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Legendák, néphiedelmek Franciaországból

A régi időkre visszanyúló hiedelmek és legendák világában való barangolásunkat 
ezúttal  egy szintén komoly történelemmel bíró területen folytatjuk,  amely nem 
más,  mint  Franciaország.  Ha  nekünk  szegeznék  azt  a  kérdést,  hogy  milyen 
legendás történeteket, személyeket, helyszíneket ismerünk e vidékről, bizonyára 
csak széttárnánk a kezünket és nagyokat hümmögnénk, esetleg eszükbe jutna az a 
farkas,  amelynek történetét  egy 2001-es filmben is  feldolgozták,  de ennél  több 
aligha.  Pedig a francia folklór épp olyan bőséges  alapanyagot tudna nyújtani  a 
fantasztikus  irodalom  számára,  mint  az  angol,  ám  mivel  a  francia  vidékekről 
származó  történetek,  személyek  jóval  szűkebb  körben  ismertek  (ha  ismertek 
egyáltalán),  lényegesen  kevesebben  és  kevesebbet  merítenek  belőle.  Ezért 
gondoltuk, hogy bemutatunk néhány érdekesebb francia népi legendát.

Ha már szóba került, kezdjük a sort azzal a vérszomjas,  farkashoz hasonlatos, 
rejtélyes teremtménnyel, amely állítólag kétszáznál is több alkalommal csapott 
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le, legalább száz halált okozva Gévaudan tartományban, 1764 és 1770 között. A 
bestiát a legtöbbször nagy farkasként írták le, amelynek óriási agyarai,  hosszú, 
lompos  farka,  és  vörös  színű  szőre  volt,  és  förtelmes  bűzt  árasztott  magából. 
Egyesek szerint az állatot olykor egy kisebb termetű, feltehetően nőstény állat is 
kísérte, bár az sosem avatkozott be a támadásba. Az évek során nemcsak helybéli  
vadászok, de a hadsereg kivezényelt századai, nemesek, és zsoldosok is részt vette 
a szörnyeteg felkutatásában.

A  hivatalos,  korabeli 
feljegyzések  szerint  az  első 
támadás 1764 nyarán történt, 
amikor egy farkashoz hasonló 
lényt láttak feltűnni Langogne 
környékén,  azonban  a  közeli 
tanya  karámjában  lévő  bikák 
jelenléte elriasztotta az állatot. 
Azonban  nem  sokkal  később, 
június  végén  már 
feljegyezhették  az  első 
áldozatot,  egy  Jeanne  Boulet 
nevű  alig  tizennégy  éves 
gyermeket,  akinek 
szétmarcangolt  holttestét  Les 
Hubacs  falu  mellett  találták 
meg.  Az  év  során  újabb 
támadásokról  számoltak  be, 
mígnem  1765.  februárjában 
XV. Lajos király a saját udvari 
vadászainak parancsolta  meg, 
hogy végezzenek a bestiával. A 
farkasok  felkutatására  is 
kiképzett  kopókkal  felszerelt 
vadászok  hónapokig  járták  a 
környező erdőket, és miután több tucatnyi farkassal is végeztek, úgy gondolták, a 
rettegett bestiát is elejtették. Azonban a rejtélyes támadások folytatódtak, ezért 
1765 nyarán a király François Antoine-t, az ország legjobb vadászát szalajtotta a 
bestia után. 1765. szeptemberében Antoine elejtett egy hatalmas termetű farkast, 
amelyről később több szemtanú is elismerte, hogy óriási volt. Ennek tudatában 
Antoine kijelentette, hogy „minden további bizonyítás nélkül kijelenthetjük, hogy 
ehhez fogható méretű farkast még sohasem láttunk, ezért úgy gondoljuk,  ez az 
állat okozta az elmúlt hónapok szörnyű vérengzéseit.” Az állatban később több 
korábbi  szemtanú  is  a  rejtélyes  fenevadat  vélte  felismerni.  A  farkast  kitömve 
Versailles-ba szállították,  Antoine-t  pedig  hősként  fogadták az  udvarban.  1765. 
decemberében azonban újból feltűnt egy titokzatos bestia, és a hó-nap folyamán 
több, a korábbiakhoz hasonló halállal végződő támadás történt. A támadásoknak 
végül  1767 telén lett vége,  miután egy vadász állítólag megölt egy megtermett 
farkast.

A témával foglalkozó kutatókat a mai napig foglalkoztatja, hogy pontosan milyen 
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lény is lehetett az egyszerűen csak gévaudani szörnyetegnek nevezett jelenség. 
Noha  sokan úgy  vélekednek,  hogy  csakis  vérfarkas  lehetett,  a  tudományosabb 
magyarázatokat  jobban  elfogadják.  Egyes  felvetések  szerint  a  szörnyeteg 
valamiféle keveréke lehetett egy tenyésztett kutyának és a farkasoknak, mert sok 
szemtanú emlékei alapján e két faj tulajdonságait lehetett leginkább felfedezni – 
ez az általánosan elfogadott nézet. Más tudósok azonban valamilyen őskori emlős 
egy elkorcsosult leszármazottját látták a szörnyetegben, igaz, ezt a feltevést eddig 
nem sikerült bizonyítani. 

Haladjunk tovább ezen a vonalon, 
hiszen  a  francia  folklórban 
meglehetősen  sok  különleges 
lénnyel  találkozhatunk,  például 
sárkányokkal.  Az  egyik  ilyen 
legenda  meséli  el  a  Gargouille 
történetét.  Ez  a  különös 
teremtmény a Szajna folyóban élt; 
egy  megtermett  kígyóhoz 
hasonlított,  és hol tüzet, hol vizet 
okádva  tartotta  rettegésben  a 
folyóhoz közeli települések lakóit, 
el-elragadva  közülük  néhányat.  A 
történet szerint, az egyik falu lakói 
megkérték Rouen püspökét, Szent 
Romain-t,  hogy  szabadítsa  meg 
őket a gonosz bestiától.  A püspök 
egy  halálra  ítélt  rabló 
társaságában  lesétált  a 
folyópartra,  ahol  az  utóbbi 
csalétekként  leült  a  földre. 
Hamarosan  megjelent  a  sárkány, 
ám  ekkor  a  püspök  az  ujjaiból 
keresztet formált,  és a szörnyeteg 
engedelmesen meghunyászkodott. 
Szent Romain a stólájából készített 
pórázzal visszavezette a fenevadat 
a faluba, ahol végül elégették (más 

források szerint csak egyszerűen megölték). Azonban sem a nyaka, sem a feje nem 
kapott lángra, így azokat a templom tornyára kötötték ki, hirdetve az Úr hatalmát. 
Ezután kisebb házakra is  felkerültek  kőből  faragott  sárkányfejek,  elsősorban a 
gonosz távol tartása érdekében, ám ez a szokás hamarosan átalakult, és leginkább 
az esővíz elvezetése okán kerültek ezek a faragványok fel az épületekre. Nagyjából 
innen eredeztethetők a templomokon, és más tekintélyesebb épületeken fellelhető 
vízköpő szobrok.

Hasonló szörnyeteg volt a Tarasque is, amelynek legendája Dél-Franciaországból, 
Provence-ból származik. A monda szerint ez a hatalmas fenevad Nerluc városka 
környékén  tanyázott,  feldúlva  és  elpusztítva  mindent,  ami  az  útjába  került.  A 
legtöbb  forrás  megegyezik  abban,  hogy  a  teremtmény  egy  afféle  sárkány  volt,  
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amelynek hat, medveszerű lába, teknőspáncéllal borított, ökörhöz hasonlító teste, 
skorpiótüskében végződő, pikkelyes farka, és oroszlán feje volt. A történet szerint 
Nerluc  király  a  lovagjaival  és  a  katapultjaival  megtámadta  ezt  a  hatalmas 
fenevadat, de nem járt sikerrel,  azonban váratlanul felbukkant Szent Márta, aki 
imádságokkal és puszta szavakkal megszelídítette a Tarasque-ot, aztán visszavitte 
a városba. Az emberek azonban megrémültek a szörny láttán, megtámadták, és 
megölték.  Szent  Márta  ezután  imádkozott,  és  megtérítette  a  falu  lakóit,  akik 
bűnbánást tanúsítva később átkeresztelték a települést Tarasconra. A legenda mai 
napig él,  hiszen Tarascon városában minden év júniusának utolsó vasárnapján 
megrendezik  azt  a  fesztivált,  amelynek  keretein  belül  megemlékeznek  a  híres 
bestiáról. Sőt, a francia hadsereg egyik nagyobb légvédelmi ágyúját is a szörnyeteg 
után nevezték el, utalva a méretbeli hasonlóságokra.

A hatalmas és pusztító fenevadak mellett természetesen számtalan néphiedelem 
maradt  fenn  szellemekről,  házi  koboldokról  is.  Szintén  Franciaország  déli 
vidékeiről  származik  a matagot legendája.  E  parányi  házi  szellemről  szóló 
leírások  legtöbbször  fekete  macskaként  jelenítik  meg,  de  más  forrásokban 
felbukkanhat  patkány,  róka,  kis  méretű  kutya,  vagy  akár  tehén  formájában  is. 
Alapvetően gonosz kis lény a matagot, de ha jól bánnak vele, akkor barátságossá 
válik, és gazdaságot és boldogságot hoz az őt befogadó házra. A hiedelem szerint 
frissen  levágott  csirkéből  készült  sülttel  lehet  előcsalogatni,  és  akkor  kell 
megfogni, amíg falatozik. Utána haza kell vinni, de az úton egyszer sem szabad 
hátranézni, különben a matagot balszerencsét hoz a házra. Ha minden étkezésnél 
az első  falat  étel  és  az első  korty ital  a  szellemé lesz,  akkor az minden reggel 
aranypénzzel hálálja meg e gesztust. Azonban nem szabad örökké megtartani a 
szellemet, mert akkor életünk végén hosszasan és keservesen fogunk szenvedni a 
halálos ágyunkon, amíg szabadon nem eresztjük. A lény elnevezése, a matagot szó 
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egyébként  spanyol  eredetű,  és  a mata-gothos kifejezésből  tevődik  össze, 
mint matar (ölni) és gothos (a gót nép).  A germán gót törzsekből néhány a mai 
Spanyolország  területén  telepedett  le,  és  idővel  megtértek  a  keresztény  hitre, 
ennek  megfelelően  a goth elnevezés  később  inkább  vallási  tartalommal 
ruházódott  fel,  így  a mata-gothos nagyjából  azt  jelentette,  keresztényeket  ölő 
gonosz szellem.

Egy  másik  fajta  kobold  a lutin,  amely  leginkább  az  angol  népi  legendákból 
ismert brownie francia hasonmása. A történetek szerint ritkán mutatkozik eredeti 
alakjában, leginkább egy felnyergelt ló formájában látható, amely vad vágtázásra 
csábítja  az  embert.  A  legtöbb lutin szeret  azzal  foglalatoskodni,  hogy befonja  a 
lovak  sörényét  (és  olykor  az  emberek haját  is  álmukban),  és  a  monda szerint 
onnan  lehet  felismerni  egy  lóról,  hogy  az  valódi-e,  vagy  csak  egy  alakot 
váltott lutin, hogy be van-e fonva a sörénye, vagy sem. Nem szeretnek mutatkozni, 
ezért  tollakkal  ékesített vörös sapkát hordanak, amely láthatatlanná teszi őket.

Fenevadak  és  koboldok  mellett  akad  néhány 
olyan legenda is, amely egyes személyek körül 
alakult ki.  Ilyen személy volt például  Nicolas 
Flamel,  egy középkori alkimista. Bár ma már 
egyre  több  forrás  bizonyítja,  hogy  létező 
személy volt, sokáig úgy tartották, hogy Flamel 
alakja csupán a XVII.  századi újságok és azok 
szerkesztőinek  kitalációja  volt,  hogy  a 
középkori  alkimista  kísérletek  és  receptek 
bemutatásával  felkeltsék,  és  fenntartsák  az 
olvasók  érdeklődését.  Az  említett  alkimista 
alakja erre tökéletesen alkalmasnak bizonyult, 
hiszen  az  1400-as  évek  elejéről  fennmaradt 
legendák szerint sikerült neki ólomból aranyat 
készítenie, és megtalálta az „örök élet vizét” is. 
Az elbeszélések szerint Flamel egy titokzatos 
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alkimista kézirat megfejtésének szentelte életét, mert úgy gondolta, ez a különféle 
ismeretlen  jelekkel  és  szövegekkel  teleírt  pergament  rejti  a  bölcsek  kövének 
titkát.  Több  alkalommal  is  járt  Spanyolországban,  hogy  segítséget  találjon  a 
szöveg megértéséhez, és az egyik ilyen utazása során találkozott egy öreg bölccsel, 
aki  felismerte  a  kéziratot,  és  segített  Flamelnek  megérteni  a  szöveg  bizonyos 
részeit.  Ezen elindulva az alkimista megfejtette a titkot,  és előbb ezüstöt, majd 
később aranyat is előállított ólomból. Legalábbis a legenda így tartja. Flamel 1418 
körül  halt  meg,  és  az  állítólagos  háza  még  ma  is  áll  Párizsban,  a  Rue  de 
Montmorency  51-es  szám  alatt,  amely  a  város  legöregebb  kőből  épített  háza.

Itt ér véget rövid barangolásunk a francia folklór világában, de természetesen még 
számtalan lényről  és  személyről  maradtak fenn legendák,  ugyanakkor érdekes, 
hogy ezeknek a jelentősége az 1800-es évek után mennyire háttérbe szorult, vagy 
elveszett.  Mintha  a  felvilágosodás,  vagy  a  francia  forradalom  elsöpörte  volna 
ezeket is, és ennek fényében nem meglepő, hogy afféle városi legendákról szinte 
nem is igen hallani. Mindazonáltal a középkori mendemondák üde színfoltok az 
európai népi hiedelmek tengerében, és nem véletlen, hogy egyik-másik időnként 
újra és újra felbukkan napjainkban is, valamilyen formában.

Mítikus természetrajz – A páva

A páva a halhatatlanság megtestesítője. 
Színpompás kitárt farka a csillagos eget 
szimbolizálja.  Kínában  a  szépség  és 
méltóság  jelképe.  Számos 
hagyományban királyi madár. A hinduk 
szent állatként tisztelik a pávát. Az óind 
mitológiában a harc istene, Kártikeja és 
a  költészet  istennője,  Szaraszvati, 
páván lovagolnak. Indra az istenek feje, 
a  mennydörgés  és  a  villámlás  istene, 
egy  pávatrónon  ül.  A  perzsa  szufik 
szerint isten páva alakjában teremtette 
meg a világlelket.

Az  iszlámban  a  páva  kinyíló  és 
becsukódó  farka  a  világmindenség 
ciklikusságát  ábrázolja.  Egy  sor 
istennek,  az  etruszk  Uninak,  a  görög 
Hérának, és a római Junónak, valamint 
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Buddha anyjának, Majának, a hátas madara. A paradicsomban az örök életet jelzi. 
Több hagyományban a páva alakjával asszociálják a bőséget, a termékenységet és 
a halhatatlanságot.

Kínában a méltóság és a szépség jelképének tartották.  Úgy vélték,  hogy a páva 
képes  elriasztani  a  démonokat.  A  gyönyörű  lányok  táncát  "pávatánc"-nak 
nevezték.  A  Qing-dinasztia  idején  a  mandzsuk  pávatollal  jelölték  a  különböző 
hivatali rangokat.

A  páva  farktollain  látható  szemek  eredtéről  szól  a  százszemű  pásztor,  Argosz 
mitológiai története. A monda szerint Zeusz beleszeretett Ióba, Héra papnőjébe, 
ám kénytelen volt  tehénné változtatni a lányt,  hogy a féltékeny Héra figyelmét 
elterelje  róla.  Héra  Argoszra  bízta  a  tehénné  változtatott  Ió  őrizetét.  Zeusz 
parancsára Hermész eljött, és addig játszott Argosznak a Pantól kapott nádsípon, 
amíg mind a száz szemét álomba nem ringatta; akkor agyonütötte, és levágta a 
fejét. Héra kárpótlásul pásztora szemeit a páva farktollaira ültette át.

Más kultúrákban a páva farktollain látható pávaszemekkel hozzák kapcsolatba a 
rontó tekintetet, a szemmel verést, s mint az egyik legnagyobb balszerencsét, a 
meddőséget is.

A  hinduk  azt  mondják,  pávával  találkozni  utazás  közben  jó  jel,  ha  azonban  a 
rikácsolását halljuk, arra figyelmeztet, hogy hamarosan útonállók rabolják ki az 
illetőt. Egy másik változat szerint a páva hangoskodása, vihar közeledtét jelzi.
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A  magyar  néphitben  a  lakásban  tartott  pávatoll  veszedelmet  hoz  a  házra;  az 
eladósorban  lévő  lány  pedig  nem  megy  férjhez.  Ady  Endre  (l877-1919)  egyik 
versében pedig a szabadság madara a páva.

Az angolok véleménye már nem ilyen pozitív, egyik szólásmondásuk ugyanis így 
szól:  A  legszebb dolgok a  világon a  leghaszontalanabbak:  például  a  páva  és  a 
liliom.  

Álomban,  ha  a páva:  kiált,  szerencsétlenséget  jelent;  repül,  kis  öröm,  amelyért 
nagy  árat  kell  fizetni;  alszik,  a  csábítás  jele;  a  napon  sütkérezik,  egy  asszony 
hiúsága miatti veszedelemre utal; döglött,  öregasszony szerelmére figyelmeztet. 
Az  álomfejtők  szerint:  álomban  páván  lovagolni,  megszégyenülés  jelent  egy 
szerelemben; pávát enni böjtölés idején, gonosz áll a házhoz. Pávatollal álmodni, 
börtönt, pávatollal játszani, ingerlékenységet jelent.
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Mágikus tinták

Különféle  mágikus  módszereket,  varázslatokat  leíró,  régi  könyvekben  gyakorta 
található  meg  utalás  arra  nézve,  hogy  milyen  tintával  kell  leírni  bizonyos 
szövegeket,  vagy  lerajzolni  mágikus  szimbólumokat.  A  tinta  elkészítése  nem 
mindig  egyszerű,  időnként  egészen  misztikus,  szinte  beszerezhetetlen 
alkotórészek szükségesek hozzá.

A legkorábbi feljegyzések a mágikus tinták használatáról az ókori Egyiptomból 
maradtak  ránk,  nagyjából  4500  évvel  ezelőttről,  de  ismeretesek  kínai 
tintareceptek is, ezek sem sokkal későbbiek. Egyiptomban általában malachit vagy 
lapis  lazuli  köveket  törtek  porrá,  és  kevertek  el  gyantával.  Ezeket  kis,  kerek 
labdákba  gyúrva  szárították,  majd ecsettel  nedvesítették  meg,  mikor  használni 
akarták. Egy egyiptomi vörös tinta receptje mákmagokat, articsóka levét, akácia 
magvakat,  vörös  okkert,  citromlevet,  gyantát  és  esővizet  tartalmaz  –  sajnos  a 
pontos mennyiségek nem maradtak fenn. Ezt a tintát a Seth istennel kapcsolatos 
szövegekben használták.
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Egy  bizonyos  varázslathoz,  melyben  Bes  törpeisten  segítségét  kérték,  hogy 
álmokat bocsásson az illetőre, olyan tinta volt használatos, melybe tehén és fehér 
galamb vérét elegyítették. Ezen kívül tartalmazott még friss, porrá tört tömjént és 
mirrhát,  eperfa gyümölcsének levét,  esővizet,  és fehér üröm valamint bükköny 
levét is.

A mirrha egyébként szinte az összes mágikus tinta alkotórésze volt Egyiptomban, 
ugyanis  Ízisz  Vezetőjének  nevezték,  és  úgy  vélték,  az  istennő  segítségére  volt 
szomorú feladatában, mikor Ozirisz testét kereste. Az erről szóló történet nem tér 
ki  arra,  vajon  Ízisz  füstölőként  használta-e,  vagy  pedig  amulettet  rajzolt  a 
mirrhából  készített  tintával.  Ismeretes azonban például  olyan tinta feljegyzése, 
melynek  elemei  mirrha,  szárított  füge,  datolyamagvak  és  üröm,  s  az  ennek  a 
tintának a receptjét  tartalmazó papirusz  azt  is  elárulja,  hogy ez a tinta egyike 
azoknak, melyeket Ízisz arra használt, hogy lejegyezze azokat a mágikus szavakat,  
melyekkel összeillesztette Ozirisz testrészeit.

A görögök szintén előszeretettel használtak mágikus tintákat. Egy Aphroditénak 
szentelt  divinációs tál  készítéséhez például  szintén mirrha tintát  írtak elő.  Egy 
másik receptben, mely egy emlékvarázslatról szól,  a Görög Mágikus Papiruszok 
részletesen megadnak egy mágikus tinta receptet, melynek alkotórészei: mirrha, 
füge, datolya, szárított fenyőtoboz, üröm, íbisz szárnytollai. Az alkotórészeket el 
kellett égetni, majd a hamut forrásvízzel elegyíteni. 

A fentebbi receptben hét alkotórészből áll össze a tinta, de gyakori volt a kilenc  
használata is. Nemcsak hét vagy kilenc alkotórész szerepelhetett a receptekben, 
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de ugyanazon részekből hét vagy kilenc csipet vagy darab is.  A varázsigéket is 
sokszor hétszer vagy kilencszer kellett egymás után elmondani. 

Mithrasz  isten  rítusaihoz  általában  az  volt  az  előírás,  hogy  az  előkészületeket 
újhold  idején  kellett  elvégezni,  még  akkor  is,  ha  maga  a  rituálé  holdtöltekor 
zajlott. Így többek között a mágikus olajat is ekkor készítették el; de a mágikus 
tintát is. Újhold idején a Nap és a Hold együttáll, a tintához pedig konkrétan az az 
újhold volt szükséges, amikor mindez az Oroszlán csillagjegybe esik (melynek ura 
a Nap). A napnak abban a szakában kellett készíteni, mikor a Hold a legkevésbé 
erőteljes pozícióban áll, a Nap pedig a legerősebb – vagyis délben.  A recept, mely 
rendelkezésünkre  áll,  a  következő:  “Megszerezvén  a  fent  említett  kentritis 
növényt, a Nap és Hold együttállásakor, mely az Oroszlán jegyében zajlik, vegyük 
ennek levét, keverjük össze mézzel és mirrhával, majd írjuk vele persea fa levelére 
a nyolcbetűs nevet. S mivel ennek előtte három napig tisztán tartjuk magunkat, 
reggel  álljunk szembe a  napfelkeltével,  nyaljuk le  az írást  a  levélről,  miközben 
felmutatjuk azt a Napnak, s ezután a Nap istene figyelmesen hallgat minket.” A 
kentritis egyébként eredetileg Egyiptomban honos növény, rokona a verbénának.

A római hagyományokból szeretném kiemelni a De Vermiis Misteriis című mágikus 
írást, melyet Tertius Sibelliusnak tulajdonítanak (I. e. 3. század), ebben a következő 
tintareceptet  találhatjuk:  “őrölt  szenet  oldjunk  fel  tiszta  vízzel  és  higanynak 
cseppjeivel”. 
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A  mágikus  tinták  használata  a  középkorban  is  nagy  divat  maradt.  Az  egyik 
legrégibb és legismertebb varázskönyv, a  Claviculae Salomonis így ír a mágikus 
tintáról:  “Legyen  tintatartód  a  föld  anyagából  bármely  kényelmes  módon,  és 
Merkúr napján és órájában vésd rá arra ezen Neveket: IHVH, Metatron, Iah Iah 
Iah,  Qadosh,  Elohim  Cvaot;  és  bele  helyezvén  a  tintát  mondd:  “Megtisztítalak 
téged, ó Tinta Teremtménye, Anaireton által, Simulator által, és Adonai neve által, 
és  az  Ő  nevében,  kiből  minden dolog  keletkezett,  hogy  légy  segedelmemre  és 
segíts nekem minden dologban, melyet segedelmeddel elvégzek.” A könyv továbbá 
a következőképp rendelkezik a tinta színeiről: “Valamely nemes színnel szükséges 
az írás,  és új és tiszta dobozban tartsuk a tintákat. A fő színek Sárga és Arany, 
Vörös, Égkék vagy Azúrkék, Zöld és Barna; és bármely más szín, mely igényeltetik.  
Mindezeket tisztítsd meg, füstöld fel és hintsd meg őket szent vízzel a szokásos 
módon.”

Ha már a színeknél tartunk, természetesen nagyon fontos volt, hogy milyen színű 
tintával írják a különböző varázsszövegeket, vagy rajzolják fel a mágikus ábrákat.  
Az egyiptomi varázsszövegekben a színek az isteneknek voltak alárendelve; így 
például a malachitból előállított, zöld színű tinta Oziriszhoz és a természet éltető 
erejéhez kapcsolódott, és gyógyító erőt is tulajdonítottak neki; a vörös a vér és 
Seth  isten  színe  volt,  ezért  a  démonok  neveit  és  a  naptárban  a  szerencsétlen 
napokat  is  vörössel  írták,  csakúgy,  mint  számos átokszöveget;  a  lapis  lazuliból 
előállított kék színt az éggel és a termékenységgel, bőséggel hozták kapcsolatba. 
Izland mágiájának leghíresebb varázskönyve a  Raudhskinni  (“Vörös bőr”)  című, 
legendás  varázsszöveg,  melyről  azt  tartották,  hogy  aranyszínű  varázsrúnákkal 
íródott vörös pergamenre.
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A XIII.  századi  Enchiridion,  melyet  III.  Leó pápa művének tartanak,  közönséges 
fekete tintát javasol, melybe három csepp kecskevért keverünk; Arthur Gauntlet  
grimoire-jában  az  összes  bolygópecsét  vörös  tintával  íródott.  A  John  Dee-nek 
tulajdonított  Tuba Veneris szintén vörös színű tintát ír elő, melyet vízben oldott 
réz-szulfátból  állítanak elő.  Az  Abramelin Szent Mágiája szintén vörös és fekete 
tintával íródott.

Időnként  előfordul  a  “görög  tinta”  említése  is  különböző  varázskönyvekben, 
ezalatt  a  láthatatlan  tintát  értették,  melynek  célja  nyilvánvalóan  az  volt,  hogy 
elrejtse a titkot az avatatlanok szeme elől.

Mindenképp ki kell térnünk arra is, hogy számos középkori varázskönyv vért ajánl 
tintaként, vagy legalábbis tintába kevert vért, mint a fentebb említettt Enchiridion. 
A már korábban is említett  Claviculae Salomonis kisliba,  denevér,  vagy bármely 
más,  szárnyas állat  vérét  tartja  megfelelőnek tintaként,  lévén,  hogy így a tintát 
ugyanaz az állat “szolgáltatja”, mint a tollat; a XVII. századi  Grimoirum Imperium 
fehér galamb vérét írja elő.

A XVI. században élt egy híres, galíciai felfedező, történész és asztronómus, akit 
Pedro  Sarmiento  de  Gamboának  hívtak.  Többször  is  összeütközésbe  került  a 
spanyol inkvizícióval,  akik többek között azzal gyanúsították,  hogy két mágikus 
gyűrű  is  van  a  birtokában,  csakúgy,  mint  különféle  mágikus  tinták,  melyek 
segítségével  olyan  szerelmes  üzeneteket  tud  a  hölgyeknek  küldeni,  hogy  azok 
képtelenek ellenállni csábításának.
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A  romanticizmus  korszakában  számos  kevésbé  hiteles,  ám  annál  cirkalmasabb 
varázskönyv  íródott,  tele  különböző  instrukciókkal  a  rituálékon  használatos 
eszközökről. Lássuk ezek közül példának a  Grand Grimoire utasításait a mágikus 
tintára  vonatkozóan:  “A  szerződést  nem  szabad  hétköznapi  tintával  írni... 
Helyezzünk  folyónak  vizét  új,  vízálló  agyagedénybe,  együtt  a  porral,  melyet 
lentebb megadunk. Szedjük le páfránynak leveleit Szent János estéjén, és vágjunk 
le szőlőágakat márciusi teliholdnál. Gyújtsuk meg ezeket az ágakat, s mikor a víz 
felforr, akkor készülhet a tinta.... 10 uncia gall dió, 3 uncia római vitriol vagy zöld 
réz, 3 uncia timsó vagy szárított gumiarábikum, mind porrá törve.”

A XVII. Századi  Le Livre d'Or egy helyütt rózsavíz tintát említ; később egy másik 
tintának  is  megadja  a  receptjét,  mely  pézsmából,  sáfrányból,  rózsavízből  és 
kámforból készül. A  Sepher Raziel  egy olyan varázslatot említ, melyet a barátság 
elnyerésérére  kellett  bemutatni,  s  melyhez  a  varázsigét  liliomból  és  sáfrányból 
készült tintával, réz vagy bronz tollal kellett leírni. 

Mágikus  tintákat  napjainkban  is  nagy  divat  használni.  Ezek  közül  különösen 
népszerű  –  és  a  boltokban  igen  borsos  áron  kapható  –  az  úgynevezett 
“sárkányvér”, mely a következőképp készül: 1 rész porított sárkányvér gyanta, 1 
rész porított gumiarábikum. Ezeket kell alkoholban áztatni több hétig, míg színe el 
nem nyerte  a  megfelelő,  szép,  ragyogó  vörös  árnyalatot.  Ekkor  leszűrhetjük.  A 
tintát ezután érdemes napfénytől elzárva, sötétített üvegben tárolni. A sárkányvér 
a  Calamus  draco  nevű  pálmafajta  gyantája,  mely  Kelet-Indiában,  valamint 
Szumátra  és  Borneó  szigetein  honos.  Vörösesbarna,  csillogó  gyanta,  kiválóan 
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oldódik  spirituszban  és  illóolajokban  is,  terpentinben  azonban  csak  gyengén. 
Spirituszban oldva,  vörös  szantálfaoldattal  keverve különösen szép,  vörös színt 
eredményez.

Imbolc meséje

Csukd be a szemed , elmondok neked egy mesét. A mese alapja igazság, de mégis 
rejtve van. Tél sötétje van. Egy nagy kőkör áll egy nagy, lapos síkságon, melyet ősi  
kövekből építettek. Az ég sötét és kietlen, csak egy halvány, felhőbe burkolózott 
telihold  világít  a  földre.  A  távolban  egy  erdő  látszik  ködösen,  és  a  levegő 
zsákmányukra vadászó baglyok távoli huhogását hordozza.
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Hideg van, jeges fagy van a levegőben, olyan fagy, mely a csontig hatol. A felhők 
sodródnak az égen,  és a hold világossá válik egy pillanatra.  Egy nőt pillantunk 
meg,  amint áll  a  kőkör közepén,  egy Banya  fekete köpenyben és horgas orral. 
Nagyon gyengének tűnik. De csak testben gyenge, a hangja nem, ahogy egy dalt 
énekel,  amely  lágy  és  édes,  nem  úgy,  mint  a  baglyok  éneke.  A  dallam  a  szél 
szárnyán száll, elsőre elnémul, de ereje növekszik minden ismétléssel. Hamarosan 
a szavak visszhangoznak a kőkörben és a körülötte lévő síkon, elérve az erdőt, és 
azon túl is.

"Térj vissza, térj vissza, eljött az idő,  hogy újra visszatérj" újra és újra ezeket a 
szavakat  énekli.  Mi  ez  az ének? Minek kell  ismét  visszatérni?  Mosolyog,  ahogy 
énekel... fekete szemei csodálattal és odaadással csillognak a holdfényben.

"Térj vissza, térj vissza, eljött az idő, hogy újra visszatérj" énekel. A nő a kőkör 
szélén sétál  egy kökényből  készült  holmira  támaszkodva,  amely eddig köpenye 
ráncaiba volt rejtve. A hosszú bot borostyán és magyal összefonódó, sötét képeivel 
faragott. A nő okkal sétál a kőkör mentén, kökény botját minden lépésnél a fölbe 
vájja. Amikor befejezte a körét a kőkör körül, visszamegy a középpontba. Szemei 
ragyogóbbak és fényesebbek most, mint a csiszolt, éjfekete kövek, a holdat hívják 
és tükrözik, mely az égen világít.

"Térj vissza, térj vissza, eljött az idő, hogy újra visszatérj" énekel. A föld púposodni 
kezd a kőkör közepén, ahol már felébresztette a banya varázsa. A talaj szétomlik a 
lábainál, és egy töredezett kőpillér tör a talaj felszínére, emelkedésében nedves és 
csillog  a  földtől.  A  banya  áll  a  földön,  botjára  támaszkodva.  A  borostyán  és  a 
magyal  levelek  mozogni  és  táncolni  látszanak,  spirált  formázva  a  fa  körül.  A 
kőoszlop most mintegy 4 láb magasan áll. A föld sóhajtani látszik, amint szülési  
fájdalmai  véget  érnek.  A  fekete  és  termékeny  talaj  púpozódik  a  tövénél,  a  kis  
rovarok és férgek tekeregnek a szabadban. A szikla tetején van egy kis vízzel teli 
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rés, ahonnan a víz finoman csorog le az oldalán. Az öröm és a szomorúság könnyei, 
a Föld vére.

A banya abbahagyja az éneklést és beszélni kezd a földhöz és az éghez..." Az áradás 
és  az  apály  váltják  egymást.  Fáradt  vagyok  és  öreg.  Ahogy  a  főnixmadár 
kiemelkedik a saját hamvaiból, úgy fogok én is újjászületni". Ezután csészét formál 
a kezével, felfog egy kis vizet, ami az oszlop oldalán csordogál és iszik belőle, de 
csak néhány cseppet.

Az ajkain még mindig csillog a szent víz,  amikor földre rogy.  Estében mélyen a 
frissen megforgatott földbe nyomja botját. Szinte lóg a botján, egyetlen támaszán, 
mely görcsbe rándult testét tartja.

Köpenye  csuklyája  hátraesik,  és  hosszú,  acélszürke  haja  világos,  sápadt  arany 
színűvé fakul. Szeme a legmélyebb feketétől a legfényesebb smaragdzölddé válik. A 
fekete köpeny úgy tűnik, hogy átalakul, és az összefonódott levelek képei, melyek 
egykor  a  botot  borították,  a  köpenyre  kúszni  látszanak.  Borostyán  levelek  és 
magyal  levelek  csatlakoznak  a  nyír  és  a  mogyoró  rügyeihez  és  a  zöld  szőlő 
indáihoz. A köpeny felszívja a holdfény sápadt ezüstjét, és finoman emlékeztetni 
kezd a hattyú tollaira, melyek az ezüst és zöld árnyalataiban játszanak.

A ráncok kisimulnak az arcán és a kezén, a mellei naggyá és teltté válnak, ahogy 
háta kiegyenesedik.  Erő áramlik testébe,  átváltoztatva őt, ahogyan az ő végzete 
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átalakítani a földet…

A bot elkezd ágakat és leveleket hajtani, a kökény édes illata tölti meg a levegőt. Az 
asszony felegyenesedik, és áll...- egy szép leány, többé nem banya - áll a fa és a  
csillogó kő előtt.

Erősen és büszkén áll a kőkör közepén. Gyűjti az erejét és kezeit az ég felé emeli. A  
kövek a körben elkezdenek táncolni, kissé kiemelkedve a talajből, épp a talaj fölé.  
Egy mozdulattal  elkezdi a köveket forgatni a saját tengelyük körül,  ahogy azok 
elkezdenek a nap járása szerint mozogni körülötte. A kövek világítani kezdenek a 
szürke és az ezüst árnyalataiban, majd arannyá válnak. Ők már nem a föld kövei, 
hanem élő lángok... tüzek a föld katlanából, melyek az egek között forognak.

Ismét  int  a  kezével,  erre  a  lángok  mérete  csökkeni  kezd,  de  nem  az  erejük.  
Közelebb  húzza  őket  magához.  A  lángok  a  mélyek  tüzéből  táncoló,  fénylő 
gyertyákká válnak, melyek pislákolnak az éjszakában. A lángok egyre közelebb és 
közelebb érnek hozzá, ahogy ő maga is elkezd forogni. A lángok vele mozognak, 
koronát formálva a feje fölött, megvilágítva aranyló haját.

A nő kering a kőkör körül, ugrálva a nagy lyukak fölött, melyek egykor a hatalmas 
köveket tartották. Forog és szökell, zöld szeme ragyog a boldogságtól.

Fokozatosan elkezd lassulni a tánc, a lángok koronája körülveszi a fejét. Lassan, 
spirálban érkezik a középpontba, pihenni a fa és a kőoszlop mellé.

A pilléren csordogáló víz időközben arany ragyogást vett fel. Keletre néz, és látja a 
hajnal első sugarait.  Az ő munkja véget ért,  készülődhet a tavasz az ébredésre. 
Elnyugszik,  leül  a  fa  és  a  kőoszlop  közé,  köpenye  gomolyogva  takarja  be  a 
lassanként ébredező földet.
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A hold az erdő vonala mögé süllyed és új nap virrad, virágok ígéretét hozza a szél. Egy halk, távoli hang 
hallatszik, mintha csak visszhang volna: "Térj vissza, térj vissza, visszatértél íme újra"

(Foxglove & Blayze)

Fordította: Adri

Csenge boszorkánykonyhája – Csipkebogyó

A  csipkerózsa,  más  néven  vadrózsa  (Rosa  canina)  Perzsiából  származó, 
gyógyhatású fűszernövény, magyar népies elnevezései: bicskefa, ebcsipke, gyepű-, 
parlagi-,  vagy  vadrózsa,  tüskefa.  Termését,  a  csipkebogyót  egyes  vidékeken 
petymegnek vagy hecsedlinek is nevezik, ezért itt a növényt hecsedlibokornak, a 
terméséből készült bort, lekvárt és teát hecsedlibornak, hecsedlilekvárnak, vagy 
hecsedliteának  is  mondják.  Erdőszéleken,  cserjésekben  gyakran  találkozhatunk 
vele.  Tavasszal  fehér,  de  rózsaszínnel  bemosott  virágaival,  ősszel  áltermésének 
égőpiros színével hívja fel magára a figyelmet. 

Virága  rózsavízként antiszeptikus hatású  frissítő,  levelének  forrázata  frissítő, 
összehúzó  hatású  gyógytea.  Már  az  ókorban  is  a skorbut gyógyszerének 
tartották. Érdekesség, hogy az ókori Egyiptomban a növény szirmaiból készített 
rózsavizet  a  test  illatosítására  használták,  míg  az  indiai  ajurvédikus  orvosok a 
rózsaszirmokat hűsítőként, vérzéscsillapítóként, sebek gyógyítására alkalmazták.  
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A  bibliában  az  égő  csipkebokor  Mózes 
elhívásának,  később  a  barokk  művészetben 
pedig a szeplőtelen fogantatásnak a jelképe. A 
csipkebogyó húsának gyógyító hatásait  már az 
ókori  népek  felismerték, főként  a  sorvadásos 
betegségek ellen alkalmazták. A középkorban a 
szerzetesek  gyógyító  hatását  népszerűsítették, 
de a Mária kultuszhoz is kapcsolódott.  

Egy görög legenda szerint eredetileg fehér volt 
a  virága,  de  egyszer  Aphrodité  megsebezte 
magát a tüskéjével, és a vére rózsaszínűre festette a hófehér virágot. A  rómaiak 
számára a csipkerózsa a dicsőség jelképe volt,  csakúgy,  mint a babérlevél,  de a 
csipkerózsa szirmait veszett kutya harapása ellen is használták.  

Az  erjesztésével  előállított  bor  Svédországban  és  Oroszországban  a 
legnépszerűbb. Egyes  népek  még  likőrt  és  pálinkát  is  készítenek  belőle.  Az 
angolok  a  héjától  és  magjától  megfosztott  gyümölcshúst  többek  közt  cukorral 
felverve fogyasztják. 

A  csipkebogyó  jótékony  hatásai:  gyenge  vizelethajtó (vesekő,  vesehomok 
kezelésére),meghűléses  betegségek  megelőzésére,  illetve  kezelésére, 
immunerősítő  és roboráló  hatású,  serkenti  a  mellékvesék és a  máj működését, 
külsőleg  sebek,  fertőzések  kezelésére,  vérzéscsillapító,  emésztésjavító, 
köhögéscsillapító,  csökkenti  az  ízületi  gyulladás  tüneteit,  sejtöregedés 
gátló (kozmetikumokban).

A  csipkebogyó  fogyasztása  fokozza  a  szervezet  ellenálló-képességét,  a  benne 
található flavonoidok gyulladásgátló, immunerősítő hatást fejtenek ki, a pektinek 
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pedig  segítik  az  emésztést.  A  C-vitamin  részt  vesz  az  oxidációs  folyamatok 
szabályozásában, erősíti az érfalakat,  fokozza a szervezet védekezőképességét a 
fertőzésekkel, betegségekkel szemben.  

Csipkebogyólekvár:  A  piros 
csipkebogyókat  megmossuk, 
kettéhasítjuk,  kimagozzuk,  szitán 
folyó  vízben  átmossuk,  hogy  a 
magokat takaró apró tüskés rész 
ne  kerüljön  bele.  Zománcos 
edénybe  tesszük  (a  vas-  és  a 
rézedényekben  magas 
hőmérsékleten  a  C-vitamin-
tartalom  hamar  lebomlik),  annyi 
vizet  öntünk  rá,  hogy  ellepje. 
Lassú  tűzön  3  óráig  főzzük. 
Áttörjük  és  literenként  1/2  kg 

cukrot téve hozzá ismét addig főzzük, míg kellő sűrűségű nem lesz. Az üvegeket 
lezárjuk, száraz gőzbe tesszük. 
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Csipkebogyóbor. 3 kg csipkebogyót  szétvágunk,  megtisztítjuk,  2  l  hideg vízzel 
felöntjük,  2-3  napig  állni  hagyjuk.  Ezután  6  l  vízben  3  kg  cukrot  oldunk  fel, 
felforraljuk. Lehűtjük, kézmelegen a csipkebogyóra öntjük, és a meleg konyhában 
tartjuk  1  hónapig.  Utána  lefejtjük,  vásznon  átszűrjük,  palackokba  töltjük.  A 
palackokat ledugaszolva, lefektetve, hűvös helyre téve érleljük.

Csipkebogyólikőr.  500  g  bogyót  megfelezünk,  alaposan  megtisztítunk,  1  db 
vaníliarúddal befőttesüvegbe tesszük. 3/4 l 50%-os alkohollal felöntjük, 2-3 hétre 
napra állítjuk. Ezután gyümölcscentrifugán keresztülengedjük, 150 g cukorból és 
3 dl vízből készült sziruppal összekeverjük. A likőrt üvegbe töltjük és legalább fél 
évig érleljük.

Radnóti Miklós: Február

újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó:
csordul, utat váj.

Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.

S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,

tollát rázza felé s cserren már a veréb. 

Árnyak 2014. Imbolc - XIV. évfolyam 1. szám



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