy 
agávégyökeret és ásóbotot tart a kezében.
Az  egyiptomi  Nefertumot  általában  az 
illatszerek isteneiként szokták emliteni, pedig ő 
elsősorban  a  teremtéskor  az  ősvizből 
kiemelkedő lótuszvirág ifjú istene, aki egyben a 
gyógynövények  ura  is.  Virága,  a  lótusz,  a 
termékenység  és  a  túlvilági  újjászületés 
szimbóluma,  Egyiptom  legkedveltebb 
növényeinek egyike volt. 

Nefertum alakja átvezet bennünket az Örök Ifjúság Isteneihez. 
A görög mitoszkört nézve ismét meg kell emlitenünk Apollót, ki a legenda szerint 
csak tavasztól őszig tartózkodott az Olümposzon, a tél beálltával hattyúk vontatta 
szekerén a hüperboreaszok földjére vonult vissza, ahol örök tavasz van. Általában 
nyíllal  és  íjjal  ábrázolják,  mint  szépséges  ifjú,  hajában  babérkoszorúval,  amely 
miatt a legenda szerint nem őszült meg soha, és a babér is örökzöld maradt.
Szintén az örökifjú istenek közé tartozik  Ganümédész, az istenek pohárnoka, aki 
eredetileg  halandó  pásztor  volt,  de  fekete  hajával  és  elefántcsontfehér  bőrével 
megtetszett Zeusznak, aki az Olümposzra ragadta és halhatatlanná tette.
A  kelták  örökifjú  istene  Mac  ind  Óg,  akit  a  wales-iek  Mabon alakjával 
azonositanak.  Ő  az  ifjúság  és  egészség  istene,  vadász,  isteni  gyernek,  aki 
hárfásként, zenészként és költőként is ismert. Néha ravasz szélhámos szerepében 
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is feltűnik.

Az örökifjú istenekhez szorosan kapcsolódnak a  Szerelemistenek is, bár inkább 
itt is a szerelemistennő aspektusok a jellemzőek, férfi alakban csak néhány helyen 
ábrázolták őket.
A legismertebb Erósz, a szerelem és a szexuális vágy istene a görög mitológiában. 
Rómában  Ámor vagy  Cupido  néven tisztelték. Erószt az egyik legősibb istennek 
tartották,  ugyanis  magának  Khaosznak,  az  ősi  sötétségnek  a  gyermeke.  Ő 
lobbantotta lángra Uranoszt és Gaiát is, és így egyesült a föld és az ég. 
Mindig fiatalnak ábrázolták,  arany szárnyakkal.  A pajkos ifjú hátán tegez feszül,  
amelyben  nyilait  tartja,  ezekkel  bárki  szívét  eltalálva  kiolthatatlan  szerelmet 
ébreszt benne.  

A kelták szerelemistene Midir, aki egyben az összekötő is a Sidhe (a tündérnép) és 
az istenek között. 
Kámadéva a  hindu  mitológiában  a  szerelem  és  a  szexuális  vágy  istene. 
Ábrázolásain cukornádból készült íjat tart a kezében, amely zümmögő méhekkel 
van  felhúrozva.  Nyilainak  öt  virágból  álló  szárnya  van,  körülötte  a  csodálatos 
illattól megrészegült vágyakozó méhek röpködnek. 
Makvilsocsitl (öt  virág),  más  néven  Socsipilli (a  virágok  ura),  a  tavaszi 
növényvilág, a szerelem, a virágok, a vidámság, és a labdajátékok istene az azték 
mitológiában. Tlazolteotl fiának tartják, akit virágok és lepkék között üldögélő ifjú 
férfinak  ábrázoltak,  kezében  jogarral,  melynek  feje  szívet  formáz.  Művészek, 
dalnokok, takácsok, muzsikusok és játékosok tisztelték benne pártfogójukat.
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Egyértelműen a földi aspektusok közé sorolhatóak a Hadistenek.
Egyiptomban  Onuriszt  tekintették  a  vadászat  és  a  harc  istenségének,  aki 
elpusztitja  a  Napisten  ellenségeit.  A  Prolemaiosz  korban  a  görögök  Árésszal 
azonositották. 

Árész Zeusz és Héra gyermeke, az értelmetlen 
vérontás és a kegyetlen öldöklés megtestesitője. 
Valószínűleg thrák eredetű isten, aki a mükénei 
korban került be a görög istenek sorába.
Széles  körben  ismert  Mars,  a  római  hadisten, 
aki  pedig  eredetileg  vegetációs  istenség,  a 
mezők, erdők, a termés és a tavasz védnöke volt. 
Termékenységi aspektusából adódóan a férfierő 
jelképe  is  lett,  majd  közösségi  oltalmazó,  és 
ezért válhatott a háború és a harc védnökévé is.
A  germán  mitológia  hadistene  Tyr.  Mint  a 
legbecsületesebb, ő elnököl az istenek gyűlésén. 
Hozzá  fordultak  szerződés-  és 
házasságkötéskor, s neki mutattak be áldozatot 
a törvényszegők és a hadifoglyok.
Indra a mennydörgés, villámlás és a harc istene 
a hindu mitológiában. A Rigvéda egyik legfőbb 
istensége,  csodatévő  tetteit,  átváltozásait 
himnuszok sora örökíti meg. Hatalmas, harcias 
alakját vörös és arany színnel festett szobrokon 
és  festményeken  ábrázolják.  Kezében 
villámjogar,  amellyel  harcol,  vagy  harcban 
elesetteket támaszt fel. Esőistenként is tisztelik, 

így a természet teremtőerejét látják benne. Lakhelye a Méru-hegy, ahol az istenek 
királyaként uralkodik.
A maja mitoszokban  Ék Chuah, a kétarcú isten, a jó és a rossz megtestesítõje, a 
háború, a kakaó, az erõszakos halál, az áldozatok istene, aki fáklyával gyújtja fel a  
házakat és a szíveket.
Az azték hadisten Vitzilopocstli, aki egyben napisten, és a hajnalcsillag és minden 
déli  csillag  képviselője  is.  Ő  volt  az,  aki  legyőzte  nővérét,  a  holdistennőt,  és 
megalapította a véres emberáldozatokat.

A földi aspektusok között érdemes még megemliteni az  Utazók és Kereskedők 
Védelmezőit,  valamint  a  Kézművesisteneket.  Mivel  e  két  csoport  sokszor  egy 
istenben testesül meg, ezért érdemes őket együtt tárgyalni.
A  görög  Hermész az  utazók,  kereskedők,  súly-  és  hosszmértékek  istene  volt, 
emellett  az  ékesszólás,  irodalom,  az  atlétika  védnöke  és  a  tolvajok  patrónusa. 
Atletikus  alkatú  ifjúnak  ábrázolták,  akinek  baljában  ott  volt  a  caduceus, 
szárnyakkal ékesített kalapja volt és szandálján is két-két szárnyacska segítette az 
istenek követét a gyors haladásban. Mint az istenek és emberek közötti kapcsolat 
fenntartója,  Hermész kísérte le az alvilágba a holt lelkeket és ő hozott  esténkét 
álmot a halandók szemére.
A majáknál  Xaman Ék,  a  Sarkcsillag,  a kereskedõk és az utazók istene volt,  aki 
éjszaka segítette az úton levõket. 
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A  kelta  Lugh minden  mesterség  feltalálója,  a  pénzkeresés,  a  kereskedelem,  a 
mesterségek, mágusok, harcosok, kézművesek, költők, zenészek, utasok, vándorok 
istene. Lugh favágó, kõmûves, kovács, hárfás, költõ, druida, gyógyító és aranymûves 
egyben, minden mesterség tudója egyszerre.
Goibniu a kovácsmesterség, a fegyverkészités, 
az ötvösség, a sörfőzés, a fémművesség istene, 
azt tartották róla, hogy aki vele lakomázik, az 
halhatatlanná  lesz.  A  kelták  egyébként  több 
mesterségistennel  rendelkeztek,  igy  ott  volt 
még  Luchtaire,  az  ácsmester,  Creidne,  a 
bronzkovács is.
Ganésa elefántfejű  embertestű  istenség,  az 
egyik  legismertebb  alakja  a  hindu 
pantheonnak. A vállalkozások isteneként ő az, 
aki elhárít minden akadályt egy induló üzlet, 
utazás, próbálkozás elől, mivel a Kezdetek és 
az  Akadályok Urának tartják.  A  tudományok 
és művészetek védnöke, valamint az értelem 
és a bölcsesség istene. Rítusok és szertartások 
kezdetekor  imádkoznak  hozzá  és  levelek 
írásánál hívják segítségül. A monda szerint ő 
jegyezte  le  a  Mahábháratát,  olyan  lelkesen, 
hogy  az  írás  hevében  még  egyik  agyarát  is 
letörte,  hogy  azt  íróeszköznek  használja.sa 
elefántfejű  embertestű  istenség,  az  egyik 
legismertebb alakja a hindu pantheonnak.  

Folytatása következik.

A maláj kriszkés 1. rész

A krisz vagy kerisz jellegzetes, aszimmetrikus tőrtípus, Indonéziában, Malajziában 
és a Fülöp-szigetek déli részén. Nem csak fegyver, spirituális tárgy is.

A krisz Jáva szigetéről terjedt el Indonézia más részeire, úgy mint Szumátra, Bali, 
Lombok,  Szumbava,  Dél-Sulawesi,  Kalimantan,  illetve  a  délkelet-ázsiai  Malajzia, 
Brunei, Fülöp-szigetek, Thaiföld déli része és Szingapúr.

Maga a “krisz” szó jávai eredetű.  Valószínűleg egy régi jávai szóból, a ngeriszből 
fejlődött ki,  melynek jelentése szúr,  átszúr, döf,  bök.  Az "e" betű nélkül használt 
krisz szó az európai átírás, míg a "kerisz" a tőr szülőföldjén népszerű. 
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A krisz pengéje általában keskeny, keresztvasa és kiindulási bázisa aszimmetrikus 
és széles. Különféle hosszúságúak lehetnek. 

A krisz pengéje lehet egyenes, vagy hullámos. A legtöbb hullámos pengéjű krisz 
kevesebb,  mint  13  hullámmal  rendelkezik.  A  kanyarulatok  számának  minden 
esetben páratlannak kell lennie, különben a krisz csak bajt és szerencsétlenséget 
hoz  a  gazdája  számára.  A  különböző  személyiségtípusokhoz  eltérő  számú 
hullámokkal rendelkező pengék tartoznak, melyek az egyén pozitív képességeinek 
elmélyítésében segítenek. 

Az utóbbi időben a nyugatiak számára a hullámos penge egyet jelent a krisszel,  
amiatt,  hogy  a  turisták  között  ez  vált  igazán  népszerű  ajándéktárggyá.  A 
bennszülöttek azonban az egyenes pengéjű kriszeket tartják többre,  mivel  azok 
általában  a  társadalom  megbecsült  tagjainak  szolgálatában  állnak.  Így  például 
egyenes pengéjű krisz birtokosa a dalang, a jávai árnybábjátékos, aki médiumként 
közvetít istenek, ősök és a hétköznapi emberek között. 

A  krisz  és  a  tok  több 
részből  áll,  melyek 
elnevezése 
területenként eltérő. A 
következő 
kifejezéseket főképp a 
jávai  kriszekkel 
kapcsolatban 
használják:  ukiran  = 
faragott  markolat; 
patra  =  a  markolat 
faragása;  selut  = 
nagyon  díszes 
markolatelőtét  (nincs  minden  kriszen);  mendhak  =  díszes  fémgyűrű  a 
markolattüskén  a  markolat  és  a  keresztvas  között;  wilah  =  penge;  luks  =  a 
hullámos pengéken a kanyarulatok; pocok = a penge hegye; peksi = markolattüske; 
ganja = keresztvas; wrangka = a hajó formájú széles felső része a toknak; gandar =  
a  tok  keskenyebb  része,  a  hüvely;  pendhok  =  fémlemez  borítás  a  hüvelyen,  a 
gandar-on; buntut = a pendok vége. 

A  markolat  és  a  tok  gyakran  készül  fából,  de  találhatunk  elefántcsontból,  más 
csontokból,  kőből  faragott  markolatokat  és  aranylemezzel  borított  tokokat. 
Délkelet-Ázsia  különböző  területein  egymástól  eltérő  stílusban  készülnek  a 
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pengék,  a  markolatok  és  a  tokok.  Egy  gyönyörű  anyagot,  a  megkövesedett 
mamutcsontot - melyet graham-nak hívnak - is felhasználnak olykor a markolat és 
a  wrangka  kivitelezéséhez.  A  mamut  zápfogának  feldarabolásával  mutatós 
mintázatot  hozhatnak létre a kézművesek.  Az öreg graham tokok szép narancs,  
fehér és bézs sávos mintázatúak. 

A  penge  különböző  vasfajtákból  készül,  és  gyakran  tartalmaz  nikkelt.  A 
fémrétegekből az empu (a szultáni palota szolgálatában álló, magas képzettségű 
kovács, kinek címe apáról fiúra öröklődik) és a pandai kerisz (a szultáni palotán 
kívül  dolgozó,  kevésbé  nagy  tudású  kovács)  készíti  el  a  pengét.  Néhány  penge 
viszonylag gyorsan készül el, míg a legendás fegyverek elkészítése évekig vagy egy 
egész életen át is eltarthat. 

A jó minőségű kriszek esetében a penge fémjét akár százszor is meghajtják és a 
lehető legprecízebben kezelik. Vannak pengék, melyek magukon viselik a kovács 
hüvelykujjának vagy ajkainak lenyomatát,  mely mintalevétel révén a kovácsolási 
eljárás  alatt  kerül  bele  egy  pozitív  forma  belenyomásával.  A  különböző  fémek 
összekovácsolása hozza létre a pengék egyedi mintázatát,  mely általánosságban 
emlékeztet az olaj megfutására a víz tetején. Ezt pamor-nak hívják és megjelenése 
rokonságot  mutat  Damaszkusz   indo-perzsiai  pengéivel  és  a  japán  hada-val.  A 
pengéket savval maratják a kovácsolás után, hogy a kriszhez felhasznált különféle 
fémek alkotta minták kontrasztosan megjelenjenek. 

Elbeszélésekből tudunk olyan pengékről, melyek meteoritfém belekovácsolásával 
készültek.  Ez  igen  ritka  volt  és  csak  nagyon  magas  áron  lehetett  beszerezni 
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spirituális jelentőségük és magas nikkeltartalmuk miatt. 

A  idegen  krisz  pengéjét  sohasem  szabad  megfogni,  ugyanis  azokat  gyakran 
méreggel  kezelik.  Kovácsolás  közben kerülhetnek bele ásványi  eredetű mérgek, 
melyek soha többé nem távolíthatóak el. A növényi és az állati eredetű mérgekbe 
kovácsolás után áztatják bele a pengéket, melyek hosszadalmas tisztítási művelet 
révén leoldhatóak.  

Folytatása következik.

Szabó L rinc: Szerelmes erdő ő

Erdő, te boldog! Óh, milliárd
vad mámor együtt, összezárt,

eleven tornyok, részegek,
egymásba habzó emeletek:

a fák virágpor-fellege
egyszerre mindnek gyönyöre:
be dús vagy, erdő, meztelen,
egyetemes, nagy szerelem!
Mint búvár a tengerbe, úgy
merülök beléd. Sehol külön

út,külön cél – Óh, hogy ölelik
egymást gyilkos gyökereid,

hogy repes a lomb! Ezer driád
önti szét kéj s harc varázslatát:

zöld husukban zölden zizeg a vér
és ami meghal, a többiben él,

tovább él, ujjong, akar, fenyeget -
Erdő, vedd, vidd az életemet!

Erdő, én sápadok, eltünök
vágyaid milliárd ajka között:

belédhalok: e habzsoló szerelem
mindenségébe temetkezem -

féreg vagyok, agyam csupa gyász:
válts meg, te részeg Óriás!
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Nyári Wicca Tábor

A Berkano Tradíció sok szeretettel vár Téged is hagyományos Nyári Wicca 
Táborába, melyet 2013. július 25-től 30-ig (5 éj) tartunk Várgesztesen.

Nagyon nagy örömmel jelentjük be, hogy a táborban előadást fog tartani az 
angol mágus és Wicca, David Rankine is, aki napjaink egyik legnagyobb 

szaktekintélye ceremoniális mágia, grimoiremágia és kabbala terén. 

Előadások és workshopok:
- David Rankine: Wicca Before Gardner (tolmáccsal)

- Alvara Morrighan: Egyiptomi workshop
- Emrys: Egyiptomi talizmánmágia

- Ivanits Zoltán: Energiaáramoltatás a gyakorlatban
- Lepke: Bodza anyó meséje - amit a bodzáról tudnod kell

- Magyar Linda: Fáink mai helyzete és mitológiai háttere (gyakorlattal)
- Natan: A harcművészetek gyakorlása és a mágia összefüggései

- Saddie LaMort: Mágia és szellemi fejlődés
- Tibó: Kelta mondák és történetek mágikus vonatkozásai

- Willow: Boszorkányüldözések
- "Istenek Lakomája" - jelmezes nap

- Túra,  Filmvetítés
- Ingázás a gyakorlatban

- Tűzrakás és dobolás
- Wicca dalok tanulása

Jelentkezés: 2013. május 15-ig 
Willownál: sors90[kukac]hotmail[pont]com

A táborba szeretettel várunk mind kezdőket, mind haladókat, akiket érdekel az 
ezotéria és a mágia útja. Nem csak Wicca vallásúak jöhetnek!  
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