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A Farrar-hagyomány: Samhain

November elseje,  amikor a kelta tél  kezdődik,  a  nyarat  köszöntő Májuséj  sötét  ellenpárja.
Továbbá, a kelták számára november elseje az újév kezdete is volt, s Samhain ünnepe az év
utolsó éjszakája, az a titokzatos pillanat, mely nem tartozik sem a múlthoz, sem a jövőhöz,
sem ehhez a világhoz,  sem a  Másikhoz.  Samhain  (ejtsd kb.  szaveny)  az  ír-gall  elnevezése
November havának; a skót-gall Samhuin pedig a Mindenszentek elnevezése.

A régi állattenyésztő népek, kiknek pásztor életmódját szinte alig támasztotta alá bármiféle
földművelő tevékenység, egyszerűen nem tudták egész télen etetni a nyájat, ezért csupán a
legszükségesebb mennyiségű állatot tartották életben erre az időszakra, a többit levágták és
húsukat besózták, mivel ez volt az egyetlen ismert módszer tartósítására (nem kétséges, hogy
innen  származik  a  só  mágikus  rituálékban  hagyományos  használata,  mint  „fertőtlenítő”
bármely pszichikai vagy spirituális,  gonosz erő ellen). Samhain volt azon időszak,  mikor a
vágások és a tartósítás folyamata zajlott; nem nehéz elképzelnünk, mennyire kritikus és erőt
próbáló alkalom volt ez. Sikerült kiválasztani a megfelelően termékeny állományt? Hosszú és
kemény  lesz-e  a  tél?  És  ha  igen,  túlélik-e  majd  a  kiválasztott  példányok,  elég  lesz-e  az
elraktározott hús a törzs számára?

Október 31-re az összes gabonát is betakarították már, s
mindent,  mit  nem tudtak learatni,  ott  hagytak,  mivel  a
Pooka, egy éjszakai,  alakváltó hobgoblin,  kinek kedvenc
szórakozása volt  az emberek kínzása,  Sahmain éjjelét a
néphit  szerint  azzal  tölti,  hogy  elpusztítja  vagy  felfalja
mindazon  termést,  mely  nem  került  learatásra  és
begyűjtésre. A Pooka általában csúnya, fekete ló képét ölti
magára álcául.

Ehhez a gazdasági bizonytalansághoz hozzájárult egyfajta
általános,  kényelmetlen  életérzés  is,  lévén,  hogy  az  év
kereke fordul ilyenkor – minden, ami öreg, meghal, de az
új  még  nem  született  meg.  A  Fátyol  igen  vékony.  A
tündérdombok ajtajai  nyitva  állnak,  s  ezen éjjelen  sem
embernek,  sem  tündérnek  nincs  szüksége  mágikus
jelszóhoz  ahhoz,  hogy  ki-be  járkáljon  rajtuk.  Ezen
éjszakán a  halott  barátok szellemei  a  Samhain tüzének
melegét és élő rokonaik társaságát keresik. Ez volt a Feile
na  Marbh,  a  Holtak  Ünnepe,  és  a  Fiile  Moingfhinne,  a

Fehérhajú Ünnepe, ki a Hóistennő. Ez az időszak „az elsődleges káosz részleges visszatérte... a
megalapozott rend feloldódása, mintegy bevezetésképp annak újbóli létrejöttére, az idő egy új
szakában”, mint ahogyan Proinsias mac Cana írta a Kelta Mitológia című könyvében.
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Samhain tehát egyik oldalról a kiengesztelés, a jóslások és a halottakkal való társalgás ideje,
másik  oldalról  pedig  a  gátlások  nélküli  lakomázás,  az  élet  és  termékenység  dacos
megerősítése a bezáruló sötétség arca orra előtt.  

A kiengesztelés a túlélés régi idejében elengedhetetlen volt,  gyászos és komoly cselekedet.
Nem  lehet  kétségünk  afelől,  hogy  valaha  emberi  áldozatokat  is  igényelt  –  erre  a  célra
bűnözőket használtak, vagy pedig magát az öregedő királyt; s valószínű, hogy ezen rituális
halálnak  tűz  által  kellett  megtörténnie,  mivel  a  kelta  (s  egyébként  a  teljes  északi)
mitológiában  számos  király  és  hős  Samhainkor  lelte  halálát,  gyakran  egy  égő  házban,
természetfeletti,  női lények által csapdába csalva. Az égetést a vízbefojtás követhette, mint
ahogyan ez történt Tara hatodik századi királyaival  Muirchertach mac Ercával és  Diarrnait
mac Cerbaillal. 

Később  természetesen  az  engesztelő  áldozat  szimbolikussá  vált,  s  a  mai  angol  gyerekek
akaratlanul is ezt a jelképrendszert használják fel a Guy Fawkes éji  ünnepségeken, mely a
valaha  volt  Samhain-i  örömtűz  szerepét  vette  át  a  mai  modern  néphagyományban.
(november 5: 1605-ben ezen a napon leplezték le az I.  Jakab angol király ellen szervezett
összeesküvést, melynek egyik fő részvevője volt Guy Fawkes, s ettől kezdve elrendelték, hogy
ezen  a  napon gyújtsanak máglyákat  vagy  tartsanak tüzijátékokat  annak örömére,  hogy  a
király megmenekült – a fordító.) Érdekes megemlíteni, hogy a király merénylője, a megégetett
Guy bizonyos értelemben a király áldozati helyettesítője volt.

A Samhain éji királyáldozat visszhangja az állatáldozatokban is megjelenik. A falunk rendőre,
Tom Chambers a Mayo megyei történetem és néphagyomány elismert tanulmányozója, azt
mondta nekünk, hogy még élnek emberek,  akik emlékeznek  rá,  hogy kakasvérrel fröcskölték
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be  a  házak  sarkait  Martinmas  éjjelén,  mind  kívül,  mind  belül,  védelmező  varázslatként.
Martinmas november 11-re esik, mely a régi Juliánusz naptár szerint november elseje; ez is
egy  olyan  tény,  mely  egy  részben  nem  hivatalos  szokás  továbbélésére  látszik  mutatni.
Eredetileg tehát ez is Samhain-i gyakorlat lehetett.

A valódi  királyáldozatok  végét  feltehetőleg   Aillen mac
Midgna elpusztításának legendájában fedezhetjük fel, ki
a  Finnachad tündérnép tagja  volt,  s  akiről  úgy  tartják,
minden Samhainkor felégette Tarát, a királyi székhelyet,
egészen  addig,  míg  végül  Fionn  mac  Cumhal  megölte.
(Fionn mac Cumhal egyfajta Robin Hood-szerű hős, kinek
legendáját  egész  Írországban  ismerik.  A  Ballycroy-béli
falunk feletti hegyeket  Nephin Beg range néven ismerik,
melyet Tom Chambers úgy fordított óírből, mint „Finn kis
nyughelye”.

Írország  fő  örömtűz-gyújtó  ünnepe  még  mindig
Hallowe'en,  és  számos  szokás  figyelemreméltó,
tudattalan  továbbélését  tartalmazza.  Amikor  Fernsben
éltünk  Wexford  megyében,  a  sok  kisgyerek  között,  aki
megrohant minket  Hallowe'en estéjén, remélvén almát,
diót vagy „pénzt a királynak, pénzt a királynőnek”, volt egy gyerek, aki „Fekete Ember”-nek
volt öltözve. Úgy közelített meg minket, hogy „Én vagyok a Feketébe öltözött Ember, ismertek
engem?”,  mire  azt  kellett  válaszolnunk,  „Tudom,  ki  vagy,  de  te  vagy  a  Feketébe  öltözött
Ember”. Elgondolkodtunk rajta, vajon tudta-e, hogy a boszorkányüldözések korának pereiben
az egyik legjelentősebb, visszatérő bizonyíték volt a „Feketébe öltözött Ember”, ki valójában a
coven Főpapja volt, s kinek anonim voltát makacsul védelmezték.

Skóciában  és  Walesben  minden  család  saját  máglyát  gyújtott  Samhainkor;  ezeket
Samhnagannak  nevezték  Skóciában  és  Coel  Coethnek  Walesben,  s  egy  nappal  korábban
építették meg őket a házhoz közel eső magaslati ponton. Néhány körzetben még emlékeznek
erre a szokásra, bár mára már leginkább (mint az angol örömtüzek) gyermekek ünnepévé
vált. A Hallowe'en-i tüzek szokása még a Man-szigeteken is megőrződött.

Frazer az  Aranyágban  számos hasonló skót,  walesi  és  manx-szigeteki  szokás továbbélését
mutatja  be,  és  nagyon  érdekes,  hogy  mind  ezekben,  mind  a  velük  párhuzamba  állítható
Bealtaine  tüzek  ünnepi  szokásaiban,  melyeket  feljegyzett,  több  olyan  eset  megtalálható,
amikor az áldozatot sorshúzás alapján válogatták ki; például újonnan sütött kenyérdarabok
kiosztásával.  Walesben,  miután a Hallowe'en tüzének utolsó parazsa is  kihunyt,  mindenki
hirtelen  megragadta  a  saját  sarkát,  és  teli  tüdőből  azt  kiáltotta:  „A  levágott  fekete  koca
megfogja a legutolsót!” (Frazer hozzáadhatta volna azt is, hogy a walesi mitológiában a koca
Cerridwen  istennő  megtestesülése  annak  sötét   aspektusában.)  Mindezen   áldozatválasztó
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 rítusok már régóta csupán bohókás játékokká váltak, de Frazernek nem volt kétsége eredeti,
gyászos céljük felől. Ami valaha halálosan komoly szertartás volt a nagy, törzsi tűz mellett, az
mára családi játék lett.

Ha már  erről  beszélünk,  Callanderben egy kicsit  más  módszer  maradt  fenn a  Hallowe'en
örömtüzének  ünnepén.  „Amikor  a  tűz  kihunyt”,  írja  Frazer,  „a  hamvakat  gondosan
összegyűjtötték kör alakban, és a szegély mentén belülre annyi követ helyeztek, ahány ember
részt  vett  az  örömtűz  rituáléján.  A  következő  reggelen,  ha  bárkinek  a  kövét  más  helyen
találták,  vagy  sérülten,  akkor  az  emberek  biztosak  voltak  benne,  hogy  a  kőhöz  tartozó
személy  valójában  tündér,  vagy  legalábbis  barátja  a  tündéreknek,  s  hogy  azon  naptól
számított tizenkét hónapnál tovább nem fog élni.” Vajon ez egy átmeneti szokás volt az ősi
áldozati  rítusok  és  a  mai   Hallowe'en  vidám  jóslatai  között,  amikor  ugrálnak  a  tűzben
megpörkölt diók?

A  Samhain  éjjeléhez  kapcsolódó
jóslás  két  szempontból  is  érthető
szokás.  Először  is,  az  évszak
pszichikai  minősége  igen  kedvező  a
számára; másodszor pedig, a közelgő
tél  felett  érzett  aggodalom  is
megkövetelte.  A  druidák  eredetileg
„addig ették a friss vért és húst, míg
megcsömörlöttek tőle, s így transzba
estek  s  jövendőt  mondtak”,
elmondták  az  eljövendő  év  ómenjét
az  egész  törzs  számára  (Connie
Burland: A mágikus művészetek); de
a  néphagyományban  a  jóslás  sokkal
személyre  szabottabbá  vált.
Különösen  a  fiatal  nők  vágytak
megtudni  jövendőbelijük  nevét,  oly
módon,  hogy  diókat  pörköltek,  vagy
pedig tükörben próbálták a képmást
megpillantani.  Donegal  megyében  a
lányok  háromszor  mosták  meg
hálóingjüket  folyóvízben,  majd  a
konyha  tüze  elé  függesztették
Samhain  éjjelén,  miközben  nyitva
hagyták  az  ajtót;  jövendőbelijük  így
majd belép az ajtón és megfordítja a
ruhát.  Egy  másik  változat  szerint  a
mosóvizet  egy  „olyan  kútból  kellett
merni,     mely    mellett    esküvői     és
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temetési menetek haladtak el”. Egy másik, széles körben elterjedt módszer volt, hogy a lány
finom, csalogató étkeket rakott ki asztalára, melyről majd eszik a kívánt, reménybeli férj, s ily
módon „magához köti”.  (Természetesen itt  a kivetített asztráltestről van szó, nem a fizikai
alakról, s ez arra utal, hogy Samhainkor nemcsak a fátyol vékonyabb anyagi és szellemi világ
között, de az asztrálvilág is kevésbé kötődik a fizikai világhoz.) 

A Hallowe'en diói és almái még mindig népszerűek a jóslás hagyományában; de éppúgy, mint
a Bealtaine-i diószedésnek, eredeti jelentésük a termékenység elnyerése volt, mivel Samhain
szintúgy az előre megfontolt (és törzsi szempontból is célszerű) szexuális szabadság ideje
volt. A termékenység rítusok aspektusa, mint ahogyan várhattuk, természetesen az istenek és
hősök legendáiban is tükröződik. Angus mac Og isten és Cu Chullain, a neves hős egyaránt
Samhain idején keveredett kapcsolatba olyan asszonyokkal, kik madarakká tudnak változni;
és Sahmainkor a Dagda (a „Jó Isten”) ülte nászát Morrigannal (az Istennő sötét aspektusával),
amint az istennő az Unius folyón lovagol; és Boannal is, a Boyne folyó istennőjével is.

Samhain csakúgy, mint a többi pogány fesztivál, oly mélyen gyökerezett a néphagyományban,
hogy a kereszténység megpróbálta átvenni. A holtakkal és más szellemekkel való találkozás
úgy bukkan fel a keresztény ünnepek közt, mint Mindenszentek, s eredeti dátumáról, május
13-ról november elsejére „költözködött”, IV. Gergely pápa rendelete nyomán az egész egyház
átvette  834-ben.  De  az  ünnep  pogány  felhangjai  kényelmetlenül  erősek  maradtak,  és  a
reformáció Angliában eltörölte a Mindenszenteket. Az angol egyház 1928-ban állította helyre
„azon   feltételezés   alapján,   hogy   a   Hallowe'en   pogány   vonatkozásai   már   kihaltak   és 
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elfelejtődtek; ez a feltételezés egészen bizonyosan téves volt” (Doreen Valiente:  A Witchek
mesterségének ABC-je).

Ami a lakomát illeti, eredetileg természetesen az újonnan levágott jószágokból ettek, melyek
húsát  a  Samhain  megtiszító  tüzében  sütötték  ropogósra,  és  kétségkívül  rituálisan
felajánlották azt, mint „első gyümölcsöket”; az a tény, hogy először a papság kapott belőle
divinációs célzattal, s majd azután a törzs elfogyasztotta, ami megmaradt, erre utal.

A későbbi évszázadokban a  sowens néven ismert rituális ételt fogyasztották, melyre Robert
Burns  is  utal  Hallowe'en  című  versében.  A  költő  saját  megjegyzései  között,  melyeket  a
költeményről írt, azt mondta, hogy a sowens kását ilyenkor nem tejjel, hanem vajjal főzik, s ez
a tradicionális Hallowe'en vacsora.  Az  Oxfordi angol szótár  szerint a „sowens” „fogyókúrás
étel, korábban Skóciában volt elterjedt, valamint Írország egyes részein, melyet zab vagy árpa
áztatással kivont korpájából készítenek, hagyják megerjedni, és enyhén forralják”; s a szótár
azt állítja, hogy maga a szó feltehetőleg a sugh vagy subh szóból származik, melynek jelentése
„lé”.  Meglehet;  de  érdemes  megfigyelni,  hogy  a  „sowens”  szó  ejtése  milyen  közel  áll  a
Samhainéhoz.

Írországban a  barmbrack nevű, sötét színű cipót készítik ilyenkor szárított gyümölccsel, és
éppannyira  a  Hallowe'en  része,  mint  a  karácsonyi  puding  a  karácsonynak.  Fennmaradtak
benne  az  évszakhoz  kötődő  jóslási  szokások  és  azáltal,  hogy  szétosztják  a  szeleteket,  és
szerencsés vagy szerencsétlen jelet lelnek bennük azok, akik megeszik ezeket. Egy boltban
vásárolt  „barmbrack” csomagolásának képén,  mely  épp előttünk  áll  most,  egy  boszorkány
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és egy seprű van, körülötte pedig a következő szöveg: „Tartalma: gyűrű – házasság tizenkét
hónapon belül;  borsó –  szegénység;  bab –  gazdagság;  bot  –  megver életed társa;  rongy –
vénlány  vagy  agglegény.”  A  boltok  tele  vannak  velük  október  közepétől  kezdve.  A  házi
készítésű  „barmbrack”  elengedhetetlen  alkotórésze  a  gyűrű.  A  cipót  egy  már  házas
személynek kell felvágnia és megvajaznia, azok látókörén kívül, akik majd meg fogják enni.

Az  elhunyt  barátok  számára,  akiknek  szelleme  esetleg  látogatóba  jöhet,  az  ír  családok
dohányt és zabkását készítenek ki, valamint néhány üres széket a tűz mellé.

Paul Huson igen érdekes, bár mágikus szempontból erkörcstelen,
A Witchek mesterségének elnyerése című könyvében a következőkt
írja: „A vacsora eltávozott szeretteink tiszteletére tartható, bort és
kenyeret  ajánlhatunk  fel  nekik  ceremoniálisan,  ez  utóbbit
sütemény  formában,  melyet  kilenc  alkotórészből  sütnek,
hasonlóan a Föld négyzetéhez.” Feltehetőleg a Szaturnusz mágikus
négyzetére  utal,  melynek  kilenc  kockája  van  (s  mely  szintén
szerepel  ugyanezen  könyvben).  Más  mágikus  négyzetek  is
léteznek,  a  Jupiteré  (tizenhat  kockával),  a  Napé (harminchat),  a
Vénuszé  (negyvenkilenc),  a  Merkúré  (hatvannégy)  és  a  Holddé
(nyolcvanegy), de egyik sem tartozik a Föld elemhez. Bárhogyan is,
a Szaturnusznak van a legtöbb értelme; ennek a bolygónak erős

kapcsolata van a Magyalkirállyal  is,  de a Rendezetlenség Urával  is,  tulajdonképp e három
nagyrészt összefügg.

Samhain mindig is erőteljes és boldog ünnepség volt, a Csínytevések Éjjele, a Rendezetlenség
Ura uralkodásának kezdete, mely a hagyomány szerint Gyertyaszentelőig tart. Nem arról van
szó, hogy megadnánk magunkat a káosznak, de amint a tél megkezdődik, az „eredendő káosz”
arcába  pillantunk,  hogy  elvethessük  az  új  rend  magvait.  Azzal,  hogy  kihívjuk,  sőt,  vele
nevetünk,  tulajdonképp  kihirdetjük  azon  hitünket,  hogy  az  Istennő  és  az  Isten,  önnön
természetüknél fogva nem engedheti, hogy elsodortassunk.

Hogyan ünnepelik Samhaint a huszadik század witch-ei?

Egy  hirtelen  jött  ötlet,  mely  azóta  szokásunkká  vált,  s  melyet  mások  is  hasznosnak
találhatnak, az, hogy két ünnepséget tartsunk: egy Samhain rituálét a covennek, és egy másik,
Hallowe'en partit a coventagoknak, a gyerekeknek és a barátoknak. A gyerekek mulatságot
várnak  a  Hallowe'entól,  s  csakúgy  (mint  ahogy  felfedeztük)  a  barátok  és  szomszédok  is
várnak valamit ilyenkor a witchektől.  Tarts bulit,  adj nekik sütőtököket, maszkokat, csinos
ruhákat  és  ugratásokat,  zenét,  játékokat,  helyi  hagyományokat!  És  tartsd  saját  covened
Samhain rituáléját egy másik estén. 

Egy másik kérdés merül fel itt: mennyire fontos, hogy a Szabbatokat pontosan a hagyományos
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éjjelen  tartsuk?  Azt  mondanánk,  ajánlott,  de  nem  életbevágóan  fontos.  Esbatokkor  és
Szabbatokon egyaránt  szembesülnünk kell  azzal  a  ténnyel,  hogy sok coven csak bizonyos
estéken tud találkozni,  legtöbbször a hétvégén,  mert  munka,  utazás,  gyerekvigyázás mind
közbeszólhat. Még Az Istennő Szavai is elismeri ezt, mondván: „s legjobb, ha a Hold megtelt”,
nem pedig „akkor kell”. Ami pedig a Szabbatokat illeti, a legtöbb witch nem érzi magát rosszul
attól, hogy mondjuk az ünnephez legközelebb eső szombaton tartsa.

A Quest magazin 1978. márciusi számában „Diana Demdike” jól mutat rá az ünnepek aktuális
dátum előtti vagy utáni ünneplésére. „Mindig jobb később, mint korábban”, írja, „mert akár
tudjátok,  akár  nem,  a  föld  mágikus  hullámainak erőivel  dolgoztok,  s  ezek  a  Nap aktuális
helyzetekor indulnak el,  s így az időpontot megelőzően végezni próbált munka azt jelenti,
hogy a korábbi hullám leggyengébb végét kapjuk el, mely egyáltalán nem segít.”

Ha gyakorlatiasak akarunk lenni, Samhainkor még egy dolgot meg kell fontolnunk: számos
helyen  (beleértve  Amerikát,  Írországot  és  Anglia  több  részét)  az  október  31-én  igényelt
elvonultság nem mindig fenntartható. Nem jó ötlet komoly Samhain rituálét tartanunk úgy,
hogy  közben  gyerekek  csengetnek  az  ajtón  cukorkáért  vagy  pénzért;  vagy  szomszédok
jelennek meg a kertedben kivilágított sütőtököket lengetve, és azt várják, hogy behívd őket
egy italra. Szóval „legjobb, ha” áthelyezzük Samhain-i Szabbatunkat egy-két éjszakával arrébb,
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és  nézzünk  szembe  a  Hallowe'ennel  a  megfelelő  diókkal,  almákkal,  némi  aprópénzzel  és
kéznél  lévő  üvegekkel  –  vagy  rendezzünk  bulit.  Nem  szokása  a  witcheknek,  hogy  bármi
olyasmit végezzenek ilyenkor, ami elriasztja az embereket, vagy kivonják magukat az efféle,
hagyományos ünnepelésekből.

Tulajdonképp  a  helyi  hagyományt  mindig  illene  tisztelnünk  –  még  jobban  akkor,  ha
tradícióról van szó. Épp ezért itt, Mayo megyében Szent János estéjén, június 23-án gyújtjuk
meg Nyárközép ünnepének örömtüzét, amikor sokan mások is a tájon, s a máglyák narancs
csillagokként fénylenek az esti félhomályban, amerre a szem ellár. A Lughnasadh örömtüzét
Domhnach  Chrom  Dubh napján gyújtjuk, július utolsó vasárnapján, mely még mindig egy ősi
isten nevét viseli, s melyhez Írország nyugati részén még mindig számos Lughnasadh ünnepi
szokás kapcsolódik. Samhain éjjelét pedig a kertben ünnepeljük, ha az idő megengedi, mivel a
Hallowe'en a családi tüzek éjjele egész Írországban.

De visszatérve magára a Samhain rituáléra, mely elemeket kellene belevennünk?

Kiengesztelés – semmiképp sem. A kiengesztelés az emberi kicsinyesség szintjére rángatja le
az  isteneket,  mintha  meg  kellene  őket  vesztegetni  s  ezzel  megváltoztatni  szeszélyes
hangulatukat,  vagy  aktuális,  rossz  modorukat.  Az  Ősi  Vallásnak  egy  nagyon  primitív
állapotára  utal  ez  a  szokás,  s  úgy  érezzük,  sokkal  inkább  „a  népszerű  igénynek
engedelmeskedve” élt túl,  nem pedig a papok bölcsessége folytán. A modern witchek nem
félik az isteneket, akik a kozmikus hatalom és ritmus kifejezői; tisztelik és imádják őket, és
azért dolgoznak, hogy megértsék őket és összhangba kerüljenek velük. A kiengesztelés, mint
babona elutasítása nem a Bölcsesség elárulását jelenti, hanem annak beteljesítését; a legtöbb
ősi  pap  és  papnő  (kik  bizonyára  mélyebb  megértéssel  rendelkeztek,  mint  az  egyszerű
követők), kétségkívül mosolyognának beleegyezésük jeléül. (Bár, hogy tisztességesek legyünk
ezen „egyszerű követőkkel”  szemben,  hozzá kell  tennünk,  hogy sok rítus,  mely a  modern
tanuló  számára  kiengesztelésnek  tűnik,  valójában  nem  az,  pusztán  szimpatetikus
mágiaforma.)

De  az  elhalt  szeretteinkkel  való  találkozás,  a  jóslás,  a  lakoma,  a  humor,  az  életszeretet
kifejezése – mindenképp igen. Ezek azok, melyek természetes, emberi módon összhangban
vannak a Samhain pszichikai ritmusával.

A  halottakkal  való  találkozással  kapcsolatban  mindig  emlékeznünk  kell  rá,  hogy  őket
meghívjük, és nem idézzük. A visszahúzódás és az inkarnációk közötti megpihenés egy több
lépcsőből  álló  folyamat;  az,  hogy  meddig  tart  egy-egy  szakasza,  és  milyen  szükségszerű
(önkéntes  vagy  kényszerített)  feladatok  adódnak  minden  egyes  lépcsőfokon,  teljesen
személyre szabott történet, melyet még a legközelebbi élő jóbarátok sem ismerhetnek meg.
Épp ezért a kikényszerített találkozás nemcsak hogy gyümölcstelen, de épp ártalmas is lehet,
és úgy érezzük, ezt a hibát számos spiritiszta elköveti, bármennyire is őszinte vagy különösen
tehetséges  is  az  adott  médium.  Bármely  meghívás  tehát,  melyet  elhunyt  szeretteink  felé
intézünk, akár Samhainkor, akár máskor, ebben a szellemben kell, hogy megtörténjen.
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Mint ahogy Stewart rámutatott a  Mit csinálnak a witchek című könyvében: „A nyolc ünnep
közül ez az, melynél az Árnyak Könyve a leginkább kihangsúlyozza a Nagy Rítus fontosságát.
Ha nem lehetséges ott helyben, akkor a Könyv szerint a Főpapnak és a Főpapnőnek meg kell
azt  ünnepelni  oly  hamar,  amennyire  csak  lehetséges,  „akár  jelképesen,  akár  valóban”.
Emögött feltehetőleg az áll, hogy mivel a Hallowe'en rítusa közeli kapcsolatban áll a halállal
és a holtakkal, azt az élet ünnepélyes és intenzív megerősítésének kell követnie.”

Árnyak 2016. Samhain – XVI. évfolyam 7. szám



Feltételezzük most, hogy a Nagy Rítus mindig lehetséges a Szabbatok alkalmával, legalábbis
annak szimbolikus formájában. De úgy érezzük, hogy az Árnyak Könyve ragaszkodása annak
Samhainkor történő speciális jelentőségéhez nagyon is helyénvaló, s feltehetőleg a Mesterség
eredeti  hagyományából  származik.  Ezért  rítusunkban  megpróbáltunk  valóban  különleges
hangsúlyt fektetni rá, ezért a köröző coven, mely meghozza a kívánt hatást.

Amennyiben  azonban  a  Nagy  Rítus  aktuálisan  történik,  akkor  természetesen  a  coven  a
szobán kívül  tartózkodik,  és  a hangsúly elhelyezésének legnagyobb része a Főpapnő és a
Főpap  feladata.  Ennek  energiája  azonban  így  is  eléri  a  covent,  amint  annak  tagjai
visszatérnek, mivel a Főpapnő és a Főpap azonnal megáldja a bort és a süteményt,  amint
jelen vannak, és a Főpap minden nőnek személyesen adja át azt, mint ahogyan a Főpapnő is
minden  férfinek.  A  szokásos  körbeadogatás  helyett  azt  javasoljuk,  hogy  ez  a  személyes
„felszolgálás” akkor is történjen meg, ha a Nagy Rítus pusztán szimbolikus volt.

Előkészületek a rituáléhoz

Az  üst  a  Kör  közepére  kerül,  benne  meggyújtott  szén  egy  kis  óntartóban  (vagy  más
hasonlóban), és mellé füstölő. (A szokásos, oltáron lévő füstölőt is lehet használni, de jobb, ha
kéznél van egy másik.)

A  Főpapnőnek  készüljön  egy  egyszerű,  fehér  tabard  sifonból,  vagy  áttetsző  csipkéből.  A
szabásminta egyszerű: két négyzet vagy téglalap összevarrva a tetején és az oldalán, kivágva
a nyakat és a karokat a tetején és az oldalak fenti részén. 

A Rendezetlenség Urának készüljön egy pálca, mely tisztjét jelzi,  oly egyszerű vagy díszes,
amilyent  csak szeretnénk.  A legmegfelelőbb a hagyományos udvaribolond pálca,  melynek
tetején  egy  babafej  van,  és  kis  labdák  díszítik.  A  legegyszerűbb  megfelelője  ennek  egy
egyszerű botocska, lufival (vagy még hagyományosabban, felfújt  disznóhólyaggal) a végén.
Kerüljön az oltár mellé.
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A  Kör,  az  oltár  és  az  üst  az  évszaknak  megfelelő  levelekkel  és  gyömölcsökkel  legyen
feldíszítve, mint például az alma, és amennyiben lehetséges, diófa ága termésével együtt.

Minden Szabbat  ünnep,  de  a  Samhain  különleges  módon az.  Étel  és  ital  legyen készen a
rituálé végeztével. Dió mindenképp legyen közte. A diószemek pörkölése a tűzön csak akkor
jó ötlet, ha van a szobában tűzrakó hely.

A rituálé

A  Főpapnő  fehér  tabardját  viseli  a  rituálé  megnyitásához,  a  fátylát  pedig  hátradobja,
amennyiben  visel  olyant.  A  Boszorkánytitok  után  a  Főpap  és  a  Főpapnő  felveszik
athaméjukat. A Főpap háttal áll az oltárnak, a Főpapnő pedig vele szemben, az üst túloldalán.
Egyszerre felrajzolják a levegőbe a Föld megidéző Pentagramját  athaméikkal,  egymás felé
fordulva, ezután leteszik az athamékat, a Főpap az oltárra, a Főpapnő az üst mellé.

A  Főpapnő  füstölőt  hint  az  üstben  lévő,  izzó  szénre.  Amikor  meggyőződött  róla,  hogy
megfelelően ég, ismét feláll a Főpappal szemben az üst túloldalán. Odaszólít egy férfit, hogy
hozzon  egy  oltárgyertyát  és  tartsa  mellette  (hogy  akkor  is  fel  tudja  olvasni  a  szavait  a
papírról, ha majd a fátylat már az arca elé húzta). A Főpapnő így szól:

„Árnyak rettegett ura, élet istene és az élet adója. Mégis ki téged ismer, a halált ismeri. Tárd
szélesre, könyörgünk, kapuid, melyen keresztül mindenkinek át kell haladni. Hadd térhessenek
ma éjjel vissza szeretteink, kik előttünk távoztak, hogy együtt örvendezzünk. És mikor eljő az
időnk,  ahogy  mindenkinek,  te  vígaszt  adsz,  megnyugtatsz,  békét  és  nyugalmat  ajándékozol
szívünknek; s mi boldogan, félelem nélkül lépünk birodalmadba, mert tudjuk, miután pihentünk
s  felfrissültünk  szeretteink  közt,  újjászületünk  a  te  kegyelmedből  és  a  Hatalmas  Anya
kegyelméből.  Kérünk  téged,  történjen  abban az  időben és  azon a  helyen,  amikor  és  ahol  a
szeretteink,  hogy  újra  találkozhassunk  és  ismerhessük  és  szerethessük  egymást.  Szállj  alá,
könyörgünk, szolgád és papod testébe.” (e szöveg szerzője Gerald B. Gardner, fordítója Saddie
LaMort) 

A  Főpapnő ezután a  nap  járásával  megegyező  irányban megkerüli  az  üstöt  és  megadja  a
Főpapnak az Ötszörös Csókot.

Ezután visszatér a helyére, szembefordul a Főpappal az üst túloldalán, és ha tabardjának van
fátyla, akkor azt most az arca elé húzza. Ezután minden nőt egyesével előszólít név szerint,
hogy lépjenek elő és adják meg a Főpapnak az Ötszörös Csókot.

Amikor mindannyian így tettek, a Főpapnő utasítására a coven a Kör széle köré rendeződik,
férfiak és nők egyenlően elosztva úgy, hogy a Szűz a nyugati gyertya mellé kerüljön. Amint
mindannyian a helyükön vannak, a Főpapnő így szól:
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„Íme,  a  nyugat  Amenti,  a  Holtak  Földje,  hová  sok  szerettünk  eltávozott,  hogy  pihenjen  és
megújhodjon. Ezen éjjelen találkozunk velük; és ahogyan a Szűz köszönteni áll őket a nyugati
kapunál,  felszólítalak  titeket,  a  Mesterség  fivérei  és  nővérei,  hogy  tartsátok  szilárdan  e
szeretteink képét szívetekben és elmétekben, amint köszöntésünk eléri őket. Misztérium rejlik a
misztériumon belül,  mert élet s másik élet közt a nyugvóhely egyúttal Caer Arianrhod is,  az
Ezüst  Kerék  Kastélya,  a  forduló  csillagok  tengelyének  közepénél  az  Északi  Szélen  túl.  Itt
uralkodik Arianrhod, a Fehér Úrnő, kinek neve Ezüst Kereket jelent.  Ezen szellemben hívjük
szeretteinket.  És  hadd vezesse  őket  a  Szűz,  a Nap járásával  ellentétes irányban mozogva a
középpont felé. Mert a spirálösvény, mely Caer Arianrhodból vezet, az ékszakába és a pihenésbe
visz, s a Nap járásával ellentétesen.”

A Szűz lassan, méltóságteljesen elindul a Nap járásával ellentétes irányban a Kör mentén,
spirális alakzatban belefé szűkülő köröket róva, három vagy négy kört is megtéve, mire eléri a
középpontot.

Ezalatt  a  coven  teljes  csendet  tart  fenn,  és  koncentrál  arra,  hogy  elhunyt  barátaikat
üdvözöljék.

Amikor a Szűz eléri a középpontot,  szembe fordul a Főpapnővel az üst túloldalán állva.  A
Főpapnő  vállmagasságban  kitartja  jobb  kezét  az  üst  közepe  fölé,  nyitott  tenyérrel,  balra
fordulva. A Szűz saját nyitott jobb tenyerét ráhelyezi a Főpapnőére. 

A Főpapnő így szól:

„Azok,  kiket  magaddal  hozol,  valóban  szívesen  látottak  Ünnepünkön.  Maradjanak  velünk
békében.  És te,  Szűz,  térj  vissza spirálösvényeden,  hogy elfoglald helyed fivéreid és nővéreid
között;  de  a  Nap  járásával  megegyező  irányban,  mert  ez  az  újjászületés  útja,  kifelé  Caer
Arianrhodból, a Nap útja.”

A Szűz és a Főpapnő megszakítja kezeik érintkezését, és a Szűz lassan, méltóságteljesen, a
Nap járásával megegyező irányban, spirál alakban visszasétál helyére a nyugati gyertya mellé.

A Főpapnő vár, míg a Szűz a helyére nem ér, majd ezután így szól:

„Közelítsük meg a Kastély falait.”

A Főpap és a coven befelé mozdul, s mindannyian (a Főpapnő és a Szűz is) leülnek szoros
gyűrűt formálva az üst körül. A Főpapnő megújítja a füstölőt.

Itt az ideje az elhunyt barátokkal való beszélgetésnek, s erre nem lehet semmilyen rituális
szöveget megírni, mivel minden coven különböző módon közelíti meg ezt a kérdést. Egyesen
szeretnek csendben üldögélni az üst körül, a füstölő füstjébe bámulva, beszélgetve azokkal,
akiket látnak  és hallanak.  Mások tükröt vagy  kristálygömböt használnak.  Más covenek közt
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akadhat  esetleg  egy  tehetséges  médium,  akit  használhatnak  csatornaként.  Bármi  is  a
módszer, a Főpapnő irányítja a kommunikáció menetét.

Amikor úgy véli, hogy a Szabbat ezen része elérte célját, a Főpapnő felfedi arcát a fátyol alól,
és  utasítja  a  többieket,  hogy  az  üstöt  vegyék  fel  és  helyezzék  a  keleti  gyertya  mellé,  az
újjászületés negyedébe. (A gyertya mellé kell helyezni, nem pedig elé, hogy maradjon elég
hely annak, ami most következik.)

Ekkor a Főpap veszi át az irányítást.  Elmondja a covennek, kötetlenül,  de komoly módon,
hogy mivel Samhain a holtak ünnepe, az élet erőteljes megerősítését kell magában foglalnia a
coven részéről és az elhunyt barátok nevében is,  kik a reinkarnáció útjára lépnek. Ő és a
Főpapnő ezért most bemutatja a Nagy Rítust, amint az szokásos minden Szabbaton; de mivel
ez  egy  különleges  alkalom,  lesz  néhány  különbség,  mely  azt  hivatott  szolgálni,  hogy
kihangsúlyozza azt. Elmagyarázza ezen különbségeket,  aszerint, hogy a Nagy Rítus milyen
formát fog ölteni. 

Amennyiben szimbolikus, a kehely és az athame a földre kerül, nem kézben van tartva; és a
Szűz és a coven többi része lassan sétál a Nap járásával megegyező irányban a Kör mentén az
egész Rítus alatt. Amikor vége, a Főpap és a Főpapnő a szokásos módon kínálja egymásnak a
bort;  de a Főpap ezután személyesen adja a bort  minden nőnek,  majd ezután a Főpapnő
személyesen  adja  minden  férfinak.  Azután  felszentelik  a  süteményeket,  és  hasonlóképp
személyesen kínálják mindenkinek. Ennek a célja (melyet a Főpap elmagyaráz), hogy a Nagy
Rítus által gerjesztett életerőt közvetlen módon adják át a coven minden tagjának.

Amennyiben a Nagy Rítus „aktuális”, miután a Szűz és a coven visszatért a szobába, a Főpap
és  a  Főpapnő  felszenteli  a  bort  és  a  süteményt,  és  hasonló  módon  szolgálja  fel  azokat
mindenkinek.

A magyarázat végeztével bemutatásra kerül a Nagy Rítus.

Ezután,  még  a  lakoma  előtt,  egyetlen  dolog  marad  még  hátra.  A  Főpapnő  felveszi  a
Rendezetlenség Urának pálcáját, és átadja egy kiválasztott férfi witchnek (lehetőleg olyannak,
akinek  van  humorérzéke).  Elmondja  neki,  hogy  most  már  ő  a  Rendezetlenség  Ura,  és  a
Szabbat hátralévő részén kiváltságos joga zavarni a szertartást, amikor csak helyénvalónak
látja, és tréfát űzhet mindenkivel, a Főpapnőt és a Főpapot is beleértve.

A program további részét a lakoma és a játékok teszik ki. És ha, csakúgy mint nekünk, nektek
is  szokásotok  egy  kis  áldozati  ételt  és  italt  kitenni  utána  a  sidhe  vagy  helyi  megfelelőik
számára ezen éjjelen, bizonyosodjatok meg róla, hogy az különösképp ízletes és bőséges!

– Fordította: Osara LaMort -
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Monique Wilson, Gardner utolsó főpapnője

Monique  Wilsonról  elég  kevés  forrás  beszél  magyar  nyelven.
Egyike  volt  Gerald  Gardner  eredeti  főpapnőinek,  még
“Boszorkánykirálynőnek”  is  elnevezték.  Sokan  talán  onnan
ismerhetik,  hogy  ő  avatta  Raymond  Buckland-et  és  segített  a
Wicca  amerikai  terjesztésében.  Angol  witch  körökben mélyen
elítélik  amiért  kiárusította  Gardner  Boszorkánymúzeumát  és
minden  személyes  műtárgyát  (amire  sokan  úgy  tekintettek,
mint az  angol  nemzeti  örökség részére).  Mindezekért  a  witch
közösség élete végéig kitaszította őt és egész családját.

Monique  Marie  Mauricette  Arnoux  néven  született
Haiphongban,  Észak-Vietnámban  1923-ban  (más  források
szerint  lehetséges,  hogy  1928-ban).  Szülei  franciák  voltak;
édesapja  francia  tengerésztisztként  a  Haiphong-i  kikötőben
állomásozott.  Monique  gyermekkorában  találkozott  először

“Gerald  bácsival”,  aki  ekkor  vámtisztviselőként  dolgozott  a  brit  kormánynak.  1939-ben,
röviddel  a  máodik  világháború  kitörése  után  szemtanúja  volt  édesapja  halálának.
Édesanyjával  csatlakoztak  azokhoz  a  menekültekhez  akik  Hong  Kongban  találtak
viszonylagos biztonságra, hogy ott várják ki a háború végét – elég zord körülmények között.

A háború után, a még mindig Hong Kongban élő
Monique  találkozott  későbbi  férjével,  a  skót
Campbell  Wilsonnal  (vagy  “Scotty”-val)  aki  a
Királyi  Légierő  parancsnokaként  állomásozott
Hong  Kongban.  Hónapokon  belül  sor  került  az
eljegyzésre  és  hamarosan  összeházasodtak.
1954-ben, amikor Scotty leszerelt visszatértek az
Egyesült  Királyságba  és  letelepedtek  Perth-ben,
Skóciában.  Három  évvel  később  megszületett
kislányuk, Yvette.

Még  Perthben  éltek,  amikor  Monique  először
elkezdett  érdeklődni  a  boszorkánymesterség
iránt, ezt részben Gardner Witchcraft Today című
könyve inspirálta. Nem lehet tudni, hogy a szerző
azonos-e  azzal  a  “Gerald  bácsi”-val  akivel  még
gyerekkorában  találkozott  Haiphongban.
Levélben  felvette  vele  a  kapcsolatot  és  miután
felújították  barátságukat  Gardner  (és  társa,
Charles  Clark)  beavatta  őt  covenébe  Lady  Olwen  avatási  néven.  Férje,  aki  főpapként
tevékenykedett  a  Loic  nevet  kapta  és  lányuk,  bár  még mindig fiatal  gyermek volt  szintén
avatást kapott, ő  Morven néven lett a coven tagja. 
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1962-ben Gardner főpapnővé avatta Monique-ot.

Gardner  és  Clark  vezetésével  Wilson
létrehozta saját covenjét Perth-ben, ahol
Gardner állandó látogatóvá vált, míg ő is
Gardner  egyik  fő  “szóvivője”  lett  a
médiában a Mesterséggel kapcsolatban.
A  sajtó  körében  egyre  népszerűbb
Monique-ot  kikáltották  “Boszorkány-
királynőnek”.  amit  ő  soha  nem  cáfolt.
sőt, néha még rá is játszott.

1963-ban  Wilson-ék  beavatták
Raymond  Buckland-et  és  feleségét,
Rosemary-t  a  Mesterségbe.  Három
hónappal  később  Gardner  elhunyt  és
birtokai  nagy részét  Wilsonra  hagyta  -
köztük  múzeumát  Castletown-ban  és
saját,  Malew utcai házát,  ahol rendeteg
műtárgyat,  kard-  és  tőrgyűjteményét,
egyéb  mágikus  eszközeit  és  tárgyait,
számos  jegyzetet,  papírt  és  egyéb
dokumentumot  őrzött.  Wilson-ék
beköltöztek és elfoglalták a múzeumot,
továbbá  megvásároltál  a  “Witches'
Kitchen”  éttermet  abban a  reményben,
hogy  a  múzeumot  életképes  pénzügyi
vállalkozássá tegyék.

Wilson folytatta a médiaszereplést, de kapcsolata a többi
mesterségbeli  vezetővel  elkezdett  romlani.  Eleanor Bone,
Gardner egy másik főpapnője hajthatatlanná vált. és egyre
jobban kifogásolta, hogy Monique továbbra is használja a
“Boszorkánykirálynő” címet - ahogyan Alex Sanders-nél is
ellenezte a “Boszorkánykirály” cím használatát.

1969-ben a “News of the World” újságban megjelent egy
szenzációhajhász  történet  Yvette-ről,  akit,  a  szomszédok
pletykái  szerint  gyermekkorában  bántalmaztak  és
kényszerítettek  arra,  hogy  különböző  rituálékon  vegyen
részt. Ezen állítások hatására Yvette-et egy próbaidős tiszt
védelme alá helyezték a következő három évre.
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A  nyomás,  de  főleg  a  vele  szemben  fellépő  Wicca
közhangulat  miatt  Monique  Wilson  elkezdett  egyre
súlyosabban  inni.  1973-ban,  amikor  kifogytak  a
pénzből és a közösségi támogatásból férje, Scotty (aki
egészen  eddig  a  pontig  minden  erőfeszítésében
támogatta)  ragaszkodott  ahhoz,  hogy  a  múzeumot
adják  el  az  amerikai  “Ripley's  Believe  It  or  Not”
cégcsoportnak.

A  család  Torremolinos-ra,  Dél-Spanyolországba
költözött,  vettek  egy  kávézót  és  (miután  tovább
gyakorolták  a  Mesterséget  az  elkövetkezendő  két
évben  és  létrehoztak  egy  covent  Németországban)
teljesen visszavonultak.

Annak  ellenére,  hogy  az  angol  witch  közösség
kitaszította  hanyag  viselkedése  miatt  Amerikában
sokkal  nagyobb  jelentőséggel  bír  –  különösen
Raymond  és  Rosemary  Buckland  avatása  kapcsán
(Amerikában ők honosították meg a Wiccát).

Monique 1982-ben halt  meg. Férje Amerikába költözött  és elzárkózott  a közösségi élettől.
Lányuk mindenkivel megszakította a kapcsolatot akik a Mesterséggel, vagy bármilyen azzal
kapcsolatos dologgal keresték meg.

Megszállások és kísértetjárások - A Warren házaspár esetei – 2. rész

3. Annabelle

Az eset számos horrorfilm alapját szolgáltatta, köztük a  Conjuring  első részének is részben
témája  volt.  Warrenék  figyelmét  egy  pap  hivta  fel  rá.  Azt  mesélte  nekik,  hogy  két  fiatal
ápolónővér  egy meghalt  ember  szellemével  társalogott,  de  a  szellem ezután megtámadta
egyik barátjukat. Ed felhivta a lányokat és meglátogatták őket.

A történetet az egyik lány, Donna mesélte el nekik,  de jelen volt a másik lány,  Angie,  és a
megtámadott barát, Lou is. Donna elmesélte, hogy anyjától legutóbbi születésnapjára kapott
egy  nagy  rongybabát,  amelyik  “életben van”.  Nagyjából  egy  évvel korábban  kezdte először
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észrevenni a különös jelenséget. A baba gyakran változtatta a helyét, más pózban hevert, mint
ahogyan hagyta. A lányok egy reggel szándékosan keresztbe tették a baba karjait és lábait,
hogy lássák, nem csak képzelődnek-e, s estére a baba széttárt kezekkel és lábakkal várta őket
haza.  Azután  felbukkant  a  széken,  a  kanapén,  majd  a  lányok  gyermeteg  kézirással  irt
üzeneteket találtak otthon, melyek olyasmiket tartalmaztak, mint “Segits nekem” és “Segits
Lou-nak”.  Ed ekkor úgy vélte,  valaki egyszerűen bejár a házukba és tréfát űz velük.  Angie
ezután  elmondta,  hogy  egy  este,  amikor  hazament,  vérfoltokat  talált  a  baba  kezén  és
mellkasán. A két lány kapcsolatba lépett egy médiummal, nagyjából 6 héttel később, hogy a
jelenség elkezdődött. A medium elmondta nekik, hogy egy kislány lakott és halt meg abban a
házban hét évesen, akinek a neve AnnabelleHiggins volt, és az ő szelleme kezdte el mozgatni
babát. Annabelle mindössze annyit akar, hogy szeressék, és kéri a lányokat, engedjék meg,
hogy velük maradjon.

Donna úgy gondolta, semi ártalmas nincs abban,
ha a babát megszállva tartja Annabelle szelleme,
és beleegyezett. A jelenségek tovább folytatódtak.
Lou, a barátjuk óva intette őket a babától, de nem
hallgattak rá. A fiúnak számos rossz álma volt, s
egy éjjel  a  saját  lakásában arra  ébredt,  hogy az
Annabelle baba mászik fel a lábán, majd fojtogatni
kezdi.  Egy  másik  alkalommal  Angie-nál  járt,
amikor  hangokat  hallott  Donna  szobájából,  aki
nem volt otthon. Természetesen betörőre gondolt,
óvatosan benyitott a hálószobába és felkapcsolta
a  villanyt.  A  babát  a  padlón  találta  a  sarokban.
Amikor beljebb lépett, hirtelen kétrét görnyedt, a
mellkasát fogva, és véres, mély karmolásnyomok
jelentek  meg  a  mellkasán.  Donna  és  Angie
mindketten  megerősitették,  hogy  látták  a
karmolásokat,  melyek  érintésre  rendkivül
forrónak  bizonyultak,  és  két  nap  múlva
nyomtalanul eltűntek.

Donna ekkor egy paphoz, Hegan atyához fordult
segitségért,  akit  mindkét  lány  jól  ismert.
Elmondták  neki  a  teljes  történetet.  A  pap  egy

másik paphoz, Cooke atyához fordult, igy kerültek végül Warrenék oda.

Ed ekkora helyszinre hivta Cooke atyát, miközben elmondta a fiataloknak, hogy véleménye
szerint  Annabelle  nevű  kislány-szellem  soha  nem  létezett.  Az  őket  kisértő  szellem  egy
rosszindulatú démon, mely szándékosan becsapta őket, s mig a lányok megengedték, hogy ott
maradjon, és önálló lényként gondoltak rá, megerősödött. Ed szerint nem kellett volna hozzá
sok idő, hogy ölni is kezdjen. 
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Amikor  a  pap  megérkezett,  rövid  magyarázat  után  megáldotta  a  házat.  A  Warrenék  úgy
gondolták,  hogy a gonosz erők elűzése helyett  egyszerűen pozitiv,  isteni energiával  telitik
meg a  házat,  s  az  magától  eltávozik.  A  ceremónia  során semmilyen zavaró  jelenség nem
történt. A pap a végén a résztvevőket is megáldotta, majd kijelentette, hogy minden rendben.
Lorraine szintén megerősitette, hogy már nem érzi a demon jelenlétét.

Ed és Lorraine hazaindult, és magukkal vitték a babát, Donna kérésére. Annabelle a hátsó
ülésen foglalt helyet, s kisvártatva mindketten érezni kezdték “gyűlöletét”. Az autó különösen
kezdett  viselkedni,  a  szervokormány  nem akart  fordulni  a  kanyarokban,  a  fékek  kevésbé
fogtak. Ed végül szentelt vizet hintett a babára és keresztet vetett rá. A zavar megszűnt, és
biztonságban hazaértek.
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A  következő  néhány  napban   Ed  az  iróasztala  melletti  széken  tárolta  a  babát,  “aki”
néhányszor  levitált  egy  kicsit,  de  végül  nyugton maradt.  Azután néhány hét  múlva ott  is
megkezdte helyváltoztatós trükkjét, mindig különböző szobákban, különböző helyzetekben
találták meg, még akkor is, ha zárt szobában hagyták ott. Az is nyilvánvaló volt, hogy a baba
gyűlöli a papokat, s amikor valamelyikük pappal beszélt telefonon, különös, hörgő hangok
hallatszottak az egész házban.  Egy napon egy pap,  bizonyos Jason atya meglátta a babát,
kérdezett  róla,  de  amikor  meghallgatta  a  történetet,  csak  annyit  mondott:  “ez  csak  egy
rongybaba,  nem árthat senkinek”.  Lorraine ragaszkodott hozzá,  hogy a pap hivja fel  őket,
miután biztonságban hazaért tőlük, s elszörnyedve hallották, hogy kis hiján halálos balesetet
szenvedett az úton, mert az autó fékei felmondták a szolgálatot.

Egy évvel később ugyanezen papot még egyszer megtámadta Annabelle, de szerencsére nem
súlyosan. Más balesetek is történtek, egy rendőr például kis hiján halálra rémült, miután pár
percig egyedül maradt a babával, de azon kivül, hogy azt motyogta,”a rongybaba valódi”, mást
nem lehetett kihúzni belőle. 
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A baba végül Warrenék múzeumába került, egy elzárt, felszentelt szekrénybe. Ennek ellenére
egy látogató, fiatal pár, akik hazafelé menet motorra ülve Annabelle történetén gúnyolódtak,
balesetet szenvedtek.

Folytatása következik.

A kentaur legendája

Sokan  azt  tartják,  hogy  a  kentaur  a  fantasztikus  állattan  egyik  legharmonikusabb
teremtménye, s mint minden állatnak – mind az embernek, mind a lónak is – bizony nekik is
vannak  archetípusaik,  azaz  őskép  mintájuk.  Sok  időbe,  évszázadba  telt,  mire  kialakult  a
jelenkori minta és jellemrajz ezekről a pompás lényekről. 

A korai attikai és boiótiai vázafestményeken, úgy ábrázolták őket, hogy egy emberalakhoz
kapcsolódik egy ló fara, később már úgy, hogy egy emberi torzóhoz kapcsolódik egy ló marja,
ahol a ló nyakának kéne lennie. A kentaurok ismertek arról, hogy szeretik a bort, és amikor
isznak,  akkor  a  nőkre  is  hamar  szemet  vetnek.  Sok  szüzet  raboltak  el  a  kentaurok,  s
Dionüszosz kíséretének ismert tagjaivá váltak.
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Keletkezésük mítosza a következő: az örökké féltékeny Héra párt  keresett magának, hogy
megbosszulja  Zeusz  félrelépéseit.  Ixiónt  alkalmasnak találta  erre  a  célra,  és  az  ifjú  lapita
király szerelemre lobbant az istennő iránt. Azonban Zeusz fülébe jutott a találka híre, és egy
felhőből  megformázta  Héra  alakját,  majd  ezt  elküldte  a  légyottra.  Ixión  pedig  nem sokat
tétlenkedett,  és  lefeküdt  a  felhő-istennővel.  Ebből  a  vad románcból  született  Kentaur,  aki
előszeretettel  közösült  vadlovak kancáival,  s  így  félig  ember  félig  ló  alakú teremtmények
jöttek a világra, akiket apjuk saját országában telepített le. 

Más  regék  azt  mondják,  hogy  Ixión  és  Nephelé  felhőistennő  fia,  a  félisten  Kentaurosz
thesszáliai kancákkal párosodott, és tőle származnak a kentaurok. Egy másik verzió szerint
Kentaurosz Apolló és Stilbe nimfa gyermeke, Lapithus ikertestvére.

Páratlan,  nagyszerű  harcosok.  Valakik  mogorvának,  durvának  és  hirtelen  haragúnak,
valamint  megfékezhetetlennek  tartják  őket,  valakik  pedig  azt  gondolják  róluk,  hogy
furfangos, okos, türelmes és békeszerető lények – leginkább ebből a két végletből tevődik
össze a személyiségük. De egy bizonyos: tényleg értenek a fegyverekhez, a csatában igencsak
megállják a helyüket. 
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Kiváló kardforgatók, íjászok és stratégák, tudják, hogy hogyan kell megölni egy suhintással a
lovat vagy az azon ülő lovagot – ezáltal fontos szerepük van a hadseregben. Senki sem mer
kinevetni egyetlen egy kentaurt sem, mind féltik az életüket – és nem oktalanul. Egy ilyen
lényt felnyergelni  és megülni  pedig valószínűleg lehetetlen,  kevés feljegyzés készült  arról,
hogy bárki megpróbálta volna és sikerült is volna neki. Azonban egyesek olyan kiváltságosak,
hogy a kentaur maga engedi fel a hátára – szőrén ülve. Csak az igaz, nemes emberek, hősök
ülhetnek fel egy kentaur hátára. Hatalmas megtiszteltetésnek lehet mondani ezeket a ritka
alkalmakat.
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Nagyszerű  harci  képességeik  mellett,
ismerik  a  gyógyfüveket,  képesek  a
gyógyításra  –  mely  akár  mágiával  is
történhet  -,  van  érzékük  a  jóslásra,
érdeklődnek  a  csillagok  iránt,  ezáltal  a
csillagászatban is jeleskednek.

Általában tíz-húszfős hordákban élnek, s
minden ilyen hordának van egy területe,
de  természetesen  akadnak  egyedülálló,
vándor egyedek is. Gondozzák a fákat és
más  növényeket  –  nagyon  közeli
kapcsolatban állnak a természettel. 

Számos  különös  és  érdekes  írás  látott
napvilágot a kentaurokról. Pliniusz római
író és természettudós például az állította,
hogy látott egy kentaurt, amelyet mézben
balzsamozva  küldtek  Egyiptomból  a
császárnak. 

A  Hét  bölcs  lakomájában  Pluktarkhosz
tréfásan  említette,  hogy  megjelent
egyszer  egy  pásztor,  Periander  –  egy
nemes  úr  előtt  -  előtt,  s  bőrzsákjából
átadott  neki  egy  kancától  született
csecsemőt,  akinek emberarca,  -nyaka és
-karja volt,  a testének többi része pedig ló test volt.  Úgy sírt,  akár egy gyerek, s mindenki
végzetesen baljós előjelnek tekintette. A tudós, Thalész szemügyre vette, felkacagott,  s azt
mondta Periandernek, hogy semmiképp sem helyeselheti a pásztorok viselkedését.

Az  egyik  legtréfásabb,  fennmaradt  említés  mindenképp  A  dolgok  természetéről  című
költemény, melynek ötödik könyvében Lukretiusz azt írta, hogy merő képtelenség a kentaur,
hiszen a ló előbb jut érett korba, mint az ember, amiért is hároméves korában a kentaur már
felnőtt ló lenne, egyszersmind gügyögő kisgyerek. És egyébként is, a ló ötven évvel korábban
halna meg, mint az ember. 

Bár a kentaurok között akadt számos bölcs és békés teremtés is, de nagy részük részeges és
erőszakos volt. Így történt, hogy Peirithosz lapita király lakodalmán is túl sok bort ittak, és a
megrészegült kentaurok el akarták rabolni királyuk és vendéglátójuk menyasszonyát,  és a
többi meghívott feleségét is. A fényes ünnep így vált borzalmas vérontássá. Kitört a lapiták és
a kentaurok között a háború, aminek végén a megmaradt kentauroknak el kellett hagyniuk
Thesszáliát. 
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A görögök szerint a leghíresebb kentaur Khiron volt,  Zeusz féltestvére. A fennmaradt rege
úgy tudja, hogy apja, Kronosz és Phiyra nimfa éppen nászukat ülték, amikor megjelent az ég
urának  a  felsége,  és  a  főisten,  hogy  megmeneküljön  a  kínos  helyzetből,  kedvesét  lóvá
változtatta. A nimfa nemsokára egy félig ló-félig ember lényt hozott világra, ő lett Khiron, a
bölcs. A legendákban szereplő isteni hősöket, úgy, mint: Péleuszt, Akhilleuszt, Kasztort, és
Polluxot oktatta zenére, orvoslásra, és próféciára. 
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Egy  másik  nevezetes  kentaur  Pholosz.  Mikor  Dionüszosz,  Zeusz  és  Szemelé  fia,  a
szőlőművelés,  a  bor  és  a  mámor  istene,  úgy  vélte,  hogy  ideje  beavatnia  Héraklészt,  a
nagyerejű hőst,  a  mámorosság titkaiba,  mikor a híres munkái  közül  a  vadkan üldözésére
indult,  azt  tanácsolta neki,  hogy álljon meg Pholosz kentaurnál. A vendégszerető Pholosz
borral kínálta, amit maga Dionüszosz szánt a hérosznak, ám a bor illata odacsalta a többi
kentaurt  is,  és  a  kentaur-szümpószión  csakhamar  a  kentaurok  harcává  fajult.  Héraklész
messze  üldözte  őket,  egyeseket  a  buzogányával,  másokat  a  lernai  hüdra  vérébe  mártott
mérgező  nyíllal  győzte  le,  néhányan pedig  elmenekültek. De  egyik  nyila,  amit  Elatosznak
szánt,  eltalálta  Kheirónt.  A  kentaur  a  térdén  sebesült  meg,  de  hiába  próbálta  a  hérosz
meggyógyítani  Kheirónt  a  saját  gyógyírjával,  az  sem felépülni  sem meghalni  nem tudott.
Kheirón kentaur a gyógyíthatatlan sebével visszavonult a barlangjába,  s  addig szenvedett,
mígnem fölajánlotta magát Zeusznak, a szenvedő Prométheuszért. Ekkor a kentaur meghalt,
Prométheusz pedig megszabadult. 

Csakhogy  Héraklész  nyilától  meghalt  Pholosz  is.  A  kentaur  ellenezte  a  csatát,  de  a  már
lerészegedett  kentaurok  nem  hallgattak  rá.  Egyik  halott  kentaur  teteméből  kihúzta  a
mérgezett  nyilat,  azon csodálkozva,  hogy miként ölhet  meg ily  piciny fegyver egy ekkora
óriást, de a nyíl a lábára esett és őt is megölte.Nagy szomorúságában Héraklész  tisztelettel
eltemette Pholoszt a hegy oldalába, melyet róla, a jó kentaurról neveztek el.  

Noha a korai görög ábrázolásokon leginkább férfi kentaurokkal találkozni, néhol női párjuk is
megjelent. Ovidiusz római költő például említést tesz egy Hylonomé nevű női kentaurról, aki
öngyilkos lett, miután a férjét megölték a lapiták elleni háborúban. A női kentaurok létezése
később is megmaradt, Shakespeare ír róluk a Lear királyban: "Centaurok alul, Bár asszonyok
különben. Csak övig Birják az istenek; mi azon alúl van, Az mind az ördögé..." 
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A Hatalom Formálása

Meditáció Samhain idejére – A kelta bárdok gyakorlataiból

Erre  a  meditációra  a  legmegfelelőbb  időpont  az  éjszaka,  amikor  sötét  van.  Válassz  olyan
helyet, amely lehet a legsötétebb szoba a házban, vagy egy erdő közepe, esetleg a kert egy
eldugott sarka, a lényeg, hogy csendes és zavartalan legyen. A telefont kapcsold ki!

A városok fényei manapság már eléggé megnehezítik a megfelelő hely megtalálását, de fontos,
hogy semmit se láss a meditáció közben, ezért legjobb, ha szemkötőt viselsz, egy füldugó is
hasznos lehet.

Szerezz továbbá egy nagy, sima, kerek követ. Viszonylag nehéznek kell lennie, de nem annyira,
hogy  kényelmetlen  legyen  a  meditáció  alatt.  A  kő  célja,  hogy  fókuszálja  a  figyelmet,  és
mintegy „horgonyként” szolgáljon, miközben az elméd az érzékek birodalmában barangol.

Helyezz  néhány  párnát  a  földre,  és  feküdj  rájuk  (az  ágyban  fekvés  nem javasolt,  könnyű
belealudni), és helyezd a követ a hasadra.
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Engedd, hogy elméd a kő felé tapogatózzon, nyugtasd le magad, és a kényelmes, bársonyos
sötétben süppedj a meditáció csendjébe.

Érezd magad körül a sötétséget, a fény és a hangok hiányát. Az egyetlen érzékelésed a kő, és a
talaj,  amin fekszel.  Nem könnyű a gyakorlat, mivel ez a monoton és szinte érzékek nélküli
érzékelés a legtöbb, gyakorlatlan elme számára unalmas, agyunk nehéznek találja elemezni és
elgondolkodni  rajta,  ezért  megpróbál  mindenféle  trükköt,  amivel  színes  képeket  vetíthet
elénk. Maradj nyugodt és türelmes, békésen tereld vissza gondolataid a kőre és a sötétségre.

Engedd,  hogy  elméd  belfelé  kalandozzon  el,  a  belső  sötétségbe,  éned  és  lelked  olyan
mélységeibe, amit egyébként ritkán érintesz, és kerülj mindenféle intellektuális megnevezést
vagy értelmezést. Önmagad sötétsége maradjon név nélküli, rejtelmes és misztikus.

Milyen  a  kapcsolatod  ezzel  a  sötéttel?  Elfutsz  előle  és  elkerülöd?  Dolgozol  vele,  nyílt  és
őszinte módon? Elfogadod hullámait, önnön belső évszakaid változásait fényből sötétségbe és
vissza? Amikor a sötétség kerül elő, megpróbálsz harcolni vele, vagy megadod neki magad,  és
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engeded, hogy formáljon és átalakítson? Milyen szenvedéssel jár? Mit tartalmaz, akár pozitív,
akár negatív dolgot, melyet nem ismersz?

Ezek azok a  fontos  kérdések,  amelyeket  fel  kell  tenned,  és  a  válaszok feltárásával  sokkal
nagyobb megértésre teszel szert saját tudatalattid mélységeivel kapcsolatban.

Folytasd  a  meditációt,  bármely  irányba  is  sodródjanak  gondolataid  a  sötétben.  Légy
tudatában és figyeld meg érzéseidet,  az esetleges látomásokat vagy érzékeléseket,  melyek
érnek. Egyszerűen csak figyelj, ne elemezz, csak hallgasd önmagad.

Amikor úgy érzed, hogy önnön sötétséged készen áll arra, hogy elengedjen, lassan térj vissza
a való világba, kezdd el mozgatni kezed és lábad. Adj elég időt magadnak arra, hogy miután
eltávolítottad a szemkötőt és kinyitottad a szemed, hozzászolj az „itt és most” valóságához
megint. Vedd le a követ a hasadról, és kapcsold fel a villanyt.

Miután érzékeid teljesen visszatértek,  nagyon  fontos,  hogy helyretedd ezen tapasztalatot.
Foglald  el  magad  valami  rendkívül  fizikai  dologgal,  mint  például  az  evés,  ivás,  vagy séta.
Amennyiben vezetsz mágikus naplót, lejegyezheted gondolataidat és tapasztalataidat.

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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