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 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  adni  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.

***
 A  cikkek  szabadon  felhasználhatóak,
amennyiben  pontos  linkkel,  a  Berkano
Wicca Tradíció és a szerző megjelölésével
kerülnek bemutatásra.

***
Észrevételed van? Szeretnél cikkíró lenni?
Nem szeretnél  írni,  de van ötleted  miről
írjunk?  Van  téma  amiről  szívesen
olvasnál?
Van olyan versed, okkult témájú irodalmi
alkotásod  amit  szeretnél  megjelentetni?
Vannak  rajzaid,  képeid,  fotóid,
fotómanipulációid amiket szívesen viszont
látnál az újságban?
Ha  bármelyik  kérdésre  „IGEN”  a  válasz
keress bátran a

 foszerk@arnyakmagazin.hu
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
November est cikkleadási határidő: 

 Október 10.
http://www.berkano.hu

Kedves Olvasó!

Újabb  fordulóponthoz  érkeztünk:  hivatalosan  is  itt  az
ősz. Az őszi nap-éj egyenlőség a Wicca számára a halálra való
felkészülés kezdete. Ez az időszak November estig tart, ami a
Wicca újév, az élet és halál ünnepe. Ekkor vékonyodik el a
fátyol az emberek világa és a szellemek birodalma között. 

A  Berkano  kezd  újjászületni  –  újabb  nyílt  rituálét  és
személyes pub moot-ot is tartottak tagjaink. Úgy gondoltuk
elmondjuk,  hogy  Tradíciónkat  hogyan  érintette  a  COVID,
illetve  a  korlátozások,  ezért  készült  erről  egy  őszinte
beszámoló. Gyertek el az eseményeinkre, végre megint lehet
szabadon együtt ünnepelni, beszélgetni. Továbbra is vannak
workshopjaink,  minden  szükséges  alapanyagot  mi
biztosítunk. 

Ebben a számban is igyekeztünk izgalmas tartalmat adni
kezetekbe.  A  cikkek  két  fő  részre  oszhatóak;  főleg  az
eszközökről  és  az  aktuális  ünnepről  szólnak.  A  Wicca
eszközöket  bemutató  sorozatunk  lezárul,  a  pentákulumról,
oltárról  és  seprűről  ebben  a  kiadványban  olvashattok.
Korábban már találkozhattatok Wicca alkalmazás-kritikákkal
az újságban, most szó lesz a WitchTok-ról is. 

Ez a szeptember 21-e három szempontból is jelentős: az
első  a  nap-éj  egyenlőség,  a  második  a  Vadászhold,  mely
szintén erre a napra esik –  a harmadik pedig Eleanor Bone
halálának  10.  évfordulója.  Eleanor  Bone,  „a  Wicca
mátriárkája” Gardner egyik legtermékenyebb főpapnője volt.
Az európai gardneriánus avatottak nagy része az ő avatási
vonalába  tartozik.  Emlékét  mély  tisztelet  övezi,  nagy  űrt
hagyott maga után amikor Nyárföldre távozott.

 Boldog  sabbatot  és  esbatot,  kellemes  olvasást  kívánok
mindenkiknek.

Sophie LaMort
 Főszerkesztő
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Divináció a Wicca vallásában
Írta és kép: Saddie LaMort

Az emberiség mindig is kíváncsi volt arra, mit hoz a jövő, mire számíthat. Cikkünkben megkíséreljük
definiálni  és  letisztítani  a  divináció  fogalmát;  áttekintjük,  milyen  indokok  vezetik  az  embert  arra,  hogy
divinációhoz  forduljon;  végiggondoljuk  azon  alapokat  és  archetípusokat,  melyek  a  Wiccára  divináció
szempontjából kihatással vannak;  áttekintjük, miért fontos a Wicca vallás szempontjából az ünnepkör; végül
végigmegyünk az ünnepkörön és részletesen megnézzük, mit is divinálnak ilyenkor és hogyan. 

Mi a divináció? 

Amikor  divinációról,  avagy  jóslásról  beszélünk,  a  legtöbbeknek  a  jövendőmondás  jut  eszébe.  Ez
önmagában rengeteg problémát vet fel. Kijelenthetjük, hogy aki hisz abban, hogy lehetséges megmondani a
jövőt, az elveti a mágia lehetőségét, illetve a szabad akarat koncepcióját – ha létezik egy előre látható jövő,
akkor  tetteink  nincsenek  kihatással  a  dolgok  folyamatára,  márpedig  a  mágia  épp  események,  helyzetek,
dolgok az akarat általi megváltoztatása; s a szabad akarat nem létezhet, ha bármit akarunk, egy a kimenetele. 

Amennyiben szeretnénk mágusi mivoltunkkal összeegyeztetni a divinációt, akkor ha a jóslás a jövőre
vonatkozik,  akkor  kizárólag  lehetséges  jövőket,  valószínű  jövőket,  esetleg  a  legvalószínűbb jövőket  tudja
feltérképezni.  Hogyan?  Egyszerű:  a  divináció  nem a  jövővel  foglalkozik,  hanem a jelenben fedi  fel  azon
mozgatórugókat, eseményeket, motivációkat, melyek kihatással vannak ránk.

Tehát a divináció a jelen misztikus úton való feltérképezése,  mely térkép alapján képet kapunk a
lehetséges jövőkről és azok kiváltó indokairól,  továbbá információkhoz juthatunk arról,  mit  kell  tennünk,
hogy egy kívánt jövőt érjünk el. 

Ebből kifolyólag ha valaki azzal próbál ámítani minket, hogy megmondja A jövőt, biztosak lehetünk
benne, hogy nem ért hozzá. 

Miért divinálunk? 
Korunkban az emberek fontosabbnál fontosabb kérdésekkel keresik fel a jósokat. A három legfőbb: 

• Szeretni fog engemet a Jouzsi?
• Mikó' jön már a nagy pénz?
• És az egészség hogy-e van?

Az emberek mindig ezekkel a kérdésekkel keresték fel  a jósokat, hiszen ez teszi őket emberekké.
Ugyanakkor a régi időkben ennél jóval fontosabb dolgokat kellett kideríteni – tudni kellett, milyen lesz a tél,
hiszen ha túl sok állatot vágtak le, nem maradt szaporításra, ha túl keveset, éhen halt a család. Tudni kellett,
mekkora lesz a termés, mit kell tenni, hogy minél bővebb legyen, mennyit lehet eltenni télire. Tudni kellett,
mit  kéne  ültetni,  abban  az  évben  miből  lesz  a  legnagyobb  bőség.  Jól  látható,  hogy  a  modern  ember
pszichológiai szükségletei mellé húsbavágó fizikai szükséglet volt a divináció. Azoknak, akik spirituális utat
járnak, még mindig az – megmutathatja, merre kéne továbblépni. 
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A Wicca az, aki ott áll a dolgok határainál, látja mindkét oldalt és segíti, vagy épp megakadályozza az
áthaladást. A nemlétből segíti a születésbe az embert, ha idő előtt távozna, gyógyfüvekkel akadályozza azt, ha
menni  kell,  segít,  hogy  a  lehető  legkevesebb fájdalommal,  szenvedéssel,  félelemmel  történjen  ez.  Az  idő
ugyanilyen határvonal és a Wicca átlátja a múltat és irányítása alá vonja a jövőt. 
Kis kitérő: miért fontos az ünnepkör?

Szinte  az  első  dolog,  amivel  találkozik  az  ember,  ha  a  Wicca  vallásnak  utánanéz,  az  ünnepkör.
Bármely  könyvet  kinyitjuk,  néhány  oldal  Gardnerről,  esetleg  a  további  eseményekről,  valami  homályos
fejtegetés  varázslatokról,  majd  az  ünnepek  leírása.  Miért  ilyen  fontos  ez  a  dolog  a  Wiccáknak?  A
kereszténység nem hirdeti ennyire az ünnepeit, sem a buddhizmus  – mi van már ezekkel a Wiccákkal?

Nagyon  egyszerű.  Ünnepkörünk  a  természet  körforgását  követi.  Természetvallásunk  ugyanezen
változásokat felismeri az emberi életben több szinten is. Ez az a séma, az a bölcsességmag, melyre vallásunk
építi gondolkodását, filozófiáját. Nézzük hát meg ezt az évkört alaposabban!

A belső kör a nyolc Sabbatot jelöli.
Ezek közül négy (Samhain, Imbolc, Beltane,
Lughnasad)  ú.n.  keresztnegyed-nap
(crossquarter-day), ezek jóval régebbiek, s
a  gazdálkodáshoz  kapcsolódnak.  A  másik
négy (Yule, Ostara, Litha és Mabon) pedig a
napéjegyenlőségek  és  napfordulók.  Yule
nagyon  jelentős  volt  a  germánoknál,  a
kelták emellett Lithát is tartották. Ostara és
Mabon a legkésőbbi keletű. 

A  külső  körben  a  tizenhárom  holdat
láthatjuk.

A jégcsap a  Jéghold,  ez  két-három évente
van csak, mikor December 1. és Január 31.
közé  három  telihold  is  esik,  ilyenkor  a
középső Jéghold. 

Hóholdkor hó borítja a tájat, s ez határozza meg, mit tehet az ember, mit nem. 

Halálhold Februárra szokott esni. Eddigre az élelem nagy része elfogyott, hideg van – cask az erősek élnek túl,
a gyengék, öregek elpusztulnak. 

Ébredőhold a természet ébredése. Elolvadt a hó, a természet nyújtózkodik. 

Fűhold, avagy Nyúlhold a zöldellés, játékosság időszaka. 
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Vetéshold (angolban Planting moon) az, mikor el kell kezdeni letenni a következő tél élelmiszerkészleteinek
alapjait. 

Rózsahold a szerelem, a mély kapcsolatok időszaka. 

Villámholdkor gyakorta tapasztalhatók elektromos viharok, ilyenkor a felhők zúzódás-színűek lesznek és úgy
látszik, az istenek veszekednek. 

Aratásholdra beért a gabona, lehet betakarítani. 

Vadászholdkor a készletek vadhússal egészülnek ki, a szarvasbőgés ideje ez. 

Vérhold  az  év  végét  jelzi.  Samhainhoz  közelítünk,  s  ennek  feltehetőleg  köze  van a  “slacht”,  “slaughter”
szavakhoz . Ilyenkor vágják le azon állatokat, amelyek nem a szaporulathoz kellenek, s ezek halála biztosítja,
hogy az élők élhessenek. 

Fahold  idején  a  legfontosabb  változás,  hogy  az  elsárgult  falevelek  lehullanak,  ilyenkor  gyűjt  tüzifát  a
természeti nép. 

Hosszú Éj Holdjakor Litha közelében járunk, ezen szent éjszakán van velünk leghosszabb ideig Úrnőnk. 

Mikor mit, mivel divinálunk?

Samhain:  Az  egész  új  évre  nézünk  rá  ilyenkor.  Megkíséreljük  megtudni  a  buktatókat,  nehézségeket,  az
esetleges halálozásokat, hogy előre fel tudjunk rá készülni. Fekete tükröt, kristálygömböt szokás használni,
vagy csontokat. Jó alkalom a különböző nekromantikus kísérletekre. 

Fahold: Kiváló alkalom a téli időjárás megjóslására, de arra is, hogy mit kell jobban beosztani. Ideális idő
rúnavetésre, bármilyen jóslásra, ahol ágakat, fakérget használunk. 

Yule: A leghosszabb éj alkalmával azokról jósolunk, akik segítenek azt átvészelni - a család és a barátok az
előrejelzés témái. Ezen felül egészséggel kapcsolatos kérdéseket is feltehetünk. Gyertyából, viaszból, lángból,
gömbből jósolunk. 

Hosszú Éj Holdja: Ilyenkor láthatjuk legtisztábban az Úrnő akaratát. Tükröződő felületen fogjuk el arcát és
hallgassuk szavait. 

Hóhold:  Védelemmel,  biztonsággal  kapcsolatos  kérdéseinket  tehetjük  fel.  Jégvirágból,  hóból,  vagy
tealevelekből jósolunk. 

Imbolc: A tél végét igyekszünk kideríteni, illetve azt elősegíteni. A tavasz eseményeit próbáljuk előrevetíteni.
Lángból, máglyából jósolunk. 
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Halálhold:  Ilyenkor  vízből  igyekszünk  kideríteni,  mit  tehetünk,  hogy  elkerüljük  az  anyagi  veszteségeket.
Tűzre vetett csontokat használunk. 

Ébredőhold: Megjelennek az első virágok, melegszik az idő. Spirituális növekedésünk, az elkövetkező időszak
útiránya a téma. Virágokból (pl. vízen úszó virágokból) jósolunk. 

Ostara: Kitavaszodik. Ilyenkor derítjük ki, mit vessünk, mit szaporítsunk. Tojást, tojáshéjat használunk. 

Fűhold: A várható szaporulatot, nyereségeinket igyekszünk előre látni. Magokból, csírából jósolunk. 

Vetés Holdja: Utolsó eligazítás a vetést illetőleg, magokból, ló / tehénszőrből jósolunk. 

Beltane:  Párkapcsolattal,  szexualitással,  termékenységgel,  szaporulattal  kapcsolatos  jósláshoz  ideális  idő.
Tűzből jósolunk.

Rózsahold: Szerelmi jóslás ideje. Virágszirmokból jósolunk. 

Litha: A leghosszabb nappal, a legmelegebb nap. Még mindig a szerelem / párkapcsolat a téma. Tűzbe dobott
cseresznyemagokból jósolunk. 

Villámhold:  Esőből,  vízből,  villámlásból,  szikrákból  igyekszünk  megtudni,  milyen  akadályokat  kell
elhárítanunk az aratás idején. 

Aratáshold:  A  levágott  kalász  szemeit  kipergetve  keressük  a  választ  arra,  hogy  milyen  növényi
élelmiszerekből mennyit tegyünk el télire. 

Lughnasad: Az aratás vége, aratókoszorúkból, magokból, búzából, lisztből tudakoljuk meg, milyen lesz az ősz. 

Vadászhold: Vadászattal, kereséssel kapcsolatos kérdéseinkre ad választ a csont- és agancsjóslás. 

Mabon: Gesztenyejóslással keressük a választ arra, milyen lesz a tél. 

Vérhold: Csontból, vérből tudhatjuk meg, milyen állatot hogyan tegyünk el télire. 

Jéghold: Éjszakára kitett  vízből  jeget csinálva annak repedéseiből,  ráncaiból  jósolunk,  ilyenkor bármilyen
kérdés szabadon jöhet. 
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A pentákulum és az oltár
Írta: Taus

Képek: Google

A pentákulum a négy elemi fegyver egyike. A föld elemet, illetve a stabilitást, a szilárdságot és az alapot
szimbolizálja. A pálca mellett ez a második olyan eszköz, amit a legkönnyebb elkészíteni. Ez az elemi fegyver
mindennek az alapja, azt a földet, azt az alapot és stabilitást szimbolizálja, amire támaszkodunk a rituálék
során,  továbbá  erre  tesszük  rá  azokat  a  tárgyakat,  amiket  fel  akarunk  szentelni  és  feltölteni  mágikus
energiával. A pentákulum anyaga általában szintén ehhez az elemhez kapcsolódik, lehet fa, agyag, viasz vagy
valami nőies fém, leggyakrabban réz vagy ezüst. Különböző jeleket szoktak rávésni, főleg pentagramot. A
másik eszköz, ami a Föld elemet szimbolizálja, az maga az oltár.

A legelterjedtebb formája a pentákulumnak az, hogy az egyik oldalán pentagram (mikrokozmosz), a másik
oldalán pedig egy hexagram (makrokozmosz) látható. Ugyanakkor a grimoire-okban a pentákulumokon nem
feltétlenül  pentagram  van,  hanem  valami  más  szimbólum,  főleg  hexagram  vagy  valamely  entitásnak,
szellemnek a szigilluma, illetve pecsétje, amelyet a mágus meg akar idézni.

A pentákulum szó a középkori latin pentaculumból származik, ez pedig a görög pente,  öt) és a latin –culum
összevonásából  alakulhatott  ki,  és  egy  öt,  de  akár  hatágú  csillagot  is  jelenthetett.  Az  angol  kifejezés  rá
(pentacle)  pedig  a  francia  pentacol-ból  ered  (a  pend  +  a  +  col,  vagyis  a  nyakba  függeszteni kifejezés
összemosódása).  A  pentacol  szó  alatt  különféle  mágikus  szimbólumokkal  ellátott  talizmánokat  értettek,
melyet a mágusnak a régi grimoire-ok szerint a nyakukban kellett hordani, hogy vagy védelmet biztosítson
munkája  során  (pl.  amikor  szellemet  akar  megidézni).  A  nyakbavaló  pentákulumra  jó  példa  Johannes
Trithemius  A  szellemek  kristályba  való  irányítása című  útmutatója  mely  szerint  a  mágusnak  egy
pentákulumot kell a nyakában hordania, mielőtt felrajzolná a védelmező mágikus kört. Ez a pentákulum vagy
pergamenre van felrajzolva, vagy ezüst medálra rávésve. 

Mint tudjuk, a pentákulum a grimoire hagyományokban jelent meg először, de azt nem tudni pontosan,
hogy mire alkalmazták ezt a kifejezést. Egyes varázskönyvek szerint pentákulum lehetett bármely öt, vagy
hatágú  csillag,  amelyet  varázserővel  felruházott  ábraként  használtak.  Azonban a  legtöbb  könyv  csak  egy
mágikus  talizmánt  vagy  pecsétet  értett  alatta,  amely  sokszor  nem  is  tartalmazott  egy  csillagot  sem.  A
grimoire-mágia leghíresebb pentákulumai a MacGregor Mathers által publikált Clavicula Salomonis (nem a
Hermit kiadó által is megjelenített verzió) pecsétjei. Ez a könyv 44 pentákulumot mutat be, amelyek a hét
bolygó  szerint  van  csoportosítva.  Ezeket  általában  pergamenre,  fára,  vagy  fémre  (annak  a  bolygónak  a
fémjéből,  amelynek az adott pentákulum van alárendelve) rajzolva/karcolva alkalmazták, rajtuk keresztül
megidézve megfelelő planéta szellemét és általuk idézték meg a bolygók hatalmát, vagy épp a már megidézett
erőktől védték az embert. 
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Ugyanakkor  megjelenik  még  más  grimoire-okban  is,  mint  például  a  Heptameronban,  de  itt  már  egy
pergamenre rajzolt hexagramként. És nem nyakbavalóként, hanem már egy olyan pecsétként, aminek jelen
kell lennie a mágikus művelet során.

Heinrich Cornelius Agrippa is megemlíti a pentákulumokat az Okkult Filozófia negyedik könyvében: „Most
pedig beszéljünk a szent Pentákulumokról és Pecsétekről. Nos, ezek a pentákulumok mintha bizonyos szent
jelek  volnának,  amelyek  megvédenek  minket  a  gonosz  cselekedetektől,  és  segítenek,  asszisztálnak  minket
abban, hogy megkössük, elkergessük és elűzzük a gonosz szellemeket, valamint hogy magunkhoz hívogassuk a
jó szellemeket, és hogy összebékítsenek minket. És ezek a pentákulumok vagy a felsőbbrendű, jó szellemek
karaktereiből,  vagy  szent  betűk  illetve  kinyilatkoztatások  szent  ábráiból  állnak,  találó  és  tökéletes
versszakokkal  kiegészítve,  amelyek  geometriai  alakokból,  vagy  Isten szent  neveiből  állnak,  folyamataik  és
módozataik szerint; és ezek mind vagy összetettek, vagy keverednek.”

Később a XVI. században John Dee és Edward Kelley, amikor el kezdték megidézni az énoki angyalokat és
elkezdték az énoki munkát, akkor ők is egy viaszból készült pentákulumot használtak. Ez volt a Sigillum Dei
Aemeth (az isteni igazság pecsétje).
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Majd az Arany Hajnal Hermetikus Rendjében is megjelenik a pentákulum, mint rituális eszköz.
Használata után a mágusnak mindig be kellett csomagolnia valami selyemruhába.
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A Thelemában is fontos szerepet kapnak az elemi fegyverek. A Liber A Vel Amorum sub figura CDXII szerint
a pentákulum az első, amit a jelöltnek, a Neofitának el kell készítenie:

Végy tiszta viaszt, vagy egy aranyból, aranyozott ezüstből, vagy Electrum Magicumból készült lemezt. Az
átmérője 8 inch legyen, és vastagsága fél inch. Tervezzen a Neofita saját megértésének és géniuszának erejével
egy szimbólumot, mely az Univerzumot reprezentálja. Zelatorja hagyja azt jóvá. Vésse a Neofita ezen jelet a
lemezre önnön kezével és fegyverével. Mikor elvégeztetett, legyen ez megszentelve, amint képessége szerint
végre tudja hajtani, és tartsa smaragdzöld selyembe burkolva.

Ez  a  rituális  eszköz  Gerald  Gardneren  keresztül  hagyományozódott  át  a  Wiccában,  később  a  modern
boszorkányságban is  elkezdték használni.  Kezdetben nem a  mai  formájában,  hanem más  szimbólumokat
véstek  vagy  festettek  rá.  Az  egyik  legismertebb  minta  Janet  és  Stewart  Farrar  A  Witches’  Bible című
könyvében található:

Aztán itt van ez a minta is Doreen Valiente Witchcraft for Tomorrow című munkájából:
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A mai cornwalli boszorkányok (Cornish Witches) is használnak kettő a pentákulumhoz hasonló jelet. Az
egyik a Manifesztáció vagy Megnyilválnulás Háromszöge (ami egy egyszerű körbe foglalt háromszög, de akár
Salamon háromszöge is  lehet),  a  másik  pedig a  Művészet  Köre,  ami nagyon is  hasonlít  a  Lemegetonban
található  salamoni  hexagramra,  azzal  a  különbséggel,  hogy  az  alsó  csúcsán a  Szaturnusz  jele  van.  Ez  is
megerősíti az eszköz vagy szimbólum szoros kapcsolatát a föld elemmel. De többnyire inkább az oltárra festik
vagy vésik rá. 
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Aztán egyre inkább szabványosodott az, hogy a pentákulum egyik oldalán pentagram, a másik oldalán pedig
valami egészen más van, mondjuk egy saját szimbólum. A legegyszerűbb módja a pentákulum elkészítésének,
ha  veszünk  egy  fa  alátétet,  vagy  kör  alakú  vágódeszkát.  De  természetesen  vágathatunk,  csináltathatunk
magunknak fából, fémből, kiönthetjük viaszból, ahogy tetszik. Fa pentákulum esetén fogunk valamilyen akril
alapú festéket (a legjobb a zöld vagy a fekete, mert ezek a föld elem színei) meg egy ecsetet, és elkezdjük a
korongot lealapozni. Ha ez megvan, akkor jöhetnek a szimbólumok. Ehhez a legjobb valamilyen világos színt
alkalmazni, erre a legkiválóbbak a fehér, a sárga, illetve az arany.

Most pedig térjünk át a pentákulum nagy testvérére, az oltárra. Vallási szempontból az oltár az a pont, az a
hely,  ahol  a  kommunikáció  történik  a  transzcendenssel,  istenekkel,  szellemekkel,  akiket  szólítunk,  és  a
segítségükért folyamodunk. Bár az oltár nem elengedhetetlen, mivel az istenek mindenhol meghallanak, de
fontos a tiszteletadás, a szeretetünk kifejezése, az ünnepekről való megemlékezés, stb. Ezért is érdemes oltárt
állítani. De ugyanakkor egy csomó gyakorló számára ez a mágikus munkák elvégzésének a helye. Először
nézzük meg az oltárok történelmi hátterét.

A  legrégebbi  oltárok  a  neolitikum  korszakból  származnak.  Ezek  vagy  különleges  formájú,  vagy  előre
megfaragott  kövek voltak.  Az  ókor  minden kultúrájából  maradtak fenn oltárok,  amiket  az  istenek,  ősök,
halottak, és egyéb más entitások tiszteletére állítottak fel. Ezeknek a teteje lapos volt, néhol voltak bennük
mélyedések. A formájuk és a méretük is különböző volt. Egy római író azt írta, hogy az égi és kimondottan
fontos isteneknek felállított oltárok magasra készültek, a földi isteneké a talaj felszínéhez közel álltak, az
alvilági istenek oltárai pedig sima gödrök voltak vagy természetes barlangok. Az oltárok vallásilag fontos
helyeken  voltak  például  templomok  és  szentélyek  belsejében,  azok  előtt,  esetleg  utak  mentén  (főleg
útkereszteződéseknél és keresztutaknál), hegyek tetején, ligetekben, stb. Sőt, az otthonokban is állítottak fel
oltárokat.  Magyarországon  is  felfedeztek  olyan  oltárokat,  amelyeket  római  katonák  és  hivatalnokok
megrendelésére készítettek. Ezt onnan lehet tudni, hogy rá volt szokás írni a megrendelő nevét. Az oltárok
eredetileg az áldozatok, illetve felajánlások bemutatásának céljául  szolgáltak. Sokuknak a teteje általában
üresen volt hagyva, és csak az oldalaik voltak kidíszítve. Más oltárokon viszont helyet kapott még az imádott
istenség szobra, vagy képe is.

Mint láthatjuk, az ókorban az oltárokat sokkal inkább vallási célból állították fel és a mágikus tárgyak is
részei voltak. A középkor és kora újkor idejében a keresztény templomok oltárai már a mágia helyeiként
jelennek  meg.  Egyes  grimoire-ok  szerint  rajtuk  kell  elrejteni  bizonyos  dolgokat,  míg  egy  misét  el  nem
mondanak felettük, hogy ezáltal azok erővel legyenek felruházva. De ugyanez megjelenik a népi mágiában is.
Az olyan emberek, akiket érdekelt a szertartásos mágia (és voltak köztük papok és szerzetesek is), a rituális
munkáikat  vagy  a  templomi  oltáron  végezték  vagy  otthon  felállított  „templomi”  oltáron.  Majd  ezekből
fejlődtek ki a kimondottan mágikus darabok.  Később Aleister  Crowley jóvoltából  az oltár  már a mágikus
szertartások központi elemeként bukkan fel, és a felépítése teljesen elkülönül a keresztény hagyományoktól,
ugyanúgy, ahogy a rá kerülő tárgyak is. Így ennek következtében az oltár a gyakorlati mágia nélkülözhetetlen
részévé vált.

Majd Gardneren keresztül hagyományozódott át az oltár a Wiccába. A Wiccában az oltár a szertartások és
rituálék szerves része, mivel erre teszik a hozzávalókat, a rituális eszközöket, melyeknek mind megvan az
előírt helye és szerepe. Majd innen került át a modern boszorkányságba. 
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A  legtöbb  gyakorló  oltára  az  ember  saját  otthonában  található.  Ha  azonban  a  szabadban  végeznek
valamilyen szertartást, akkor ez esetben sokszor ideiglenes oltárokat állítanak fel. Az oltárok célja már inkább
az  istenség  képének,  valamint  a  hozzá  kapcsolható  és  a  neki  kedves  tárgyaknak  és  szimbólumoknak  az
elhelyezésére szolgál, ezzel is megadva minden tiszteletüket az istenek, szellemek vagy az ősök felé. Máshol
viszont az oltár csupán a mágikus eszközöknek az ún. „tároló helye”. Ennek ellenére itt is helyet kaphatnak a
rajta az áldozatok és felajánlások, de ezeket egy idő után leveszik róluk és kihelyezik valahová a természetbe.

Otthoni  oltárnak  tökéletesen  megfelel  egy  komódnak  a  teteje,  egy  asztal,  vagy  polc,  ahogy  tetszik.  A
Publikus  Árnyak  Könyvében  például  a  következőt  olvashatjuk:  „Ahogy  meghúztad  a  kört,  emelj  oltárt.
Bármely asztalka vagy láda megteszi. Legyen rajta tűz (elég egy gyertya) és a könyved.”  Raymond Buckland
szerint a facsapokkal összeerősített  faasztal  vagy láda sokkal  jobb,  de ha az adott  tárgy mégis tartalmaz
valami fém alkatrészt, a sárgaréz még elfogadható. Azonban arra kell ügyelni, hogy ha az oltár előtt akarunk
végezni rituálét,  akkor az (magasságát tekintve) legyen könnyen hozzáférhető (még ülve is) és elég nagy
ahhoz, hogy a rituális tárgyakat könnyedén rá tudjuk helyezni. Továbbá, annyi helyre van még szükség, hogy
a gyertyákat és mécseseket szabadon meg tudjunk rajta gyújtani. Az otthoni oltárokat bárhol felállíthatjuk az
otthonunkban. A legtöbb mai oltár inkább a hálószobában található. Ugyanis egyesek nem igazán szeretik
mutogatni az oltárukat és az azokon lévő dolgokat, mert attól tartanak, hogy mások hozzájuk érnek. Sokan
úgy gondolják, hogy az oltár csak a gyakorlóra és arra az entitásra tartozik, akit megidéz. Míg mások szerint
nem jó dolog az alvóhelyünk közelében felállítani, mert az oltár egyfajta átjáróként, portálként funkcionál a
szellemeknek mi felénk. Erre viszont a legjobb megoldás az, ha az oltáron védelmező szellemeket is imádunk.

Az  oltárokon  helyet  szokott  kapni  egy  adott  entitás  vagy  szellem  (illetve  szellemcsoport),  akinek  a
tiszteletére van felállítva. Mécseseket, gyertyákat és füstölőket mindig égetni kell rajta felajánlás gyanánt. A
rituális, illetve mágikus eszközök is rajta szoktak lenni. Az isteneknek szentelt gyertyák mindig az oltár belső
felében foglalnak helyet. A két tálka, amikben a só és a víz van, azok vannak mindig legelöl. A pentákulum
mindig az oltár közepén van, a többi eszköz pedig körülötte. Továbbá, növényeket, virágokat, kristályokat,
terméseket és egyéb természetes dolgokat is rárakhatnak. Hogy milyeneket, az teljesen változó. Lehet például
az ünnepek vagy évszakok szerint megválogatni őket, vagy olyan dolgokat helyezhetünk rájuk, amelyeket az
adott  isten vagy szellem szeret. De tulajdonképpen bármilyen odaillő tárgyat rárakhatunk. Ha azonban a
szabadban  végeznénk  valamilyen  szertartást,  például  erdőben,  akkor  itt  ideiglenes  oltárokat  érdemes
felállítani.  Ezt  többféleképpen meg  lehet  oldani,  pl.  leterítünk a  földre valami szép  ruhaanyagot  (kendő,
terítő, stb.) és arra teszünk rá mindent; nagy, lapos kőre vagy fatönkre is állíthatjuk őket; magunkkal viszünk
egy kis, hordozható oltárt; de természetesen a földbe szúrt stang is helyettesítheti az oltárt (lásd. A pálca és a
bot).  A  szabadtéri  oltárokon lévő dolgok ugyanazok,  mint  az  előbbieké,  csak itt  be kell  tartani  bizonyos
óvintézkedéseket. Például tűzgyújtási tilalom esetén gyertyát, mécsest vagy füstölőt soha ne égessünk! És úgy
hagyjuk a helyszínt a rituálé után, ahogy előtte volt (csak természetes dolgokat hagyjunk ott felajánlásnak, a
szemetet mindig vigyük magunkkal, stb.).
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A WitchTok-jelenség
Írta: Nakri

2012-ben a pekingi székhelyű ByteDance vállalat alkotta meg a TikTok névre hallgató videomegosztó
közösségi hálózatot. A szóban forgó applikáció pillanatok alatt nagy népszerűségre tett szert és a felkerülő
témák palettáján is egyre több szín jelent meg. Idők kérdése volt, hogy okkult témák üssék fel a fejüket.

A #witchtok jelző alatt kezdtek el az okkult témájú videók megjelenni, és a WitchTok közössége egyre
nőtt. Jelenleg 17.6 milliárd megtekintés van ezen a hashtagen és az ember számára szinte lehetetlen, hogy
megszámolja mennyi videót töltöttek fel rá. 

Az alap elképzelés remek volt. Az interneten egy teret biztosítani, hogy az okkultizmusban érdeklődők
nyugodtan feltehessék a kérdéseiket névtelenül, illetve információkhoz jussanak és maguk is elkezdhessék
tanulni ezt a rendkívül vonzó, vitatott és régre visszanyúló tudományt. Egy jó ideig ez így ebben a formában
működött. Hamarosan tömegek csatlakoztak a közösséghez, rengeteg új profil kezdett el ez alatt a topik alatt
működni. Bár ne tették volna!
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Aki  ma  felnéz  a  Tiktok  ezen  oldalára,  nagyon  sokféle  videóval  találkozik.  Én,  mikor  legutóbb
bemerészkedtem  ebbe  az  elvadult  tartalomdzsungelbe  a  második  videó,  amivel  találkoztam  egy  fiatal,
tizennégy év körüli kislány volt, aki az October Country 1968-as „My girlfriend is a witch” című számára
tátogott egy füstölő előtt. A videó lényege az volt, hogy amikor a leányzó abbahagyta a tátogást, a füstölő
füstje abbahagyta a vibrálást és nagyjából egyenesen kezdett el szállni. Ezzel azt a látszatot akarta kelteni,
hogy képes irányítani a füstöt, de csupán egy vitathatatlan igazságot tárt fel a nagyközönség előtt: „Ha nem
fújkálod a füstöt, akkor az békésen száll a magasba.” De ez még a legkevésbé ártalmas tartalom. 

Sajnos rengeteg itt az összezavaró, hiteltelen forrás, amit tinédzser mestermágusok és varázslónők
terjesztenek. Több ezer videó van, melyekben átkokat, rontásokat mutatnak be. Egy ilyen videóban, amit
láttam, a videó készítője azzal kezdte, hogy: „ezt soha senki ne csinálja meg!” Ennek ellenére videóra vette,
ahogy elvégezi a saját kis rituáléját, majd kitette TikTokra. Ezek után özönlöttek a poszt alá a hozzászólások,
melyben azt közölték a nézők, hogy hálásak hogy ezt megosztotta velük és ők is ki fogják próbálni. 

Miután ezt a videót láttam legalább másfél órán keresztül fogtam a fejem és próbáltam felfogni mi
történik. Elsőnek nyugtattam magam -mindhiába-, hogy ez biztosan vicc, de sajnos mind a készítő, mind a
hozzászólók  komolyan  gondolták.  Az  ehhez  hasonló  mentalitás  vezetett  a  nagy  visszhanggal  rendelkező
botrányhoz, mikor magukat „babywitch”-nek definiáló fiatalok hatalmas őrültségbe kezdtek. 

Az ifjú hölgyek és urak megszállottan akarták megvalósítani a tervüket, több hónapot öltek bele az
előkészítésbe elmondásuk szerint. A hatalmas ötlet nem volt más, mint megátkozni a tündéreket és e mellé
még  magát  a  Holdat  is.  Miután  elmondásuk  szerint  megvalósították  tervüket,  el  is  tűntek  a  WitchTok
színteréről.  A  profiljuk  törlődött.  Remélhetőleg  csak  le  lettek  tiltva  az  oldalról,  de  ez  mutatja,  hogy  a
WitchTok több potenciális Kat Restint gyárthat, akinek tragikus és rejtélyes halála körül szintén hatalmas és
nehezen leülő por kavarodott. A hölgy állítása szerint Papa Legbát kívánta megidézni, majd kiírta Twitter
fiókjára 2020. április 17. napján, hogy látta őt, majd 19.én pánikrohamot kapott fürdőkádjában és megfulladt. 

Láttam  azt  is,  hogy  magukat  wiccának  valló  emberek  jelentik  ki  teljes  biztonsággal,  hogy  a
Háromszoros  visszatérés  és  az  Intelem  is  csak  kitaláció,  hogy  fékezze  a  szabad  akarattal  rendelkező
embereket. Két kérdés merül fel bennem: Ha bármit meg lehet tenni következmények nélkül, akkor honnan
van lelkiismerete az embernek? Annak, aki azt vallja, hogy bármit bármikor meg lehet tenni következmények
nélkül, annak van lelkiismerete? Ezen érdemes elgondolkozni. 

Nyilvánvaló,  hogyha  ez  így  megy tovább,  akkor  vagy  őrültségnek titulálják  a  századok óta  eleve
kérdéses okkultizmus témáját, vagy tragédiához vezet. Azonban hiszem, hogy a helyzet menthető. Ha kellő
mennyiségű hiteles tartalom kerül fel, amely ismeretterjesztő jellegű, illetve megtanuljuk kiszűrni a káros
tartalmakat akkor megelőzhetőek a WitchTok-jelenség destruktív hatásai.

16



Árnyak  –2021 Őszi nap-éj egyenlőség

A seprű  
Írta: Médeia

     Képek: Google

Bevezetés
Seprű  és  csúcsos  kalap:  ha  valahol  meglátjuk  ezt  a  két

tárgyat, akkor egyből a boszorkányság jut az eszünkbe – nem csak
itt Magyarországon, de a világ számos más területén is. De vajon
mi köze a  Wiccának a  seprűhöz?  Tényleg  repülünk rajta?  Mire
használjuk a rituálék során?

Elsősorban  a  fiatalabb  olvasóink  kedvéért  szeretném
mindjárt  a  cikk  elején  leszögezni  azt,  hogy  sem a  tradicionális
Wicca, sem mások nem használják a szó szoros értelmében vett
repülésre  a  seprűt.  Az  elképzelés,  miszerint  a  boszorkányok
seprűnyélen lovagolva közlekednek, a boszorkányüldözések során
keletkezett,  és csupán az inkvizíció agyszüleménye. Azt azonban
nem  lehetne  állítani,  hogy  a  seprűnek  semmi  köze  nincs  a
Wiccához, a boszorkánysághoz vagy akár a repüléshez.

Repülés és repülőkenőcs
A középkori boszorkányperek során a vádlottak többször is állítottak olyasmit, hogy meglovagolják a

seprűket, a gabonakévéket, a borsószárakat, vagy akár a fákat. A seprű azért is kerülhetett különösen szoros
kapcsolatba a boszorkánysággal és a boszorkányhittel, mert ezt az eszközt jellemzően nők használják. Adta
magát  a  vád,  hogy  a  Sátánnal  paráználkodó,  gonosz  nőszemélyek  a  háztartási  tárgyaikat  is  kifordított,
istentelen szándékkal alkalmazzák. A seprűn és egyebeken lovaglás mellett a boszorkányperek leírásaiban elő
szokott kerülni az úgynevezett boszorkánykenőcs vagy repülőkenőcs is. A kenőcskészítés, vagy inkább üstben
kotyvasztás jól beleillett a középkori boszorkányokról kialakult képbe; a varázsszerre a legendák szerint azért
volt  szükségük,  hogy  könnyűvé  váljanak,  és  így  elbírja  őket  az  aerodinamikai  szempontból  szerényebb
képességekkel rendelkező seprűnyél. 

A történet kenőcskészítésről  szóló része igaz is  lehet,  azonban nem szó szerinti  repülésre kell  itt
gondolnunk. A repülőkenőcs feltehetőleg pszichoaktív anyagok, például narkotikus hatású burgonyafélék vagy
anyarozs  hozzáadásával  készült;  minden  bizonnyal  ez  a  gyakorlat  az  eredete  azoknak  a  történeteknek,
amelyek  szerint  a  boszorkányok  bekenik  a  testüket  a  repülőkenőccsel,  és  ennek  a  hatására  misztikus,
álomszerű útra kelnek, amelynek során akár más világokat is meglátogathatnak. Vannak olyan elképzelések
is, amelyek szerint a boszorkányok a repülőkenőcsöt seprős végű eszközökkel kenték magukra, vagy apró
ágakat rágtak, amelyek akár a seprőre is hasonlíthattak, és így kapcsolódott össze egymással a pszichedelikus
utazás és a seprű. Repülőkenőcsöt a modern Wicca nem használ,  a rituálé során megjelenő megváltozott
tudatállapotot droghasználat nélkül érik el, például meditációval, tánccal, énekkel, vagy a kötél és a korbács
alkalmazásával. 
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Miből készül és hogyan néz ki a seprű?
Ahogy  a  legtöbb  witch  eszköz,  a  seprű  is

olyasmi,  ami  a  legtöbb háztartásban megtalálható.
Ennek  praktikus  oka  van:  egyrészt,  a  witchek,
hasonlóan a legtöbb népi mágiahasználóhoz, mindig
is  azt  használták,  amijük  volt.  Másrészt,  mivel  a
legtöbb  házban  van  seprű,  ez  az  eszköz  nem kelt
gyanút; adott esetben akár egy varázspálca faragott
végét is a cirok közé lehet rejteni, ha az ember nem
akarja  felhívni  mások  figyelmét  a  mágikus
tevékenységre. 

A  mágikus  seprű,  hasonlatosan hétköznapi
párjához,  többféle  anyagból  készülhet.  A  nyél
alapanyaga  valamilyen  fa  –  a  kőris  és  a  nyír
népszerű  választások  –,  maga  a  seprő  rész  pedig
készülhet  például  mogyoróágakból,  seprőcirokból
vagy  más  rugalmas  gallyból,  amely  alkalmasak  a
seprésre. 

A seprűt saját kezünkkel is elkészíthetjük. A
nyél  számára  kiváló  alapanyag  lehet  a  kőrisfa,
seprőnek pedig használhatunk mogyorógallyakat. A
gallyakat fűzfakéreggel is hozzáfogathatjuk a nyélhez, oly módon, hogy először vízbe áztatjuk a kérget, amitől
az kitágul; ezután körbetekerjük a mogyorógallyakon, majd hagyjuk megszáradni; a száraz, összezsugorodott
fűzfakéreg így szorosan fogja majd a gallyakat.

Van, aki azt vallja, hogy a mágikus seprűnek alkalmasnak kell  lennie a valódi seprésre is,  hiszen
akkor fog jól működni a szimbolikus eszköz, ha könnyen el tudjuk hinni róla, hogy össze tudja seperni a
piszkot. De van, aki előszeretettel használ kisebb, szimbolikus seprűket, akár az oltár mágikus tisztítására is.
Ezeknek a vége készülhet akár levendulából vagy zsályából is. Ha szeretjük a boszorkányos kinézetű dolgokat,
és nincs okunk rejtegetni a mágikus tevékenységünket, akkor díszíthetjük is a seprűnket – legyen az kisebb
vagy nagyobb darab – faragásokkal, csüngőkkel vagy kristályokkal is.

Ha nem repülünk rajta, akkor mégis mit csinálunk vele?
Bármennyire  is  tipikus  és  jól  felismerhető  witch  eszköz,  a  legtöbb  rituálénak  a  seprű  nem

elengedhetetlen kelléke. Ezzel együtt természetesen jó, ha van, és sokféleképpen lehet hasznát venni. 

A Publikus Árnyak Könyve például Halloween, Tavaszi és Őszi nap-éj egyenlőség, illetve Augusztus
Est  idején  is  ajánlja  a  „pálca,  seprű  vagy  bot”  használatát:  ebből  arra  következtethetünk,  hogy  a  seprű
bizonyos műveletek során helyettesítheti a pálcát vagy botot, főleg, ha idézésről vagy körtánc vezetéséről van
szó.
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Tisztítás
Ahogy  arra  már  utaltam,  a  hétköznapi  seprűhöz  hasonlóan  a  rituális  eszköznek  is  a  tisztítás  a

legfontosabb célja. Mivel a legtöbben nem olyan helyen szoktuk tartani a rituáléinkat, amely kizárólag szent
térként funkcionál, fontos megtisztítani a teret, mielőtt mágikus vagy vallásos tevékenységbe fognánk. Ehhez
nyújthat segítséget a seprű. Van, aki a varázskör egészét körbesepri, és, ahogy a szokványos seprűvel is sokan
csinálják, összegyűjti az energetikai koszt a kör közepén, majd módszeresen kisepri a helyiségből. 

A seprűt az egész ház energetikai tisztítására is lehet használni. Jó ötlet lehet az emeletekről vagy a
padlásról lefelé, és hátulról előre haladva kitisztítani a seprűvel nemkívánatos energiákat a házból, hasonlóan
ahhoz, ahogy a kézzelfogható kosszal is tennénk. Az oltár szimbolikus tisztítását balról jobbra, illetve hátulról
előre irányuló sepréssel végezhetjük el. 

Amikor  mágikus  tisztítást  végzünk,  azt  érdemes  fizikai  tisztításnak  is  megelőznie;  ha  a  rituálé
helyszínét vagy az oltárt por vagy kosz borítja, akkor végezhetünk bármennyi szimbolikus tisztítást, a fizikai
piszok hátráltatni fogja a mágikus vagy vallásos tevékenység kivitelezését.

Termékenységszimbólum
A legtöbb witch eszköz feminin vagy maszkulin jellegű; a pálca, a kard és a tőr inkább férfias, míg a

kehely és a pentákulum inkább nőies. A seprű azonban nem sorolható egyértelműen ide vagy oda. A nyél
ugyanis inkább férfias, míg a seprő nőies szimbólum. A seprű ennélfogva termékenységjelkép is, a férfias és a
nőies minőségek egyesülését szimbolizálja, és a nem-bináris Wiccáknak vagy más pogányoknak is a kedvére
való jelkép lehet.

A seprűn lovaglás vagy ugrálás szerepe a hagyományos népi mágiában valószínűleg az volt, hogy a
felfele ugrálással igyekeztek az emberek megtanítani a termésnek azt, hogy fölfelé kellene nőni, lehetőleg jó
magasra.  Ezt  a  szokást  idézi  a  Publikus  Árnyak  Könyvében  olvasható  jegyzet  a  Beltane  és  a  Lughnasad
rituáléról, amely ezekre az alkalmakra „botokon, seprűkön lovaglást” ajánl: ez a két ünnep nagyjából az őszi
és a tavaszi vetés idején van. 

A seprű termékenységjelkép szerepével függ össze az a szokás is, hogy Wicca kézfogók alkalmával a
házasuló  felek  átugornak  egy  seprűt,  ezzel  jelképezve  azt,  hogy  ettől  fogva  egy  egységet  alkotnak,  és
összefonódik  az  életük.  A  seprűnek  köze  van  a  kapukhoz  és  átjárókhoz  is,  így  a  kézfogó  alkalmával  a
seprűugrás azt is jelzi, hogy a friss házasok egy új életszakaszba lépnek. 

Átjárók és kapuk
A seprű átmenettel  és  átjárókkal  kapcsolatos  funkciója  nem csak az  életszakaszok közötti  váltást

jelezheti, hanem a világok közötti átmenetet is – ennyiben tehát a seprű szimbolikájának mind a mai napig
van  köze  a  boszorkányok  repüléséről  szóló  középkori  történetekhez,  repülőkenőcs  híján  is.  A  seprű
összekapcsolódik az asztrális  projekcióval  és a transzmunkával; a seprűn lovaglással  egybekötött  táncoló,
ugráló  mozgás  része  lehet  a  transzállapot  elérésére  szolgáló rituális  cselekvéseknek is.  Transzállapotban
pedig valóban átélheti az ember azt, hogy olyan, mintha kirepülne a lelke a testéből.
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Doreen Valiente és Gerald B. Gardner, seprűkkel

Védelem
Mivel a seprű kötődik a kapukhoz vagy átjárókhoz, hasznát vehetjük akkor is, ha meg szeretnénk

védeni azt, ami a saját ajtónkon belül van. Az ajtó mellé állított,  cirokkal felfelé fordított seprű védelmet
nyújthat az otthon számára a káros lényekkel szemben; de olyan is van, aki az ágy alá teszi a seprűt, annak
érdekében,  hogy az  távol  tartsa  az  éjjel  kísértő rossz  szellemeket.  Az  oltár  sarkába  is  állíthatunk felfelé
fordított seprűt védelmi céllal.

Érdekesség, hogy a seprűnek a magyar néphit szerint is köze van az átjárókhoz és a védelemhez. A
Magyar Néprajzi Lexikon szerint a seprűk eredetileg nyírfavesszőkből készültek, és a nyírfának tulajdonított
rontáselhárító  hatást  hordozza  a  seprű  is.  Az  ajtó  elé  állított  seprű  egyrészt  jelezte,  hogy  az  emberek
nincsenek otthon,  másrészt  pedig  állítólag  a  boszorkányokat  vagy más rossz  lényeket  is  megakadályozta
abban, hogy belépjenek az ajtón. De alkalmazták a seprűt más esetekben is, például ha a kiscsirkék szemverés
áldozatául estek, a rontás elhárításának érdekében húgyos seprűvel csapkodták meg őket, a megrontott tehén
tejét pedig seprűn fejték át.

Egy modern irodalmi feldolgozás
A  fentiek  ismeretében  érdemes  lehet  elolvasni  Bulgakov  Mester  és  Margaritájának  következő

részleteit  (Szőllősy  Klára  fordításában).  A  jelenetsor,  amelyből  a  részletek  származnak,  többek  között  a
boszorkányok  repüléséről  szóló  népi  hiedelmeket  dolgozza  fel,  és  –  üdítő  változatosságként  –  pozitív
jelentéssel ruházza fel a boszorkányságot. 
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„Margarita szíve olyan hevesen dobogott, hogy nem is bírta mindjárt megfogni az aranydobozt. Mikor
egy kissé legyűrte izgalmát, kinyitotta a szelencét, és sárgás, zsíros krémet látott meg benne, amely - úgy
rémlett  -  mocsárszagot  árasztott.  Ujja  hegyével  a  tenyerébe  kent  belőle  egy  csöppet,  amitől  a  mocsári
növényzet meg korhadó avar illatára emlékeztető szag még jobban megerősödött;  aztán pedig tenyerével
lassan bedörzsölte vele arcát, homlokát. [...]

A krém könnyen kenődött, és úgy tetszett, nyomban el is párolog. Margarita alaposan bedörzsölte
vele az arcát, aztán a tükörbe nézett – és a szelencét egyenest aranyórája üvegére ejtette, amitől az üveg
sugarasan megrepedt. Margarita behunyta a szemét, újra a tükörbe nézett, és harsányan felkacagott.

Csipesszel  kitépkedett,  szélein  cérnaszállá  vékonyított  szemöldöke  megsűrűsödött,  és  arányosan,
feketén ívelt élénkzölddé színesedett szemei fölött. Orrtöve fölött nyomtalanul eltűnt a pici függőleges ránc,
amely  akkor,  októberben  jelent  meg,  amikor  a  Mestert  elveszítette.  Eltűnt  a  sárgás  kis  árnyék  is  a
halántékáról,  meg  az  alig  észrevehető  szarkalábak a  szeme külső  sarkából.  Orcája  finoman kipirosodott,
homloka fehér és sima lett, hajából elmúlt a fodrász kezétől származó göndörség. 

A harmincesztendős Margaritára természettől hullámos fekete hajú, húsz év körüli nő nézett vissza a
tükörből.

Amikor Margarita kedvére kikacagta magát, egyetlen ugrással ledobta magáról köntösét, belenyúlt a
könnyű, zsíros krémbe, és erélyes mozdulatokkal, bőségesen bekente vele egész testét. Bőre nyomban rózsás,
napbarnított színt öltött. Aztán - mintha csak kihúztak volna egy tűt a halántékából – egy csapásra elmúlt a
fejfájás, amely egész nap kínozta, mióta hazajött a parkból; kar- és lábizmai megerősödtek, végül – teste
súlytalanná vált. Felugrott, és a levegőben lebegett, alacsonyan a szőnyeg fölött, azután lassan lehúzta valami,
és újra leereszkedett. [...]

„[A] szomszéd szobában valami koppant, mintha mankó bicegne, s nekiverődött az ajtónak. Margarita
kitárta az ajtót, és a seprű táncolt be rajta, szőrével fölfelé; nyele végével pergő ritmust vert ki a padlón,
aztán nekifeküdt az ablaknak, mintha menten ki akarna szállni rajta. Margarita felvisított elragadtatásában,
és felpattant a seprűnyélre.”
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Felejtsük már el Mabont, avagy az Őszi nap-éj
egyenlőség rítusa

Írta és kép: Saddie LaMort

Néhány évvel ezelőtt ezen újság hasábjain volt már szó erről a kérdésről, de a közszájon az ünnepeink
még mindig (az egyébként avatatlan) Aidan Kelly Green Egg című magazinjában megjelent, teljesen szedett-
vedett kelta neveken forognak. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy a Wicca nem kelta, hanem angolszász
eredetű, a jól  csengő kelta neveket (a Gardner által  "Bealtine"-nek írt Beltane kivételével) csak 1973-ban
ragasztották a Sabbatokra, és a nyolcvanas években terjedt el,  amikor kitört a kelta-láz, és mindenről (a
Wiccáról is) megpróbálták bebizonyítani az ír eredetet. 

Az  Őszi  nap-éj  egyenlőség  a  Wicca  vallásába,  mint  tudjuk,  Ross  Nichols  druidái  révén jutott  be.
Gardner  első,  a  Wiccáról  szóló  könyvében  nem  is  említi,  és  a  másodikban  is  csak  futólag.  Ünnepünk
természetesen nem a Napról szól, bár az szimbolikusan jelen van a publikusan is elérhető szövegekben; mi
ekkor a halálra való felkészülést ünnepeljük, az Évkör Végső Rítusait. Tudjuk, hogy a Fény most visszatér a
Halál birodalmába, de ott marad, mint mag, hogy később újra szárba szökkenhessen, ahogy minden más is
teszi a Természetben. 

„Búcsúzunk  tőled,  Ó  Nap,  mindig  visszatérő  fény.  A  rejtett  Isten,  ki  mindörökké  jelen  van.  Eltávozik  a
fiatalság  földjére,  ahol  trónusán  ülve  uralkodik,  bírája  Isteneknek  és  embereknek.  A  levegő  seregeinek
agancsos vezére. Ahogy a kör szélén láthatatlan állnak a Külső Terek Hatalmas Urainak alakjai, úgy rejtezik ő,
„a bennünk rejlő Úr”, úgy rejtezik a magban, a frissen aratott gabona magvában, a hús magvában, a földbe
rejtve, a csillagok csodás magvában. „Élet van benne, s az élet az emberek fénye”, az, mi soha nem születik és
soha meg nem hal. Ezért a Wicca nem sír, hanem örvendezik." 
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Egyszemélyes Őszi nap-éj egyenlőség rituálémenet
Berkano Wicca Tradíció

Írta: Sophie LaMort
Kép: Google

Kellékek:
– Gyertya: 4 égtájgyertya, egy ezüst színű gyertya az istennőnek, egy arany színű az istennek, igény

szerint elhelyezhetünk több gyertyát is az oltáron.
– Pentákulum: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek.

Végső esetben kartonból is készülhet.
– Rituális  tőr:  ha  nincs,  helyettesíthetjük  az  ujjainkkal.  Nyújtsuk  ki  mutató-  és  középső  ujjunkat,

szorítsuk őket össze, és használjuk ezt a kéztartást, amikor a rituális tőrt használnánk
– Pálca: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek
– Kehely
– Edény sónak és víznek
– Tálka a süteménynek
– Bor
– Sütemény
– Víz
– Só
– Füstölő 
– Igény szerint szezonális dekoráció: tobozok, makkok, faág, kukorica, őszi virágok stb.

Rituálémenet:
1. Megtisztulás:  Rituálé  előtt  vegyél  tisztító  fürdőt,  vagy zuhanyt.  Amennyiben ez  nem megoldható,

mosd  meg  az  arcodat,  kezeidet  –  legvégső  esetben  tisztulj  meg  energetikailag,  vizualizálj  egy
energiaspirált magad köré, ami megtisztítja az aurádat.

2. Kör meghúzása rituális tőrrel: az óramutató járásával megegyezően tegyél egy teljes kört az oltár
körül, miközben a tőrrel „megrajzolod” a kört.

3. Tisztítás  vízzel  és  sóval:  Szenteld  fel  a  sót  és  vizet.  Érintsd  meg  a  vizet  a  tőrrel,  és  mondd:
„Megtisztítalak, ó víznek teremtménye, hogy vess ki magadból az illúziók világa szellemeinek minden
tisztátalanságát és szennyét, hogy ne árthassanak nekem, Aradia és Kernunnosz neveiben.”
Érintsd  a  tőrt  a  sóhoz  és  mond:  „Aradia  és  Kernunnosz  áldása  legyen  eme  sóból  lévő  
teremtményen,  és  minden  gonoszság  és  nehézség  távolíttassék  el,  és  minden  jó  jöjjék,  mert  
nélküled  az  ember  nem  élhet,  amiért  megáldalak  és  megidézlek  téged,  hogy  segedelmemre  
lehess.”
Tedd a sót a vízbe. Hintsd szét a szentelt vizet.

4. Tisztítás tűzzel: Gyújtsd meg a gyertyákat, a füstölőt és mondd: „Megtisztítalak téged, ó tűz 
teremtménye, hogy minden fantazma távozzék tőled és ne árthasson vagy téveszthessen meg 

semmilyen módon, Aradia és Kernunnosz nevében.” 
5. Nyilvánítsd ki a rítus célját. Ennek a rítusnak Augusztus est megünneplése a célja, de amennyiben a 

rituálé során szeretnél más mágiát is végezni, azt is tedd hozzá itt.
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6. Rituálé fő része: Fordulj az oltár fele és mondd:
„Búcsúzunk tőled, Ó Nap, mindig visszatérő fény. A rejtett Isten, ki mindörökké jelen van. Eltávozik a
fiatalság  földjére,  ahol  trónusán  ülve  uralkodik,  bírája  Isteneknek  és  embereknek.  A  levegő
seregeinek agancsos vezére. Ahogy a kör szélén láthatatlan állnak a Külső Terek Hatalmas Urainak
alakjai,  úgy  rejtezik  ő,  „a  bennünk  rejlő  Úr”,  úgy  rejtezik  a  magban,  a  frissen  aratott  gabona
magvában, a hús magvában, a földbe rejtve, a csillagok csodás magvában. „Élet van benne, s az élet
az emberek fénye”, az, mi soha nem születik és soha meg nem hal. Ezért a Wicca nem sír, hanem
örvendezik." 

Itt végezheted el a többi mágikus munkát is, ha van ilyen.
7. Sütemény és bor:

Fogd a kezedbe a bort, és mondd: 
„Az Istennő tiszteletére iszom ezt a bort”. 

Igyál.
Fogd a kezedbe a süteményt, és mondd:

„Az Istennő tiszteletére eszem ezt a süteményt”
Egyél.

8. Ha mindennel végeztél, köszönd meg az entitások jelenlétét. Például mondd:
„Istenek, szellemek, minden entitás aki jelen volt, köszönöm, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel. Most

menjetek ha mennetek kell, de maradjatok ha akartok.
9. Kör megnyitása: Fogd a tőrt a kezedbe, majd szakítsd meg vele a kört, és közben mondd:

„A rituálénak vége, a kört megnyitom.”

A rituálénak itt vége. Érdemes leírni a tapasztalatainkat, meditálni, vagy folytatni az ünneplést. 

***

A fenti rituálé nem egyezik meg a Berkano Wicca Tradíció publikus eseményein használt rituálémenettel.
Alapjául  a  Publikus  Árnyak  Könyve  szolgált,  mely  a  Berkano  Wicca  Tradíció  honlapján  található  Saddie
LaMort fordításában. A rituálémenet szabadon felhasználható a Berkano Wicca Tradíció megjelölésével.
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Életrituálék
Írta és kép: Saddie LaMort

Mikor a Wiccáról olvasunk, rengeteg információt találunk az
Évkör nyolc Sabbatjáról, említés szintjén az avatásokról, alig valamit
az  Esbatokról  (melyek  egy  Hold-alapú  vallás  esetében  evidens
módon fontosabbak), az Életrítusokról pedig, melyek az emberi élet
fontos  pontjait  hivatottak  jelezni,  minden  könyv  mélyen  hallgat.
Teszi  ezt  annak  ellenére,  hogy  minden  pogány,  tradicionális,
természetközeli  közösség  megülte  ezen  ünnepeket.  Lássunk  hát
néhány  Életrítust  példaként,  melyeket  celebrálhatunk  mágikus
módon!

Születés
Természetes  módon  az  első  ünnep,  mely  a  fátyol  ezen  oldalára  érkező  újszülöttre  hatást  tud

gyakorolni, a születés rítusa. Ez természetesen történik meg, és önmagában mély, spirituális jelentőséggel
bír, de gyakran pogány szülők rituáléval is megerősítik ezen esemény fontosságát. 

Hagyományosan  észben  tartják  az  ünneplők,  hogy  az  új  jövevény  Nyárföldről  érkezik  egy  olyan
helyre, ahol létezik fájdalom, betegség és halál, ezért jó tanácsokat, és olyan szerencsehozó, betegség elleni,
illetve általános védelmező tárgyakat adnak a kicsinek, melyek segítenek az első időszakot túlélni. 

A rítust a születés után közvetlen tartják – a szülőágyat veszik körbe a szokásos módon meghúzott
körrel, s ezen belül járulnak a csecsemő elé a szülők által választott résztvevők. A rítus általában a lehető
legrövidebb,  s  utána  rögtön  távoznak  is  a  celebránsok,  gyakorta  más  áldozat  (pl.  Sütemény  és  Bor)
bemutatása nélkül. 

Névadó
Szintén egész kicsi gyermekek rítusa a Névadó. Az ősi kultúrák gyakorta gondolták a nevet mágikus

hatalommal bíró dolognak, ugyanakkor a név olyan dolog, melyet ki kell érdemelni; ezért a kisgyermekek
ideiglenes nevet kaptak, ami védte őket, és utat mutatott nekik, míg saját jogon szerezni tudtak maguknak. 

A modern korban a „név megszerzése” az avatás elnyerése, hiszen ennek során kapja meg az ember
azon  nevet,  mely  teljes  mágikus  potenciálját  hordozza;  a  gyermeket  azonban  az  abrahamita  vallásokkal
ellentétben nem akarjuk befolyásolni, illetve elköteleztetni semmilyen út mellett. A Névadón kapott név ezért
pusztán védelmi, és a hétköznapi élethez útmutató funkciókat lát el. Mivel nem teljesen mágikus ez a név,
ezért teljesen nyugodtan megkaphatja a gyermek az anyakönyvezett nevét is a rítuson. 

A  szokásos  módon  meghúzott  körben  a  két  kijelölt  Névadószülő  (akik  a  szülők  halála  esetén  a
gyermek  gyámságát  végzik  majd,  s  kik  mentor  szerepet  is  játszanak  az  életében)  és  a  mundán  szülők
körbeállják a gyermeket. 
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A Névadók rövid beszédet tartanak, melyben köszöntik a gyermeket, és megígérik, hogy segítik útján,
majd közösen kinyilvánítják a nevét (például „Neved mostantól legyen köztünk [N.N.]”. Ezután az ünnep
többi meghívottja egyesével a gyermek elé járul, és ajándékokat adnak (ezek lehetnek játékok, amulettek,
áldások,  vagy egyszerű jókívánságok),  s  mindenki az új  néven üdvözli.  A Sütemény és  Bor rítusa alatt  a
gyermek is kap valami korához illő enni- és innivalót; ha kora engedi, legalább valami pürés szilárd ételt, ha
nem, akkor simán (anya-)tejet, vagy formulát. A kör megnyitása a szokásos módon történik. 

Felnőtté válás
Minden  gyermek  eléri  egyszer  a  felnőttkort,  s  ezzel  hatalmas  változások  állnak  be  az  életében.

Innentől egyik részről joga van dönteni, másrészt viszont a döntéseinek felelősségét fel kell tudnia vállalni.
Egyes népeknél ilyenkor több száz vágást ejtenek a fiatal  testén,  vagy (pl.  a Xhosa törzsben) kezdetleges
késsel körülmetélik, s ha túléli, férfinak tekintik. 

A  modern  pogány  hagyományokban  általában  egy  év  egy  napig  készül  az  ifjú,  és  szimbolikus
feladatokat kell megoldania, amellyel rátermettségét bizonyítja – egy erdőből ki kell találnia egyedül, főznie
kell, kimosnia saját és szülei ruháit, egyszóval olyan dolgokat véghezvinni, melyekkel megmutatja, hogy képes
helytállni felnőttként a társadalomban. 

A próbatételek után este a (más szempontokból  szokásos módon épülő)  kört  már a fiatal  felnőtt
húzza, melynek közepén az idősek befogadják a közösségbe (ezzel nem kötelezi el magát azonban semmilyen
spirituális irány mellett, ez nem avatás!), ő pedig rövid beszédben megköszöni ezt, s ígéretet tesz arra, hogy a
közösség hasznos, segítőkész tagja lesz. A Sütemény és Bor rítusán itt már mindenképp bort fogyaszt. A kör
lebontása a szokásos módon zajlik. 

Transzformáció
Egyes személyek dönthetnek úgy, hogy nem értenek egyet azzal, amit születésükkor az orvos a lábuk

közé vetett futó pillantással predesztinált. A modern pogányság jelentős része úgy gondolja, az embereknek
joguk van a tökéletes önazonossághoz, s hogy olyan módon nyilvánítsák ki önmagukat, ahogy az legbelsőbb
énjükből  fakad.  Akik  úgy  érzik,  ezen  átalakulás  az  ő  útjuk,  gyakran  igényelnek  egy  Életrituálét  ezen
transzformáció  megkezdéséhez,  vagy  befejezéséhez  –  levetik,  eltemetik  régi,  talán  hamis  énjüket,  és
újjászületnek  a  valódi  önvalójukban.  Mivel  ezen  Életrituálé  teljesen  személyfüggő,  így  minden  celebrált
rituálé egyedi lesz,  gyakran felhasználva az átalakuló kívánsága szerint  a Végső Rítusok,  a Búcsúztató,  a
Születés,  és  a  Névadó  tetszés  szerinti  elemeit  –  ennél  többet  azonban  nem lehet  erről  a  szent  rítusról
mondani. 

Kézfogó
Aki szerencsés, meg fogja találni az(oka)t,  az ember(eke)t,  akivel, akikkel le akarja élni az életét,

hosszú távon közösen tudnak gondolkodni, saját családot, közösséget akarnak létrehozni. Nem véletlen, hogy
ennyire tágan fogalmazunk: a legtöbb pogányság elfogad minden társadalmi nemet, szexualitást és kapcsolati
formát,  amíg  az  beleegyezésre  képes  felnőttek  közt  köttetik  (nem  tudjuk  eleget  hangsúlyozni,  hogy  a
pedofília,  a  bestiofília,  illetve  a  tárgyak  fetisizálása  esetén  az  egyik  fél  nem  beleegyezésre  képes,  ezért
számunkra semmilyen módon nem elfogadható az ilyen dolog).
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Ennek  eredményeképp  a  Wicca  /  pogány  esküvő  feltétele  pusztán  az,  hogy  felnőttek  kössék,  és
mindenki, aki részese, jelen legyen (szívesen összeadunk pl. három férfit, két nőt és négy enbyt egymással,
feltéve, hogy mindannyian, és mindannyiuk egyéb házastársai is jelen vannak a körben, és beleegyeznek –
isteneink számára fontos a szabadság, de nem állhatják az esküszegést). Kézfogót lehet próbaidőre is kötni,
ekkor egy év egy nap után felbomlik,  ha minden részes meg nem erősíti.  Akik biztosak magukban, azok
viszont köthetik erre az életre, több egymást követő életre, vagy akár örökre is. A szokásos körvetés után a
rituálé  vezetői  pár szót  szólnak a  kézfogó szentségéről  és  jelentőségéről,  majd  minden összekapcsolandó
elmondja ígéreteit, személyes kiegészítő esküjét a többiek felé. Ezután a rítusvezetők felhúzatják a gyűrűket
minden eskütevő ujjára, egymáshoz kötik a kézfogót kérők kezét, s elmondatják velük az istenek felé teendő
esküt (több életre, vagy örökre kötött házasságnál gyakran az „a halál nem választ el, csak a szerelem hiánya”
formulát használva). A szalagot leoldják, s kinyilvánítják, hogy papi hatalmuknál fogva az eskütevők innentől
házastársaknak  vannak  nyilvánítva,  mindenki  megcsókolhat  mindenkit.  Az  öröm  és  gratulációk  után
áldozatot mutatnak be, majd lakoma következik, mely gyakran egész éjjel tart a körben, gyakorta máglya,
vagy tábortűz bevonásával, s csak reggel bontják le a Templomot. 

Fogantatás
Apró, de fontos életrítus tud lenni, mikor új élet érkezéséről értesül az életadó. A rituálé ilyen esetben

általában egyszerű – a szokásos körhúzás után jóslások jöhetnek, melyekkel a születendő gyermek alapvető
jellemzőit,  illetve esetleg kívánt nevét igyekeznek megtudni,  majd áldozat következik az isteneknek, hogy
segítsék  a  gyermek  lépteit  biztosan  vezetni,  hogy  erősen  és  egészségesen  lépjen  majd  át  a  Fátyol  ezen
oldalára. Ezt áldozat követi, majd a kört a szokásos módon nyitják meg. 

Végső Rítusok
Ha az ember tudja, hogy nincs már sok ideje hátra, gyakran segítséget jelent számára, ha elrendezi

dolgait az istenekkel, mielőtt a Nagy Útra lépne. Ilyenkor a Wicca jó tanácsokkal látja el, s szent olajjal segíti
az átkelést. Ilyenkor a legritkább esetben húzunk kört, az intimitást és biztonságot a Hatalmas Anya és az
Agancsos  Úr  közelsége  adja  meg.  Illendő  az  útikalauznak  végig  a  távozó  mellett  maradni,  nyugtatni  és
átsegíteni őt a küszöbön, s a másik oldalon is szemmel tartani, míg az ottaniak érte nem jönnek. 

Búcsúztató
A Végső Rítus a haldoklónak szól, a Búcsúztató viszont a még élőknek – ilyenkor megünnepeljük, hogy

családtagunk  velünk  volt  és  élt,  s  bár  sajnáljuk,  hogy  ebben  a  formában  már  nem  látjuk  többet,  de
örvendezünk,  hogy  visszatért  Nyárföldre,  ahol  nincs  több fájdalom,  nincs  öregség,  nincs  kényszer.  Mivel
mindenki másképp szeretné, ha levetett testét végső nyugalomra helyeznék, nehéz általános rituálémenetet
meghatározni – a Kört gyakran a nyitott sír köré húzzák meg, vagy a parton, ahol sírhajó horgonyoz, illetve
ahova a hamvak kerülnek. A rítus résztvevői búcsút mondanak, majd a testet aláengedik, a hajót eloldozzák, a
hamvakat a szélbe szórják. Mindenki búcsút int a távozónak a maga módján, majd ünnep következik. Áldozat,
hogy következő életünkben is egymáshoz közel szülessünk, s ismerhessük, s szerethessük egymást újra; majd
lakoma, jellemzően „életet tartalmazó”, tehát alkoholtartalmú italokkal. A vigadalom gyakran egész éjjel tart,
és ez nem téves szó rá – félelem nélkül lépünk át a másik oldalra, mert tudjuk, hogy Nyárföldön találkozunk.
„Ezért a Wicca nem sír, hanem örvendezik.” (Publikus Árnyak Könyve)
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Berkano a COVID idején
Írta: Daphne és Taus

Képek: Daphne

A koronavírussal másfél éve élünk együtt, és mindenki legnagyobb bánatára, az előrejelzések szerint
még sokáig velünk marad. Sajnos fenekestül forgatta fel mindannyiunk életét, és csoportunk tevékenységeit
sem kímélte. Ebben a cikkben egy kis betekintést nyújtok a Berkano mindennapi működésébe, és hogy erre a
vírus milyen hatással volt.

Nyílt ünnepek
Egyik  célkitűzésünk,  hogy  a  Wiccát  elérhetővé  tegyük  az  érdeklődők  számára,  ünnepeinket  úgy

szervezzük, hogy látogathatóak legyenek. A koronavírus miatt sajnos korlátozták a rendezvények létszámát,
és megfelelő távolságtartással nem igazán megvalósíthatóak az ünnepi rituálék. Annak érdekében, hogy ne
veszélyeztessük senki egészségét, azt a döntést hoztuk meg, hogy amíg a járványhelyzet nem teszi lehetővé,
addig nem tartunk nyílt ünnepeket. Így sajnos sok eseményünk elmaradt.

Wiccafé – Pub Moot
Az  ünnepeken  túl  igyekszünk  kötetlen  beszélgetésekkel,  illetve  előadásokkal  is  segíteni  az

útkeresőket. A vírushelyzet alatt a Wiccafé néven futó eseményeinket szerencsére át tudtuk helyezni az online
térbe.  Discord  szerverünkön  (melyre  az  alábbi  link  segítségével  csatlakozhattok:
https://discord.gg/Zj86CMpqf4 ) több alkalommal rendeztünk Wiccafét, melyekbe a Berkano Hollandiában
élő tagjai is be tudtak kapcsolódni, és főpapunk Saddie is több előadásban részesített minket. Ugyanakkor
fontos  megjegyezni,  hogy  a  Wicca  alapját  a  személyes  kapcsolódás  adja,  amit  a  legtökéletesebb  online
platform sem pótolhat. Wiccafé eseményeink mostantól Pub Moot néven kerülnek meghirdetésre.

Tanítás
A  Berkano  tanfolyamait  a  járványhelyzet  előtt  rendszeresen  meghirdettük,  így  Tradíciónk

folyamatosan új személyekkel bővülhetett. A tanfolyam alatt viszont a tanulóknak heti egyszer találkozniuk
kell,  ezért  sajnos  szüneteltetnünk  kellett  képzésünket,  a  járványhelyzet  csillapodásáig.  Szerencsére
szeptemberben végre elindulhatott a következő tanulócsoport, és reméljük, hogy a koronavírus lehetővé teszi
további csoportok elindítását a jövőben.

Árnyak magazin 
A járvány talán egyedül az online megjelenő Árnyak magazint kímélte. Sophie LaMort, a főszerkesztő,

és a cikkírók azon dolgoznak, hogy érdekes témákat hozzanak minden, az ünnepeken megjelenő számba.
Természetesen  a  magazin  nonprofit,  így  a  cikkekért  senki  nem  kap  fizetést,  ugyanakkor  a  beérkező
adományokat  fordítási  jog  megvásárlására,  tárhely  fenntartására,  Berkano  események  szervezésére
fordíthatjuk. Így kérjük, aki teheti, támogassa a Berkano Wicca Tradíciót és az Árnyak magazint.
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Első események a korlátozások visszavonása után

Nyílt rituálék
Mint azt már korábban említettük, a korlátozások miatt a rendezvényeink elmaradtak, és ez alól a

nyílt  rituálék  sem  voltak  kivételek.  Ezért  a  karantén-időszak  alatt  magányos  jellegű  rituálékat  tudtunk
végezni otthon. Ezért is támadt az az ötlet, hogy az ünnepek alkalmából egyéni rituálék is jelenjenek meg az
Árnyak magazin számaiban (és ez azóta is tart). Nagyon sokáig kellett várnunk, amíg végre lehetőségünk
nyílt arra, hogy újra elkezdjünk nyílt rendezvényeket, illetve rituálékat tartani.

A nyári  napfordulón a Berkano Tradíció  tagjai  (avatottak és  tanulók) tartottak egy privát jellegű
csoportos rituálét, hogy visszaszokjanak a csoportos rituálézáshoz. Igaz nem voltunk sokan, de úgy gondoltuk,
hogy kezdésnek nem is rossz. Ekkor döntöttük, hogy a következő ünnepi rituálé már legyen nyilvános.

Eljött  az  Augusztus-est,  ez  a  rituálé  már  nyilvános  volt.  A  Mátyás-hegyet  választottuk  a  rituálé
helyszínének. Rajtunk kívül csak egy pár ember volt ott, mint érdeklődők, de ez a karantén-időszak után
kezdetnek nagyon jó volt. 

Aznap délutánra esőt mondtak, és nagyon úgy látszott, hogy mindjárt esni fog. Bíztunk benne, hogy
nem a rituálé közepén fog ránk szakadni az ég, és nem is. Az eső nem sokkal a rituálé után kezdett el esni
(már korábban is előfordult ilyen).

A workshop a rituálé végén eléggé necces volt, mert hiányzott néhány kellék hozzá. Éppen ezért azt
találtuk ki, hogy amit hoztunk (kukorica, növények meg egy kevéske sütemény a rituáléról), azt rátettük egy
sziklára  a  tisztás  végén,  felajánlás  gyanánt  a  hely  szellemeinek  és  szépen  elrendeztük  azokat  rajta.  A
többieknek tetszett ez az ötlet és örültek, hogy ők is segíthettek benne. Nagyon tetszett nekik a rituálé, és
miután elhagytuk a helyszínt, érdeklődni kezdtek a tanfolyamról, hogy hogyan működik, mik a feltételek és az
elvárások, mikor indítunk tanulócsoportokat, stb. Mi pedig válaszoltunk a kérdéseikre.

Képek a rituáléról:
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Berkano tagok az oltárral

Wiccafé
A Covid utáni első élő Wiccafét egy héttel  az Augusztus-esti  rituálé előtt tartottuk meg. Bár csak

négyen  voltunk  ott.  Terveztünk  egy  csoportos  játékot  is,  de  az  alacsony  létszám miatt  ez  lehetetlennek
bizonyult.  Így  csak  beszélgettünk,  sok  mindenről,  mint  például  a  Wiccáról,  hogy  hogyan  jutottunk  el  a
Berkanohoz, meg természetesen a mindennapos dolgokról. De ennek ellenére nagy öröm töltött el bennünket,
hogy élőben is találkozhattunk egymással, nemcsak online.

Bár igen kevesen voltunk mind a Wiccafén, mind a nyílt rituálén, összességében annyit lehet erre
mondani,  hogy  nem  voltak  rosszak  az  események  így  a  COVID  után  elsőre.  A  lényeg,  hogy  jól  éreztük
magunkat.
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A workshop A helyszín
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