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Wicca teol giaó

Az  alábbiakban  egy  részletet  közlünk  a  2008  nyári  Wicca  táboron  elhangzott  "A  Wicca 
filozófiája" c. előadásból. 

"A Wicca egy vallás, és gyakori elvárás, hogy egy vallás rendelkezzen valamiféle istenképpel. 
Miben hisz a Wicca?

A Wicca két fő forrásból táplálkozik. Egyik az ősi, 
animisztikus, sámánisztikus világkép. Épp ezért a 
Wicca  vallást  nevezhetjük  animisztikusnak; 
hiszünk  abban,  hogy  mindennek lelke,  szelleme 
van,  s  ezzel  lehet  beszélni,  lehet  kérlelni,  sőt 
fenyegetni.  Biztos  vagyok  benne,  hogy  a 
hallgatóságban  sokan  furcsán  néznek  erre,  de 
gondoljatok bele, melyikőtök nem fenyegette még 
meg  a  számítógépét,  amikor  az  lefagyott, 
hibaüzeneteket  küldözgetett,  vagy  egyszerűen 
csak belassult?  Az Aradia  avagy a  Boszorkányok 
evangéliuma  című  könyvben  több  példa  is 
szerepel  az  istenek  fenyegetésére  is  és  bár  ezt  a 
legtöbb Wicca nem használja, tudnunk kell, hogy 
létezik,  mint  technika.  Röviden  azonban 
kimondhatjuk: a Wicca animista.

A másik  fő  forrás  a  hermetikus  mágia  felfogása, 
amely  a  platóni  ideaelméletre  alapoz.  Minden, 
amit  magunk  körül  látunk,  pusztán  az  ideák 
világának  homályos  árnyképe.  Ezen  szemlélet 
alapján  az ideák megszemélyesített  formái  az  istenek.  Ez a  koncepció  teljesen egybecseng a 
klasszikus görög-római,  sőt  egyiptomi pantheon-képpel.  Mars a megtestesült  Harc,  Vénusz a 
megtestesült Szépség, stb. stb.,  ezen istenek pedig laza hierarchiában állnak egymással.  Így a 
Wicca politeista, azaz többistenhívő vallás.

A judeo-keresztény gondolatkör ez magasabb szintre emelte ezen hierarchiát, náluk csak egy 
Isten van, ő az, aki a megmondást csinálja. Neki vannak arkangyalai, azoknak angyalai és az 
egész teremtés összeáll Egy Nagy Hierarchiává, melynek mi majdnem, de nem egészen az alján 
helyezkedünk el.  Maga a  hierarchikus felépítés  része a  Wicca  filozófiának,  de  az  Egy Isten 
helyett az Istenpár foglal helyet az egész tetején, harmóniában és egyensúlyban. így a Wicca 
duális vallás.

A  Gardnerianizmust  a  hatvanas  évek  közepe  felé  elkezdte  áthatni  az  Istennő-kultusz,  s  ez 
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átterjedt rengeteg mág irányzatra is. Ők kijelentették, hogy valóban létezik az Istenpár, de az 
Istennő az irányító, a Mindenek Anyja, elsősorban őt imádjuk. Így mondható, hogy a Wicca 
henoteista és Istennő-vallás.

A Wicca vallás ezen felül a természetből merít inspirációt, hiszen az rejti a Nagy Misztérium 
ciklusait,  legyen szó  ünnepekről,  avatásokról,  vagy  csak  egy emberi  életről.  A Wicca  tehát 
természetvallás.  

Tudjuk, hogy minden mögött a Természet erői munkálkodnak, s ez az energia mindenben jelen 
van - a fákban, az állatokban, a kövekben, a tárgyakban, az emberekben -, s ez az Isteni Jelelét 
az, ami mindent létezésben tart. Tehát a Wicca pantheista.

Mindez igaz, de egyik sem kizárólagosan - és fontos megemlíteni, hogy nem mindegyik Wicca 
fogadja el mindegyik szemléletet. Minden Wiccafüggő.

Egyvalamiben azonban a legtöbb Wicca egyetért. Vallásunk kizárólag papságból áll, nincsenek 
"követők".  Mindenki saját  maga kommunikál  az  Istenekkel,  nem közvetítőkön keresztül.  Ez 
(elméletileg)  logikusan  hozza  magával  a  megállapítást,  hogy  csak  az  a  Wicca,  aki  avatással 
rendelkezik,  hiszen a  misztériumok avatatlanjai  nem képesek közvetlenül a  kontaktusra (ha 
elfogadjuk,  hogy  a  Wicca  misztériumvallás).  Ezen  avatás  érkezhet  fizikai  vagy  nem fizikai 
személytől,  a  misztériumokat  meg  lehet  élni  akár  a  hétköznapokban  is  (ahogy  Lon  Milo 
DuQuette  mondta,  nehéz  nagy  titkokat  nem kiadni,  mert  mindenütt  ott  vannak -  ha  nem 
lennének, nem lennének nagy titkok), de az önavatás lehetetlen - ez azt feltételezné, hogy az 
ember önmagának ad át olyan misztériumokat, amelyekkel nem rendelkezik. " 
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A madarak nyelve

A  madarak  nyelve  szinte  minden 
mitológiában,  legendában isteni  eredetű, 
mágikus nyelv, a beavatottak tudománya. 

Az  északi  mondakörben  a  madarak 
nyelvének  megértése  hatalmas 
bölcsességről  tett  tanúbizonyságot.  Elég 
megemlítenünk példának Odin isten két 
hollóját,  akik körberepülték a világot,  és 
rendre elbeszélték Odinnak, mit láttak. A 
legendás svéd király, Dag a Bölcs szintén 
képes volt érteni a madarak nyelvét, s egy 
háziveréb rendszeresen látta  el  hírekkel. 
Az  Edda  és  a  Völsunga  saga  történetei 
szerint  a  madárnyelvet  úgy  lehetett 
elsajátítani, hogy valaki sárkányvért ízlel. 

A  görögöknél  az  Aranygyapjú 
legendájában  olvashatjuk,  amint  Argo,  a 
szent  dodonai  liget  tölgyfájából  épített  hajó  orrdísze  képes  volt  beszédbe  elegyedni  a 
madarakkal. Terieszász, a híres jós Athénétől kapta a madarak nyelvének tudományát. 

A szufi vallás a madarak nyelvét angyali nyelvnek gondolja. Számos más vallásban a szentek és 
próféták tulajdonsága  az,  hogy  megértik  a  madarak  beszédét,  mint  például  Assziszi  Szent 
Ferenc,  vagy Salamon. A reneszánsz mágiában és  az  alkímiában titkos  és  tökéletes  nyelvnek 
tekintették  a  madarak  nyelvét,  melyet  néhol  langue  verte,  zöld  nyelv  néven  emlegettek 
(Agrippa, Fulcanelli). 

A középkori Franciaországban a madarak beszédét a trubadúrok titkos nyelvének gondolták. 

Végül  még  egy  érdekesség:  az  egyiptomi  arab  nyelvjárásban  a  hieroglif  írást  "a  madarak 
ábécéjének"  hívják.  Az ókori  Egyiptomban ennek az írásmódnak a  neve  medu-netjer,  isteni 
nyelv volt. 
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Alexandria k nyvt raö á

Alexandria legendás könyvtára valaha az ókor legnagyobb könyvgyűjteménye lehetett. 

Feltehetőleg az i.e. 3. században jött létre, I. Ptolemaiosz Szóter uralkodása idején. A legkorábbi 
írásbeli forrás szerint - mely Ariszteász levele - a könyvtárat Faleroni Demetriusz alapította, 
Arosztotelész  egyik  tanítványa.  A  könyvtárban  helyett  kapott  egy  olvasószóba,  egy  ebédlő, 
számos kert, tanítótermek és tanácstermek is. Pontos alaprajza sajnos nem maradt fenn. 

A  könyvtár  rész  az  olvasóteremből  és  a  katalogizáló  teremből  állt.  Az  olvasóteremben 
papirusztekercsekkel teli  polcok sorakoztak (bibliothekai).  A polcok felett,  a falba vésve egy 
híres felirat állt: "A lélek gyógyulásának helye." 

Alexandria  könyvtára  valaha  a  világ  teljes  írott  tudását  célozta  begyűjteni.  Rendszerese 
indítottak hajókat Rhodes és Athén könyvvásáraira, sőt állítólag minden, Alexandriába érkező 
hajót  átkutattak  értékes  könyvek  és  ritkaságok  után,  melyeknek  helye  lehetett  a 
könyvtárban. Ezeket  a  könyveket  azután  lemásolták,  az  eredeti  a  könyvtárba  került,  míg 
tulajdonosának eljuttatták a másolatot. 

A  könyvek  mellett  a  könyvtár  számos  tudósnak  is  otthont  adott,  kiknek  szállásáról, 
ellátmányozásáról és utaztatásáról a Ptolemaiosz dinasztia gondoskodott. Mint kutatóintézet, a 
könyvtár hamarosan megtöltötte polcait újonnan írt, matematikáról, asztronómiáról, fizikáról és 
egyéb természettudományokról szóló tekercsekkel. 

Alexandria  tudósai  különösen  ismertekké  váltak  a  homéroszi  szövegeken  történő 
munkásságukkal,  s  a  leghíresebb  szerkesztőkből  gyakorta  váltak  főkönyvtárossá.  Akiket 
ismerünk közülük, azok: Zenodotusz (i. e. 3. század eleje), Kallimuakhosz (i. e. 3. század eleje), 
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aki a Pinakesz, az első ismert könyvtárkatalógus kifejlesztője volt, Rhodeszi Apollóniusz (i. e. 3. 
század közepe), Eratoszthenész (i.  e. 3. század vége), és Bizánci Arisztofanész (i.  e. 2. század 
eleje). 

Szinte lehetetlen felbecsülni, mekkora lehetett az alexandriai könyvtár tekercsgyűjteménye. II. 
Ptolemaiosz mintegy 500 ezer tekercsre becsülte az akkori állományt. Marcus Antonius maga 
mintegy 200  ezer  tekerccsel  gyarapította  a  gyűjteményt,  melyeket  Kleopátrának  hozott 
nászajándékképp. 

A könyvtár  pusztulására négy lehetséges  dátumot ismerünk.  Plutarkhosz (i.  sz.  46 -  120),  a 
neves  történetiró azt  irta,  hogy Julius  Caesar  véletlenül  égette  le  a  könyvtárat  i.  e.  48-ban, 
amikor Alexandriát megtámadta. További lehetséges időpontok Aureliusz császár támadása az. i. 
sz.  3.  században,  avagy  Theofíliusz  rendelete  i.  sz.  391-ben,  mely  szerint  az  összes  pogány 
szentélyt és templomot el kellett pusztítani, vagy esetleg csak a muszlim hódító hadjáratban 
pusztult el végleg, mely i. sz. 642-ben vette kezdetét. 

Annyi  mindenesetre  bizonyos,  hogy  tömérdek  értékes  tudás,  tekercs,  gondolat  pusztult  el 
Alexandriával, és az emberiség történelmének egy tekintélyes része, felbecsülhetetlen kincs vált 
az elvakult rombolás áldozatává.  
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A mirrha

Neve az arab murr, „keserű” szóból származik. Keserű ízű, balzsamos illatú, sárgás-vörösesbarna 
mézgás  gyanta;  a  balzsamfafélék  családjának  mirhafa  nemzetségéhez  tartozó,  apró,  tüskés, 
virágzó  fafajokból  nyerik.  Két  legfontosabb  fajtája  a  herabol  és  a  bisabol;  az  előbbit  az 
Etiópiában,  Arábiában  és  Szomáliában  elterjedt  C.  myrrha fából  nyerik,  az  utóbbit  pedig  a 
hasonló külsejű, arábiai C. erythraea fajból. 

A mirrhafák száraz, sziklás hegyoldalakon 3 m magasra nőnek meg. A mirrha a fa kérgének 
gyantajárataiban képződik, és a sebzések helyén kifolyva, a levegővel való érintkezéskor lassan 
szemcsékké és könnynek nevezett, szabálytalan darabkákká áll össze. Ezeket gyűjtik össze aztán 
a fákról. 

A  mirrha  ősidők  óta  ismert,  keresett  luxuscikk,  gyógyeszköz,  füstölő-  és  kultikus  szer.  Az 
ókorban a mirrhát nagy becsben tartották, a Közel-Keleten és a Földközi-tenger mentén drága 
füstölőszerek, illatszerek és kozmetikumok egyik összetevőjeként, továbbá külsőleg használatos 
gyógyírokban  és  a  balzsamozásban  használták.  Az  ókori  görög  és  római  orvosok  a  sebek 
kezelésére, emésztési bajok, különféle görcsok csillapítására javallották. 
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A világ első kozmetikusai valószínűleg az egyiptomi halott balzsamozók voltak, akik a gazdag 
elhunytak eltávolított belső szervei helyére mirhával és cédrussal átitatott növényeket tömtek, 
míg a szegényeknek főleg fahéj, szantál és kakukkfű jutott. 

Id.  Plinius  Perzsiából  származtatta,  más 
leírások  szerint  Nagy  Sándor  a  legyőzött 
Dareiosz táborában talált egy drága kenőcsök 
tartására szolgáló szekrényt, melyben mirrha 
volt.  A görögök füstölőszernek  használták,  s 
tőlük a rómaiak is átvették. Vergilius szerint 
gyógyhatású  préselt  olaját  hajkenőcsnek, 
Ovidius szerint szépítőszernek és orvosságnak 
használták,  borkezeléshez  való  adalékot 
készítettek belőle. A mirrhával való fényűzés 
olyan  méreteket  öltött  a  rómaiak  körében, 
hogy  a  sztoikus  filozófus,  Seneca  arról 
panaszkodott,  hogy  egyesek  napjában 
háromszor  is  illatos  mirrhatartalmú 
kenőcsökkel kenik magukat. 

A  papi  beavatás  elképzelhetetlen  volt  az 
illóolajok  nélkül,  az  uralkodókat  pedig 
felkenték. A bibliában a napkeleti királyok is 
tömjént  és  mirhát  ajándékoztak  a  kisded 
Jézusnak.  A  héber  Messiás  szó  is  felkentet 
jelent. 

A mirrha füstölőszerként előhozza a kezdeményezőkészséget és az erőt, segíti a tisztánlátást és 
az összpontosítást, és megfékezi a túl szenvedélyes érzelmeket. Mézga jellege (a sebzett helyet 
védi  a  fertőzéstől,  a rügyeket  a  fagyhaláltól),  továbbá jó  illata  és  gyógyító hatása  alapján az 
áldozat  és  áldozatvállalás  jelképe.  Borral  keverve  bódító  ital,  melyet  fájdalomcsillapításra  is 
használtak. A mirha megnyugtatja az idegeket, oldja a légutak váladékozását is. Stressz esetén 
jót  tesz  a  mirhával  történő  füstölés.  A  balzsamos,  édes  illat  harmóniát  teremtően  hat  a 
bensőnkre. 
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Abraxas

Az  Abraxas  (Abrasax)  (Abracax),  homályos  eredetű, 
babonás  jelentésű  szó,  melyet  többféleképp 
magyaráznak.  Némelyek  szerint  az  abrak és  sex 
(szadzsi)  egyiptomi  szókból  származik  és  «szent  szó», 
«áldott  név»  az  értelme;  mások  szerint  Abrasax  a 
helyesebb  formája,  és  a  görög  számjelekből 
magyarázható meg olyképpen, hogy: A = 1, b = 2, r = 
100, a = 1, s = 200, a = 1, x = 60 (a görög betűk számbeli 
értéke), ami összesen 365-öt ad, az év napjainak számát. 

A titokzatos jelentésű szót a legtöbb mágus és alkimista 
használta,  mint  bűvös  igét.  Az  Abraxas-gemmák  egy 
csuda-alakot ábrázoltak, rajta a bűvös erejű «Abraxas» 
szóval, görög írásban. 

Az alaknak emberi törzse volt, ember karokkal, azután 
kakasfeje, a lábai pedig kígyók voltak; az alak egyik kezében korbácsot, a másikban koszorút 
tartott.  A  gnosztikus  szekták  az  Abraxas-gemmák  mintájára  a  középkorban  talizmánokat 
csináltak, amelyek a legtöbb baj ellen megóvták hordozójukat. 

Isteneknek embert

Amerika felfedezésében és gyarmatosításában harcedzett katonák vettek részt, ám gyakran az is 
megesett, hogy bűnözők is vállalkoztak a hosszú útra. Mindannyiukat próbára tették azok az 
indián szertartások, melyek során embert is áldoztak. 

Az áldozatok 

Amerika  európai  felfedezői  elé  az  új  kontinens  szépségei  mellett 
meglepő,  harcedzett  férfiakat,  sőt  az  első  gyarmatosítókkal  érkező 
bűnözőket is sokkoló képek tárultak.

A prekolumbián (a Kolumbusz előtti) Közép-Amerika és Dél-Amerika 
inka területén az emberáldozat ugyanis általános vallási rítus volt. Az 
inkák  és  az  aztékok  külön  szertartások  keretében  mutattak  be 
emberáldozatot a templomban vagy egy hegytetőn, míg a maják csak 
alkalmilag, szent kutakba áldoztak embereket. Az emberáldozatot a papok 
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nagy ünnepek alkalmával  mutatták be -  rendszeres  időközönként  az egész év folyamán.  Az 
inkák csak súlyos válságok idején vagy különleges események alkalmából áldoztak embert. Az 
aztékoknál ez gyakoribb és általánosabban elterjedt szertartás volt. Az áldozat lehetett férfi, nő, 
gyerek - olykor állat is.  Az inkáknál a nőket általában rituálisan megfojtották, a maják néha 
vízbe ölték az áldozatot, az aztékok egy áldozati obszidiánkéssel kivágták a szívét. 

  

Az istenek szolgálatában 

A  legtöbb  áldozatot  a  Nap,  az  eső  és  a  föld  isteneinek  mutatták  be. 
Emberáldozat útján kerültek kapcsolatba az istenekkel, akiket táplálni 
kellett, hogy a kozmikus rendet fenntartsák. Az volt a hiedelem, hogy 
mivel az istenek feláldozták magukat a Nap és a Hold teremtése során, az 
embereknek is követniük kell az ő példájukat. Az aztékok és a Mexikó 
egyéb népei (toltékok, itzák) szemében az emberáldozat szent kötelesség 
volt.  Az  aztékoknál  a  Napot,  Huitzilopochtlit  rendszeresen  kellett 
táplálni  bátor  foglyok  szívével  és  vérével,  különben  hajnalonta  nem 

tudott volna feljönni, s fénnyel elárasztani az aztékok földjét.

A  maja  esőisten  Chac  tiszteletére  bemutatott  áldozatok  egyikeként  gyerekeket,  szüzeket 
fojtottak kútba. A régi peruiak az áldozat élve megnyúzásával mutattak be rituális áldozatot. Az 
ősi mexikóiak is nyúztak meg embereket elevenen, földművelési ünnepségeik során - az áldozat 
célja  az  volt,  hogy  a  földet  vérrel  táplálják,  biztosítva  a  bőséges  kukoricatermést.  Az  ősi 
mexikóiak és a régi peruiak (inkák) is számos emberáldozatot mutattak be Inti napistennek és 
Virakocsa teremtőistennek.

Miután az Inka a Napisten fia és képviselője volt, őérte is számos embert áldoztak fel. Ha egy új 
Inka  lépett  a  trónra,  kétszáz  10-15 év  közötti  fiút  és  leányt  öltek  meg az  áldozati  oltáron, 
kitépték  a  szívüket  vagy  megfojtották  őket,  átvágták  a  torkukat  és  vérükkel  bemázolták  az 
istenek képmásait.  Ha meghalt  a  király,  a  szerencsétlenségek elkerülésére  újabb áldozatokat 
hajtottak végre. 

  

Tömeges áldozat 

A  hajdani  Azték  Birodalom  lakóinak  kultikus  életében,  vallásában 
mindig is központi helyet foglalt el a vér - valamint ehhez kötődően a 
véráldozat  -  motívuma.  A  vérnek  ugyanis  valamiféle  mitikus  őserőt 
tulajdonítottak:  lényegében  olyan  életerőt  kötöttek  hozzá,  amely 
világképük szerint a mindenség egészének működését biztosította. Úgy 
hitték, hogy az Ötödik Nap korát élik, amelyben a világ erőszakos véget 
ér. Ezt a pusztulást akarták halogatni az emberáldozatokkal, az isteneket 
-  köztük  Huitzilopochtli  hadistent,  az  aztékok  kegyetlen  vérszomjas 
törzsi  istenét  (akit  az  életadó  Nappal  azonosítottak)  -  emberi  vérrel 
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kellett táplálni, hogy életben tartsák a Napot. Írott források számolnak be arról is, hogy az Azték 
Birodalom utolsó  korszakában  egyetlen  nap  alatt  foglyok  ezreit  áldozták  fel  a  tenochtitláni 
főtemplomban. Általában a következő módon hajtották végre a rituális feláldozást: az áldozatot 
ráfeszítették az áldozati  oltárra,  egy szent kőre,  négy pap leszorította  a karját  és  a  lábát,  az 
ötödik pedig kitépte a még dobogó szívét. Ezután a holttestet ledobták a templom lépcsőjén, 
majd felszedték, és egy részét, így a combját, jutalomként adták a foglyul ejtőjének. Az aztékok 
egyes  vallási  szertartások  során  embert  ettek,  szigorú  szabályokat  követve.  Így  például 
szertartásosan  ettek  az  ellenséges  fogoly  testéből,  de  csak  a  karját  és  a  lábát  volt  szabad 
fogyasztani.  
Az áldozatok fejét pedig kitűzték a koponyaoltárra (chompantli), így a koponyákból valóságos 
falat raktak föl a templomokon kívül.

A nimf ká

A nimfák görög mitológiai nőalakok – a szépség, a 
termékenység,  a  természet  alkotó  és  tápláló 
erőinek  megtestesítői.  A  nimfák  különösen  szép 
helyekhez  vagy  tájakhoz  kötődnek;  otthonaik  a 
hegyek,  völgyek,  hűs  barlangok,  ligetek,  fák, 
patakok és folyók; dús réteken táncolnak, virágos 
mezőkön  pajzánkodnak,  mindig  jókedvűek  és 
gyakori  célpontjai  az  életerős  szatírok  szerelmi 
vágyainak – az  élet  mozgalmasságát  mutatják be. 
Istenek,  istennők kísérői;  ők  Artemisz vadásznői, 
Apollón prófétái, Dionüszosz – a mulatozás és a fák 
istenének  –  partnerei,  megjelennek  a 
pásztoristenek,  Pán és  Hermész oldalán,  de 
szívesen  rajta  felejtik  szemüket  a  szép,  délceg 
halandókon is. 
A  nimfák  elsősorban  a  termékenység 
megszemélyesítői.  Alakjaik  a  természet  minden 
területét  át-,  és  átszövik.  Kiemelt  kötődésük  a 
vizekhez,  forrásokhoz  és  folyókhoz  az  élet 

folytonosságát, a múló időt jelképezi. A víz – termékenyítő erő: a forrás kifejezi a keletkezést, a 
születést; a folyó az állandó változást; az óceán a feloldódást, a megsemmisülést. A nimfák a nő 
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életének első szakaszát,  annak „fehér  aspektus”ait  hordozzák.  A fiatalság és  az  örök szépség 
megtestesítői,  „szüzek”, már nem lányok, de még nem anyák. Ezt a időszakot az un. „vörös  
korszak” az anyaság követi, majd a „fekete korszak” az öregség.
A nimfák különböző csoportjai az általuk megszemélyesített természeti erők mentén alakultak 
ki.  Neveik változatos  és  jóságos  szerepükkel  függenek össze  – „valamennyi  női  név eredete 
egyszerű melléknév,  amely  megegyezik a  nympha lényegével,  bár  eredendően nem létezett 
ortodox, kimerítő osztályozás e tünékeny teremtmények között. 

Föld Nimfák 
• Alszeidák (völgyek, berkek) 
• Napaiák (szurdokok, völgyek) 
• Auloniadok (legelők) 
• Leimakidok (rétek) 
• Oreaszok (hegyek, barlangok) 
• Minthe (menta) 
• Heszperiszek (kert) 
• Hamadrüaszok (fák)

Vízi Nimfák 
• Heleaszok (lápok) 
• Ókeaniszok (sós vizek)
• Néreidák (hullámok)
• Naiaszok (friss vizek)

Egyéb
• "Kasztaliai-nimfák" (klasszikus múzsák) 
• Lampadák (alvilág) 
•

A görög nimfák változatos tájak és vidékek szellemalakjai voltak, nem más mint a latin genius  
loci, azaz a hely szelleme. (Kultuszuk népszerűségét leginkább a bonyolult Arethusza mítosz 
példázza.) A görög kultúrán nevelkedett latin költők verseiben a nimfák hellén sokoldalúsága 
elmosódott  és  alakjaik  keveredtek  a  hazai  forrás-  és  folyamistenségekével  (Juturna,  Egeria, 
Cavmentis,  Fontus).  Mindezt  tovább  erősítette,  hogy  a  Lymphakat (eredetileg  Lumpae)  az 
ősitáliai  hagyományok  víz-istennőit  nevük  véletlen  egyezősége  alapján,  a  görög  nimfákkal 
azonosították.  A klasszicizáló  római  költészet  hatására  a  vidéki  emberek  között,  a  források, 
barlangok,  sziklahasadékok  környékén  kiteljesedett  a  nimfa  kultusz.  Ugyanakkor  a  Római 
Birodalom  tanult  osztályai  körében  betöltött  szerepük  fokozatosan  csökkent  és  majdnem 
kizárólagosan a vízi elemek istenségeiként jelentek meg. 
A nimfák ugyan halandók, de nagyon sokáig élnek és sohasem vénülnek meg: éppen ugy, mint a 
források,  amelyek  bár  kiapadhatnak,  de  az  elaggás  jeleit  sohasem  mutatják  föl.  Kecskéket, 
bárányokat, tejet, olajat és bort áldoztak nekik, de már egy-egy árnyékos fa ültetése, vagy a 
forrás megkoszorúzása is a kultuszhoz tartozott. Áldozati ajándéknak gyakran olyan tárgyakat 
választottak, melyek a vizzel összefüggenek: békákat, ivószarukat, csészéket stb. 
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A művészet a nimfákat szűzeknek ábrázolja, régebben felöltözve, később félig, vagy egészen is 
meztelenül; kezükben gyakran vizes korsót, vagy kagylót tartanak, állnak, vagy térdelnek, vizet 
merítenek, pihennek, játszanak, táncolna, néha Pán, a szatirok és más istenek társaságában is.

A fanimfát a legendák szerint sosem ember szüli, hanem mindig egy bizonyos fa. E fának óriási 
levelei vannak, melyek képesek egy embert beburkolni. A fa maga némileg a szomorúfűzhöz 
hasonló, mert ágai lelógnak, rajtuk e vaskos levelekkel. A levelek is lelógnak. Az ágak nem külö-
nösebben vastagok, de e sok nagy levél miatt a fa maga mégis inkább egy kupolához hasonlít. A 
nimfalány e levelek egyikében „születik”, ilyenkor a levél összepöndörödik, afféle orsóformává, 
ebben  alakul  ki  folyamatosan  a  lány,  mert  a  levélorsó  belseje  megtelik  afféle  kocsonyával, 
melyből fokozatosan kialakul a nimfa. 

rnyak 2009. Lammas  IX. vfolyam 5. sz mÁ – é á



Wiccafé

Nyílt körbeszélgetés és teázás minden héten, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
haladókat és kezdőket egyaránt, Wicca és mindenféle egyéb. pogány témában.

Helyszín: Fehér Holló teaház, Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 1.

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.

________________________________________________________________________________

http://pwh.freeblog.hu

Közösségi blogmagazin
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A litv nok t zr tusai - 2. r szá ű í é

A tűz a naptári ünnepekben
A  tűz  imádata,  a  tűz  rítusai  jól  megfigyelhetőek  a 
naptári  és  casládi  ünnepekben.  Két  fontos  ünnep,  a 
Kucios  és  a  Kaledos  jelzi  az  év  végét,  mikor  a  világ 
visszatér  a  sötétségbe  és  a  nemlétbe.  Azonban,  mint 
ahogyan a halál a születés kezdete, ezen két ünnep is a 
természet  újjászületésének  és  a  Nap  visszatérésének 
hírnöke. A litvánok szignifikánsan megkülönböztetik a 
két  ünnepet  egymástól,  egyiket  december  24-én, 
másikat 25-én ülik, számos, rituális szokás keretében.
Az indo-európai népek hagyományosan olyan rítusokkal 
és  történetekkel  köszöntik  az  új  évet,  melyek  a  világ 
teremtését szimbolizálják.
A  felnőttek  úgy  kezdik  a  felkészükést  Kuciosra  és 
Kaledosra, hogy cseresznyeágat helyeznek vízbe azon a 
napon, mikor a medvék megkezdik téli álmukat, s mely 
a  néphit  szerint  a  tél  első  napja.  Az  ágak  gyökereket 
eresztenek,  mire  eljő  az  ünnepek  ideje.  A  gyerekek 
játékokat  játszanak,  melyek  a  magvak  vetését 
szimbolizálják, a lányok pedig az aratást játszák el, és kendermagokat hintenek, hogy álmokat 
hozzon jövendő férjükről.
Az ősi naptári ünnepek azért is különlegesek, mert segítenek az embereknek megtapasztalni az 
élet  fő misztériumait  - születést, felnövést, öregkort, halált.  A naptár változásaival az ember 
megéli az élet körét, és felkészül a másik oldal útjára. A népdalok és népi rítusok felfedik az élet 
körének titkait. A világ teremtését ünnepli az ősi litván, karácsonyi ének:

Körtefa áll a mező közepén, Kaleda
Ó, és lehullott a szikra, Kaleda
Ó, és a kék tenger kiöntött, Kaleda
Ó, az a tenger - hajó ring, Kaleda
A hajón egy szék áll, Kaleda
A széken egy lány ül, Kaleda

Ez egy dél-litván, a téli napfordulóhoz kötődő dal. A kaleda szó utal a téli napéjegyenlőségre. 
Gyertya ég a körtefán: a világfa szimbóluma. A gyertya lángja a szent oltár tüze. Lehull a szikra, 
tenger  kél  belőle:  a  szent  vizek megmozdulnak,  felébresztik  az  élet  hatalmas  erejét.  A dalt 
hagyományosan a téli napforduló napján énekelik, mikor meggyújtják az új év új tüzét.
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Téli ünnepek

Kucios a holtak és élők egyesülését ünnepli, és az 
élet minden formáját. A házat ilyenkor különleges 
módon  készítik  elő.  A  család  kis,  szimbolikus 
fészkekkel  díszíti  az  otthont:  fából,  szalmából 
készült  madarakat,  és  tojáshéjakat  helyeznek  el 
szalmából  font  kosárkákba.  Ezek  a  fészkek,  és  a 
számos,  égő  gyertya  idézi  a  holtak  szellemeit 
(vele), akik egy asztalhoz ülnek, melyen kenyér, 
só és Kucia kenyér áll. A Kucia gabonamagvakat 
tartalmaz, melyek az újjászületést és a gyógyulást 
szimbolizálják:  főtt  búzát,  árpát,  borsót,  babot, 
rozst, kendermagvakat - ezeket keverik el dióval 

és mézes vízzel. A Kucia élteti az ősök szellemeit éppúgy, mint az élőket. Az élők egy másik 
asztalnál ülnek, melyet szalmával és asztalterítővel fednek. A régi időkben ezen a napon még a 
padlót is szalma fedte. Az asztal díszítései az életerőt szimbolizálják; többek között egy csokor, 
csépeletlen rozs, melyet a család a következő napon almafák törzse köré köt.
A Kucios mindenképp esti ünnep, akkor kezdődik, mikor az esthajnalcsillag felkel az égbolton. 
Mielőtt összegyűlnének a rituális asztalnál, mindenki szaunázik, találkozik a szomszédaival, és 
megbocsát ellenségeinek. Az ősi időkben a család feje magas sarkú, fekete csizmát, széles, fekete 
övet (juosta), és nagy karimájú, fekete kalapot öltött, majd háromszor körbejárta a birtokot. Csak 
azután lépett be a házba, mikor már a család többi tagja mind megérkezett. A kérdésre: "Ki van 
ott?" így válaszolt: "A legkedvesebb isten (Dievulus) a Kuciával bebocsáttatásért könyörög."

Miután a család összegyűlt, a legöregebb férfi vagy nő 
elmondja  a  hagyományos  áldást,  megtöri  a  Kucia 
kenyeret, és szétosztják egymás között. A tizenhatodik 
századi történész, Praetorius szerint a család minden 
tagja  egy  cipót  helyez  a  padlóra,  a  következő  ima 
kíséretében:  "Zemepatis (a  háztartás  istene), 
köszönjük  a  jó  kenyeret,  amit  adtál  nekünk.  Segíts  
nekünk,  hogy  dolgozhassunk a  mezőkön,  miközben  
áldunk téged, hogy Zemynele (a Földanya, Zemepatis 
nővére)  továbbra  is  elhalmozzon  minket  
ajándékaival." Majd mindenki felemeli a kenyerét az 
ég felé, és így szól: "Táplálj minket!"

A Kucia kenyét elfogyasztása után mindenki sört iszik, 
és  néhány  cseppet  a  padlóra  önt  a  vele,  a  holtak 
szellemeinek  tiszteletére.  Lakoma  következik,  mely 
régen a Kucios hagyományai szerint tizenhárom fogást 
tartalmazott,  a tizenhárom holdhónap jelképeként.  A szoláris  naptár  előtérbe kerülésével  ez 
tizenkettőre  változott.  Az  étel  nem tartalmazhat  húst  vagy  tejet.  A  legszokványosbb  étkek 
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ilyenkor  a  Kucia,  a  Kisielius (tőzegáfonyából  készült  lekvárféle),  forró  céklaleves,  gombás 
gombócok, káposzta, hal és egyéb tengeri finomságok.

Az állatok is részesülnek a ceremóniából, mivel ezen a napon ugyanazt az ételt eszik, mint az 
emberek.  Mikor  az  ember  és  az  állat  még ugyanazon fedél  alatt  élt,  az  asztalról  etették az 
állatokat. A tanyákon az emberek mind a mai napig az állatoknak adják a Kucios maradékát. A 
családok még a méhekkel és a gyümölcsfákkal is megosztják a lakomát.

A vacsora után, miközben mindenki az asztalnál marad, a gyerekek szalmaszálakat huzigálnak 
ki az asztalterítő alól.  A hosszú szál hosszú és eredményes életet jelent. A felnőttek szintén 
számos módon mondanak közben jövendőt egymásnak.

Ezek után a családtagok jókívánságaikkal köszöntik egymást, miközben magvakat hintenek a 
kandalló tüzére, mely az otthon szentségét szimbolizálja. Minden, tűzbe vetett mag jólétet és 
gyarapodást hoz. A család rituálisan eléget egy nyírfatuskót is a tűzben, mely az óév jelképe.

A Kaledos boldog, hangos rítusai a Nap (Saule, Nap Anya) újjászületését ünneplik. Az emberek a 
nap  képmásait  hordozzák  végig  a  mezőkön és  a  városokon,  mindenkinek  bőséget  és  jólétet 
kívánva. A litvánok úgy tartják, hogy minden kívánság, melyet Kaledos napján mondanak el, 
valósággá válik.
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Tavaszi ünnepek

A  tavasz  Perkunas,  a  Villámlásisten  napjával 
kezdődik. Az első napon, mikor Perkunas lesújt, az 
egész föld megremeg, és felébred a természet. A fű 
mövekedésnek  indul,  csakúgy  a  magvak,  a  fák,  s 
minden élet. A lányok, akik szép virágokat akarnak 
kertjükbe, közvetlenül az első villámlás után kezdik 
ültetni a magvakat.

A litvánok úgy tartják,  hogy ha  az első villámlás 
után megfürdenek egy tóban vagy folyóban akkor 
egészségesek  és  erősek  lesznek.  Ha  olyan  vizet 
isznak, melyet nem áldott meg Perkunas, az betegséget hoz. Mielőtt Perkunas megáldotta volna 
a földeket,  tilos  mezítláb járni,  a földre feküdni,  vagy sziklákra telepedni.  A villámlás előtti 
földön tüzet égetni szintén tiltott cselekedet, és eredményeképp a feldühödött Perkunas porig 
égetheti a vétkes otthonát.

A tél régi tüze elűzetett, és az új tavasz tüze lobban lángra. A tüzet Perkunas oltáráról viszik 
haza az emberek otthonaikba.

Az  erdőből  verbákat  visznek  haza:  fűzfaágakat,  melyeket  vörös 
vagy hímzett szalaggal kötnek át. A verba mágikus tulajdonságokkal 
rendelkezik, az élet és a növekedés erejét hordozza, és megvédi a 
házat  a  betegségektől,  ezért  az  emberek  feldíszítik  velük 
otthonaikat.

Velykos idején, mikor a temetőket látogatják a litvánok, a verbákat 
a sírokra helyezik. A verba védelmet, megújulást és megtisztulást is 
hoz.  Még a forrásokat is  verbával varázsolják el:  verbát tűznek a 
földbe, a víz mindkét oldalára.

Mikor a verba elszáradt a házban, eltávolítják száraz leveleit, csak 
az  ágat  hagyják  meg.  A  leszedett  részeket  egy  zsákban őrzik,  és 
később  füstölőként  égetik  Perkunas  tiszteletére,  vagy  valaki 
halálára.

Margutis a természet újjászületésének ünnepe, az élet szent forrásának tisztelete. Az ünnepek 
alatt  tojásokat (marguciai)  festenek. Az első tojások mindig pirosak,  később jelképek sorával 
díszítik őket, majd a fenyőfákat ékítik velük. A litván néphit szerint Velyke, az öregasszony 
hozza a kisgyereknek a tojásokat korán reggel, és az ablakpárkányra helyezi őket.

Nyári ünnepek

Június vége felé, a nyári napéjegyenlőség idején, mikor a legrövidebb az éjszaka, a litvánok a 
Rasa  ünnepét  ülik.  A  Rasa jelentése  harmat,  melyet  az  ősi  időkben  az  életerő  elemi 
megnyilvánulásaként  tiszteltek,  s  úgy  tartották,  hogy  a  napéjegyenlőség  reggelén  isteni 
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tulajdonságokkal bír.

Daukantas így írt: "Az ünnep ideje előtt minden, mi csak 
létezik  a  nap  alatt,  a  szent  folyókhoz  és  tavakhoz  járult 
fürdeni, hogy megifjodjék, s ha valaki gondosan követte a 
rítust, akkor bölcsességet és tisztánlátást nyerhetett általa. 
Nincs  boldogabb  ünnep,  mint  a  Rasa,  mert,  mint  ahogy 
mondják, annak reggelén a Nap kel táncra."

A néphit szerint Rasa idején a gyógynövények is különleges 
erővel  és  hatalommal  rendelkeznek.  Rasa  estéjén  a  fiatal 
nők gyógynövényeket gyűjtenek együtt (kupoliauti). Ezért 
az ezen estén szedett gyógynövények neve  Kupoles, mely 
szó  gyökere  a   kupeti -  egészségesen  nőni,  kirügyezni 
fogalmára vezetődik vissza.

A  kupole  nem más, mint egy ágas-leveles pózna, melyet a 
rituális tér közepén helyeznek el. A pózna teteje háromágú. 
Kelet-Litvániában  ennek  úgy  magyarázzák  a  jelentőségét, 
hogy  a  pózna  csodás   jelenséget  mutat,  egyik  ága  úgy 
virágzik ki, mint a Nap, a másik mint a Hold,  a harmadik pedig, mint a Csillagok. A fiatal, 
házasodni akaró lányok ilyenkor játékosan jósoltak maguknak: háttal álva a kupolénak, koszorút 
hajítottak át a fejük felett, abban reménykedve, hogy ráakad a kupole egyik ágára. Ahányszor 
próbálkoztak a sikeres dobással, annyi évnek kellett eltelnie, míg férjhez nem mennek.

Rasa  a  koszorúkészítés  ünnepe  is.  A  szűzek  mágikus  növényekből  fonnak  koszorút,  és 
homlokukra helyezik. Koszorúk díszítik a házakat, ajtókat, kapukat is. A férfiak tölgykoszorúval 
ékítik  fejüket.  Az éjjel  idején végül  mindenki a szent  folyók és  tavak partjára  siet,  és  a víz 
tetejére helyezi koszorúját, melyekre meggyújtott gyertyákat erősítenek. Ha egy férfi és egy nő 
koszorúja együtt lebeg, azt jelenti, hogy egy pár lesznek.

Póznákból  kapukat  is  állítanak,  tetejére  a  megfelelő  rúnát  helyezik,  és  zöld  növényekkel 
díszítik. Minden ember, aki átlép a kapun, a Rasa rítusok részesévé válik. A kapuk és a fiatal 
férfiak körül szűzek táncolnak. Mind meghajolnak és üdvözlik egymást, miközben áthaladnak.

A  "régi  tüzet"  vízzel  kioltják,  és  új,  szent  tüzet  gyújtanak.  Az  aukurast,  a  rituális  tüzet 
megfelelően köszöntik. Elköszönnek a lenyugvó naptól, és koszorúkat helyeznek a tűz mellé a 
természet  tiszteletére.  Az  újonnan  házasodtak  hazaviszik  a  tüzet  otthonaikba,  hogy  áldást 
kapjanak,  s  amikor  beköszönt  az  éj,  "napkerekeket",  tüzes,  fonott  kerekeket  gurítanak  le  a 
hegyek oldalán.

Rasa éjszakája ünnepléssel,  tánccal,  lakomával telik. A végén mindenki köszönti a hajnalt,  a 
felkelő napot, és dicsőíti táncát.
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Olt r Lammas nnep reá ü é

Lammas a betakarítás, aratás, új kenyér ünnepe. Az ünnep színei a vörös és a narancs. A Wiccák 
ilyenkor házi kenyeret sütnek, melyet Nap vagy ember alakúra formáznak az Isten tiszteletére. 
Az oltárra helyezett, gabonaszálakból készített csutakbabák az Istennő jelképei, melyek szintén 
rákerülnek az oltárra. 

Díszíthetjük  még  virágfüzérekkel,  koszorúkkal,  levelekkel,  gabonakalászokkal,  vörös 
szalagokkal. Az aratás jelképeként sarló is kerülhet rá, valamint a nyár gyümölcsei.
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