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Az izlandi folklór Yule-szereplői

A Yule-legények

Az izlandi Yule-legények nem sokban hasonlítanak a Mikulásra, aki eredetileg Szent Miklós
volt,  a  gyermekek  és  tengerészek  védőszentje.  Épp  ellenkezőleg,  a  legények  a  trolloktól
eredeztethetők, és eredeti szerepük az volt, hogy félelmet ültessenek el a gyermekek szívében.
Szüleik a két leghatalmasabb ogre, órásfajzat, akit csak valaha Izlandon ismertek,  Grýla és
Leppalúði.

Kétségtelen, hogy a régi időkben a gyerekek nem akartak a legényekkel találkozni, hiszen a
szülők  velük  fenyegették  a  gyerekeket,  ha  engedetlenek  voltak,  csakúgy,  mint  Grýlaval  és
Leppalúðival manapság. Igazság szerint ez túlzásba is mehetett, hiszen 1746 óta hivatalosan
tilos a yule-legényekkel és a szüleikkel fenyegetni a gyerekeket... 
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Nem tudni hogy ennek a rendeletnek vagy valami másnak köszönhetően, de a legények idővel
egyre barátságosabbá váltak.  Már  nem fenyegették a  gyerekek életét,  bár ugyanúgy tolvaj
gazemberek maradtak... 

A  XX  századtól  már  erőteljesen  befolyásolta  őket  külföldi  kollégáik  magatartása  és
megjelenése is. Hamarosan piros ruhát kezdtek el viselni a Mikuláshoz és a dán karácsonyi
manókhoz hasonlóan, és nagyon kedvesek lettek a gyerekekhez, ajándékokat is tettek a kis
cipőkbe.

Az  idegen  hatások  ellenére  a  legények  megtartották  hagyományos  izlandi  jellemzőiket,
beleértve a nevüket is, lakóhelyüket a hegyekben, valamint létszámukat is – összesen 13-an
vannak.  Habár  volt  némi  ellentmondás  a  korai  forrásokban  a  legények  pontos  számát,
valamint a neveiket illetően is, de fennmaradt egy népszerű vers a néhai Jóhannes úr Kötlum
nevű költőtől, ami először a Jólin koma (Jön yule) című könyvben jelent meg 1932-ben. A 13
név, amit a legtöbb izlandi ma ismer, ebből a versből származik.

1988-ban  az  Izlandi  Nemzeti  Múzeum  meghívta  őket  karácsony  előtti  látogatásra,  amely
hagyományt teremtett, így most már minden évben látogatást tesznek, minden nap egyikük,
13 napon keresztül. Hagyományos ruháikat viselik, és egy-egy csínyt is elkövetnek, ami rájuk
jellemző. December 12-én 11 órától érkeznek, ebben a sorrendben:
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- Juh-kergető Clod December 12
az anyajuhok tejét akarja elszopni

- Teknőmosó Gawk December 13
ellopja lefejt tejet a vödörből

- Tömpe December 14
kikaparja a serpenyőből az ételmaradékokat

- Kanálnyaló December 15
besettenkedik a házakba és lenyalja a fakanalat, amivel az edényeket kaparják ki

- Fazékkaparó December 16
ellopja a mosatlan fazekakat és kikaparja belőlük az ételt

- Tányérnyaló December 17
a földön tárolt mosatlan fatálakat nyalja tisztára

- Ajtócsapkodó December 18
éjszaka csapkodja az ajtókat

- Kefírfaló December 19
beoson a kamrákba és felfalja az összes kefírt

- Kolbászlopó December 20
ellopja a kolbászokat

- Leskelődő December 21
leselkedik az ablakon és néha összekaristolja a játékokat, ha teheti

- Ajtószagoló December 22
könnyen felismerhető hatalmas orráról, az ünnepre készülő péksütemények után 
szaglászik, és el is lop párat ha teheti
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- Húshorog December 23
imádja a húst, a kéményen keresztül egy hosszú rúddal lopja a húsokat a házakból

- Gyertyakolduló December 24
a régi időkben a gyertya nagyon drága holmi volt, a gyerekek nagyon vágytak egy 
saját ünnepi gyertyára, így volt ezzel a Gyertyakolduló is...

Grýla és Leppalúði

A yule-legények szülei viszont mit sem változtak az idők folyamán. A mai napig ijesztgetik
velük a gyerekeket,  Grýla például semmilyen más lakomát nem kedvel jobban, mint a rossz
gyerekekből készültet...  A népmesék leírása a külsejéről nem valami hízelgő: „...  három feje
van, és mindegyik fején három szeme. Rettenetesen hosszú, görbe körmei vannak, jeges kék
szeme a feje hátsó részén, kecskeszarvai”. A fülei a vállára lógva fityegnek és elöl az orrához
vannak nőve. Az állán hosszú gubancos szakáll, mintha gyapjú lenne, a fogai pedig olyanok,
mint az égett kövek egy rostélyon. 

Az emberevő óriásnő mítosza nagyon hosszú ideje része az izlandi mitológiának. A források
már a XIII. században említést tesznek róla,  a  Sturlunga saga egyik versében úgy írja le,  mint
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egy szörnyet,  15 farokkal.  Hasonló leírást lehet találni  a XVI.  században, azzal kiegészítve,
hogy mindegyik farokban van 100 zsák, és mindegyik zsákban 20 gyermek.

A  Yule  környéki  időszakhoz  először  a  XVII.-XVIII.  században  kapcsolják,  ekkor  jött  a
városokba rossz gyerekeket keresve a veszekedéstől hangos házakban.

Néhány leírásból azt is megtudhatjuk, hogy háromszor volt férjnél. Az első férjét Gusturnak
hívták, de ez a házasság nem tartott sokáig, mivel  Grýla megette a férjét. Később lett egy Boli
nevű férje, akivel volt egy közös gyerekük is. Utána jelent meg jelenlegi férje, Leppalúði, akivel
20 közös gyerekük volt, ebből 13-an a fent említett yule-legények.

Számos ünnepi dal szerint  Grýla már nem él, azonban óva intik a gyerekeket, mivel ha a rossz
és engedetlen gyermekek száma emelkedik, a legendák szerint visszatér a túlvilágról rendet
tenni.

A Yule-macska

A Yule-macska egy újabb izlandi yule-
démon.  Egyesek  szerint  Grýla  és
Leppalúði  macskája,  bár  ez  egy
viszonylag új keletű történet. A macska
eredeti  története  sajnos  homályba
vész,  azonban  nagy  hasonlóságot
mutat  a  környező  országok  egyes
mítikus  teremtményeivel,  a  legjobban
a  skandináv  Buck-al.  Mindkettő
figyelemmel  követi  az  embereket  a
Yule előtti időszakban és aki nem kap
új  ruhát,  az  a  Yule-macska  prédájává
válik.

Írásos  bizonyítékok  nincsenek  erre  a
legendára, de nyelvemlékekben van rá
utalás,  ugyanis  a  ma  napig  ha  valaki
nem kap új ruhát, azt mondják rá, hogy

„Yule-macskának  van  öltözve”.  Az  izlandiak  így  mondják:  „að  fara  í  Jólaköttinn”,  ami  szó
szerint azt jelenti: „a Yule-macskában végezni”, vagyis hogy a macska felfalta a szerencsétlen
embereket.
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Napforduló

Mert élni jó. Mert szeretünk.
Mert a vágyódva felszakadó kiáltásokra a Nap fénye felel.

Mert a csend nem fél magányosan hallgatva ujjongani.
Mert átkaroljuk a hófedte hegyeket, és táncolunk.

Táncolunk a fényben.

- Osara LaMort - 
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Skarlát Asszonyok  - 7. rész 

Alostrael

Leah  Hirsig  1883.  április  9-én  született  Svájcban,  a
család  tíz  gyermekének  legfiatalabbjaként.  Apja,
Gotlieb  Hirsig  részeges,  korhely  ember  volt,  s  ezért
anyja,  Magdalena  elmenekült  tőle,  magával  víve
minden gyermekét, beleértve az alig két éves Leah-t.
Az Egyesült Államokba költöztek, New Yorkba.

Tanulmányai befejezése után is New Yorkban maradt,
és  huszonegy  évesen  egy  Bronx-i  magániskolában
kezdett  el  tanítani.  Saját  bevallása  szerint  1917-ben
férjhez ment egy bizonyos Edward Jack Hammondhoz,
és  ugyanabban az  évben megszületett  kisfiuk,  Hans.
Érdemes  megjegyezni,  hogy  Leah  szerint  a  férje
nagyjából  ugyanekkor  meghalt,  viszont
házasságuknak  nem  lelhető  fel  hivatalos
dokumentuma, és az 1919-ben nem özvegynek, hanem
egyedülállónak  tüntette  fel  magát,  a  kisfiút  pedig
unokaöccseként  jegyezte  be.  Crowley  szerint
ugyanakkor a fiúcska valójában egy bizonyos Edward
Carter  természetes  gyermeke  volt.  Amennyiben  ez

igaz,  akkor  az  apa  rokona  lehetett  annak  a  floridai  Samuel  S.  Carternek,  aki  nem  sokkal
később Leah egyik nővérét,  Fannyt vette feleségül.  Bármi legyen is  az igazság,  a  kis  Hans
Floridában élt nagynénjével és nagybátyjával, miközben anyja pénzzel támogatta taníttatását
abból, amit félre tudott tenni kevéske tanítói fizetéséből.

Mind  Leah-t,  mind  egyik  idősebb  nővérét,  Mariant  (Anna  Maria  Dockerill)  rendkívül
érdekelték az okkult tanulmányok, s érdeklődésük végül egészen addig vezérelte őket, míg
1918 tavaszán meglátogatták Aleister Crowley-t, aki abban az időben a Manhattanhez közel
eső Greenwich faluban élt. 

A mágus és Leah azonnal intenzív vonzalmat érzett egymás iránt. Crowley a következőket írta
találkozásukról:  „A  „kishúg”  Solomon  barátjára  emlékeztett,  mivel  egyáltalán  nincsenek
keblei...  Tagadhatatlanul édes kisugárzása volt. Anélkül, hogy szavakra pazaroltam volna az
időt, csókolni kezdtem. Tisztán ösztönös sugallatra. Ő osztozott benne s lelkesedése tükrözte
az  enyémet.  Folytattuk  hát,  időnkénti  megszakításokkal,  csak  amennyit  az  udvariasság
megkövetetlt,  hogy  válaszolgassunk  nővérének  azon  ritka  szünetekben,  mikor  kifogyott  a
lélegzetből.”
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Leah ekkoriban igen vékony nő volt, fiús testalkatú, nagyjából 172 cm magas, harmincöt éves. 
Második  találkozásuk  alkalmával  –  majdnem  kilenc  hónappal  az  első  után  -,  1919.
januárjában megkérte Crowley-t, hogy fesse meg őt, mint „halott lelket”, és a vágya teljesült is.
Crowley  több  portrét  is  festett  róla,  majd  Skarlát  Asszonnyá  szentelte.  Leah  felvette  az
Alostrael mágikus nevet, melynek jelentése „Isten méhe”, vagyis a Szent Grál. Crowley Thoth
Majmának is nevezte őt írásaiban, Dzsehuti / Thoth istenség társára való hivatkozásképp, ki
segíti őt abban, hogy elképzelései realitássá váljanak.

Nem  sokkal  később  össze  is  költöztek,  a
Washington Square South 63 harmadik emeletén
vettek  ki  egy  közös  lakást.  Crowley  közben
gőzerővel  dolgozott  az  Equinox folyóirat
megjelenésén. 

Alostrael hűnek bizonyult a nevéhez. Megkezdték
az  előkészületeket  a  régóta  vágyott  Thelemita
Apátság  megalapítására,  mely  valóra  váltotta  a
francia  irodalom  óriásának  és  az  apátság
megálmodójának,  Francois  Rabelais-nak  álmát.
1920  októberében  Leah  felmondta  munkahelyét,
majd  meglátogatta  egyik  nővérét  Svájcban.
Crowley  egyéb  ügyeit  intézte,  miközben
szenvedélyesen levelezett egy bizonyos Jane Wolfe-
fal,  akit  „szerelmem”-nek  és  „drága
gyermekemnek” nevezett leveleiben, s könyörgött
neki,  hogy  találkozzanak  Angliában,  mielőtt
csatlakozik  Leah-hoz  Svájcban.  A  találkozásra
egyébként  végül  sokkal  később került  sor,  mikor
Jane  meglátogatta  az  apátságot,  s  mindkettejük
számára meglehetős kiábrándulást hozott; egyikük
sem azt találta a másikban, amit keresett.

1919. végén Crowley visszatért Európába, és táviratozott Leah-nak, hogy találkozzanak. A nő
nyolc  hónapos terhesen érkezett.  Január  11-én ünnepélyes,  közös  esküt  tettek az  apátság
megalapítására.

Crowley közben, a hajóúton Európa felé, megismerkedett egy francia özveggyel, kinek neve
Augustine Louise Héléne Fraux „Ninette” Shumway volt. Ninette nevelőnőként dolgozott, így
aőt fogadták fel a hamarosan megszületendő kisbaba mellé nevelőnőnek, Leah javaslatára.
Ninette-nek volt egy kisfia is, Howard, és a pár úgy gondolta, jó játszópajtás lenne a kis Hans
mellé.

Ninette  és  Leah  Fontainebleu-ban  maradt,  Crowley  pedig  nekilátott  az  apátság  ideális
helyének  megtalálásához.  Rövid  látogatásai  alkalmával  a  mágus  egyre  jobban  vonzódott a
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csinos  nevelőnőhöz  is,  és  hamarosan  közös  szexuálimágikus  rítusokba  bonyolódtak
egymással, hogy megtalálhassák végre a hőn áhított, tökéletes helyet. Alostraelnek nem volt
ellenvetése.

1920. január 20-án Leah kislányt szült Crowleynak A kislány az Anne Lea nevet kapta, a nyár
istennője és a Skarlát Asszony után – s így egyben az AL monogramot is magáénak tudhatta - ,
de mindenki csak Poupée-ként ismerte („baba”). Nem sokkal a kislány születése után Ninette
is terhes lett.

A I Ching iránymutatása a szicíliai Céfalu felé vezette őket, de anyagi gondjaikkal küszködtek,
ezért  Crowley  márciusban  Loindonba  utazott  Leah-val  és  kislányával,  ahol  a  nő  Crowley
nagynénjével  maradt  és ügyvédjével  elrendezte a pénzügyi  kérdéseket.  Így végül  birtokba
vehették végre a hőn áhított  házat,  melyet  akkoriban Villa  Santa Barbara néven ismertek.
Leah  és  kislánya  áprilisban  követte  Crowleyt  és  Ninette-t.  A  villa  megvásárlásának
dokumentumát egyébként Sir Alastor de Kerval és Lea Harcourt grófnő néven írták alá.

Ninette felvette a Cypris mágikus nevet; a kis Howard és Hans Hermes és Dionysos lettek.
Hamarosan kialakult a napi menetrend: reggelente Leah felkelt, megkondította a gongot és
kijelentette  a  Thelema  Törvényét.  Ezt  követte  a  Liber  Resh  napi  négyszeri  gyakorlata.
Napközben tanultak, írtak, sétáltak. 
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Leah kulcsszerepet játszott az Új Eon prófétájának mágikus gyakorlataiban, és elkötelezett
társa  lett  a  Thelema  Törvényének  mélyebb  megértésében.  Egy  alkalommal  Crowley  a
következőket jegyezte fel: „Ami valójában kihúzott a szakadék mélyéről engem, az a bátorság
volt, a bölcsesség, a megértés, és magának a Majomnak az isteni megvilágosodottsága. Újra és
újra  lelkembe  véste,  hogy  meg  kell  értenem  az  istenek  útjait...  Nem  a  halott  múltba  kell
néznünk, s nem a még kiformálatlan jövővel kell játszanunk; teljes egészében a jelenben kell
élnünk, tökéletesen elmerülve a Nagy Műben, „csillapítatlan céltudatosság által vezetve, s az
eredmény utáni vágytól megszabadulva”. Csak így válhatunk tisztává és tökéletessé.”

A viszony azonban rohamosan romlott közöttük. Ninette féltékenységi jeleneteket rendezett,
a kis Poupée pedig, aki már Angliából is betegen érkezett, váratlanul sokkal rosszabbul lett.
Leah májusban újból teherbe esett. Júniusban Crowley elutazott Tuniszba, hogy találkozzon
végre az arcnélküli, imádott Jane Wolfe-fal, de az asszony nem érkezett meg a kitűzött napon.
A mágus ekkor írta Leah-hoz legismertebb versét,  Leah Sublime  címmel. Nem várva tovább
Jane-re, Crowley júliusban visszatért Céfaluba, s amikor a nő végül megérkezett, fáradtan és
elgyötörten, kölcsönösen kiábrándultak egymásból. 

Poupée állapota egyre rosszabbodott, Leah végül a palermói kórházba vitte, ahol a kislány
hamarosan  meghalt.  Az  anya  vigasztalhatatlan  volt,  és  hamarosan  elvetélt.  Fájdalma
hamarosan a Ninette elleni gyűlöletté fordult, meggyőzte magát, hogy ő az oka a bajoknak.
Crowley végül november harmadikán belenézett Ninette titkos naplójába, és rémülten látta,
hogy a naplóból áradó féltékenykedés, harag és rosszindulat valóban lehetett mágikus oka
mindkét gyermek halálának. 
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Két nappal később Ninette elhagyta az Apátságot. November 26-én kislánynak adott életet,
akinek Crowley az Astarte Lulu Panthea nevet adta, és anyjával együtt visszafogadta őket.

1920.  novemberében  Crowley,
Leah,  és  egy  újonnan  érkezett
tanítvány,  C.  F.  Russel
belekezdett  az  úgynevezett
Cephaloedium  Munka
rituálésorozatába.   A munkát a
mágus végül 1921. januárjában
kudarcként könyvelte el.

Leah szerepe a Mágus életében
akkor  érte  el  csúcspontját,
amikor 1921 tavaszán egyedüli
szemtanúja  volt  Crowley
Ipsissimus-i  rangra
emelkedésének  és  esküje
letételének.  A Cefalúban töltött
időszak  alatt  Crowley  ezt
jegyezte  fel  naplójában:  „A
munkámért  szeret  engem...  A
bennem  élő  Istent  ismeri  és
szereti, nem pedig a férfit; s így
legyőzte a nagy ellenséget, mely
mérgező  gázfelhői,  az  Illúzió
mögé rejtőzik.”

A tanítványok jöttek és mentek, a mágikus munka tovább folyt, de a pár nem volt boldog. A
következő  tél  annyira  hideg  volt,  hogy  a  legrosszabb  hónapokra  Párizsba  utaztak.  1922.
tavaszán Crowley Fontainebleauba utazott,  Leah pedig Londonba.  Májusban a mágus a nő
után  ment,  megpróbálva  új  erőforrásokat  felkutatni  nagyon  leromlott  anyagi  kereteik
rendezésére.  Júniusban  diktálta  Leah-nak  regényét,  a  The  Diary  of  a  Drug  Fiend  („Egy
Drogfüggő  Naplója”)  címmel.  Amikor  elkészült,  a  nő  visszautazott  Szicíliába,  hogy
kigyógyuljon betegségéből és segítsen Ninette-nek, aki közben teherbe esett a főbérlőjüktől.

Crowley novemberben tért vissza, és újult erővel folytatta a munkát.  A következő tél ismét
nagyon  hideg  volt,  asztmával  és  hörghuruttal  küszködött.  1922.  februárjában  az  egyik
tanítvány, Raoul Loveday halála visszavonhatatlanul megpecsételte az Apátság sorsát. Támadó
és kritizáló cikkek sora jelent meg, a még mindig nagyon beteg Crowley pedig nem igazán volt
olyan helyzetben, hogy védekezni tudjon. Végül 1923. tavaszán az olasz kormány kiutasította
őket az országból. 
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Májusban Leah és Crowley Tuniszba utazott, miközben Ninette, aki Céfaluban maradt, életet
adott második kislányának, akinek Crowley az Isabella Isis Selene Hecate Artemis Diana Hera
Jane  nevet  adta,  bár  anyja  egyszerűen  Miminek  nevezte.  Leah  mindeközben  kedves  és
támogató hangú levelekkel igyekezett összetartani a „családot”. 

Crowley  egyik  tanítványa,  Norman  Mudd  mindeközben
eszelős  szerelemre  lobbant  Leah  iránt,  a  nő  azonban
továbbra  is  Crowley  munkájának  részese  kívánt  maradni.
Októberben elvégezték a Djeridensis munkálatokat, melyben
Leah látomásai jelentős szerepet játszottak. Amikor a munka
befejeződött, Crowley Marseillesbe utazott, ahol egy újságot
akart  megvásárolni,  részben  anyagi  helyzetének
fellendítésére,  részben  nevének  tisztára  mosása  céljából.
Leah ismét betegeskedett, és visszatért Céfaluba, ahol végül
találkozott  a  kis  Mimivel.   Ninette  ismét  teherbe  esett,
ezúttal egy tanítványtól. 

Leah  és  Crowley  Párizsban  találkoztak  ismét,  1924-ben.
Mindeközben  Leah  egyik  nővére,  Alma  megérkezett
Céfaluba,  és magával vitte a kis Hansit.  Alostrael ebben az
időszakban írt naplója mélységes és folyamatos odaadásról
tanúskodik a Nagy Mű iránt, megújítja mágikus esküjét, Ra
Hoor  Khuithoz  szóló  invokációs  gyakorlatokat  végez,  és
felszenteli magát a Káosz menyasszonyává. 

A sorozatos kudarcok hatására azonban Crowley új szeretőt
szerzett  magának  Dorothy  Olsen  személyében.  Amikor
kijelentette,  hogy a rend Titkos  Vezetői  őt  és  Dorothyt,  új
Skarlát Asszonyát küldik Tuniszba mágikus munkára, Leah

összeomlott. A nő meggyőzte saját magát, hogy eddigi mágikus munkálatai hatására Babalon
inkarnálódott  benne,  s  Dorothy nem más,  mint  saját  mágikus gyermeke.  Végül  lemondott
rangjáról az új szerető javára, 1924. szeptember 19-én.

Leah ismét súlyosan megbetegedett, és felkészült a halálra., még végakaratát is megírta. Ebből
az  időszakból  származik  következő  naplóbejegyzése:  „Mint  emberi  lény,  arra  vágyhattam
volna, hogy a 666 Fenevad karjaiban haljak meg, ki... szeretőm, párom, Apám, gyermekem volt
s az ma is, s minden más, amit egy Nő kívánhat egy Férfiban. De soha nem akadályoztam meg
Munkájában – hacsak tudatlanságból nem -, mely az én Munkám is volt, a s mely a Nagy Mű.”

Mivel nem tudta fizetni a bérletet, Leah céltalanul kóborolt az eső áztatta Párizsban, végül egy
hotel halljában összeesett.  Ebben az állapotban talált rá Mudd, aki még mindig olthatatlan
szerelmet  érzett  iránta,  október  5-én  thelemita  esküvőt  celebráltak.  A  férfi  azonban
hamarosan teljesen elszegényedett, Leah pedig kiábrándult belőle. Mudd Londonba utazott, a
nő pedig edénymosogatásból, krumplihámozásból és szénhordásból tartotta el magát.
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Crowley és a terhes Dorothy 1925. decemberében tért vissza Tuniszból, és a mágus magához
hívatta  Leah-t,  felkérve  őt,  hogy  segítsen  az  új  Skarlát  Asszonynak,  a  nő  pedig  örömmel
elfogadta.  Dorothy azonban elvetélt, és mindannyian visszatértek Párizsba. Leah újra egyedül
maradt.

Ekkorra azonban már összeszedte magát, és
korábbi  halálvágyát  düh  váltotta  fel,
olyannyira,  hogy  haragos  levélben  adta
tudtára  Crowleynak,  hogy  a  Thelema
Törvényét  tiszteletben  tartja,  de  a  mágust
nem  tekinti  tovább  prófétának.  Gyűlölet  és
szerelem  egyszerre  munkált  benne,  mikor
még  egyszer  találkozott  Crowleyval  és
tanítványaival,  a  Nagymesterek  Gyűlésén,
melyet  Weidában,  Németországban
szerveztek meg 1925. júniusában. Ez volt az
a gyűlés,  ahol Crowley hivatalosan az Ordo
Templi Orientis vezetője lett.

Leah  új  szeretője  William  George  Barron,
régi  jó  barátja  lett.  1925.  december  4-én
megszülte  kisfiát,  akit  Alnak  nevezett  el.
Crowley azonban egyre bizalmatlanabbá vált
a nő iránt, és végül az összes O.T.O. tagot arra
utasította,  hogy  megvetéssel  nézzenek  rá.
Válaszul  Leah  1929.  decemberében
megtagadta  mind  Crowley  „Fenevad”

titulusát, mind saját „Babalon” voltát,  és visszatért Amerikába, ahol ismét tanítani kezdett.
1930-ban ő és Mudd közösen levelet  küldtek Crowley-nak,  melyben visszavonták mágikus
esküjüket. 

Alostrael 1975. február 22-én a svájci Meiringenben halt meg.

Folytatása következik.
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Szaturnália: az öröm és boldogság decemberi fesztiválja az antik Rómában

A  Szaturnália  az  ókori  rómaiak  által  megült  fesztivál  volt.  Eredetileg  évente  tartották
december  17-én,  de  olyan  népszerű  lett,  hogy  idejét  egy  hétre  hosszabbították  meg
(december 17-23). Annak ellenére, hogy ezt később megpróbálták újra lerövidíteni (Augustus
császár 3 napra akarta, Caligula 5-re), a Szaturnália ünnepe egy hetes esemény maradt.

Ebben az időszakban a rómaiak elmerültek a túlzott örömökben és ünneplésben. Ahogy azt
Sir James Frazer írja művében, „Az aranygyapjú”--ban, ez volt az az idő, amikor „a sötétebb
szenvedélyek  olyan  nyílást  találtak  maguknak,  amelyet  soha  nem  találhattak  volna  a
hétköznapi élet higgadtsága és józansága közepette”.
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Megemlékezés a Római aranykorról és Szaturnusz istenről

A  Szaturnália  ünnepe  a  legendás  Aranykorra  való  emlékezés  szellemében  ünnepeltetett,
amikor, ahogyan Frazer írta:

„ a föld bőségesen termett: háború vagy széthúzás nem zavarta a boldog világot: a nyerészkedés
szeretete nem dolgozott méregként a szorgalmas és elégedett parasztság vérében. 
Rabszolgaság és magántulajdon egyaránt ismeretlen volt, minden közös volt, mindenkié.”

A rómaiak hittek benne, hogy az Aranykor idején Itáliát Szaturnusz isten irányította (római
megfelelője a görög Kronosz istenségnek), Szaturnusz igazságos és jóindulatú király volt, és
Itália őslakóinak földművelést tanított és törvényeket adott nekik. Miután az isten hirtelen
eltűnt,  emlékét  megőrizték  az  emberek.  Ennek  egyik  módja  a  Szaturnália  ünnepének
megülése.

Metszet Szaturnusz Istenről – Polidoro da Caravaggio
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A Szaturnália rituáléi és szokásai

A  római  naptárban  a  Szaturnália  mint  vallási  ünnep  szerepelt,  tekintve,  hogy  vallásos
rituálékat  (is)  tartottak.  Például  a  Szaturnusz  isten számára  felajánlott  áldozatokat  görög
módra  mutatták  be,  (például  fedetlen  fővel).  Egy  másik  rituálé  során  meglazították  a
Szaturnusz templomában lévő elefántcsont kultikus szobor lábán lévő gyapjúbéklyókat. Ez az
istenség felszabadítását szimbolizálta.

Szaturnusz templomának romjai (jobb oldalon a 8 oszlop),
3 oszloppal Vespasianus és Titusz (bal oldal) és Septimus Severus (középen) diadalívéből

„Azon kívül, hogy a Szaturnália szent ünnep volt, ugyanúgy a mulatozás és lakomák ünnepe is
volt.  Miután a vallási  események befejeződtek,  az emberek nyilvános fogadáson vettek részt.
Tartottak egy 'lectisternium'-ot is, egy bankettet, ahogy Szaturnusz egy képmása volt a vendég,
mintha maga az isten lenne jelen. A történész Livy szerint ez a gyakorlat i. e. 217-ben kezdett
szokásba jönni: „...  a lectisternium megtartása el lett rendelve, (a szenátorok előkészítették a
heverőt), valamint a nyilvános bankett is. Egy napon és egy éjszakán keresztül a Szaturnália
kiáltásai  visszahangzottak  a  városban,  és  az  emberek  utasítva  lettek,  hogy  azon  a  napon
tartsanak fesztivált és tartsák meg ezt a szokást örökre.”
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A „Hamis király” megválasztása és ajándékozás

A Szaturnália másik fontos aspektusa a társadalmi rend ideiglenes megfordítása volt. Például
a  szolgák  egyenlőként  voltak  kezelve  az  Aranykorról  való  megemlékezésként,  amikor  a
rabszolgaság még nem volt ismert fogalom. Így a szolgák gyönyörű ruhákat viselhettek, az
asztalfőn ülhettek, szerencsejátékot játszhattak, alapjában véve szabadidejük volt. Ezen kívül,
a „Hamis király” meg lett választva minden háztartásban ezen a napon, és a rabszolgák is
választhatóak voltak. A „Hamis király”-nak ideiglenes hatalma volt a családfő, a paterfamilias-
t utasítgatni.

Római freskó, kockajátékosok – Osteria della Via di Mercurio, Pompei
A Szaturnália ünnepe szabadidő volt a szolgák számára, szép ruhákat viselhettek,

szerencsejátékot játszhattak, az asztalfőn ülhettek

Egy  Szaturnáliához  kapcsolódó  szokás,  ami  kísértetiesen  hasonlít  a  mostani  karácsonyi
gyakorlathoz,  az  az  ajándékozás.  A fesztivál utolsó napján  (december 23-án), amit Sigillaria
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néven ismertek (jelentése: a kicsi figurák napja). Hagyományosan az emberek egyszerű, fából,
agyagból vagy viaszból készült egyszerű, kicsi figurákat ajándékoztak egymásnak.

Ezeknek  a  figuráknak  a  szimbológiája  azonban  sajnos  ismeretlen,  még  az  ókori  rómaiak
számára is. Egy magyarázat rá, hogy ezek a figurák helyettesítették a Szaturnusz által követelt
áldozatokat,  míg egy másik verzió szerint pusztán világi ajándékok. Idővel más ajándékok
szintén  ajándékozásra  kerültek,  a  költő  Martial  szerint  például  írótáblák,  fogpiszkálók  és
élelmiszerek nagy választéka.

Az Ifjabb Pliny – egy ókori Scrooge

Röviden, a Szaturnália egy rendkívül vidám ünnep volt. Mindazonáltal, ahogyan az minden
ünnepnél  előfordul,  voltak olyanok,  akik nem kedvelték a vidámságot.  Amíg a viktoriánus
kornak megvolt a maga Ebenezer Scrooge-a, az ókori rómaiaknak ott volt az Ifjabb Pliny, aki
azt írta: 

„Ha  visszavonulok  a  nyári  lakomba,  száz  mérföldnyire  távol  a  villámtól,  és  élvezem  a
Szaturnália ünnepének gyönyörét, és a házam többi része visszahangzik a szolgáim jókedvétől,
így sem én nem zavarom meg az ő szórakozásukat,  sem pedig ők az én tanulmányaimat és
elmélyedésemet.”

Rajz egy részeg férfiről, akit a barátai visznek Szaturnália idején. A háttérben valaki figyeli őket,
miközben egy üres kelyhet ejt ki a kezéből. - John Reinhard Weguelin (1884)

- Fordította: Valiant - 
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Krampapuli – Az Ördög itala

Ha jön a hideg, szeretünk meleget inni: például forralt bort. Az alapfűszereken kívül (ilyen a
fahéj és a szegfűszeg) használunk borókát, borsot, narancshéjat és -virágot, gyömbért, almát,
csillagánizst,  babért,  koriandert,  citromot,  mazsolát,  aszalt  gyümölcsöt,  vaníliát,  rumot.

Különleges szilveszeri ital a krampapuli,  mely a hajdani szilveszteri mulatságok fénypontja
volt.  Nevét  a  Krampuszról  kapta,  aki  láncát  csörgeti,  virgáccsal  fenyegeti  a  gyerekeket,  a
rendetleneket  pedig  megbünteti.  Ő  testesíti  meg  a  téli  napforduló  pogány  kori
hiedelemvilágának szellemeit,  ördögi  ábrázolása  pedig  a  keresztény gondolatkör  gonoszra
vonatkozó elképzeléseire vezethető vissza. A hagyomány szerint, aki szilveszter éjjelén az ital
kékes lángjába tekint, beleláthat a jövőbe... 

Eredetét  sok  legenda  övezi,  kialakulása  és  népszerűsége  leginkább  az  1735-ben  alapított
selmeci  Bergschola  (bányászati-kohászati  iskola)  hallgatóihoz  és  diákhagyományaikhoz
köthető.  Receptjét  hétpecsétes  titokként  őrizték,  az  ital  elkészítése  kizárólag  a  Pater
Krampampuli címet viselő diák kiváltsága volt. Ezeken a tivornyákba átcsapó szakestélyeken
pedig csak azok vehettek részt,  akik letették az úgynevezett balekvizsgát.  A többszáz éves
hagyományokra a „firmák”, a háznagyok és a „garatőrök” vigyáztak. Ez utóbbiak feladatát nem
nehéz kitalálni: ők ügyeltek arra, hogy minden kupa mindig tele legyen.
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Hajdani népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Jókai is leírja több művében. „A
hosszú  tölgyfa  asztalon  volt  egy  roppant  nagy,  ezüstözött  rézmedence,  tele  erős  lengyel
pálinkával;  az  meg  volt  gyújtva,  kék-zöld  lángja  a  hozzá  közel  álló  arcokra  sírbolti  fényt
lobogtatott.  Krampampuli  annak  a  pokolitalnak  a  neve.  Fügét,  mazsolát,  kalmusgyökeret
dobáltak a tűzfolyadékba, ami akkor is égett, amikor maga nem ég...”

A krampapuli  receptjéhez  a  leghitelesebb forrást  az  Ínyesmesternél  találjuk  meg,  annál  a
Magyar Eleknél, aki először vetemedett arra, hogy irodalmi szinten írjon kritikát ételekről és
éttermekről. Az 1932-ben megjelent szakácskönyvében így jegyzi le a krampampuli receptjét:

„Midőn közeledik az éjfél, hatalmas, öblös, tűzálló tálat állítunk az asztal közepére s vagdalt
fügét, magjától megfosztott datolyát, mazsolát, malagaszőlőt, cukrozott narancshéjat, dióval
bélelt   aszalt   szilvát,   darabokra   tördelt   szentjánoskenyeret  rakunk   bele.   A   tál  tetejére
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vasrostélyt  helyezünk,  erre  pedig egy kiló,  nagyobb darabokra tört  és  narancsháton kissé
ledörzsölt süvegcukrot.  A cukrot megöntözzük fél liter finom cukornádrummal (ennek egy
része kisüstön főtt szilvórium vagy seprőpálinka is lehet). Fidibusszal meggyújtjuk (ilyenkor a
lámpát eloltjuk), s türelemmel figyeljük, amíg a lángoló szesz kiég, s a felolvadt cukor a tálba
csepeg.

Mikor  ez  a  processzus  befejeződött,  utána  öntünk  két  liter  jó,  forralt,  fűszeres  (fahéj,
citromhéj,  szegfűszeg)  fehérbort,  1  liter  forró  teát,  2  citrom  és  narancs  levét.  Pár  percig
állatjuk,  de  vigyázunk,  hogy  ki  ne  hűljön.  Jól  megkeverjük,  s  megkóstoljuk,  nincs-e  híja
valamilyen irányban.  Elég  erős-e,  elég  édes-e  vagy ellenkezőleg,  túl  erős,  édes-e?  Ha  kell,
segítünk a bajon, s azután puncspoharakba szűrjük a párolgó italt. A kívánatos gyümölcsökből
mindenkinek adunk egy-két darabkát.”

Impresszum

Az Árnyak újság a Berkano Wicca Tradíció magazinja,  1998.  óta létezik.  Elsősorban olyan
útkeresőknek szól,  akik értik és részesei a Nagy Misztériumnak; de arra törekszünk, hogy
írásai érthetőek legyenek azok számára is, akik még csak most indulnak el az úton.

A magazin teljes mértékben támogatja a Berkano Tradíció célkitűzéseit:
- elérhetővé tenni a tradicionális Wicca vallást minden érdeklődő számára;
- hiteles és pontos tájékoztatást ani a Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkeresőnek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai  megegyeznek  a
mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyetértő és együttműködni kívánó egyéneket és coveneket,
és fejlődésükhöz minden segítséget megadni.

http://berkano.hu
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