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A Boszorkány-rejtély
Fordította: Saddie LaMort

Teliholdnak éjjelén
A rejtélyt kántálom én

Világ szegleteiből
Hívásomra erő jő

Föld, Levegő, Víz és Tűz, 
Munkám útján vágyam űz
Pálca, Pentákulum, Kard, 
Jöjj, és szavaimat halld!

Kötél, Füst, Korbács és Kés, 
Életerő-ébresztés

Varázspenge-hatalom, 
Bűbájom így hajlítom

Üljétek a Varázsnászt, 
Agancsos Éji Vadász

Csillagos Menny Úrnője, 
Hatalmat adj erőmnek

Hold és Nap hatalmával
Varázst szövök hangommal

Erőm tengeren, s hegyen
ÍGY AKAROM, ÍGY LEGYEN
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Danuvius  
A közelünkben élő természetfeletti

Írta: Medeia

A  modern  neopogány  közösségben  az  utóbbi  években  egyre  nagyobb  hangsúlyt  kap  az  a
szemléletmód, hogy érdemes kiaknáznunk a saját otthonunk, környezetünk és kultúránk nyújtotta mágikus és
vallási lehetőségeket. A gondolat, hogy nem távoli, idegen istenekkel vagy szellemekkel ismerkedünk, hanem
a saját gyökereinket fedezzük fel, biztonságérzetet adhat az embernek, aki esetleg elveszettnek érzi magát a
spirituális csoportokat elöntő információtengerben.  Azért is  lehet biztonságos és megnyugtató választás a
saját fizikai vagy kulturális környezetünk mágikus-vallási vonatkozásait tanulmányozni, mert valószínűleg
értjük az írásos források nagy részét, hozzáférünk akár szájhagyomány útján terjedő információkhoz is, és
kisebb  az  esélye  annak,  hogy  szerencsétlen  módon  értelmeznénk  félre  valamilyen  kultúraspecifikus
információt.

Sőt, az otthonunk isteneivel vagy szellemeivel valószínűleg olyan közvetlen, kézzelfogható dolgok is
összekapcsolnak  bennünket,  amelyek  távoli  vidékek  isteneivel  nem.  A  környezetünkben  élő  entitásokat
lehetőségünk van fizikailag is megközelíteni, és konkrét interakcióba lépni velük – egy szent hegyre felmenni
és  a  hely  szellemével  időt  tölteni  merőben  más  élmény,  mint  csupán  otthon  meditálni  vagy  felajánlást
bemutatni neki.

Ilyen lokális, helyi isten Danuvius (más írásmód szerint Danubius) is, akiről a cikkem szól – ő maga a
Duna  folyó.  A  szöveg  alábbi  része  két  szakaszra  oszlik:  először  bemutatom  magát  Danuviust  és  rövid
összefoglalóját  adom a róla  szóló  forrásoknak,  majd leírom azt  is,  hogy  a  mi az,  amit  a  vele  kialakított
kapcsolat révén megtudtam.

Folyó, város és ember

Ha belegondolunk, egy folyó és az azt megszemélyesítő folyóisten tisztelete magától értetődő dolog
azok számára, akik a parton vagy a közelben élnek. A folyó vize nem más, mint élet. A víz elsősorban ivóvíz,
létfeltétel  emberek  és  állatok  számára.  Sőt,  alkalmas  arra  is,  hogy  öntözzük  a  környező  földeket,  halat
foghatunk  benne,  utazhatunk  rajta.  Nem  véletlen,  hogy  a  nagy  ókori  civilizációk  városai  folyópartokon
épültek.

Ezzel magyarázható az is, hogy amikor az ókori görögök egy-egy poliszról beszéltek, sokszor nem a
város  nevét  említették,  hanem az  azon átfolyó  vízét.  A  folyóvizet  egyébként  is  könnyű élőlénynek látni:
fodrozódik  és  örvénylik,  a  partokat  nyaldossa,  a  szintje  emelkedik  és  süllyed,  szelíd  hullámokat  vet  a
napfényben  és  háborog  a  viharban.  Mivel  a  víz  és  a  körülötte  élő  emberek  élete  összekapcsolódik,
természetes,  hogy az  ember  el  akarja nyerni  a folyóisten jóindulatát.  Az  ember,  a  víz  és  a város szoros
összefonódásával  magyaráznám azt is,  hogy a római korban miért  vertek a folyóistenek képével  díszített
pénzérméket és miért áldoztak nekik uralkodók. A város vagy az ország vezetőjeként az ember jóban akar
lenni a helyi folyóvízzel, hiszen ez nem csak alapvető létfeltétel, de fontos kereskedelmi és katonai útvonalak
alapja is.
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Képi források

A fentiekből következik az is, hogy az ókorban tisztelt folyó-, sőt vízistenek általában hasonlítanak
egymásra. Néha egy-egy ábrázolásról is nehéz megmondani, hogy pontosan ki van rajta, főleg, hogy a képek is
sokszor hivatalos, formális kontextusban születtek, amelyben elvárás is volt az, hogy az alkotás megfeleljen
bizonyos vizuális sémáknak. Így például,  hacsak nincs egy-egy ókori pénzérmére rávésve az isten neve –
egyébként ismerünk DANUVIUS feliratú érmét –, akkor nehéz lehet azonosítanunk az illetőt. A folyóisteneket a
római pénzérméken és domborműveken egyébként általában meztelen vagy félmeztelen, felnőtt férfiakként
ábrázolják,  amint  a  vízparton  fekszenek  vagy  kiemelkednek  a  habokból.  Kibontott,  hosszú  hajukba  és  a
szakállukba  is  vízinövények  fonódnak,  és  van,  aki  a  kezében  esetleg  amforát  tart,  amelyből  vizet  önt  a
folyóágyba. Ennek a klasszikus képnek egyébként gyönyörű adaptációja a Duna forrásánál ma látható modern
bronzszobor.

Ilyen attribútumokkal láthatjuk Danuviust Traianus és Marcus Aurelius győzelmi oszlopain is – már
amennyiben valóban őt ábrázolja mindkét dombormű, ugyanis a Traianus oszlopán látható isten éppenséggel
a római Neptunus is lehet (Kovács, 2017; Rendic-Miocevic, 2012), akinek tengeri aspektusa mellett folyó- és
forrásisten szerepe is volt.
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A  Danuviusszal  kapcsolatos  kutatást  nem  könnyíti  meg  az  sem,  hogy  a  folyóhoz  nem  csak  egy
istenalak kapcsolódik: Hésziodosz Theogóniájában Ókeanosznak és Tethisznek van egy Isztrosz nevű fia – ő
az, akit a dákok Ister néven ismertek. Ez az isten nem pontosan azonos Danuviusszal, de nagyon közel áll
hozzá,  ugyanis  az  e  néven  ismert  folyó  nem más,  mint  a  Duna  alsó,  Vaskapu-szoros  és  a  delta  közötti
szakasza.  Vannak  arra  utaló  adatok,  hogy  a  két  istent  bizonyos  területeken  egynek  tekintették,  máshol
azonban nem ez volt a helyzet.

A  Danuviusról  alkotott  fenti  képet  érdemes  még  kiegészítenem  azzal,  hogy  a  római  történetíró,
Martialis ír a Duna „hűtlen szarvairól”, elképzelhető tehát, hogy – legalábbis bizonyos területeken – szarvas
istenként tekintettek Danuviusra.  Az istent a gótok is ismerték,  és bosszúállónak nevezték – feljegyzések
alapján Gainas gót parancsnok még rómaiakat is feláldoztatott a folyónak. 

Ezen kívül  egyébként nem találtam arra vonatkozó
feljegyzést,  hogy  mit  áldoztak  Danuviusnak  a  hívei,  így
aztán  csak  találgatni  tudok  erre  vonatkozóan.  Az  antik
római  vallásgyakorlat  elkülönítette  mennybéli,  illetve  a
földi  vagy  föld  alatti  isteneket,  és  más-más  rituálékat
mutatott be nekik. Ezek közül Danuvius minden bizonnyal
az utóbbi kategóriába tartozik, hiszen a folyó itt a földön
folyik, és a víznek legalább annyi köze van a halálhoz, mint
az  élethez  –  gondoljunk  csak  a  folyóba  fulladó,  az
öngyilkos  vagy  a  meggyilkolt  és  a  vízbe  dobott
szerencsétlenekre.  Ha  tehát  Danuvius  földi  isten,  akkor
feltehetőleg  éjszaka  áldoztak  fel  neki  valamilyen  sötét
színű  állatot,  például  marhát.  Ezt,  miután  leölték,
valószínűleg  teljes  egészében  elégették  –  ez  az  áldozati
forma a  holocaustos,  amelyet értelemszerűen nem követ
áldozati  lakoma,  hiszen  az  összes  húst  felemészti  az
áldozati tűz. Ennek a gyakorlatnak az volt az oka, hogy a
rómaiak  nem  tartották  szerencsésnek  azt,  hogy  valaki
alvilági  istennel  vagy  halottal  osztozzon az  ételén.  Ezen
kívül  kisebb  áldozatokat  is  szokás  volt  bemutatni  az
isteneknek:  a  legtöbb római isten  kedvelte  a  füstölő-  és
boráldozatot  is.  A  kisebb  házi  istenek  emellett  szívesen
fogadták a gabonafüzéreket és a mézsüteményeket, illetve
lépes  mézet  is  –  azonban  ilyesmit  Danuviusnak
valószínűleg nem áldoztak, hiszen az ő imádata az állami
kultusz része volt.

Ami  Danuvius  szigorú  értelemben  vett  pannóniai
vonatkozásait illeti, az istennek három oltára áll az országban. Ezek körül az első a Hajógyári-szigeten, a régi
római helytartói palota területén emelkedett valamikor. Ez és a másik két oltár is a hivatalos római kultikus
apparátus része, úgyszintén politikai vezetők emeltették őket.
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Személyes tapasztalatok

A  továbbiakban  a  Danuviusszal  kapcsolatos  személyes  tapasztalataimról  fogok  írni  –  ezek
természetesen jóval szubjektívebbek, mint az istenről szóló történelmi források. Valószínű viszont, hogy az
olvasóim életkörülményei és lehetőségei jobban hasonlítanak az enyémekre, mint amennyi közük mondjuk
római  tisztekéhez  vagy  barbár  vezetőkéhez  van,  így  az  alább  olvasható  információk  kiindulópontot
nyújthatnak nekik ahhoz, hogy hogyan lehet egy ősi isten tiszteletét modern életkörülményeinkhez igazítani.
Budapesti  lakosként  bizonyos  szempontból  magától  értetődő  választás  volt,  hogy  kapcsolatot  teremtsek
Danuviusszal. A folyó fizikailag is közel van hozzám, alig több, mint fél kilométerre lakom a parttól. Sőt, a
házban, ahol élek, van egy márványtábla, ami jelzi, milyen magasan állt a víz az 1838-as nagy áradás során. 
De a folyóval valójában még ennél is közvetlenebb kapcsolatom van, hiszen az ivóvizemet – ahogy a többi
városlakóét is – ő adja (Pulay & Péntek, 2008). Ahhoz, hogy a folyóvíz biztonságosan iható legyen, egyébként
még a modern időkben is csak kis mértékben kell a természet működésébe beavatkozni: a vízparthoz közel
ásott kutakban felgyűlik a folyóvíz, amely átszűrődött a környező kavicsos-szemcsés talajon. Ez az eljárás az
úgynevezett parti szűrés, és az így kinyert vizet elég némi klórral keverni a biztonság kedvéért, hogy aztán
azonnal a csatornába kerülhessen (Nagyághy, 2011). 

Ez a közvetlen kapocs kimondottan testközeli transzcendenciaélményre ad lehetőséget. A folyó és a
vize  folyamatosan  a  közelemben,  sőt  bennem  van,  átfolyik  rajtam  is,  hasonlóképpen  ahhoz  ahogyan  a
vízvezetékek átjárják a város testét. Mióta szokásommá vált Danuviusnak áldozni és kapcsolatot tartani vele,
van, hogy a városban járva érzem, hogy hol haladnak a csatornák, hiszen a számomra ismerős isteni energia
át- meg átfolyik körülöttem a földön és a házakon.

Amikor helyet kerestem az isten oltárának a lakásomban, akkor több kellemes, központi helyet is
felajánlottam neki, de a megfelelő helyet végül a fürdőszobámban, a bojler alatti polcon találtam meg. Itt van
ugyanis az a pont, ahol a legtöbb víz átfolyik a csatornarendszeren, és itt is fürdöm, tehát fizikailag is itt
érintkezem a legtöbbet a vízzel. 

A  Danuviusnak  szánt  áldozatokat  általában a  folyóhoz  viszem.  Az  a  benyomásom,  hogy  az  isten
értékeli,  hogy  erőfeszítést  teszek  azért,  hogy  fizikailag  is  megközelítsem  a  vízfelszínt.  Általában
füstölőszereket,  mirhát és tömjént,  illetve floridavizet  adok a folyónak,  valamint  füstölőkúpokat égetek a
vízparton  –  illetve  ha  éppen  készítek  fűszeres  bort,  akkor  abból  is  szoktam  vinni  neki.  Ezek  mind
természetesen lebomló anyagok, egyben olyasmi, amit bele lehet dobni a vízbe – az isten az ég felé szálló
füstnél  jobban  értékeli  a  vízben  elmerülő  ajándékokat.  A  tapasztalatom az,  hogy  a  Dunából  kivett  vizet
felhasználhatom mágikus célokra, de az istennek nem tetszik az, ha a víz túl sokáig áll egy helyben. 

Danuvius stílusa első pillantásra kissé szigorú és formális – ennek talán az az oka, hogy a római
korban elsősorban  hivatalos  kultusza  volt.  Ha  viszont  ennél  mélyebbre  tekintünk,  van benne  valamiféle
mélységes jóindulat és nemes, grandiózus vonás. Egy óriási, mély folyóról beszélünk, amely már az emberek
megérkezése előtt áfolyt Európán, és valószínűleg azután is folyni fog, hogy az utolsó ember végleg lehunyja a
szemét. Így aztán Danuvius maga is türelmes alkat. 
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A folyó legnagyobb részét nem látjuk – még búvárfelszereléssel sem könnyű feladat felderíteni a víz
alatti élővilágot, vagy bármi más, eltemetett dolgot keresni. Nem véletlen, hogy a vízparton sétálva gyakran
találkozhatunk egyedül szemlélődő, a gondolataikba merült személyekkel – a folyó közelsége lehetőséget ad
az embernek arra, hogy a saját lelkének a mélységein elmélkedjen. Ha az olvasómnak van egy kis tapasztalata
az  asztrális  utazással,  és  megfelelően meg tudja  védeni  magát,  esetleg  kipróbálhatja  azt  is,  hogy  milyen
elképzelni azt, hogy a folyó mélyén sétál, és maga körül érzékeli a víz megkérdőjelezhetetlen erejét és isteni
mivoltát.

Források:
Kovács P. (2017). Danuvius. In Istenek Traianus és Marcus Aurelius oszlopán.
Nagyághy C. (2011). Dunai parti szűrésű ivóvíz kutak víztisztító kapacitásának vizsgálata.
Pulay E., & Péntek C. (2008).  Budapest vízellátása és szennyvízkezelése a városfejlődés tükrében. ELTE TTK
FFI Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék.
Rendic-Miocevic, A. (2012). Rivers And River Deities In Roman Period In The Croatian Part Of Pannonnia.
Histria Antiqua, 293–305.

https://de.wikipedia.org/wiki/Danuvius 
Religion in ancient Rome – Wikipedia
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Mágia idegenben
Írta és kép: Rebelheart

Hozhatja  néha  úgy  az  élet,  hogy  az  eszközeinktől  távol,  külföldön  van  szükségünk  mágikus
támogatásra. Természetesen várhatunk is a mágikus munkával amíg haza nem térünk, de ha akut probléma
jelentkezik, ami minél hamarabb megoldást kíván, akkor viszont mese nincs, meg kell oldani helyben. Ehhez
hoztam tippeket és tanácsokat, avagy Pókember után szabadon: Mágia idegenben. 

– Használd a környezeted! 

Először is nézz körül, mi az, amit használni tudsz. A tengerparton vagy? Remek! Használd a víz erejét.
Ha hegyes, erdős tájakon jársz, erős föld energiát tapasztalhatsz, rendezd a mágikus munkát a föld energia
köré. Én találtam a sziklás tengerparton egy félre eső árnyékos helyet, langyos szél fújta nyári nap volt így
három elemet a négyből azonnal ki is pipálhattam. Földeltem magam a parton és a tűzveszélyt elkerülendő,
egy kis elektromos mécsest használtam az aszályra való tekintettel. Minden más ott volt előttem, körülöttem.
Ma már minden okostelefon rendelkezik beépített iránytűvel, így nagyon hamar megvan a tájolás is, nem kell
a megérzésünkre hagyatkozni. 

– A Hold a barátod 

Nem csak otthon, külföldön is két kattintással (1) lehet ellenőrizni a Hold állását és hogy milyen
jegyben tanyázik.  Nekem szerencsém volt,  a  rituálé  napján  volt  100%-os  szuperhold  így  onnan is  plusz
támogatást kaptam a mágikus munkámhoz. A felhasznált energia mennyiséget egy kicsit pontatlanul mértem
fel, amitől kótyagos, fejfájós lettem. Ezért később, aznap éjjel, mikor a telihold alatt sétáltam, úgy döntöttem,
hogy a szuperhold erejét akkumulátorként fogom használni a munkámhoz. Miután az „aksit” bekötöttem,
minden testi panaszom elmúlt. 

– Az átlényegítés ilyen esetekben a legjobb barátod. 

Az átlényegítés folyamatát egy kedves ismerősömtől tanultam néhány évvel ezelőtt. Első lépésként
megalkotod magadban a kívánt dolgot, mondjuk rituális eszközt. Ha ez megvan, akkor keresel egy tárgyat
(jobban  működik,  ha  valamennyire  hasonlít  az  elképzeltre)  és  a  szokásos  tisztítás  és  birtokbavétel  után
„beleégeted  –  belesugárzod”  a  már  megalkotott  energiamintát.  Onnantól,  ha  mindent  jól  csináltál,  a
helyettesítő tárgy érzetre és energialenyomatra pont olyan lesz, mint amit elképzeltél és használhatod is. (2)
Így lehet például színes ceruzából pálca vagy tőr, vagy kávés bögréből kehely. Érdemes egy-egy átlényegítés
után pihenni egy kicsit, így elkerülhető az, ahogy én jártam. Óriási energiát szabadítottam fel, ami vissza
rúgott,  amint  létrehoztam.  Jó  ötlet  végig  gondolni  a  rituálé  teljes  energiatervét,  mert  kifejezetten  nem
kellemes, ha elszámolja magát az ember. 
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– Só, bor, süti

Mivel eléggé valószínűtlen, hogy szeretnél kiadni több Eurót/Koronát/Dollárt egy kisebb só adagért,
találd fel magad és térj be egy gyorsétterembe. Ha csak egy üdítőt fogyasztasz, akkor is lehetőséged nyílik
hozzáférni pici, 1gr-os kiszerelésű só zacskókhoz. Ezek általában külföldön bárki számára hozzáférhetők, nem
kell külön kérni. Mivel a nagyobb kiszerelésű, 250- 300 grammos sótermékek csak foglalják a helyet, nem
érdemes velük vesződni. Bort külföldön mindig helyit választok, mert úgy hiszem, hogy nem kell nagyobb
kulturális keveredést csinálnunk, mint a meglévő helyzet. Ugyanez vonatkozik a süteményre is. Keress egy jó
kis pékséget, ahol nagyon szívesen ajánlanak majd valami helyi péksüteményt. 

10



Árnyak  –2022 Őszi nap  –éj egyenlőség 

– Zene 

A zene használata mágikus munka közben megosztó téma. Vannak olyan praktizálók, akiket inkább
zavar. Én a másik táborba tartozom és úgy vélem a zene felerősíti a rezgéseket, ha összhangban van a rituálé
céljával. Csak hogy példát mondjak, káoszmágiához kifejezetten ajánlatos a Sex Pistols – Anarchy in the UK c.
opus magnumja. Viccet félretéve, a Goddess Chantot, ami az egyik kedvencem, akár alig hallhatóan is lehet
kántálni, szóval ilyenkor egy rövid playlist-et állítok össze, a rituálé céljával összhangban. Itt sincsen „bevált
formula”, teljesen szubjektív, hogy ki, mire asszociál, vagy mire van szüksége a mágikus céljához. 

– Összesöprés 

Mágikus  munkád  végeztével  figyelj  oda,  hogy  ne  hagyj  magad  után  szemetet  vagy  tűzveszélyes
anyagot. Ne feledd, te itt vendég vagy. Viselkedj is úgy. Köszönd meg a „helyi erőknek” a munkád támogatását
és ünnepeld meg a sikeres munkát. Én például egy óriásit csobbantam az Oslofjordban majd visszatérve a
belvárosba teszteltem, amit végeztem. A védelem erős volt, szinte tapintható. 

A mágikus munka végzése néha elkerülhetetlen. De ezen tippek segítségével, szinte bárhol tudsz akár
az eszközeid nélkül, őket átlényegítve dolgozni. Valószínű, hogy egy idegen országban a megszokottól eltérő
energiákat  érezhetsz  s  jobb  ezeket  vitorlába  fogni.  Azaz  „ússz  az  árral”,  használd  ki  a  hely  energiáját,
adottságait.  Ne bonyolítsd feleslegesen, azzal dolgozz, ami rendelkezésedre áll. Egy ilyen mágikus munka,
eltekintve  az  energiadeficit  okozta  fejfájástól,  teljesen  új  élmény lehet  számodra.  Ezért  ne  szalaszd  el  a
lehetőséget, hogy ezeket megismerd. 

JEGYZET:

(1) Google a következő kulcsszavakra: Lunaf Moon Phase
(2) Ivanits Zoltán: Mágikus átlényegítés c. várgesztesi előadása 
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A Tizenhárom Megalit Rítusa
Írta: Janet és Stewart Farrar 
Megjelent: A Witches’ Bible

Fordította: Taus

A következő rituálé, amit Janet írt, szintén az archetipikus koncepciókat dramatizálja. Reméljük, hogy
ez magától értetődő lesz, ahogy az összes hatásos rituálénak lennie kell; de ha csak „magyarázat” lenne, a
nyomtatott  szó elég is  lenne.  A rituális  hatékonyság a  keletkezett  tudatosságon alapul,  ami többet jelent
puszta szavaknál.

Önmagában ez egy egyszerű rítus, de ehhez az elméletileg ideális hat nőből, hat férfiból és a vezetőből
(a  Főpapnőből)  álló  coven szükséges;  ami  nekünk  biztos,  hogy  soha  nem lesz.  Bár  elég  érdekes  felállás
lehetne, ha olyan alkalmakkor tartják meg, amikor kettő vagy akár több coven is összeül,  és a megfelelő
személyeket válogatják ki a 13 szerepre, miközben a többiek csupán figyelnek.

Ezen okból kifolyólag, mi magunk is csak nagyon kevés alkalommal tudjuk elvégezni. De mindenki
nagyon élvezte, és ez egy meglehetősen különös és váratlan erőt generált, amiből mindnyájan részesültünk.
Az egyik új tagunk megjegyezte (miután először vett részt ebben), hogy számára ez volt az első alkalom,
amikor közvetlenül érzett pszichikai erőt, ahhoz képest, hogy pszichológiailag tartott tőle. Szerinte azért volt
ez, mert egy meghatározott szerepet játszott (Sol), és félt, hogy mindannyian egyedi módon járulunk majd
hozzá  ehhez  az  egészhez;  ami  ezt  valóságossá  tette  számára.  Ez  egy  jó  megfigyelés  –  ami  megtanította
nekünk,  hogy  milyen  előnye  van  egy  ilyen  rituálénak,  és  nevezetesen  emlékeztet  minket  arra  (még  a
közönséges „csoportos” erőfokozás alatt is), hogy minden egyes személyiség hozzájárulása egyedi, ezért olyan
értékes, és ez a tanulság csak fokozza az ezt követő „hétköznapi” munkálatokat.

Történetesen, bármelyik rítus alkalmával, a megfelelő szerepek összeállításának a problémája felvet
egy olyan hagyományt, amit érdemes megemlítenünk. Hogy ha szükséges, egy női boszorkány férfi szerepet is
vállalhat. Úgy szimbolizálja a szerepét, hogy felcsatol magára egy kardot és úgy viselkedik, mint egy férfi, és a
többiek férfiként tekintenek rá, úgyis bánnak vele. Azt mondják, hogy amikor Jeanne d’Arc felvett egy kardot,
a  Régi  Vallás  követői  azonnal  megértették  tettének  jelentőségét,  mint  a  birodalom Szüze.  De  a  tradíció
határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy egy férfi semmilyen körülmények között sem vállalhat női szerepet.
Lásd Gardner  Witchcraft Today című könyvében a 43-44. illetve a 131. oldalon; és emlékezzünk Carl Jung
nyilatkozatáról is: „Egy nő közvetlenül tud azonosulni a Földanyával, míg egy férfi nem (kivéve pszichotikus
esetekben).

Az ideális  helyszín a  rituálé elvégzéséhez  természetesen egy megalítikus kör,  mind a  tizenhárom
résztvevővel, akik egy-egy kő előtt állnak. De elvégezhető egy kilenc láb átmérőjű, beltéri Körben is.
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Előkészületek:

Ehhez a rituáléhoz nincs szükség semmiféle különös előkészületre, eltekintve azoktól, amik normális
Körökhöz készültek, de érdemes lenne arra gondolni,  hogy a résztvevők szövegei külön papírokra vannak
felírva. Ezzel megkíméljük magunkat attól, hogy kézből kézbe adjuk a szöveget egymásnak.

Ha a rítust valami különleges alkalom során végezzük el, mint pl. multi-coven fesztiválokon, akkor az
előkészítőnek bőven van lehetősége arra, hogy az összes résztvevőt ellássa a megfelelő szimbólumokkal. De ez
nem esszenciális. Az az esszenciális, ha a szereplők lassan és méltóságteljesen beszélnek.

A rituálé:

A rituáléhoz szükséges a Főpapnő, a Főpap, hat további nő, illetve hat további férfi. A Főpapnő és a
Főpap az oltár előtt állnak, a coven többi tagja pedig a Kör szélén áll, férfi és nő egymás mellett, deosilban a
nekik kiosztott szerepek szerint. (Így ennek a „lópatkónak” mind a két végénél egy-egy nő áll.)

A Nyitó Rituálé a szokásos módon van megtartva, egészen a Hold lehúzásáig. Az Isten és Istennő
nevek közül a megalitikus helyekhez illőeket kell választani, mint például Cernunnos, és Cerridwen, Dana
vagy Anu.

A „Téged hívlak ezzel a jellel.”* szöveg után a Főpapnő és a Főpap (az utóbbi az előbbi baljánál áll)
háttal állnak az oltárnak, kiegészítve ezzel a coven-gyűrűt. Mindenki elkezd körbejárni,  lassan, deosilban,
egyetlen szó nélkül, míg a Főpapnő azt nem mondja: „Állj!” Pontosan abban a pillanatban szól, amikor ő és a
Főpap megint az oltár előtt vannak. Utána mindenki arccal befelé fordul.

A Főpapnő azt mondja:
„Én vagyok a Hatalmasok közül az első. Láttam az idő hajnalát, a földeken túli napokról.  Az emberek úgy
hívnak engem, hogy a Kőistennő, ki öreg, állhatatos és bölcs.”
Aztán lassan és méltóságteljesen elindul a Kör közepe felé. Onnan szembefordul azzal, aki megszólal sorjában.

A Főpap azt mondja:
„Én vagyok a Hatalmasok közül a második. Kitártam karjaimat az Első felé,  és leheletemmel lehűtöttem a
tüzét. Én voltam az első mozzanat, a szelek első felkavarója. Az emberek úgy hívnak engem, hogy a Káosz
Atyja.”

A nő a bal oldalánál pedig így szól:
„Én  vagyok  a  Hatalmasok  közül  a  harmadik.  Én  voltam  a  Kettő  arcán  folyó  víz.  Minden  élet  az  én
mélységemből formálódott. Arcom pedig meglágyult a Második leheletétől. Az emberek úgy hívnak, hogy Mara,
a Sósízű, a Tenger.”

A férfi a baljánál felszólal:
„Én vagyok a Hatalmasok közül a negyedik. Én adtam melegem a Háromnak. Ragyogásom a Harmadiknak
szépséget adott. Az emberek úgy hívnak, hogy Sol, a Nap.”
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A nő a baljánál így szól:
„Én vagyok a Hatalmasok közül az ötödik. Fényemet adom a sötétségben.  Én uralom az árapályokat.  Bár
fivérem, a Negyedik nagy tündöklést mutat, nekem is megvan a saját szépségem. Az emberek úgy hívnak, hogy
a Szűz, és én vagyok Luna, a Hold.”

Az ő baljánál álló férfi azt mondja:
„Én vagyok a Hatalmasok közül a hatodik. Patákon vagy a szél szárnyain járom be a Földet. Én vagyok a
vadász és a zsákmány. Enyém a szarvas és a ló, a madár és a fenevad, és az Öt segítségével, kiknek hívására
mindig  felelni  kell,  szaporítom  fajtámat.  Az  emberek  vágyból  ölnek  értem.  Én  vagyok  Herne  vagy  Pán,
Cernunnos vagy az Agancsos Úr.”

Az ő baljánál álló nő így szól:
„Én vagyok a Hatalmasok közül a hetedik. Én vagyok a Virágzó; minden nevetés és vidámság az enyém. Én
hívom a Hatodikkal az összes élőlényt, hogy csatlakozzanak táncunkhoz. Én vagyok az örök Nő, ki nem ismeri
a pusztítást. Az ezüst halak az enyémek, ahogy a hálók szövői és az álmok fonói. Az emberek az Anyaként
ismernek, és úgy hívnak, a Hatalmas.”

A bal oldalánál álló férfi így szól:
„Én vagyok a Hatalmasok közül a nyolcadik. Rejtély vagyok, mert én a magam ikre vagyok. Két arcom az Élet
és  a  Fény.  Sol  és  a  szelek,  melyek  őt  hűtik,  az  én  esszenciáim.  Az  emberek  a  Mozgatóként  és  a
Megtermékenyítőként ismernek, és úgy hívnak, hogy a Levegő és a Tűz.”

A baljánál álló nő azt mondja:
„Én vagyok a Hatalmasok közül a kilencedik. A Nyolcadikkal együtt én vagyok a Teljesség, mert én vagyok a
Szeretet  és  a  Törvény.  A  Káosz  Atyja  és  a  Sós  Tenger  az  én  szüleim.  Az  emberek  a  Táplálóként  és  a
Megformálóként ismernek, és úgy hívnak, hogy a Víz és a Föld. Fivérem, a Nyolcadik és én vagyunk a Teremtés
felnegyedelt Köre.”

A férfi az ő baljánál így szól:
„Én vagyok a Hatalmasok közül a tízedik. Én vagyok a többinek a gyermeke. A Negyedikkel kezdődtem, majd a
Másodikkal, és legvégül a Harmadikkal. Hasból jöttem és a méhbe mentem. Én egy senki vagyok, mégis én
vagyok a Mindenség Ura. Meghalok és visszajövök. Jó vagyok, mégis szörnyűbb, mint azok, akik korábban
eltávoztak. Én vagyok a Férfi.”

A nő a baljánál pedig így szól:
„Én vagyok a Hatalmasok közül tizenegyedik. Én is gyermek vagyok. A Tízedikkel együtt keresem az Igazságot.
Mert  Nő  nélkül  nincsen  Férfi.  Enyém  a  Teremtés  Hatalmas  Üstje,  mégis  örök  hajadon  vagyok.  Sokkal
szörnyűbb vagyok, mint a Tízedik, mert ha a Többiek közül bármelyik miatt is elveszíteném gyermekeimet,
akkor a logika és az indok nem az erősségeim. Meleg vagyok mégis hideg, kegyes mégis romboló. Én Tükrözöm
a Követ és a Virágzót. Én vagyok a Nő.”
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A baljánál álló férfi így szól:
„Én vagyok a Hatalmasok közül a tizenkettedik. Rejtőzzetek előlem, ha akartok, de tudjátok meg, hogy én
vagyok a leghatalmasabb mind közül. A Tízedik és a Tizenegyedik velem együtt táncol, és parancsomra még a
Virágzó is nyári könnyeket ejt. Én vagyok az örökké forgó Kerék. Én vagyok a Fonó és a Szövő, és én vágom az
Idő ezüst fonalát. Az emberek a Sorsként ismernek engem, és én vagyok a Hermafrodita.”

A nő a baljánál így szól:
„Én vagyok a Hatalmasok közül a tizenharmadik. Én vagyok a Szentélynek Árnya, és Arianrhod Ezüst Kereke.
Félnek tőlem, mégis szeretnek és sóvárognak utánam. A csatamezőkön lovagolok fehér kancám hátán, és a
betegek és a fáradtak megnyugvásra lelnek karjaimban. Sokszor leszünk együtt, mert bár én vagyok a Győztes,
mégis én vagyok a legmagányosabb a Tizenhárom közül. A Tizenkettőt keresni annyi, mint tudni, hogy én
csupán illúzió vagyok. De jaj nekem, a Tizenharmadiknak – és mégis minden öröm az enyém, az én ölelésemből
megújul az élet, és megismerni engem annyi, mint találkozni, ismerni, emlékezni és szeretni újból. Az emberek
a Halálként ismernek – mégis én vagyok a Vigasztaló és a Megújító, a teremtés vezető alapja. A kasza és a
győztes koronája az enyém; a Tizenhárom közül én vagyok az, aki nem örökkévaló.”

Hogy ha szükséges, a teljes coven (kivéve a Főpapnőt, aki középen áll) előrébb lép, a kezeiket egymás vállára
teszik,  egyenes  karral,  akár  egy  görög  táncban,  lassan  körbemennek  deosil  irányban,  és  összhangban
mondják:
„Mi vagyunk a Teremtés támaszai, az ősi megalitok, a tudás ösvényének őrzői, a Szent Kör tizenhárom őre.”

Ahogy a coven deosil irányban körbemegy, a Főpapnő lassan felemeli a kezeit, teljesen kinyújtva a
feje  fölé.  Ha  készen  áll  a  körtánc  megállítására,  akkor  lassan  leereszti  a  kezeit  az  oldalára.  A  körözés
legközelebb akkor folytatódik, amikor a Főpap az oltár előtt áll. Mikor ő és a coven megállnak, leeresztik a
kezeiket  és  befelé  fordulnak.  A  Főpapnő  újra  csatlakozik  a  Főpaphoz,  elfoglalja  helyét  az  ő  jobbjánál.
Megcsókolja a Főpapot, és a csók továbbhalad (férfi a nőnek, nő a férfinak) a teljes körön belül.

A Főpapnő és a Főpap felszentelik a bort, és a kehely körbemegy deosil irányban a szokásos módon, amíg nem
ivott belőle mindenki. Majd utána visszakerül az oltárra.
A Főpapnő azt mondja:
„Ó Férfi, Ó Nő, jöjjetek elő!”

A Tizedik (a Férfi) és a Tizenegyedik (a Nő) előjön és szemben állnak a Főpapnővel és a Főpappal. A Főpapnő
fogja a süteményes tálat.

A Főpapnő így szól:
„Ó Férfi, Ó Nő, nektek kell felfogni a Misztériumokat, melyeket itt most bemutattak. Mindig is így volt, mióta
világra segítettünk titeket. Éppen ezért nektek adjuk ezt az ételt,  amely a Földnek termése, mindannyiunk
gyümölcse, hogy áldjátok meg mindnyájunknak. Ahogy nektek van szükségetek az Istenekre, úgy az Isteneknek
is szükségük van rátok.”

Mindenki: „Úgy legyen!”
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A Főpapnő átadja a süteményes tálat a Férfinak, a Főpap pedig egy athamét ad át a Nőnek. A Férfi és a Nő
felszentelik a süteményt, majd továbbadják a normális módon.

*A Hold lehúzása után a Főpapnő pentagramot rajzol a pálcával a levegőben a Főpap előtt, és azt mondja:

„Anyánk, sötét Istennő
Enyém a csók és a korbács
Ötágú csillag-csillogás
E jel hív a Mindenből.”
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A Három Istennő Rituálé
Írta: Janet és Stewart Farrar

Fordította: Taus

A Wicca rituálék talán az imádást szolgálják, vagy az erő felemelését és annak kihasználását, vagy az
archetipikus fogalmak dramatizálását.  Néhányuk (mint  például  az  avatás,  a kézfogó és  egyéb,  az  élethez
köthető rituálék) ezen elemek közül egynél többet is összekombinálnak. De itt van példa gyanánt egy rituálé,
aminek a dramatizálás a centrális szándéka. Az ilyen rituálék egy nagyon konstruktív célt szolgálnak, mert
segítik mindazokat, akik részt vesznek abban, hogy élénken és valósan vizualizálják ezeket az archetípusokat,
és hogy felépítsenek egy egészséges köteléket az öntudatlan tudatosságuk és a tudatos megértésük között.

A Hármas Istennő fogalma már az idők kezdete óta létezik, újra és újra felbukkan széles körben eltérő
mitológiákban, és meglepő vizuális szimbóluma a Hold a növekvő, teljes és fogyatkozó fázisaiban. A tény,
hogy  a  holdfázisok  a  nők  menstruációs  ciklusaiban  tükröződnek,  a  női  princípium  mély  és  titokzatos
aspektusát, és magát az Istennőt is érintik. Minden Istennő egy Istennő – de számos formában mutatja meg
magát,  a  Szűz  (bájosság,  kezdet,  terjedés),  az  Anya  (érettség,  teljesség,  stabilitás)  és  a  Bölcs  Asszony
(bölcsesség,  visszaszorítás,  nyugalom)  fundamentális  aspektusához  kapcsolódik.  Minden  nő,  és  minden
Istennő-forma magában hordja ezt a hármat – mind ciklikusan, mind egyidejűleg. Az a nő, aki ezt nem fogja
fel, nem tudja megérteni önmagát; és e nélkül nem fogja megérteni az Istennőt sem.

Még  akkor  írtuk  ezt  a  rituálét,  amikor  Angliában  éltünk,  és  az  első  alkalommal  egy  ideális
környezetben végeztük el: egy barátunk félreeső helyen fekvő, folyó menti háza, egy kis híddal, ami egy privát
szigetre vezetett, amit senki sem érhetett el. A szigeten, egy vastag fákkal körbevett tisztáson, a csobogó folyó
hangjával, meggyújthattuk a máglyánkat, és égbe öltözötten végezhettük a rituáléinkat, és nem kellett félnünk
attól, hogy megzavarnak minket. De sajnos a házat és a szigetet már réges-rég eladták, de mindig szeretettel
gondoltunk arra a helyre. Talán pont emiatt az emlék miatt mutatjuk be a Három Istennő Rituálét úgy, hogy
kint lehessen végezni – lángoló fáklyákkal, stb. Bár ez az ideális, bent végzett munkaként is lehet adaptálni.

Előkészületek:

A Kör normális módon van felépítve, de a közepén máglya ég (ha a rituálé bent van megtartva, az üst
áll a Kör közepén, benne gyertyával). A Körön kívül, pontosabban észak-keletnél, három pár fáklya-alkotta út
van  (benti  rituálé  esetén  gyertya)  előkészítve  a  Három  Istennőnek,  hogy  amint  elhaladnak  mellettük,
meggyújtsák azokat. Meg kell  gyújtani azokat,  amik elérhetőek, a Bölcs Asszonynak pedig el  kell  oltania,
ahogy elhagyja a Kört (mi a lángoló fáklyák eloltására botra szögezett konzervdobozt használtunk).

Egy  nagyon  hangos  csengő,  gong  vagy  cintányér  is  elő  van  készítve  az  oltáron.  Három  női
boszorkányra van még szükség, akik a Szüzet, az Anyát és a Bölcs Asszonyt testesítik. Ha a rituálét ruhában
végzik, akkor az ideális ruhaszínek a fehér a Szűznek, vörös az Anyának és fekete a Bölcs Asszonynak. Még ha
a rituálé égbe öltözve is van megtartva, a Bölcs Asszonynak akkor is fekete ruhát kell viselnie, csuklyával vagy
csuklyára hajtott  fejkendővel.  A  Szűz  és  az  Anya imádásához a  képzelet  szükséges,  égbe  öltözötten vagy
ruhában, hogy előidézzük a Szűz tavaszias frissességét és az Anya nyári érettségét.
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A Főpap vezeti a rituálét, és mivel a Főpapnő a három jelölt között van, partnerére csak egyszerűen „a
Papnőként” hivatkozhatunk. Ki kell választani a megfelelő istennő-neveket a Szűznek, az Anyának és a Bölcs
Asszonynak, a coven saját háttere, illetve tradíciója szerint. Mi itt az ír istennők nevét használjuk – Brid
(ejtsd. bríd) a Szűz, Dana az Anya és Morrighan a Bölcs Asszony. Az ír mitológiában Bridet vagy Brighidet, az
inspiráció istennőjét gyakran hármas alakban emlegették (a Hármas Brighid), aki tavaszi szellő árasztott szét;
Dana az uralkodó ír Anyaistennő neve; és Morrighan, a csaták és a sors istennője a leghatalmasabb sötét
istennő-aspektus.

A Rituálé:

A Főpap kiveti a Kört, mindenki a Körön belül van, kivéve a Szüzet és az Anyát, akik a bejáró út külső végén
vannak (láthatóságon kívül, ha lehet). Az elemeket körbevitték és az Őrtornyok Urait is megidézték.

A Papnő háttal áll az oltárnak. A Főpap és a Bölcs Asszony egymással szemben állnak az oltár és a máglya
között, a Főpap kezében Pálca. A coven többi tagja a Kör szélén áll, befelé fordulva, de a bejárat belső részét
szabadon hagyják.

A Főpap egyszer körbejárja a Bölcs Asszonyt, deosil irányba, újra szemben áll vele és így szól:

„Minden férfiban és minden nőben ott nyugszik az egész teremtés Sötét Anyjának a misztériuma, az óceánok
kormányzójáé, a mozdulatlan középpontban, ahová mindennek vissza kell térnie, hogy aztán újjászülessen.
Jöjjön hát el hozzánk ezen az éjszakán, de úgy, hogy ne bomlassza fel az egyensúlyt eme Papnőnkben, ……, aki
őt képviseli; mert egy ember sem képes a Hatalmas Anya sötét aspektusának eme hígítatlan erejét hordani; és
miután mind a három formájában fennmarad az egyensúly, mindenki biztonságban van. Tégy így, …., ezért
testesítsd meg a sötét alakját félelem nélkül, tudván, hogy a többi aspektusa is megjelenik körünkben. Ezzel a
pálcával megvédelek és felfegyverezlek téged ehhez a feladathoz.”

A Főpap rituálisan int a Bölcs Asszony mind a 13 testnyílására a pálcával. Majd a pálcával kaput nyit a Körben
a bejáró út előtt. A Bölcs Asszony a bejárón át elhagyja a Kört és csatlakozik a Szűzhöz és az Anyához, és a
Főpap a pálca segítségével bezárja a kaput. Majd leteszi azt az oltárra.

A Főpap Ötszörös Csókot ad a Papnőnek (a Hold lehúzását nem végzik el, még az Istennő szavait sem mondják
el). Utána elmondja a Bagabi laca bachahe és a Hatalmas Isten, Cernunnos invokációkat. A Főpap, a Papnő és a
coven együtt körbejárnak a Boszorkánytitokra. A coven visszatér a Kör szélére.

A Főpap és a Papnő felszentelik a bort (de nagyon kevés bor van a kehelyben). A Papnő feltartja a kelyhet és
így szól:

„Dana, a kimondhatatlan nyár ősi földje; szeretett Föld és az aranyló gabona méhe; zöld erdők meleg dobogó
szíve,  bennünk táplálod  melegségedet  és  szeretetedet;  Aratás  Úrnője,  mindannyiunk Anyja,  szoríts  minket
közel melledhez és tölts fel minket bőséggel, te, ki minden életnek forrása vagy.”
Aztán a földre önti a kehely tartalmát az oltár előtt. A Főpap újratölti a kelyhet és visszahelyezi az oltárra.
Majd az átjáróval szembefordul és tiszta hanggal invokál:
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„Növő Hold Bridje, tavasznak leánya, virágok édes istennője, téged hívunk. Jöjj el Körünkbe, és hozd el
a tavasz leheletét. Tölts fel minket örömmel teli zenéddel és kacagásoddal. Nyíljanak ki a virágok a lábad alatt
és legyen a víz éneke a te hangod. Jöjj el Körünkbe, növő Hold Bridje!”

A Papnő háromszor megrázza a csengőt.

A Szűz megközelíti a Kört a bejáró úti fáklyák mentén, és meggyújtja a Körhöz legközelebb álló párt. Majd
deosil irányban elvonul a Körön kívül és megáll a keleti gyertya mögött. 

A Főpap még mindig a bejáróval szemben áll és invokál:

„Teliholdnak Danája, Hatalmas Anya, a Nyári Földek legcsodálatosabb Úrnője, téged hívunk. Jöjj a
nyári széllel, hozz nekünk érett gabonát és édes gyümölcsöt. Tölts fel minket az érettség örömével, taníts meg
nekünk a teljesség bölcsességére, fürdess meg minket hitvesed, a Nap tündöklő dicsőségében. Jöjj el Körünkbe,
Tehliholdnak Danája!”

A Papnő hétszer megrázza a csengőt.

Az Anya megközelíti a Kört a bejáró úti fáklyák mentén, és meggyújtja a középső párt. Majd deosil irányban
elvonul a Körön kívül és megáll a déli gyertya mögött.

A Főpap még mindig a bejáróval szemben áll és invokál:

„Fogyó Holdnak Morrighanje, az Istennő legtitkosabb arca, téged hívunk. Hozd el nekünk a Halál és
Újjászületés  Kerekének tudását,  add  nekünk hatalmadat,  és  a  használatához  szükséges  bölcsességet,  mert
tudjuk, hogy ha rosszul használjuk, az a lelket mérgezi meg. Taníts meg bennünket a használatára, hogy ne
árthassunk, hanem gyógyíthassunk vele. Jöjj el Körünkbe, fogyó Holdnak Morrighanje!”

A Papnő kilencszer megrázza a csengőt.

A Bölcs Asszony megközelíti a Kört a bejáró úti fáklyák mentén, és meggyújtja az utolsó párt. Majd deosil
irányban elvonul a Körön kívül és megáll a nyugati gyertya mögött.

Miután a Bölcs Asszony is elfoglalta a helyét, a Főpap fogja a pálcát és megnyitja a Kört a keleti gyertyánál és
azt mondja:

„Brid, növő Holdnak Szűz Istennője, légy üdvözölve Körünkben.”

A Szűz három lépést tesz a Körben, majd a Főpap bezárja mögötte a Kört. Majd ajkon csókolja, és kézen fogva
elvezeti őt az oltár nyugati végére.

A Főpap dél felé megy, megnyitja a Kört a déli gyertyánál és így szól:
„Dana, Teliholdnak Anyaistennője, légy üdvözölve Körünkben.”
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Az Anya három lépést tesz a Körben, a Főpap bezárja a Kört mögötte. Majd a jobb kezénél megcsókolja, és
kézen fogva elvezeti őt az oltár középső oldalához a Szűz mellé.

A Főpap nyugat felé megy, megnyitja a Kört a nyugati gyertyánál és így szól:

„Morrighan, fogyó Holdnak Bölcs Asszonya, légy üdvözölve Körünkben.”

A  Bölcs  Asszony  három  lépést  tesz  a  Körben,  a  Főpap  bezárja  a  Kört  mögötte.  Majd  a  jobb  lábánál
megcsókolja, majd megfogja a kezét és elvezeti őt az oltár keleti oldalához az Anya mellé. A Főpap leteszi a
pálcát az oltárra és felveszi a kardot. Deosil irányban elhalad a máglya mellett, majd azon keresztül a Hármas
Istennővel szemben áll. A karddal szalutál nekik (a nyél az arccal szemben van, a penge hegye pedig felfelé
mutat, majd lefelé int vele, aztán jobbra, utána a kard nyele megint az arccal szemben van és a hegye felfelé
néz). Majd megfordítja a kardot úgy, hogy a hegye a föld felé mutasson közvetlen a lába előtt, a kezeit pedig a
nyélen pihenteti (vagy csak az egyik kezét, míg a másikkal a szöveget tartja). És azt mondja:

„Íme, a Háromarcú Istennő,
Aki mindörökké három – A Szűz, az Anya és a Bölcs,

Mégis egy marad örökké;
Mert tavasz nélkül nem lenne nyár;

Nyár nélkül nem lenne tél;
Tél nélkül nem lenne újra tavasz;

Születés nélkül nem lenne élet;
Élet nélkül nem lenne halál;

Halál nélkül nem lenne se megnyugvás, se újjászületés.
A sötétség életet ad a fénynek,

És a fény a sötétségnek,
Szükségük van egymásra, ahogy a férfinak a nőre, és ahogy a nőnek a férfira,

Így van ez.
Ha nem lenne Szűz, Anya vagy Bölcs Asszony,

Akkor az Istennő maga nem létezhet,
És minden semmivé válna,

Csak csend lenne, kezdet és vég nélkül.

Íme, a Háromarcú Istennő,
Aki mindörökké három – A Szűz, az Anya és a Bölcs,

Mégis egy marad örökké;
Ott van minden nőben, és ők is mind ott vannak benne.

Lássátok hát, emlékezzetek rá,
Egyetlen arcát se felejtsétek el;

Minden egyes leheletével, őrizzétek meg ezt a hármat szívetekben –
Szűz, Anya és Bölcs Asszony;

Nézzetek erre a háromra, kik valójában egyek, rettenthetetlen szeretettel,
Hogy ti is mind egésszé válhassatok.”
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Utána a Főpap deosil irányban körbejárja a máglyát, elér a bejáratig, ahol a karddal megnyitja a Kört és így
szól a Három Istennőhöz:

„Dicsőség mindannyitoknak, és legyetek áldottak!”

A Szűz elhagyja a Kört a bejárón át, őt követi az Anya, majd a Bölcs Asszony. A Főpap mindegyikük
előtt meghajol, ahogy elhaladnak mellette, és végül lezárja utánuk a Kört. A Szűz és az Anya továbbmennek a
bejárón (ha lehet, ne lássa őket senki). A Bölcs Asszony eloltja a fáklyákat, ahogy elhalad mellettük, majd
csatlakozik a Szűzhöz és az Anyához.

Mind eközben, a Főpap és a Papnő visszatérnek az oltárhoz, ahol a Főpap leteszi a kardot, és mind a
ketten felemelt kézzel állnak addig, amíg a Három el nem tűnik a sötétben. Majd ők és a coven többi tagja
megfogják egymás kezét és deosil irányban körbejárják a máglyát csendben.

Ha  a  Három  készen  vannak,  levetik  a  díszeiket,  visszatérnek  a  bejárón  át,  rendes  szerepükben
boszorkányokként és a Kör szélénél várnak. A Főpap kilép a coven-gyűrűből annyi időre, hogy megnyissa és
bezárja a Kört, és így be tudja vonni őket. Mind csatlakoznak a többiekhez és a körözés örömtelivé válik.
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A Tetragrammaton-pentagram avatott magyarázata
Írta és képek: Saddie LaMort

A Pentagram maga a Mikrokozmoszt szimbolizálja, az emberi formát annak öt végtagjával, és az öt
elemet.  Ebben az esetben a pentagram egy sötét és egy világos félre van osztva, Salamon Templomának két
oszlopára  utalva,  s  ezáltal  megjelenítve  a  Kabbala  Életfájának  Szigor  (Bina,  Gvura,  Hod),  és  Kegyelem
(Chokma, Cheszed, Necach) oszlopát. 

A pentagram köré a Tetragrammaton (szó szerint „a hang, mely négy jellel írandó”) szó van írva; ez
Isten a Bibliában kinyilvánított nevét, az יהוה -t jelenti (Jahve), melynek közepén a keresztény kabbala szerint
egy hangtalan  ש. (Sin, S)betű áll, ezzel Jehoshuára, Jézusra kiegészülve. A szó három T betűje fekete - ez
egyik  részről  a  Királyi  Boltív  szabadkőművesség  egy  szimbóluma,  s  arra  a  módszerre  utal,  mellyel  a
szabadkőműves mester újra fel tudja fedezni a mesterszót. Ezen túl a Tau, a görög abc 19. betűje, az életet (és
Krisztus keresztjét, melyről feltámadott, s örök életet ad a benne hívőknek) jelentette. A Taunak három pontja
van, a tripla taunak kilenc, azaz háromszor három, ez a Szentháromság jelképe. 
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A pentagram számai a platóni testekhez szögeihez kapcsolódnak.

„A tripla Tau alakját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy nyolc 90º-os szögből áll, mely összesen 720º-ot ad ki.
Nyolc  derékszöget  tartalmaz,  és  emlékezetsegítő  módszerként  használatos,  mellyel  a  platóni  testek
kiszámolhatók.” Leadbeater

A  tetrahedron  (Tűz)  négy  oldala  egyenként  180º,  4x180=720,  egy  tripla  tau-nyi;  az  oktahedron
(Levegő) 8x720=1440, két tripla tau. A 3 tripla tau 2160-ját a szabályos kocka (Föld) 6x360 foka adja ki, A Víz
húsz  lapú  ikozaédere  180x20=3600  fok,  ami  5  tripla  tau,  és  végül  a  Szellem  dodekaédere
520x12=6480=9x720,  9  tripla  tau értékű.  A  Pentagrammot  vizsgálva  látunk  2-es  számot  (Levegő),  3-ast
(Föld), és a maradék 9 betű a Szellemhez tartozik. Crowley Thoth könyve című művében említi, hogy a Tau az
eredeti  három  elemet  (Tűz,  Levegő,  Víz)  jeleníti  meg,  a  Föld  és  Szellem  a  modern  kor  szülöttei.  

A képen megtaláljuk a négy elemi fegyvert is: a kelyhet, a pálcát, a kardot és a pentákulumot, melyek
szintén a négy elemet jelzik. 

A Pentagram tetején a nullás szám a tökéletességet jelzi, a Kezdetet. Alatta a Jupiter jele, a Főpap
szimbóluma. A szemek szintén a Szellem elemet jelenítik meg, régi Kabbalista elképzelés, hogy a lélek szikrái
(a nicucok) a szemeken keresztül lépnek a testbe. Ha a szemeket nézzük, a 0 a harmadik szemet is jelenti, a
Második Látást. 

Továbbhaladva  középen,  a  Vénusz  és  Merkúr  jeleinek  összefonódását  találjuk,  a  Hermafrodita
szimbólumát, Hod és Necach összeolvadását, Hermész botja, a kaduceus képébe szerkesztve, a Hermetikus
hagyományok képmásába. 
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A kaduceus felett a görög alfa betű, alatta az omega. Ez a kettő a bibliai passzusra emlékeztet minket:
"εγω το αλφα και το ω ο πρωτος και ο εσχατος η αρχη και το τελοσ" "I am Alpha and Omega, the beginning
and the end, the first and the last.",  Jelenések 22:13; de az omega fejjel  lefelé jelenik meg, mely az Élet
alkímiai szimbóluma. A pentagram két belső „lábán” a Nap és a Hold jelét találjuk, ismét egy szimbolikus
polaritást, de ez megismétli a fekete - fehér, sötét - világos, szigor - kegyelem dualitást is. 

A  négy  alsó  ponton  négy  szimbólumot  találunk.  A  jobb  felső  Mars  és  Vénusz  (vagy  Föld)
egybeolvadva, a kör kiegészítve egy négyzettel – ismét egy polaritás-jelkép. Jobb alul a Szaturnusz, az avatás
bolygója jele, pálcából kialakítva; bal oldalon ugyanaz, de kardból.  Bal felül ismét a Mars, kör-és-négyzet
„fejjel”,  de ez  azzal  van kiegyensúlyozva,  hogy a nyíl  balra  fordul.  Ezek mind az  elemeken belüli  kettős
természetet mutatják meg. 

A felső, vízszintes vonalon először Ádám, az első ember / férfi ( nevét látjuk, vele szemben pedig ( אדמ
Éva (הוה ), de olvasható kiegészítve Jahvénak (יהוה ), amely Isten neve. Bárhogy is legyen, újabb dualitásról
beszélünk, ráadásul arról, mely a Waite - Smith tarot Válaszút lapján is megtalálható. Ezek alatt jobb oldalt
Pachad, félelem ( ,( פחד  bal oldalt pedig egy szó, melynek középső betűje teljesen értelmetlen. Lehet, hogy
Kether,  korona,  de  valószínűbb,  hogy a Kafara ( ,(כפרה  kiengesztelés  szó első  három betűje.  Nem szabad
elfeledni, hogy Levi korában a héber holt nyelvnek számított, amit szinte kizárólag rabbiktól lehetett tanulni.

24



Árnyak  –2022 Őszi nap  –éj egyenlőség 

A Berkano helyzete
Írta és képek: Saddie LaMort

Tizenhét hosszú év telt el,  mióta a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyházán belül egy apró csapat
Berkano  tradícióként  kezdett  magára  hivatkozni.  Ezen  idő  alatt  rengeteg  dolog  történt  –  gyarapodtunk,
elfogytunk,  új  vezetők jöttek,  mentek,  majd  egyszer  csak megtalálhattuk az  ideális  formulát.  Egyre több
embert kezdett el érdekelni az, amit csinálunk. Először úgy látszott, a Berkano új reneszánszát fogja élni,
majd kiderült, szó sincs ilyesmiről – soha még nem voltunk ennyien, a Berkano aranykora jött el. 

Folyamatosan indítottunk új és új tanulócsoportokat. Egyre több helyről érdeklődtek irántunk. Az új
avatottak első hulláma elérte a második fokozatot is. Jelenleg három, egymástól kvázi független csoport (kettő
Budapesten, egy Szegeden) igyekszik az önálló lét felé, s tart oktatást, rituálékat, eseményeket. 

Szegeden az őszi napfordulót 24-én, a legendás Boszorkányszigeten tartottuk. Ottani tagjaink már
előkészítették  a  terepet,  s  az  erdő  közepén,  az  útról  nem látható  tisztáson egy csodálatos,  kérgekből  és
fadarabokból  rakott  kör  díszelgett.  Ennek  közepébe  került  az  oltár,  és  szinte  hihetetlen,  de  tizennyolc
emberrel ünnepeltünk. 
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Budapesten  a  meghirdetett  rituálé  sokkal  családiasabb  hangulatban  telt,  hála  az  esőnek,  mely
folyamatosan ömlött. Szerencsére fedett helyen voltunk, így csak minimálisan áztunk meg – ennek ellenére
abszolút megérte, még egy mókus is meglátogatott minket. 

Harmadik csoportunk még csak belsősökkel csinálja rituáléit, de szintén aktívan ünnepel. 

Abszolút újdonság az is, hogy a tanfolyamaink menete teljes egészében megváltozott. Minden esetben
a nyílt rituálék után fogjuk tartani az oktatást, nem pedig hetente. Aki egy teljes évkört végig tanul velünk, az
egyik részről elmondhatja magáról, hogy jobb rálátása van a Tradicionális Wicca vallására, mint előtte; részt
vehet, sőt tarthat nyílt rituálét, és amennyiben olyan, akkor akár fel lehet neki ajánlva ennél több is. 

Szeretettel várunk mindenkit az eseményeinken, gyertek velünk!
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A Pokoltűz Klub káptalanszobájának kinézete
Írta és kép: Satan M. Gay

A káptalan és káptalanszoba elnevezések egy konkrét szoba használatából származnak (eredetileg a
Medmenham apátság alacsony mennyezetű, szolid járólapokkal borított  padlójú kápolnája volt ez), ahol a
Pokoltűz klub tagjai maguk közé emelték, illetve „beavatták” az új tagokat. A káptalanház dekorációjának
titkai  nem  ismertek,  de  a  nyugat-wycombe-i  ház  egy  másik  szobájának  díszítése,  melyet  Medmenham
feloszlatása  után  használtak  rövid  ideig,  segítséggel  szolgálhat  számunkra:  a  mennyezet  gipszstukkói
szerszámokat és tudományos eszközöket ábrázolnak – ezek nem valamely mesterség jelképei, hanem az 1750-
es években Lacaille francia csillagász által felfedezett legdélebbi csillagképek, melyek olyan neveket kaptak,
mint  pl.  „Telescopium”.  Ezen  rejtelmes  „antipódeus”  (ellen-oldali)  jegyek  fénye  vezette  a  korai  tagokat;
csillagutazás egy rejtélyes hajón, mely az Alvilágba vitt. Ezek, és azon navigációs eszköz, melynek az „Intéző
ékszere” halvány tükröződése mesterségünk „munkaeszközei”, és bizonyos értelemben a káptalan maga a
hatalmas hajó, mellyel ismeretlen vizeken járunk. 

Ideális esetben minden káptalani találkozó (ti.  mikor a klub teljes szimbolikája jelen van bármely
formában, vagy ahol a helyi intéző leírja a vendégek és tagok számára ezen szimbólumokat) föld alatti helyen
történik, de legalábbis zavaró körülményektől mentes helyen. Ha a találkozó nem földalatti helyen van tartva,
akkor is a földalattiság érzését keltse – mondjuk elsötétített, vagy átrendezett helységben. 

Ha a káptalani találkozó Nyugat-Wiycombe barlangjaiban történik, a lényegi szimbólumok már jelen vannak,
így ezek és a fizikai utak kijelölése együtt elegendők. Ha a földtakaró valamely verziója kerül használatra,
vagy ha a szükséges elemeket  idéző tárgyak jelen vannak,  akkor  a  találkozó a  káptalanban történik,  így
szükséges  a  megfelelő  intimitás  és  tisztelet.  A  haladó  tanítványok  idővel  mindezt  elhagyhatják,  és
dolgozhatnak  tisztán  személyes,  szellemi  szinten  a  szimbólumokkal  (mint  felettébb  okkult  jelentőségű,
egymással  összekapcsolódó  geometriai  alakzatokkal),  de  sok  időnek  kell  eltelnie,  mielőtt  biztonsággal
végezhető a munka ezen szintje. 

Ha a csoport Nyugat-Wycombe-tól távol, és földtakaró nélkül történik, bizonyos tárgyak elhelyezése
segíthet  a  megfelelő  légkör  kialakításában,  hogy tartható  legyen káptalanbeli  gyűlés.  Az  alábbi  tárgyakat
hasznosnak találtuk korábbi alkalmakkor:

1)  Asztalterítő,  melyre  a  zodiákus,  vagy  csillagok  vannak  festve,  nyomtatva,  hímezve.  Ha  ilyen  nem áll
rendelkezésre, hrom koncentrikus körben (12 – 7 – 3) kirakott Tarot kártyák, vagy az Uránia tükre 12 lapja is
megfelel a célnak. 

2) Hat gyertyatartó (kettő, a megfelelő időben előhozva, a két ösvényt jelképezve, a szokásos négy pedig a
beugrókat, avagy a „négy galambot”, a hat együtt a „Thelema apátságának tornyai” (Rabelais,  2. könyv),
melyek  a  klasszikus  világ  hat  szeléről  lettek  elnevezve:  Arctice,  Calaer,  Anatole,  Mesembrine,  Hesperia,
Cryere.
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3) Lámpa, fénygömb, vagy tartóedény a földterítő, vagy fődísz felett felfüggesztve, lehetőleg olyan, melyben
tűz ég – gyertya, vagy olajlámpás. Bizonyos alkalmakkor a Lámpa vizualizálása jobban illhet a helyzethez, sőt,
ezen vizualizáció gyakorlása a belső munka egyik fő eleme lesz. 

4) Egy dekantáló edény, vagy borosüveg a földtakaróra vagy fődíszre helyezve, körötte fényes pénzérmékkel
hasznos lehet olyan estén, ha több vendég is jelen van. 

5) A két „Kulcs” modellje vagy krétarajza (elég, ha egy pentagram és egy hexagram vázlata rendelkezésre áll).
Az  Intéző  Ékszere lehet  az  egyik  „Kulcs”,  a  dekantáló  karaf  körül  megfelelő  módon,  pentagram alakban
elhelyezett platóni testek szolgálhatnak másikul. Ha a TRINC betűk nincsenek is a pentagram csúcsaira írva, a
jelenlevők számára világossá kell tenni, hogy a Szó jelen van – esetleg kardheggyel, vagy pálcával rá lehet
mutatni  a  csúcsokra.  Mikor  a  hagyományos  szimbólumokat  átadják  valakinek,  elfogadható,  kisebb
diagrammokat mutatni, akár a tenyérre festve, s ezt felfedni szükség szerint. 

6) Bármely tárgy, például „Sir Francis Dashwood hitbuzgalma” poszter, vagy a Klub eredeti  tárgya, vagy
bármely személyes tárgy,  melynek célja  a  „káptalanban lét”  légkörének megteremtése  (egy üres  szék az
alapító  számára  fenntartva,  vagy  egy  plusz  teríték,  mely  nem  kerül  felhasználásra,  szintén  megidézi  a
megfelelő jelenlétet, így megfelel a célnak).

Ha nem Nyugat-Wycombe-ban történik a találkozó, a földtakaró, (melyet néha „Trionfinak”, vagy a
„Győzelmek  Templomának”  neveznek)  vagy  ahhoz  hasonló  dísz  célja  jelképesen  megjeleníteni  a  Minden
Közepét, a Káptalan és minden jelenlevő személyes belső világát. Ha lehetséges a Lámpás legyen az egyetlen
fényforrás  a  szobában,  ha  nem,  akkor  gyertyák,  hogy  jelenlétük  és  a  különböző  évszakokban  különböző
mozgásuk szimbolizmusa hatékonyabb legyen. 

Az Intéző, vagy hasonló személy előkészíthet egy rövid bevezetést havonta más témákról, finoman vezetve a
beszélgetést, de nem akadályozva a kreatív gondolkodást. A nagyobb káptalanok vendégelőadók meghívásán
is  gondolkodhatnak.  Ezen  témák  közt  lehetnek  az  évszakok,  Herkules  feladatai,  a  hónapra  jellemző
zodiákusjegy,  igazából  bármi,  ami  rávezeti  a  vendégeket,  hogy  a  szimbólumokat  személyes  szempontból
nézzék, míg általánosan nyugodt hangulatban töltik az estét. 

Ha lehet, a földtakaró, illetve a szobadíszek a négy égtáj irányába legyenek tájolva, a helység bejárata
lehetőleg az első ösvényre nyíljon. Ha ez nem lehetséges, akkor az ezzel szembeni, a „Belső Templomba”
vezető ösvényt egy szemben lévő gyertya jelképezheti (mondjuk más színű), vagy egy szabadon választott,
jellemző tárgy, például Dashwood portréja. Az Intézőnek mindent el kell követni, hogy a jelenlévők kényelme
biztosítva legyen és közvetlen, nyugodt légkör uralkodhasson. 

Valójában nincs „helyes módja” egy káptalan elrendezésének.  A józan ész és a rendelkezésre álló
eszközök  kreatív  felhasználása  a  kevésből  is  sokat  tud  csinálni.  Elég,  ha  a  lényeges  pontokra  finom,
harmonikus módon van irányítva a figyelem, nem szükségesek drága gyertyatartók és csattanó boros korsók!
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A  káptalan  fizikai  jellemzői  és  az  egyéni  hozzáállás  a  Nyugat-Wycombe  barlangjaiban  rejlő
„Életmisztériumokhoz”  meghatározó  elem  minden  csoport  egyedi  jellegzetességében.  Minden  jelenlevő
inspirációjából,  bátorságából  és  kreatív  tüzéből  fakadnak,  a  káptalan  az  ő  „Életvágyuk”  kiterjesztése;  a
Szellem hatalmas örvénye. 

30

Modern földtakaró, avagy a „Tromfok Temploma” West Wycombe barlangjai
Nagytermének padlóján. Ezoterikus tanítások illusztrálására használják, s képek teljes
egészében belső, pszichológiai jellegű használatra vannak szánva, a lélek alkímiájára. 

A terítő alján pergamenen a 108 lépcső című vers, és egy Apró aranypénz. 
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