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Az állatok bölcsessége

Sokat gondolkoztam, mi lehetne a megfelelő cím ezen írás számára. Végül azért 
döntöttem  emellett,  mert  azt  szeretném  bemutatni,  hogyan  tanulhatunk  meg 
dolgokat  és  vonhatunk  le  messzemenő  következtetéseket  az  állatok 
viselkedéséből,  a  saját  életünkre vonatkozóan.  Ez egy olyan ősi  dolog,  melynek 
alapjai  még  a  totemizmusnál  is  távolabbra,  egészen  az  animizmusig  nyúlnak 
vissza. Mindennek, ami körülvesz bennünket, lelke van - légyen az akár egy darab 
kő –, és mi képesek vagyunk tőle tanulni, ha felszabadítjuk az érzékszerveinket és 
befogadjuk  azt  a  tudást,  amit  képes  számunkra  közvetíteni.  Idővel  ennek  az 
információnak  a  mennyisége  nőni  fog,  ahogyan  egyre  jobban  és  könnyebben 
tudunk majd azonosulni a különféle entitásokkal.

Modern világunkban, ahol már bárki írhat (és eladhat) könyvet bármiről, továbbá 
a  gyakori  fordítási  hibáknak  köszönhetően  az  érdeklődők  könnyedén  fogalmi 
csapdákba  ütközhetnek  már  a  kezdetek  kezdetén.  Totemnek  az  algonkin 
indiánoktól  kezdve  azokat  a  szellemeket,  ősöket  nevezték,  kiktől  a  törzs 
eredeztette magát. Ezek többnyire a nép számára életmentő tulajdonságokkal bíró 
állatok voltak, de lehettek meghatározó szerepet betöltő (élelemforrás) növények 
is,  mint  például  a  kukorica.  Ebből  törzsenként  egyetlen  darab  volt,  amiből 
egyenesen következik – ha rápillantunk egy totemoszlopra -, hogy az valamilyen 
más célt szolgált. Az oszlopok nagy részt legendákat meséltek el, klán vonalakat 
mutattak  be,  jelentős  eseményeknek  vagy  halottaknak  állítottak  emléket.  Nem 
bálványok  voltak.  Mindezek  ismeretében  kijelenthetjük,  hogy  nekünk  nincsen 
totemállatunk, hiszen nem tartozunk indián törzshöz. A totemizmusról részletesen 
a továbbiakban nem ejtünk szót.
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Különböző forrásokban további  eltérő megnevezésekkel  is  találkozhatunk,  mint 
segítő-  vagy  erőállat.  Bizonyos  helyeken  azt  hangoztatják,  hogy  mondjuk  egy 
hangya csak „segítő állat” lehet, hiszen olyan picike. Ezzel már pusztán azért sem 
értek egyet, mert – mint tudjuk – az erdei hangya akár testsúlyának ötvenszeresét 
is  képes  elszállítani.  De  valóban  célszerű  a  kisebb  állatok  csoportosulásait 
figyelembe venni, mint magát az apróságot. Az erő rejtőzhet az egységben is. Az 
erőállat kifejezéssel  szimpatizálok,  de  saját  tapasztalataim  alapján  én  arra  a 
következtetésre jutottam, hogy egy-egy állatból is csak akkor meríthetünk erőt, ha 
ismerjük őt, így a hangsúly a Vele kapcsolatos tudásra helyeződik át. Így az „állatok 
bölcsességét”  kutatjuk.  Ennek  függvényében  az  állatszellem azonosítást  fogom 
használni.

Ennek az írásnak nem célja kitérni az állatszellemek felkutatására, illetve a velük 
való találkozás minőségére sem. Ahogyan részletes,  fajokra kiterjedő elemzésbe 
sem fogok most bocsátkozni.  Abból az előfeltevésből indulok ki,  hogy korábban 
már sikerült kapcsolatot létesíteni vagy csak megtalálni az állatot. Egy embernek 
nem  csak  egy  állattal  lehet  kapcsolata:  vannak,  amelyek  hosszabb  időre 
csatlakoznak  hozzánk,  de  akadhatnak  olyanok  is,  akik  csak  egy-egy  napra 
látogatnak  meg  bennünket.  Természetesen  több  embernek  lehet  ugyanazon 
állattal  feladata,  sőt,  létezik olyan is,  hogy adott  csoportnak vagy párnak közös 
szellemi vezetője van. Őrzi és erősíti a kapcsolatukat, útmutatással látja el őket, 
amikor szükségük van rá, segíti a termékeny együttműködést. Viszont, ahogyan az 
indiánoknak, minden embernek van egy vezérszellem az életében, akihez el lehet 
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jutni  a  többi  állat  által  kikövezett  úton vagy fordítva:  amikor  az  ő  segítségével 
tágítjuk ki a tudatunk és válunk nyitottá a többi állat tanításának befogadására is.  
A vezérállat sosem háziasított, ő vad és zabolázatlan természeti erőt testesít meg.  
A kezdetektől a végig elkísér. Nagyon fontos tudatosítanunk, hogy az állat választja 
az embert, és nem fordítva!

Segítséget  szeretnék nyújtani  ahhoz, 
hogy  eredményes  munkát  tudjunk 
velük  közösen  folytatni.  Ehhez 
nagyon  fontos,  hogy  a  képzeletünk 
által tényleges kapcsolatot sikerüljön 
az  adott  állattal  teremteni,  beleélni 
magunkat  a  helyébe.  Archetipikusan 
kell  rájuk  tekinteni,  törekedni  minél 
alaposabb  megismerésükre,  a  szinte 
tökéletes  azonosulásra,  mely  által 
képessé  válhatunk  energiáik 
bármikori  megidézésére.  Elsősorban 
tisztelettel  kell  viseltetnünk  irántuk 
és teret engedni nekik az életünkben – csakis így válhatnak hatékony és erőteljes 
segítőtársainkká.

Miután az állat felfedte magát előttünk (és megbizonyosodtunk arról, hogy valóban 
az ő szellemi vezetésével kell folytatnunk feladatainkat), talán kezdhetnénk azzal a 

tanulás  folyamatát,  hogy 
megvizsgáljuk a kérdést: mit jelent 
számunkra  ő?  Van-e  valamilyen 
régebbi  gyökerekkel  bíró 
viszonyulásunk  hozzá  és  az  miért 
alakulhatott az ki? Milyen szerepet 
játszik  az  életünkben,  illetve  a 
jövőben mit  szánunk neki?  Milyen 
érzelmeket és gondolatokat ébreszt 
bennünk  ez  a  találkozás?  A 
következő  lépcsőhöz  vezető  úton 
talán  fontos  lehet,  hogy  vajon 
fizikailag kapcsolatot tudunk-e vele 
létesíteni,  esetleg  befogadhatjuk-e 
az otthonunkba?

Ugyanis  szemlélődésünket  az  állat 
viselkedésének  tanulmányozásával 
kell  folytatnunk,  amit  testközelből, 
sőt,  napi  érintkezés  esetén 
lényegesen  egyszerűbb  végezni, 
mint könyvek vagy természetfilmek 
által  a  mélyére  látni.  S  talán  ez  a 
legfontosabb mind közül. Figyelj és 
tanulj!  Aki  nem  látja  meg  a 

Árnyak 2013. Yule - XIII. évfolyam 8. szám



dolgokat  vagy  az  összefüggéseket,  annak  mindez  semmit  nem  fog  mondani. 
Csendes,  mindenre  kiterjedő  összpontosítás  nélkül  nem  lehet  olyan 
információanyag birtokába jutni, melyből hosszú távon okulni lehetne. Az állatok 
példát  mutatnak  nekünk:  példát  arra,  hogyan  lenne  célszerű  viselkednünk,  és 
egyben arra is, mi a kerülendő. Nem létezik olyan teremtmény a Földön, melytől ne 
tanulhatnánk valamit. Csak látni kell.

Felmerülhet hát a kérdés, hogy ha minden állat tanító, akkor miért fontos egyet 
követnünk és miért nem lehet ez szabadon választott? Először is ha a figyelmünket 
egy  pontra  fókuszáljuk,  akkor  a  teljesítményünk  jelentősen  javulni  fog  és 
gördülékenyebbé  válik  minden.  Ha  az  ember  már  régóta  foglalkozik 
állatszellemekkel,  akkor egy idő után természetesen bármikor bármelyikkel tud 
azonosulni és felhasználni annak adott, szükséges tulajdonságait. De ehhez előbb 
végig  kell  járni  az  ösvényt,  és  a  vezérszellemmel  is  gyümölcsöző  kapcsolatot 
ápolni.  Másrészről  pedig  ha  tudnád,  mire  van  szükséged  vagy  hogyan  kell 
cselekedned, akkor a szellem a tudtodra adná ugyan a jelenlétét; de mivel nincs 
feltétlen szükség az ő segítségnyújtására (esetleg nem vagy elég érett ahhoz, hogy 
használni tudd az útmutatásait), a háttérben maradna. Ha te választasz, nem azt 
fogod kapni, amire valójában szükséged van; hanem azt, amire vágysz. Azt fogod 
látni,  amiben eddig is voltál.  Nem lépsz ki a körből. (De kényelmes és kellemes 
lesz.)  Mert  te  teremted  a  szimbólumokat,  nem  pedig  értelmezed  őket.  Ehhez 
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nyitottá és elfogadóvá kell válni.

Tehát figyelmedet terjeszd ki mindenre: milyen 
körülmények  között  él,  hogyan  és  mivel 
táplálkozik,  milyen  az  alvási  habitusa,  hogyan 
viszonyul  fajtársaihoz,  mi  jellemző  a 
párválasztási-,  illetve  szaporodási  szokásaira, 
hogyan  neveli  utódait,  milyen  módon  mozog, 
milyen  tulajdonságokkal  rendelkezik 
ténylegesen és miket aggattak rá az emberek az 
idők folyamán stb. Majd ezek után vedd górcső 
alá a saját jelenlegi helyzetedet, problémáidat! 
És  szépen  fésüld,  simítsd  össze  a  kettőt: 
mindenféleképpen  hasonlóságokat,  elrejtett 
apró  kulcsokat  kell  találnod.  Mit  jelent 
számodra  az,  ahogyan  ez  az  állat  viselkedik? 
Mire emlékeztet, milyen reakciót vált ki belőled 
és  ezzel  mire  szeretné  felhívni  a  figyelmedet? 
Ezek  mind-mind  lényeges  kérdések.  S  ha 
belekezdesz,  számtalan  hasonlót  fogsz  még 
találni. Ami fontos: nem szabad abbahagyni az 
állat  szellemével  való  kapcsolattartást,  hiszen 
nem  fogsz  megtalálni  minden  összefüggést  és 
mintát  elsőre.  Ebben  nagy  segítséget 
nyújthatnak különféle tárgyak is. Ő képes téged 
akár naponta tanítani – ha lehetővé teszed.

Ugyanúgy, akárcsak a divinációnál a tárgyak, ez is tekinthető eszköznek. Valójában 
egy  apró  fénysugár,  amely  segít  téged  abban,  hogy  kikeveredj  a  labirintusból, 
amibe  bebarangoltál.  Ha  már  egyszer  sikerült  jól  eltévedned,  nem  árt,  ha 
megpróbálod kihasználni az eléd táruló lehetőségeket a helyzet megváltoztatására, 
és kinyitod a szemed. Hidd el, sokkal jobb szabadon rohangálni a világban, mint 
bolyongani a sötétségben.

„Minél többet tudunk az állatokról és általában a természetről, annál jobban eltölti  
életünket a csoda. Néha emberi, misztikus vagy akár isteni jellemzőket tulajdonítunk  
az állatoknak, de ez többnyire abból fakad, hogy nyelvünk alkalmatlan a természet  
felett  érzett  csodálatunk és  tiszteletünk kifejezésére.  (…)  Minden állat  egy csoda,  
amely saját csodálatosságunkra emlékeztet minket. Amikor a világban valamire új  
szemmel nézünk, akkor magunkat is kezdjük új szemmel látni. A természet egésze a  
totemünk. Minden állat, minden növény.” (Ted Andrews)
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Barangolás a szláv folklórban

Sok  más  európai  nép  hiedelmeivel,  mitikus  történeteivel  szemben  a  szláv 
mitológiának alig van első kézből származó emléke. Noha ma is sokan vitatkoznak 
az  állítás  igazán,  nem  bizonyított,  hogy  a  szláv  népeknek lett  volna  bármilyen 
írásuk a kereszténység elterjedése előtt, ezért a legtöbb népi hiedelem és babona 
jobbára  szájról  szájra  terjedt,  és  feltehetően  emiatt  jelentős  része  feledésbe  is 
merült.  A  kereszténységet  megelőző  időkből  csak  olyan  feljegyzések  maradtak 
meg,  amelyeket  szerzetesek  készítettek,  akik  nem  igazán  értékelték  a  pogány 
hiedelmeket,  s  emiatt  csupán felületes  jegyzeteket  készítettek.  Mindazonáltal  a 
kereszténység  elterjedése,  mint  vallás  –  a  különféle  szláv  népek  esetében  ez 
nagyjából a VII. és a XII. század között zajlott le – elsősorban a felsőbb társadalmi  
rétegeket  érintette;  a  városokban terjedt,  és  főként  a  nemesség körében,  így  a 
vidéken élők köreiben a régi, pogány mítoszok és hiedelmek tovább éltek. Ennek 
következményeként keresztény szerzetesek még hosszú évszázadokon keresztül 
küzdöttek a kettős  hit  jelenségével,  mert  a  vidéki  emberek ugyan elfogadták a 
kereszténység  révén  megjelenő  új  szokásokat,  de  megtartották  a  pogány 
istenségek kultuszait, hiedelmeit.

A vidéki emberek a kereszténységet nem a régi szláv hiedelmek helyettesítőjének 
gondolták, hanem inkább afféle adalékként tekintettek rá, amely kiegészíti a már 
létező hagyományokat. Bár a kereszténység megváltást és nyugalmas halál után 
létet  kínált,  a  gyakorta  a  napi  betevő  falatért  is  verítékesen  megküzdő  szláv 
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parasztok  szükségesnek  tartották,  hogy  az  ősi  mítoszok,  házi  tündérek  és 
védelmező  istenségek  is  megmaradjanak.  Ez  mindig  is  probléma  maradt  a 
keresztény  egyház  számára,  és  igazán  sosem  tudta  megoldani,  ugyanis  a 
kereszténységgel felbukkanó különféle szentek sosem vették át teljesen egy-egy 
pogány istenség helyét, sokkal inkább összemosódott a kettő, elegyedett, és noha 
ezekből a keveredésekből jobbára a keresztény vonások kerültek ki győztesen, a 
pogány kultuszok gyökerei azért érezhetően megmaradtak.

De  nézzük,  miféle  legendák,  hiedelmek  és  szokások  színesítik  a  szláv  népek 
folklórját,  s kezdjük a szemezgetést a különleges lényekkel. Természetesen igen 
hosszú  ezen  teremtmények  listája,  s  megtalálhatunk  rajta  gonosz  bestiáktól 
kezdve boszorkányokon keresztül hős vitézekig szinte mindent. 

Elsőként ejtsünk néhány szót az Alkonost névre hallgató lényről, amely leginkább 
a  görög mitológiából  ismert  szirénekre emlékeztethet  minket.  Az  Alkonost  egy 
hatalmas madár, azonban teste felső része és a feje egy gyönyörű nőt mintáz. A 
tenger  közelében  él,  és  amikor  eljön  az  ideje,  tojásokat  rak  a  tengerpart 
homokjába, majd a vízre bocsátja azokat. Ilyenkor a tenger hat-hét napra teljesen 
elcsendesedik,  azonban,  amint  a  tojások kikelnek,  hatalmas  vihar  kerekedik.  A 
legenda úgy tartja, hogy az Alkonost csak nagyon ritkán mutatkozik, s a hangja 
olyan gyönyörű, hogy aki meghallja, rögvest megfeledkezik minden másról.

Ugyanez  a  teremtmény  az  orosz  folklórban  Gamayun  néven  ismeretes,  akit  a 
tudás és a bölcsesség szimbólumának tekintenek. Az orosz legendákban létezik 
még egy változata ennek a lénynek, a  Sirin, amely nevében is nagyon hasonlít a 
görög mitológiai lényekre. A történetek szerint a női arcot viselő, de madártestű 
Sirin  elsősorban  a  kisebb-nagyobb  istenségek  számára  énekelt  örömmel  teli 
dalokat, azonban a halandó emberek számára a hangja borzasztóan veszedelmes 
volt. Aki meghallotta, követni kezdte a Sirint, míg bele nem halt. Ezt elkerülendő,  
az emberek ágyúdörgéssel, csengőrázással, vagy ordítozással próbálták elzavarni a 
felbukkanó bestiát.  Később,  a XVII.  század közepétől,  a Sirin megváltozott,  és a 
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világ harmóniáját jelképezte, hiszen a legendák szerint a menedéke nagyon közel 
esett a Paradicsomhoz. Ebben az időben az emberek úgy vélték,  csak az igazán 
boldogok hallhatják egy Sirin énekét, és még kevesebben pillanthatják meg, hiszen 
éppoly  gyors  és  nehezen  megszerezni,  mint  az  emberi  boldogságot.  Ezért  is 
jelképezi sok esetben a végtelen örömöt és a mennyei boldogságot.

Egy  másik  fontos,  és  talán  lényegesen ismertebb,  szereplője  a  szláv  folklórnak 
Baba Yaga, a boszorkány. Noha a róla szóló történetek többségében gonoszként 
jelenik  meg,  mégsem  teljesen  egyértelmű,  hogy  valóban  egy  rossz  szándékú 
szipirtyó,  hiszen számos olyan történet is megmaradt, amelyben tanácsokkal és 
segítséggel látja el azokat, akik felkeresik őt az erdő mélyén található, csirkelábon 
álló  vityillójában.  Mindenesetre  az  egyes  szláv  népeknél  más  és  más  legendák 
szövődtek a neve köré. 

Leginkább az orosz népmesékben tűnik fel, amelyekben egy vénséges banyaként 
ábrázolják. Egy mozsárban ülve repked az erdő komor fái között, és egy nyírfából 
készült  seprűvel  tünteti  el  a varázslatos „hátasa” nyomait.  Az erdő mélyén,  egy 
faházban lakik, amely két csirkeláb révén akár a helyét is képes megváltoztatni, ám 
amikor épp egy helyben tartózkodik, karókból álló kerítés övezi, amelyet emberi 
koponyák  díszítenek.  Általában  minden  karón  egy  koponya  helyezkedik  el,  s 
csupán egyetlen marad üresen, amely az érkező hős fejének helye lesz majd. Egyes 
történetek szerint a viskónak nincs se ajtaja, se ablaka, és csak úgy lehet felfedni a  
bejáratot, ha elhangzik a következő varázsige: „Fordíts hátat az erdőnek, és nézz  
felém!” A  csirkelábakon  álló  ház  egyébként  a  szibériai  nomád  vadász  népektől 
ered, akik cölöpökre emelt, ablak nélküli viskókat építettek az élelem tárolására. A 
magasított épület arra szolgált, hogy megóvja a készleteket az állatoktól, amíg a 
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vadászok hosszabb időre távol maradtak. A cölöpök alja gyökérszerűen szétterült 
a jobb súlyeloszlás érdekében, és ez szolgálhatott a csirkeláb alapjául. 

Azonban ahány nép,  annyiféle  leírás  létezik 
róla,  hiszen  például  a  lengyeleknél  akad 
néhány  különbség.  A  lengyel  Baba  Yaga 
seprűn repül, és a viskójának csupán egyetlen 
lába van, és olykor a háza nem fából, hanem 
mézeskalácsból  van  (milyen  érdekes 
hasonlóság a Vasorrú Bábával, akit bizonyos 
források  Baba  Yaga  magyar  megfelelőjének 
tartanak). Leginkább gonosz banyaként tűnik 
fel, aki gyermekeket rabol el, hogy megsüsse, 
és  megegye  őket  (újabb  hasonlóság). 
Ugyanakkor  más  esetben  viszont  azért 
keresik őt fel, hogy segítséget kérjenek tőle – 
ebben az esetben sem egyértelműen jóságos, 
de jó szolgálatért cserébe, hajlandó segíteni a 
hősöknek. 

Az  egyik  legismertebb  orosz  történet, 
amelyben  Baba  Yaga  feltűnik,  a Szépséges  
Vaszilissza címet  viseli.  Ebben  a  gonosz 
boszorkány elrabolja a fiatal lányt, és három leküzdhetetlen feladattal bízza meg, 
amelyet  végül  egy  varázslatos  baba  segítségével  old  meg.  Ugyanennek  a 
történetnek a kereszténység hatására megváltoztatott verziójában Vaszilisszát egy 
feladat miatt küldik a boszorkányhoz, ám az foglyul ejti, azonban a banya szolgái – 
egy macska, egy kutya, a kapu és a fa – segítenek megszökni a gyermeknek, amiért 
az kedves volt velük.

Gyakran megjelenő teremtmény a szláv 
folklórban  a  tűzmadár. Ahogy  a 
nevéből  is  következik,  ez  egy  nagyra 
nőtt  madár,  amelynek  a  tollai  vörös, 
narancssárga  és  sárga  fényben 
pompáznak,  mint  valami  hatalmas 
máglya  lángjai.  A  tollak  akkor  sem 
hunynak ki, ha a madár elhullajtja őket, 
és  akkora  fénnyel  ragyognak,  amely 
bevilágít  egy  egész  szobát,  ha  nincs 
letakarva.  Képeken,  festményeken  a 
tűzmadár  gyakran  egy  páva  alakját 
kapja, a fején egy kereszt mintájával, és 
a  fény  a  hosszú  farktollai  végében 
található  „szemekből”  árad.  A  legtöbb 
történetben a tűzmadár csak közvetve 
jelenik meg, elsősorban a hősre bízott 
küldetés  célpontjaként.  Ilyenkor a hős 
arra kényszerül, hogy valamilyen úr – a 
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szíve  választottja  apja,  vagy  maga  a  cár  –  kérésére  felkutassa  a  madár  egy 
elhullajtott  tollát,  vagy netán magát  a  madarat.  Ezek a  történetek  a  klasszikus 
tündérmesék felépítését követik, amelyben a végső célhoz, vagyis a madár tollának 
megszerzéséhez, számtalan kalandon, varázslatos utazásokon keresztül vezet az 
út. Az egyik legnépszerűbb történet ezek közül az Iván, a tűzmadár és a szürke  
farkas.

Szinte minden nép kultúrájában, legendáiban találkozhatunk sárkányokkal, és ez 
alól a szláv folklór sem kivétel, ám ahány nép, annyiféle elnevezés létezik rá, hiszen 
Ukrajnában zmij,  Oroszországban  és  Bulgáriában zmej,  míg  a  déli  szláv 
népeknél zmaj néven  emlegetik.  Ám  nemcsak  nevében  van  eltérés,  ugyanis  a 
hozzáértők külön szokták emlegetni a keleti szláv sárkányt és a déli szláv sárkányt.

A  keleti  elsősorban az  orosz  és  az  ukrán történetekben jelenik  meg,  általában 
három (vagy hat, kilenc, esetleg tizenkét) feje van, zöldes színű a bőre, két vaskos 
lábon  jár,  az  elülső  lábai  a  ragadozó  dinoszauruszokhoz  hasonlóan 
elcsökevényesedtek,  és  kénköves  tüzet  okád.  Viszonylag  ritkán  szerepelnek  a 
legendákban,  ám  ezekben  a  történetekben  általában  legyőzetnek  valamely  hős 
által, amely sok esetben megegyezik Szent Györggyel. 

A délszláv sárkányok viszont sokkal élénkebben élnek a köztudatban. Általában 
kivételesen értelmes lények, roppant bölcsek, erősek, és a mágiában is járatosak. 
Sok  esetben  mérhetetlenül  gazdagok  is,  és  kincsek  garmadáit  őrzik  titkos 
barlangok vagy kastélyok mélyén. Gyakran elrabolnak fiatal nőket. Nem feltétlenül 
gonosz teremtmények, de nem is szolgálják egyértelműen az emberek érdekeit. 
Igaz,  sok  esetben  lépnek  fel  az  oltalmazó  szerepében.  Erre  jó  példa  a  szlovén 
folklórban felbukkanó ljubljanai sárkány, amely a város védelmezője, s nemcsak 
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Ljubljana  címerében  látható,  de  számtalan  szobrot  is  emeltek  neki  szerte  a 
városban, és egy híd is emléket állít a sárkány legendájának.

A szláv folklór egyik tipikusan gonosz alakja Koschei (a név ebben az esetben is 
több  változatban  létezik,  például  Kashchei,  Kostej,  vagy  Kosciej),  aki  fiatal 
asszonyokat  csábít  el,  és  fertőzi  meg a  lelküket  gonoszsággal.  Érdekes,  hogy  a 
fennmaradt történetek egyike sem írja le pontosan, hogyan is fest a külseje, így 
legtöbbször  az  őt  ábrázoló  festmények  alkotóinak  fantáziájának  köszönhetően, 
öreg, csontos, és roppant visszataszító öregemberként jelenik meg. Egyes kutatók 
azt feltételezik, hogy a neve valójában a kost szóból ered, amely csontot jelent, így 
nem véletlen, hogy rendszerint vékony, csontvázszerű alakként ábrázolják. 

Koschei egy halhatatlan rém, akit hagyományos úton nem lehet elpusztítani, így 
aki  ki  akarja  szabadítani  a  hitvesét  a  karmai  közül,  annak  nem  mindennapi 
feladatot kell teljesítenie. A szörnyeteg lelke ugyanis el van rejtve egy tűben, ami 
benne  van  egy  tojásban,  az  egy  kacsában,  a  kacsa  pedig  egy  megtermett  nyúl 
gyomrában, bezárva egy vasládába (ez a legenda egyes változataiban hol aranyból, 
hol kristályokból készült). A láda egy zöld tölgyfa alatt van eltemetve a titokzatos 
Buyan-szigeten.  Sokan ezt  afféle  túlvilágnak,  vagy másvilágnak tekintik  a  szláv 
legendákban, mások viszont azon a véleményen vannak, hogy a sziget egy létező 
helynek  a  szláv  elnevezése,  és  legtöbbször  a  németországi  Rügen-szigettel 
azonosítják. Amíg a lelke békében nyugszik ezen a szigeten, Koschei nem képes 
meghalni,  ezért  szokták őt  a  Halhatatlanként  is  emlegetni.  Ám még akkor  sem 
könnyű végezni vele, ha valaki rábukkan a ládára, hiszen amikor kinyitja, a nyúl 
egyszerűen elszalad. Ha a nyúl meghal, a kacsa kiszabadul a gyomrából, és elrepül. 
Aki  megszerzi  a  tojást,  az  a  hatalmába  keríti  Koscheit,  aki  azon  nyomban 
elgyöngül, megbetegszik, és elveszíti a varázserejét. Ha a tojást összetörik, Koschei 
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meghal. Róla is számtalan történet kering, mint Baba Yagáról, s szinte mindegyik a 
halálával végződik. 

Végezetül  még  említést  kell  tenni  a domovoikról,  vagyis  a  szláv  folklór  házi 
manóiról. A hiedelem szerint minden háznak megvan a maga koboldja, amely nem 
tesz  semmi  csintalan  dolgot  egészen  addig,  amíg  a  háziak  jól  bánnak  vele.  
Leginkább a küszöb alatt szeret tartózkodni, de magáénak tekinti az egész házat,  
így bárhol felbukkanhat. Kedveli a rendet és a tisztaságot, így a takaros otthonokat 
rendszeresen megjutalmazza, sőt, egyes hiedelmek szerint egy jól tartott domovoi 
nemcsak megvédi a házat, de áldást is hoz rá. Ugyanakkor arra oda kell figyelni, 
hogy a ház körül csak olyan állatok éljenek, amelyeket a domovoi is kedvel, mert 
azokkal  jól  bánik  majd,  ám  amelyeket  nem  szenvedheti,  azokat  nap  nap  után 
kínozni és gyötörni fogja. 

Úgy tartják,  hogy a  domovoi  afféle  jós  is,  hiszen a  viselkedése  elárulja,  mi  fog 
történni a ház népével néhány napon belül. Ha húzgálni kezdi a nők haját, akkor az 
a  férfiak rossz  tetteire  figyelmeztet,  ha  nyöszörög,  vagy vonyít,  baj  közeleg,  ha 
pedig sírni  kezd,  akkor hamarosan halál  történik a családban.  Nevetése boldog 
évek  közeledtét  jelenti,  s  ha  egy  fésű  fogait  pengeti,  akkor  esküvő  várható  a 
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közeljövőben.  Ám  mindezek  ellenére  egy  domovoi  lelke  mélyén  ott  rejtőzik  a 
gonoszság,  ami  a  szomszédok  életének  megkeserítését  jelenti.  Megrémíti  a 
lovakat, gabonát lop, és olykor eltöri a csirkék nyakát. Ugyancsak morcossá válik,  
ha  a  háziak  nemtörődömsége  folytán  rossz  kedve  kerekedik.  Ilyenkor  ide-oda 
mozgatja  az  apróbb  berendezési  tárgyakat,  összetöri  a  tányérokat,  sáros 
lábnyomokat hagy a tiszta házban, és kísértetiesen nyöszörög – mint a modern 
horror történetekben megjelenő kopogó szellem. Ám a népi  legendák szerint  a 
legtöbb  domovoi  könnyen  boldoggá  tehető,  és  sosem  hoz  bajt  arra  a  házra, 
amelyben él.

E különös lényeken kívül  természetesen még számtalan hasonló létezik a szláv 
népi hiedelmek és legendák történeteiben – tündérek, balsors szellemek, vagy a 
máig igen népszerű vérfarkasok és vámpírok. A néhány kiragadott példával csak 
ízelítőt adtunk a szlávok ősi hagyományaiból, pogány hiedelmeiből táplálkozó népi 
legendák sokaságából, hogy megkíséreljük egy kicsit bemutatni,  felvázolni,  hogy 
milyen hangulat járja át a szláv folklórt. Érezhetően ott őrzi magában a pogány 
korszak gyökereit, de láthatóan teret engedett a keresztény hatásoknak is, amelyet 
jól  példáz  Szent  György  megjelenése  a  sárkányokról  szóló  történetekben. 
Mindazonáltal érdemes egy kicsit jobban utána járni e történeteknek (felkeresve a 
helyszíneket), hiszen számos máig létező ünnep, szokás, és jó néhány hely őriz e 
legendákhoz köthető emlékeket. 
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A varangycsont amulett

A régmúlt boszorkányai nevezetesek 
voltak  arról,  hogy  erejüket  többek 
között  mágikus  amulettekből 
merítik.  Ezek  közül  is  különleges 
hírnévre  tett  szert  a  varangycsont 
amulett.

Egy régi legenda szerint a varangyok 
drágaköveket  rejtegetnek  a 
koponyájuk  kidudorodó  részében, 
valamivel  a  két  szemük  közti  rész 
fölött.  Erről  még  Shakespeare  is 
megemlékezik (Ahogy tetszik), kinek 
varangya,  noha  “mérges  és  undok”, 
“gyönyörű ékszert visel a fejében”. 

Ami a tudományos dokumentumokat 
illeti,  a   varangy  csontjáról  először 
Plinius  Természetrajz  c.  műve  tesz 
említést, s szinte az összes középkori 
forrás innen táplálkozik később. 

Ami a brit szigetek népszokásait illeti, Albert Love 1886-ban írt a Varangycsont 
rítusáról:  “Nos,  a varangyok,  amelyeket mi használunk,  Yarmouth területéről és 
Fritton  környékéről  valók.  Élve  fogjuk  el  ezeket  a  varangyokat,  és  hazavisszük 
őket.  Nyakuk  körül  gyűrű  van,  és  gyakorta  “sétáló  varangy”-nak nevezik  ezt  a 
fajtát.  Hazavisszük  és  megöljük  őket,  majd  galagonya  közepére  rakjuk. 
Huszonnégy órán kereszül ott maradnak, míg ki nem száradnak. Ekkor eltemetjük 
a varangyot egy hangyavárba; és ott hagyjuk egy egész hónapon át, míg a hold meg 
nem  telik.  Akkor  kivesszük;  s  akkor  már  csak  csontváz  az.  Elvisszük  folyóvíz 
partjához, mikoron a hold megtelt. Figyeljük gondosan, le ne vegyük a szemünket 
róla. Van annak egy különleges csontja, egy kis, ipszilon alakú csont, ami elhagyja a 
csontváz többi részét, és elindul felfelé lebegve, a folyásiránnyal ellentétesen. No, 
akkor  kivesszük  azt  a  folyóból,  hazavisszük,  megsütjük,  porrá  törjük,  és  egy 
dobozba tesszük; s ezután olajokhoz használjuk azt. Mikor a csontokat figyeled a 
vízben,  semmiképp se vedd le  szemed erről  a különleges csontról.  De mikoron 
figyeled, és a csortok elválnak, hallani fogod az összes fát és minden zajt, melyet 
csak el tudsz képzelni, mintha az épületek összedőlnének vagy mintha valami gép 
tartana  feléd.  De  nem  szabad  elfordítanod  a  tekinteted,  mert  ha  megteszed, 
elveszted a varázserőd. Természetesen e zajoknak lehet valami közük az Ördög 
munkálkodásához az éjszaka közepén...”

A  Varangycsont  rituálé  fentebbi  leírása  számos  elemet  tartalmaz  a  varangy 
csontjához  kapcsolódó  néphit  köréből,  elsősorban azt,  hogy a  varangy  húsát  a 

Árnyak 2013. Yule - XIII. évfolyam 8. szám



hangyáknak kell lerágni, valamint a varangycsontnak azt a képességét, hogy képes 
ár ellenében úszni.

Haggard  1935-ös  könyvében  is 
érdekes  történetet  olvashatunk  a 
Varangycsont  rítusról.  Ez  a  verzió 
egy  öreg,  norfolki  orvvadásztól 
származik,  aki  azt  állította,  hogy  a 
varázslatot nagyanyjától tanulta, aki 
nyilvánvalóan  tipikus  vidéki 
javasasszony volt. A szöveg ad némi 
információt a vadorzó és nagyanyja 
életkoráról,  ezért  úgy  vélhetjük, 
hogy  a  nagymama  e  varázslata 
nagyjából  az  1850-es  évek 
környékéről való.

“Azok  közül,  melyeket  elmondott 
nekem,  volt  egy  varázslat,  melyet 
azok  űztek,  kik  más  lények  felett 

akarnának uralmat gyakorolni. Azoknak, akik a varázslatot végrehajtani kívánták, 
addig  kellett  keresgélniük,  míg  egy  sétáló  varangyra  nem  leltek.  Ennek  a 
varangynak sárga gyűrű van a nyaka körül, egyet sem láttam belőle soha, de azt 
mondták nekem, hogy fellelhető az ország más részein. Mikoron meglelték a békát, 
kilyuggatott  dobozba kellett  azt  tenniük,  és  eltemetni  a  dobozt  fekete  hangyák 
fészkébe. Amikor a hangyák az összes húst leették a csontokról, ki kell azt venni, és 
a  személynek,  ki  a  varázslatot  végre  akarja hajtani,  Szent Márk éjjelén folyóvíz 
partjára  kell  vinnie  a  csontokat,  és  a  vízbe dobnia  őket.  Mind el  fog süllyedni,  
kivéve egyetlen csontot,  mely a  folyás  irányával  ellentétesen fog  úszni.  Amikor 
kiveszik a csontot, az Ördög megadja nekik a Boszorkánymesterség hatalmát, s ezt 
az erőt mind emberek, mind állatok fölött képesek lesznek használni.”
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A leírásokból elég jól beazonosítható a szóban forgó varangy. Ez a nádi varangy 
(Epidalea calamita),  melynek bőre száraz,  fényes és szemölcsös,  sárgás olajzöld 
színű,  zöld foltok tarkítják és mirigyek fedik,  melyek kellemetlen szagú mérget 
állítanak elő az ellenség elijesztésére.  A nádi varangyot a háta közepén húzódó 
sárga csíkjai különböztetik meg a barna varangytól.  Feltehetőleg azért nevezték 
sétáló  varangynak,  mert  hátsó lába a többi  varangyfajhoz képest  meglehetősen 
rövid, és meglepően gyorsan tud futni velük.

A hangyaboly és a békacsontok kapcsolatára utal az 
a  néphit  is,  miszerint  a  hangyabolyban  talált, 
úgynevezett  “hangyabékakő”  (mely  általában  egy 
különleges színű vagy formájú kavics volt) érintése 
minden  bajt  meggyógyított,  levette  a  szemről  a 
hályogot,  kinyitott  minden  zárat  és  lakatot, 
megkönnyítette  a  gyermekszülést,  viselőjét 
láthatatlanná és sérthetetlenné tette, és szerelemre 
gerjesztett.

Egy  Erzsébet-korabeli  varázskönyv  szerint  (mely 
valamikor 1590 és 1620 között íródott)  az áhított 
nő  vagy  férfi  szívét  a  legkönnyebben  úgy  lehet 
megnyerni, ha a reménytelen szerelmes fog egy békát, egy edénybe teszi, amit elás 
egy  keresztút  közelében  álló  hangyaboly  alá.  Fontos,  hogy  a  béka  két  csontját 
kilenc nappal később egy patakba vagy folyóba dobja a csábító. A kettő közül az 
egyik minden bizonnyal feljön a felszínre, és a folyásiránnyal szemben kezd úszni a 
vízen.  Ekkor  a  reménytelen  szerelmesnek  egy  gyűrűt  kell  készítenie,  amelybe 
feltétlenül bele kell dolgozni a béka árral szemben úszó csontját, majd el kell érnie,  
hogy szíve választottja jobb kezének egyik ujjára húzza az ékszert. Ettől kezdve az 
elbájoltnak állítólag egy nyugodt perce sem lesz, amíg nem hál csábítójával.

Érdekesség még,  hogy Doreen Valiente,  Gardner  egyik ismert  és nagyra tartott 
főpapnője igen nagy becsben tartotta a sétáló varangyot, és mind háziállatként, 
mind familiárisként ajánlotta.
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A  Varangycsont  rituálét  napjainkban  Andrew  Chumbley,  a  Szabbatikus 
boszorkányság képviselője hozta be újra a köztudatba. Ő azt írta róla, hogy ez a 
rítus  egyfajta  magányos  beavatási  ceremónia,  melyet  a  következőképp  kell 
végrehajtani:

“Elsőképpen  meg  kell  keresni  a  konjuráció  eszközét:  a  varangyot.  Ez  ideális 
esetben az a ritka fajta, melyet sétáló varangynak neveznek. Ha effélére nem tudsz 
szert  tenni,  akkor  hagyd,  hogy  az  Ősi  Belátás  vezessen  titkos  utakra,  melyen 
megleled a megfelelő békát vagy varangyot.

Mikor a varangy megtaláltatik, meg kell 
azt  ölni  oly  módon,  hogy  kökénybokor 
ágainak  tüskéire  szúrod  fel.  De 
figyelmezz, mert ezen Misztériumot csak 
akkor  hajthatja  végre  valaki,  ha  az 
áldozat  pontos  módját  jelek,  álmok  és 
sugallatok  fedik  fel  számára.  Ha 
semmilyen  óment  nem  kaptál,  akkor 
tudd,  hogy  az  út  zárva  van,  és  ha 
végigmész rajta, átkot idézel fejedre.

Miután  megöletett,  a  varangyot  el  kell 
vinni  egy  hangyabolyhoz...  Temesd  el 
abban  a   varangy  tetemét,  hogy  a 
hangyák  lerághassák  húsát  és  vérét... 
Mikor  megfelelő  idő  telt  el,  hogy  a 
hangyák  lerágták  és  lecsupaszították  a 
csontokat,  gyűjtsd  össze  óvatosan  a 
csontokat,  és  tedd  azokat  biztonságos 
helyre, egy zsákba. 

Telihold Éjszakáján vidd a csontokat tiszta folyóvíz partjára.  Mikor a Hold arca 
tükröződik a vízben, a csontokat dobd bele az árba... Amennyiben a rítust helyesen 
és  erős  szándékkal  hajtják  végre,  akkor  úgy  tartják,  hogy  egyetlen  csont  –  a 
Varangyember  Talizmánja  –  árral  szemben  fog  úszni,  s  közben  hangosan 
sikoltozik. Ezen csontot kell megragadni, ez a Misztériumokba Való Belépés Kulcsa. 
De ám, mikor megmozdul a kéz, hogy elvegye jutalmát, a világ ellened fordul; mert 
a  szél  süvölteni  és  zajongani  fog,  a  fák  meghajolnak,  hogy  húsod  tépjék,  éjjeli 
madarak  fogják  hasítani  a  sötétséget,  és  a  Természet  Testéből  hangos  kiáltás 
szakad fel. Ez a közeledő Hatalom jele!

Ha  valaki  sikerrel  végrehajtja  a  küldetést,  és  túléli  a  Telihold  Vizeinek 
Megpróbáltatását,  a  Hatalom  Kezével  kell  birtokba  vennie  a  Csonttalizmánt. 
Titkosan magán kell  hordania azt,  míg a Misztérium következő próbája el  nem 
érkezik.

Mikor a Hold a sötétségbe olvad, három egymást követő éjszakán temetőbe (vagy 
istállóba) kell vinni a csontot. A gyakorló tartsa erősen a csontot, és imádkozzon a  
Mágia Erejéért.  Úgy mondják, a harmadik éjjelen megjelenik az Ördög, s minden 
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erejével  azon  fog  igyekezni,  hogy  megszerezze  a  csontot.  Mindenképp 
győzedelmeskedni  akar,  és  a  castában  az  a  nyertes,  aki  előbb  fakaszt  vért  a 
másiktól. Ha az Ördög nyer, minden elveszett, de ha az Ördög vére kezedre kerül, s 
mindeközben megtartottad a csontot, beteljesedik a Hatalom Misztériuma...

Ezek után a Csonttalizmán használható emberek, állatok és szellemek uralására 
egyaránt.  Ha  éjfélkor  keresztúthoz  viszik,  használható  az  Ördög  szólítására,  ki 
hollófekete Ló alakjában érkezik,  s ki a Talizmán Jelére hajlandó lesz válaszolni 
mindazon kérdésekre, melyeket a boszorkány feltesz neki.” 

Megjegyzés a fentebbi cikkhez: Magyarországon minden kétéltűfaj védett, így  
a varangy is!

Az els  Yuleő

Volt egyszer, hol nem volt, valamikor réges-régen egy kék és zöld szigeten élt egy 
szép  fiatal  asszony.  Sok  barátja  volt  a  szigeten,  tündérek,  fák,  virágok,  nyulak, 
szarvasok és madarak...ám ő volt az egyetlen ember, aki a szigeten élt.  Szerette 
volna magához hasonló emberekkel megosztani a barátságát, a titkait, ezért szülni 
kezdett. Minden hónapban, amikor a hold elrejtőzött, az asszony szült. Az első hat 
hónapban sötét  bőrû és szemû leányokat szült.  Az év második hat hónapjában 
fehér bőrû leányoknak adott életet. Minden év hetedik hónapjában varázserejû, 
szent tölgyfát szült az Első Asszony. Ahogy teltek az évek, sok-sok leány született,  
és néhány tölgyfa is. A leányok az állatokkal és egymással játszadoztak, fölmásztak 
a tölgyfa ágai közé és a tündérek társaságában virágokat szedtek.

Árnyak 2013. Yule - XIII. évfolyam 8. szám



Egy napon az Első Anya elsőszülött leánya maga is szült.  Az Első Anya nagyon 
büszke és boldog volt, legkedvesebb barátja, a Tölgyfa (aki szerfölött bölcs volt) 
ezüstkoronát ajándékozott neki, és elnevezte Nagyanyónak. Hamarosan sok leány 
szült  még,  és  a  sziget  még  boldogabb  hely  lett,  mint  valaha,  benépesült 
csecsemőkkel, nagylányokkal és nagyanyókkal, akik együtt játszottak az állatokkal, 
a fákkal és a tündérekkel.  Egy téli  éjszakán, amikor a hold elrejtőzött,  az egyik 
leány olyan babát szült, aki minden eddig látott lénytől különbözött. Nem leány 
volt, se nem tölgyfa, hanem FIÚgyermek! 

Nagyon sötét és hideg éjszaka volt, az év leghosszab éjszakája, ezért minden leány 
és  minden  állat  összebújt,  hogy  ne  fázzanak.  Miután  izgalmuk  lecsillapodott  a 
különleges csecsemő láttán, rájöttek, hogy a kisfiú nem érzi jól magát. Nem volt 
olyan  erős  és  nem  volt  olyan  melegvérû,  mint  a  sziget  eddigi  szülöttei.  
Mindannyian  aggódni  kezdtek  érte,  és  megpróbálták  őt  átmelegíteni.  A  vastag 
prém  es  állatok  odabújtak  hozzá  meg  az  anyjához,  a  tündérek  varázsködöt 
hintettek  fölé,  a  kicsi  leányok  pedig  gyönyörûséges  dalokat  daloltak  és  körbe-
körbe táncoltak a  szobában.  Ám a  kisbaba nem tudott  eléggé fölmelegedni,  és 
hamarosan annyira kihûlt, hogy már sem sírni, sem a tápláló anyatejet szopni nem 
maradt ereje.

Első Nagyanyó nagyon féltette a kisfiút.  Igyekezett eltitkolni  könnyeit a leányai 
előtt, és kifutott az erdőbe. A hó szörnyen mély volt és szikrázóan fehér. Annyira 
mély  volt,  hogy  Nagyanyó  lépni  sem tudott  benne.  Így  hát  barátja,  a  bagoly  a 
tömött hófelhők fölé emelte őt, és magával vitte a varázserdőbe, ahol elsőszülöttje, 
a  legszentebb,  legbölcsebb  barátja,  a  Tölgyfa  élt.  Első  Nagyanyó  elhatározta, 
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tanácsot  kér  barátjától,  hogyan segíthetne a  kisfiún.  Amikor  a  bagoly  odaért  a 
tisztáshoz,  ahol  a  szent  Első  Tölgyfa  élt,  Nagyanyónak  a  szava  is  elakadt  a 
látványtól! A földön egy szem hó sem volt, s a szabályos kör közepén ott hevert 
barátja, a Tölgy. Kidőlt ugyanis, és egy halom tuskóvá és gallyakká hasadt.

Nagyanyó  térdre  rogyott  a  kidőlt  fa  mellett,  és  kicsorduló  könnyei  szikrázó 
jégcsapokká fagytak az arcán. Miközben próbálta megérteni, hogy mi történhetett 
drága  barátjával,  egy  prérifarkas  lépett  a  körbe,  és  mellételepedett.  Először 
lenyalta arcáról az odafagyott könnyeket,  majd egy titkot súgott Első Nagyanyó 
fülébe.  Nagyanyó bólintott,  majd a prérifarkas és a  bagoly segítségével  néhány 
rőzseköteget  szedett  össze  legöregebb barátja,  a  Tölgy ágaiból,  majd visszatért 
leányához és kisunokájához. 
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A Tölgy adományát és a prérifarkas titkát felhasználva Nagyanyó megépítette a 
kék  és  zöld  sziget  legelső  tûzrakását.  A  tündérek  megrémültek,  még  sohasem 
láttak olyat, ami szárnyak nélkül táncol. Az állatok kacagtak, még sohasem láttak 
ilyen ragyogó szí neket, hacsak nem a tavaszi virágokon. A leányok nem tudták,  
mitévők legyenek, még sohasem éreztek tél közepén olyan meleget, mint a nyári 
homok a tengerparton. Az anyja közelebb húzta kisfiát a tûz széléhez, közelebb, 
mint  bárki  más  (kicsit  mindannyian  meg  voltak  illetődve  az  új  dologtól,  amit 
tûznek hívnak). A kisbaba egy egész kicsit kinyitotta szemét, és mozgatni kezdte 
ujjacskáit. Aztán elmosolyodott, és lábujjacskáit is megmozgatta. Amikor már jól 
fölmelegedett,  odabújt anyjához és szopni kezdett, és hamarosan már mindenki 
biztos volt benne, hogy minden rendben van vele. Mindannyian olyan boldogok 
voltak, hogy táncra perdültek a tûz körül, kedvenc különleges dalaikat énekelték, 
és kicsiny ajándékokat adtak a tûznek.

A  kisfiú  erős  és  boldog  ifjúvá 
cseperedett,  hála  az  Első  Tölgyfa 
adományának.  Sok-sok  fia  lett,  és 
megtanította őket makkot ültetni az 
év hetedik újholdjának idején, hogy 
mindig  sok-sok  tölgyfa  legyen  a 
szigeten.  Minden  télen,  az  év 
leghosszabb,  leghidegebb, 
legsötétebb  napján  a  kék  és  zöld 
sziget  egész népe különleges tüzet 
rakott.  Különleges  fából  rakták  a 
máglyát,  és  fényes  díszekkel, 
csillogó  tündérköddel  ékesítették. 
Különleges ágat vagy tuskót szedtek 
össze,  és  miközben  ékesítették, 
kedvenc dalaikat dalolták. Aztán ezt 
a szépséges tuskót a jövőnek adták 
ajándékba...  és  minden  gyermek 
meghallgathatta  az  Első  Tölgyfa 
ajándékának történetetét. 

Az  év  leghosszabb  éjszakáján,  amikor  gyertyát  gyújtotok  vagy  tüzet  raktok, 
emlékezzetek az Első Nagyanyó és a prérifarkas történetére, aki elárulta a titkot 
Nagyanyónak. Nem számít,  milyen hideg van, a Nap mindig újjá fog születni és 
meleget és fényt fog hozni nekünk újra.

(Patrick MacCleary meséje )

Fordította: Adri
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Yule-tuskó – süteményrecept

Hozzávalók:

– 5 dkg + 2 evőkanál cukor
– 7 tojás
– egy tasak vaníliás cukor
– 10 dkg étcsokoládé apró darabokra törve
– 1 kiskanál sütőpor
– pici darab vaj
– liszt
– 250 ml tejszín
– 3 evőkanál porcukor
– 2 csapott evőkanál kakaópor
– 1 tasak habfixáló por

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 180 fokosra. Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral, kenjük be 
kevés vajjal, majd hintsük be vékonyan liszttel.

Olvasszuk fel gőz fölött a csokoládédarabokat és dobjunk bele kevés vajat, majd 
hűtsük ki. Verjük fel a tojássárgákat a cukorral és a fele vaníliás cukorral habosra, 
majd öntsük hozzá a langyos,  de még mindig folyékony állagú csokit.  Alaposan 
keverjük össze a csokit a tojással.
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Egy  másik  tálban  verjük  kemény  habbá  két  evőkanál  cukorral  a  tojásfehérjét. 
Adjuk hozzá a sütőport is.

Óvatosan  vegyítsük  a  kétféle  elegyet.  A  végeredmény  maradjon  jó  habos  és 
levegős.

Öntsük a tésztát a tepsibe, és toljuk a sütőbe. Kb. 15-16 perc alatt megsül. A kicsit  
meghűlt sütilap tetejét fedjük le egy tiszta, enyhén nedves konyharuhával. 

Verjük kemény habbá a tejszínt a kakaóporral, a cukorral, illetve a másik fél adag 
vaníliás cukorral, majd tegyük a tálat a hűtőbe egy órára.

A kihúlt tortalapról távolítsuk el a sütőpapírt. Kenjük el rajta egyenletesen a hideg 
tejszínkrémet, majd óvatosan csavarjuk fel a tésztát.

A maradék habbal kenjük meg a tekercs oldalát. Porcukorral, csokireszelékkel és 
marcipánnal is diszíthető.
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Téli Berkano Wicca Tábor – 2014

A Berkano Tradíció sok szeretettel vár Téged is hagyományos Téli Wicca Táborába, 
melyet 2014. február 21-től 24-ig (3 éj) tartunk. 

Táborprogram:

Adri: Ünnepek meséi - Tél
Kary: Északi mágikus elemek az Edda mítoszaiban
Léla: Álomfogó készítése (workshop)
Oghus: Meditáció és energetikai gyakorlás (workshop)
Saddie LaMort: Egy rituálé rejtelmei
Saddie LaMort: Viaszöntés, tealevél- és kávézacc jóslás (workshop)
Tarond: Mágikus környezetvédelem
Willow: Pogányság és mozgókép
Beszélgetések, kérdések és válaszok a Wicca, a mágia és a pogányság 
témaköreiben
Nyílt Wicca rituálé

Jelentkezés:
2014. január 20-ig lehet jelentkezni!

További információ: http://berkano.hu - Programok
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