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Sárkányok a történelemben – 2. rész

A  középkorban  számos,  tudományos 
beállítottságú  szerző  állt  elő  úgynevezett 
„bestiárium”-mal,  ismert  és  elképzelt  állatok 
gyűjteményével,  melyek  lenyűgözően 
megfestett képeihez magyarázatokat is fűztek. 
Ilyen példány az  Aberdeen Bestiárium, melyet 
az  1500-as  évek  elején  írtak,  s  később  VIII. 
Henrik könyvtárában őriztek. A tarajos gőte, a 
szalamander és különböző kígyófajták között 
megtalálhatjuk a sárkány képét és leírását is: 
„A sárkány nagyobb, mint bármely más kígyó, 
vagy mint bármely más élőlény a földön. Ezen 
okból a görögök  draconnak nevezték, mely a 
latin  draco névből  ered.  Úgy  mondják,  a 
sárkány  gyakorta  barlangokból  bújik  elő  a  nyílt  légbe,  megkavarva  ezzel  a  levegőt.  A 
sárkánynak taraja van, kicsi szája, és keskeny légzőnyílásai,  melyen át lélegzik és kinyújtja  
nyelvét.  Ereje nem fogaiban rejlik,  hanem farkában,  annak csapásával  gyilkol  inkább,  nem 
harapással. Nem mérgező. Úgy mondják, hogy nincs szüksége méregre ahhoz, hogy öljön, mert 
mindent elpusztít, amely köré farkát feltekeri. A sárkánytól még az elefánt sincs biztonságban,  
bármely hatalmas méretű is. At elefántok által kedvelt ösvények mentén áll lesben a sárkány,  
majd  farkát  lábuk  köré  tekeri  és  megfojtja  őket.   A  sárkányok  Etiópiában  és  Indiában 
születnek, ahol egész évben forróság van.” 

A harmadik századi Flavius Philostratus szolgáltatta a következő, mértékletes leírást: „India 
egésze hatalmas méretű sárkányokkal van tele; nem csak a mocsarakat lepik el, de a hegyeket 
is, nincs egy sziklaszirt sem, mely mentes lenne tőlük. A mocsári fajta tunya szokásaiban és 
harminc könyék hosszú, és nincas taréj a feje tetején.” (Tyana-i Apollonius élete, i. sz. 170) Az 
idősebb Plinius szintén említ nagy sárkányokat Indiában Természeti Históriájában.

A 16. századi itáliai felfedező, Pigagetta, a Kongó királyságáról írt jelentésében leírja Bemba 
tartományát,  melyet  úgy  jellemez,  hogy „az  Ambrize  folyó  tengerparti  torkolatától  kezdve 
egészen a Coanza folyóig nyúlik dél felé”, és azt mondja a kígyókról: „Vannak bizonyos más 
teremtmények,  melyek oly nagyok,  mint  a  kosok,  szárnyaik  vannak,  mint  a  sárkányoknak, 
hosszú  farkuk  és  hosszú  állkapcsuk,  melyben  több  sornyi  fog  húzódik,  és  nyers  hússal 
táplálkoznak.  Színük  kék  és  zöld,  bőrük  pikkelyes,  s  nem  több,  mint  két  láb  hosszúak.  A 
pogány négerek istenként tisztelik őket,  s ezen napig  láthatóak  belőlük  példányok,  melyeket
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csodaként  tartanak  számon.  S  mivelhogy  nagyon  ritkák,  a  törzsfőnökök  különösképp 
vigyáznak rájuk,  s  népüket kényszerítik ezek tiszteletére,  melyből nagy jövedelmük van az 
ajándékok és áldozatok folytán, melyeket az emberek felajánlanak nekik.”

Damaszkuszi  Szent  János,  egy  keleti  szerzetes,  aki  a  8.  században élt,  nagyon mértékletes 
leírással  szolgált  a  sárkányokról;  ragaszkodott  hozzá,  hogy  pusztán  hüllőkről  van  szó,  
semmiféle mágikus hatalommal nem rendelkeznek. Diótól, a római történésztől idéz, aki a 2. 
században jegyezte le a Római Birodalom történetét.  Ezek szerint Regulus, a római konzul 
idejében, miközben Karthágó ellen harcolt, hirtelen egy sárkány bukkant fel és leszállt a római 
sereg falai mögé. A rómaiak megölték, megnyúzták, s bőrét elküldték a római szenátusnak. Dio 
azt állította, hogy a szenátus rendelkezésére megmérték a bőrt, és 120 láb hosszúnak találták.  
Igen kevéssé valószínű, hogy akár Dio, akár az istenfélő, jámbor Szent János támogatott volna 
valamiféle  légből  kapott  mesét,  mely  a  római  konzul  személyét  és  a  szenátust  is  magába 
foglalta.
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Az  Angolszász  Krónika 793-ból  ad  teljes 
beszámolót. Ezekben az időkben szokásos volt a 
repülő  sárkányok  minden  tevékenységét  a 
gonosz  jelének  tekinteni.  „Ezen  évben 
szörnyűséges  előrejelzések  érkeztek 
Northumbria  földjére,  a  legnagyobb 
szerencsétlenséggel  rémísztvén  az  embereket: 
hatalmas fénysávok voltak ezek, hasítván a leget, 
és forgószelek, és tüzes sárkányok szálltak az ég 
boltozatán át.” 

Repülő sárkányokról, afféle pterodaktilusz-szerű 
lényekről szóló beszámolókaz szerte Európában 
lejegyeztek 1649 körül. Ugyancsak az Angolszász 
Krónika ad  beszámolót  egy  sárkánnyal  való 
találkozásról 1405-ből: „Bures városához közel, 
Sudbury mellett nemrégiben megjelent a vidék 
nagy kárára egy sárkány, hatalmas testű, tarajos 
fejű,  fogai  mint  a  fűrész,  farka  óriási  hosszú. 
Lemészárolta     a     nyájak pásztorait és számos 
birkát  felfalt...  hogy  elpusztítsák,  összehívták  a 
vidék  népét.  De  mikor  a  sárkány  látta,  hogy 
ismét  nyilakkal  fogják  célozni,  bemenekült  a 
mocsárba  és  elrejtőzött  a  hosszú  nádszálak 
között, nem is látták többé.”  

A  Glamorgan-i  Penllyn  kastély  erdeje  nevezetes  arról,  hogy  gyakorta  pillantottak  meg ott  
szárnyas kígyókat, melyek idős és fiatal embereket egyaránt riogattak. Penllyn egy élemedett 
lakosa, ki nem olyan rég halt meg, azt mondta, hogy fiatal korában a szárnyas sárkányokról  
mindenki azt tartotta, csodálatosan szépek. Amikor nyugodni tértek, összetekeredtek, és „úgy 
néztek  ki,  mintha  mindenféle  drágakövek  borították  volna  őket.  Néhányuk  pikkelye  a 
szivárvány  minden  színében  csillogott.”  Amikor  megzavarták  őket,  gyorsan  tovasiklottak, 
„ragyogva  mindenhol”,  elmenekültek  búvóhelyükre.  Amikor  feldühödtek,  „elrepültek  az 
emberek feje felett,  széttárt szárnyakkal,  fényesen, néha még szemeik is ragyogtak,  mint a 
tollak a páva farkán”. Azt mondta, „ez nem valami régi történet, melyet arra találtak ki, hogy  
ijesztgessék vele a gyerekeket”,  hanem mind tény.  Apja és nagybátyja megölt  néhány ilyen 
kígyót,  mivel legalább olyan veszélyesek voltak a baromfira,  mint a rókák. Az öregember a 
szárnyas kígyók kihalását annak a ténynek tulajdonította, hogy „mind a gazdaságokra, mind a 
tyúkólakra veszélyt jelentettek”.
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Még  mindig  vannak  további  példál,  elsősorban 
középkori,  sárkányokkal  foglalkozó  könyvecskék, 
mint  a  Sárkánytörténet (jobb  oldalon), vagy  a 
Különös Hírek Essexből  avagy a Szárnyas Kígyó.  A 
termékeny,  17.  századi  író,  Athanasius  Kircher 
feljegyezte,  hogy egy Christopher Schoreum nevű 
nemesember, a környék elöljárója „igaz történetet 
írt,  összegezvén mindent,  mivel  ily  módon képes 
volt igazolni a megtörtént     dolgok     hitelességét, 
és valóban, ezek azok a dolgok, melyeket szemével 
látott  és  saját  szavaival  leírt:  „1619  egy  meleg 
éjjelén,  miközben  a  mennyek  derűjével 
szemlélődtem,  egy  hatalmas  méretű,  fényes 
sárkányt  láttam  a  Pilátus  hegy  előtt,  a  tó 
túloldaláról érkezvén egy barlangból...., gyorsan és 
izgatottan  repült  tova;  hatalmas  méretű  volt, 
hosszú  farokkal,  hosszú  nyakkal,  hüllőfejjel,  és 
kegyetlen, tátongó állkapcsokkal. Miközben repült, 
olyan  volt,  mint  amikor  vasat  kovácsolnak  a 
kovácsműhelyben,  majd  összeérintik,  s  az  szikrát 
hány. Először azt gondoltam, meteor volt az, amit 
láttam. De miután szorgosan figyeltem egy darabig, 
megértettem,  hogy  sárkány  volt  az  mégis,  melyet  egész  testének  végtagjai  mozgásával 
okozott.” Egy tiszteletreméltó egyházi személy írásából értesülhetünk tehát megalapozottan 
arról, hogy a sárkány valóban létezik a természetben.” (Mundus Subterraneus, 1664)

John Harris tudós férfiú volt, ki az első enciklopédiát szerkesztette. Egyedülálló beszámolót ad 
egy sárkány elfogásáról:  „Egy régi szerzőnél  igen nagy és  részletes  beszámolót  találunk  egy
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sárkány elfogásáról Etiópia határainál,  mely 120 lábnyi hosszú volt,  és melyet Ptolemaiosz 
Filadelfuszhoz vittek,  ki  mindenkit  gazdagon megjutalmazott,  ki  kockára tette életét,  hogy 
megszerezze neki ezt a fenevadat.” (Utazások gyűjteményei, 1764) De még ez is elhalványul 
Szent  Ambróziusz  beszámolójának  fényében,  melyet  azon  sárkányokról  írt,  melyeket  „a 
Gangesz  mellett  láttak,  s  melyek  közel  hetven  könyök  hosszúságúak”.  (De  Moribus  
Brachmanorum, 1668). Ugyanezen méretű sárkány volt, melyet Nagy Sándor és katonái láttak 
egy  barlangban.  „Szörnyűséges  sziszegése  mély  benyomást  gyakorolt  a  macedónokra,  kik 
minden bátorságuk ellenére se tudták elkerülni, hogy megrémüljenek e rémséges látványon.”

Miközben a nyugati világ felfedezői egyre több törzsi területre tették be a lábukat szerte a  
világban,  sárkányokról  szóló beszámolók tucatjai  érkeztek vissza Európába.  A térképészek 
körében  hétköznapi  gyakorlattá  vált,  hogy  a  még  felfedezetlen  területeket  a  térképek 
szegélyén e titokzatos szavakkal jelezzék: „Itt sárkányok vannak!” 

Charles Goud beszámolója szintén igen realisztikus: „A sárkány nem más, mint egy hatalmas 
méretű kígyó;  korábban három különböző  fajt  különböztettek  meg belőle  Indiában.  Azok, 
melyek a hegyekben éltek, azok, melyek barlangokban vagy lapos vidékeken költenek, s azok, 
melyek  mocsarakban  és  lápokban  találhatóak.  Az  első  a  legnagyobb  mind  közül,  és  
pikkelyekkel borított, melyek ragyognak, mint a polírozott arany. Valamiféle szakáll csügg alá 
hosszabb  alsó  állkapcsukról,  szemöldökeik  nagyok  és  nagyon  íveltek;  természetük  a 
legrémísztőbb, amit el lehet képzelni, kiáltásuk hangos és metsző... tarajuk fényes sárga,  és a 
kidudorodás fejükön az égő szén színe. A lapos vidékeken élők semmiben sem különböznek az 
előzőtől,  kivéve,  hogy pikkelyeik ezüst  színűek, és gyakorta tanyáznak folyókban,  ahová az 
előző  soha  nem  megy.   Azok,  melyek  lápokban  és  mocsarakban  laknak,  sötét  színűek,  
majdnem feketék,  lassan mozognak,  nincsen tarajuk,  sem semmilyen más kitüremkedés  a 
fejükön.” (Mítikus szörnyek, 1886)

A 17.  századi  Biblia-történést  Samuel  Cohart  igen mély és részletes tanulmányt alkotott  a 
Bibliában található állatokról. Leírja, hogy a szárnyas kígyók nem csupán az Ótestamentum 
lényei, de még ma is élnek:  „Ha  utazásaidon szárnyas kígyóval találkozol,  mely köréd tekerné
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magát,  e  repülő kígyó,  akkor  rejtőzz  el,  mert  olyan a hírneve.  Feküdj  a  földre,  ha  a kígyó 
megjelenik,  és  vigyázz  magadra  nagyon,  mert  az  a  kígyónak  természete,  hogy  akkor 
nyugodtan elmegy, győzelemnek tekintve ezt... Ezek a szárnyas és repülő kígyók mérgezőek, 
fújtatnak és kegyetlenek, és olyan fájdalommal ölnek, mely rosszabb, mint a tűz....” 

1890.  április  26-án egy helyi,  arizóniai újság,  a  Tombstone Epitaph azt jelentette,  hogy két 
cowboy meglátott és lelőtt egy lényt, melyet szárnyas sárkányként írtak le, s mely leginkább 
egy  pterodaktiluszra  emlékeztetett,  csak  sokkal  nagyobb  volt.  A  cowboyok  azt  állították, 
szárnyfesztávolsága elérte a  160 lábat,  teste  pedig több,  mint  4 láb széles  volt,  és  92 láb 
hosszú. A cowboyok állítólag levágták a szárny végét, hogy a lény létezését bizonyítsák. Az 
újság leírása pontosan ráillik a Quetzelcoatlusra, melynek kövületeit Texasban találták. Lehet, 
hogy  ez  volt  a  mennydörgésmadár  avagy  Wakinyan,  a  sziú  legendák  csipkés  szárnyú, 
erőszakos fogazatú,  repülő teremtménye? A mennydörgésmadárról  azt  tartották,  hogy egy 
barlangban élt az Olympic hegyek tetején, és tengeri halakkal táplálkozott. A sastól (Wanbli) 
vagy a sólyomtól (Cetan) eltérően a Wakinyanról azt mondták, hogy olyn hatalmas, hogy még 
gyermekeket  is  képes  elragadni,  s  a  villámokkal  és  a  mennydörgéssel  való  kapcsolatáról 
nevezték el,  ugyanis azt mesélték,  vihar idején lesújtja a villám és a földre zuhan. További 
különbséget jelentett éles kiáltása és hangos robajjal verdeső szárnyai.

Desmond Morris zoológus a következőket írta:  „A fantasztikus állatok világában a sárkány 
teljesen  egyedi  jelenség.  Egyetlen  más,  képzeletbeli  teremtmény  sem  jelent  meg  ilyen 
gazdagon változó formákban. Teljesen olyan, mintha a különböző sárkányféléknek egy teljes 
családja létezett  volna  valójában  is,  mielőtt titkokzatosan  eltűntek volna.  Valóban,  még  oly
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mostanában is,  mint  a  17.  század,  a  tudósok részletesen írtak a  sárkányokról  oly módon,  
mintha  azok  léte  tudományos  tény  lenne,  anatómiájuk  és  természetes  történetük  gondos 
részletességgel lett  lejegyezve.  Edwart Topsell  természettudós például 1608-ban hüllőknek 
tekintette őket, közeli rokonságban a kígyókkal, és ezt írta róluk: „Különböző fajta Sárkányok 
léteznek,  részben  Országuk,  részben  mennyiségük  és  nagyságuk,  részben  külső  részeik 
különböző  alakja  folytán  megkülönböztetve.”  Shakespeare-rel  ellentétben,  ki  arról  beszélt, 
hogy „a sárkányt sokkal inkább félik, mint megpillantják”, Topsell meg volt győződve arról, 
hogy számos ember figyelte meg a jelenséget: „Nemhogy sosem hallottunk volna Európában 
sárkányokról és sosem látánk őket, de még saját országunkban is számos író tanúbizonyságot 
ad róla, hogy felfedeztek és megöltek ily teremtményeket.”

Adrienne  Mayon  evolúcionista  jelentékeny  időt 
töltött annak a ténynek a tanulmányozásával, hogy 
az indiánok dinoszaurusz kövületeket találtak. De 
az általa begyűjtött néhány beszámoló sokkal több 
értelmet nyer akkor, ha feltételezzük, hogy ezek a 
korai  bennszülöttek  aktuálisan  is  kapcsolatba 
kerültek  dinoszaurusz  fajokkal.  Egí  régi 
Assziniboin  történet  például  mesél  egy 
harcosokból  álló  csoportról,  akik  „hosszú 
távolságokra  utaztak  ismeretlen  földekre,  és 
valamiféle  nagy  gyíkokat  láttak.  A  harcosok 
tanácsot  tartottak,  és  megvitatták,  mit  tudnak 
ezen   különös   lényekről.   Úgy   döntöttek,   hogy 
azok   a   nagy   gyíkokbalszerencsét  hoznak, és 
jobb békén hagyni  őket.  Egy harcos azonban,  aki 
még  több  harci  dicsőséget  akart  magának,  azt 
mondta, hogy nem fél ezektől az állatoktól és meg 
fog ölni egyet. Vette lándzsáját,  és megrohamozta 
az  egyik  nagy,  gyíkszerű  állatot,  megpróbálván 
megölni azt. De nem tudta beledöfni lándzsáhát az 
állat vastag irhájába, és a csata során a teremtmény 
megölte  és  felfalta.”  (Az  első  amerikaiak  

kövületekről szóló legendái, 2005.) Ez a történet hihető tényeket tartalmaz egy hatalmas hüllő 
vastag pikkelyeiről, melyet az indiánok nem tudhattak, ha csupán kövületeket láttak. Valaha 
úgy  tartották,  hogy  gyapjas  mammutok  árasztották  el  Észak-Amerikát,  még  az  ember 
megérkezése előtt. De miután feltárták azon területeket, ahol számos mammutot megöltek, 
feltételezték, hogy a mamut és az emberek egy időben éltek ott. Talán hasonló bizonyítékokra 
fognak bukkanni egyszer a dinoszauruszokkal kapcsolatban is.
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A Wicca alapjai – Hogyan kezdjük el?

Bár számos könyv íródott, mely elvileg a Wiccáról szól kezdőknek, a legtöbb ember küszködik 
azzal, hogy rátaláljon az útra. Előrebocsátom, a cikkem kemény lesz, de jó szándékkal íródik, 
azoknak az embereknek, akik a sok téveszme között bolyongva komolyan keresik a Wicca 
vallással való azonosulást. Azt is előrebocsátom, hogy a cikk az én véleményem tükrözi, nem 
próbálok  az  összes  Wicca  nevében  szólni.  A  véleményem  több,  mint  húsz  éves  Wicca 
tapasztalaton alapul, melynek jó nagy részét képezte a Nyugat-Európában élő, tradicionális 
Wiccákkal való kapcsolat és számos beszélgetés is. Ettől függetlenül nem állítom, hogy ez és 
csak  ez  az  igazság.   Tanácsokat  viszont  sokszor  kérnek tőlem,  s  ezek  a  legjobb tanácsok, 
amiket adni tudok.

Felébredtél egy szép napon azzal a tudattal, hogy neked a Wicca és csakis a Wicca jelenti a 
spirituális utat? Kezdd azzal, hogy megfontolod jó alaposan a következő dolgokat:

1.  Ismered-e  a  Wicca  vallás  alapjait?  -  A  Wicca  misztériumokra  alapuló  pogány 
természetvallás. Alapja az Isteni Pár tisztelete. A Wicca Istene és Istennője nem valamiféle 
szabadon  választható,  tetszés  szerint  tisztelhető  Istenpár.  Pontosan  megfogalmazott 
attribútumokkal rendelkeznek, nem helyettesíthetőek be Ódhinnal és Freyával, Ozirisszel és 
Ízisszel, Zeusszal és Hérával, stb. Ezt a szamárságot a modern neoWicca olyan követői találták 
ki,   akik  nem   fértek  hozzá  a   Wicca  igazi  misztériumának  lényegéhez,   nem  volt  beható
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ismeretük  a  Wicca  Istenpárjának  mibenlétéről,  s  ezért  megpróbálják  lebutítani, 
elhitelteleníteni  azt  a  gyönyörű,  mély  kapcsolatot,  mely  a  Wiccákat  az  Istenpárhoz  fűzi.  A 
Wicca Istenei szülő-gyermek viszonyban állnak a követőkkel, olyan belsőséges viszony alakul 
ki közöttük, mely leginkább a valódi család-mintázatot követi.

2.  El  tudod-e  fogadni  azt  a  tényt,  hogy  a  Wicca  nem  való  mindenkinek?  -  Nem  győzöm 
hangsúlyozni eléggé, hogy a Wicca lényege a misztériumok megélése. Nem az a lényege, hogy 
legyen  mindenki  Wicca,  aki  tiszteli  a  természetet.  Ez  egy  olyan  félreértés,  melynek 
helyretételéért nem lehet eléggé küzdeni. Számos olyan mai, modern, pogány vallás létezik, 
melynek bárki lehet követője, tiszteli az életet és a természetet, akár Istennője és/vagy  Istene 
is  van, és  nem  szükséges  hozzá  olyan jellegű belső, lelki intimitás, mint ami a Wicca követői 
között megtalálható.

3.  El  tudod-e  fogadni  azt  a  tényt,  hogy  a  Wicca  vallásnak  része  a  titoktartás?  -  A  titkok 
természete  a  misztériumokon alapul.  Miután a  Wicca  coven család  jellegű,  rítusai  szintén 
olyanok, mint a családi receptek.  Nem fogod ismeretlen embereknek odaadni a nagymami 
családi, generációkon át hagyományozódó sütireceptjét. Más embereknek, akik nem a család 
tagjai,  nincs  szükségük  arra,  hogy  megtudják,  a  csoport  hogyan  és  milyen  módon  végzi  
rituálét.  Ezek a módszerek  és a  szent  szövegek az Árnyak Könyvén alapulnak,  mely a  Wicca
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megalapulása  óta  hagyományozódik.  Az  új  beavatottak  az  Árnyak  Könyvét  a  főpapnőtől 
kapják, tőle másolják le és majd adják tovább, amikor ők maguk is tanítani kezdenek. Fontold 
meg,  vajon  olyan  körülmények  között  élsz-e,  hogy  ezeket  az  írásokat  meg  tudod  tartani 
magadnak, nem engedve másnak betekintést. 

4. A Wicca beavatáson alapul. - Aki nem kapott ilyen jellegű beavatást, az nem tud része lenni  
a  Wicca  közösségnek.  Beavatás  nélkül  kijelenteni  magadról,  hogy  Wicca  vagy,  pontosan 
ugyanolyan, mintha becsöngetnél egy család ajtaján, és közölnéd, hogy Te mától a család tagja 
vagy. El tudod képzelni, milyen furcsán néznének? Természetesen fontos megjegyezni, hogy 
amennyiben  valóban  a  Wicca  útját  választod  magadnak,  és  még  nem  találtál  semmilyen 
csoportot, ahová tartozni tudnál, attól még nevezheted magad Wiccának, de tudnod kell, hogy 
a  valódi  Wicca-út  azzal  kezdődik,  amikor  beavatást  nyersz.  Sokan  szoktak  ezen  halálra 
sértődni. Úgy gondolom, inkább érdemes konkrétan fogalmazni, nem dajkálgatva az esetleges 
megbántott lelkivilágot. A Wicca vallás nyitott mindenki számára, aki elfogadja, hogy ezek a 
dolgok a Wicca lényegét képezik. Nem arról van szó, hogy zárt, titkos közösségről beszélnék,  
ahová csak a kiválasztottak kerülhetnek be. Mindenki bekerülhet, akiről kiderül, hogy valóban 
ez az út az, mely neki való. De ha ez a helyzet, akkor nem okozhat neki gondot, hogy végigjárja  
a beavatáshoz vezető rögös utat. Ha nem teszi, akkor nyugodtan maradhat általános pogány, 
druida, Asatrú, mindenféle egyéb, gyönyörű és természetközeli pogány vallás híve. A Wicca 
nem jobb, mint a többi út, csak más.
Még egy dolog megfontolandó ezzel kapcsolatban. A spirituális út próbatételei megerősítik,  
felkészítik  az  embert  a  magasabb  szintű  megértésre.  Amennyiben  valaki  megpróbálja 
megkerülni az avatást megelőző tanulást, a küzdelmet, a coven keresését, a baráti kapcsolatok 
kialakításának folyamatát – mindazt, ami a Wicca fontos alapja - , akkor nem ugyanoda fog 
érkezni, mint azok, akik végigjárták az utat. 

5. A Wiccában nem létezik önavatás. - Ez a botorság olyan mai, modern szerzők találmánya,  
akik pénzhajkurászás céljából szaporítják könyveik számát, és a népszerűséget hajszolják. Ha 
azt  állítjuk,  hogy  Te  is  lehetsz  Wicca,  ha  három  percig  gyertyát  gyújtasz,  és  komolyan 
kijelented, hogy az akarsz lenni – nagyon népszerű, veszik a könyvet, mint a cukrot. Persze, 
semmit sem kell tenned, sem tanulnod, sem elkötelezned magad, könnyű, mint az egyszeregy. 
Nagyon sajnálom, de az önavatás romantikus,  modern csacskaság.  Az avatás egyik lényegi 
pontja  a  magasabb  spirituális  síkra  való  emelés.  Nem  emelheti  fel  valaki  magát  a  saját 
gallérjánál fogva. Ugyanígy, nem állíthatod, hogy önmagadtól szert tettél olyan misztériumok 
tudására,  melyekkel  nem  rendelkezel.  Ez  a  tudás  Wicca  generációkon  keresztül 
hagyományozódik  szájról  szájra,  melyet  azok  tudnak  átadni  neked,  akik  már  részesültek 
benne.

Természetesen létezik az önfelajánlás rítusa, mely csodálatos dolog, és az első lépés lehet a 
Wicca felé vezető úton. Ennek során felajánlod magad az Isteni Párnak, kéred útmutatásukat, 
és  kijelented, hogy  el  akarsz indulni ezen az ösvényen. Mindenkinek,  aki komolyan gondolja
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az útkeresést, tudom ajánlani ezt a rituálét; de tudd, hogy ez csak az út kezdete, nem maga az 
út.

6.  Mindezekből következően a Wicca csoportos vallás.  -  Ha beavatást akarsz nyerni,  akkor 
találnod kell egy olyan Wicca csoportot, mely rendelkezik ezzel a tudással, képes tanítani, és  
megmutatni számodra a Wicca lényegét. Magyarországon komoly Wicca csoport tudtommal 
sajnos csak  Budapesten  létezik.  Ugyanakkor  a modern Internet korában élünk. Amennyiben 
nincs módod utazni,  akkor is számos lehetőség létezik ezekkel a csoportokkal felvenned a 
kapcsolatot. Amíg nem tudod elszánni magad arra, hogy előlépj a sok ezer ember közül, akik  
szép csendben érdeklődnek, addig még az első fázist járod, az útkeresés szakaszában vagy.

Az  út  akkor  kezdődik,  ha  rátalálsz  a  csoportodra.  Küzdünk  azért,  hogy  minél  több  ilyen 
csoport létezzen. Wicca covent találni  nem könnyű, azok a covenek, akik  hangosan hirdetik 
magukat, általában komolytalanok és néhány könyv elolvasása inspirálta őket. Úgy gondolom, 
a legjobb, ha minél több csoportot megpróbálsz megnézni, találkozni velük, beszélni velük, 
hogy ki tudd választani, melyik az, amelyik a leginkább közel áll ahhoz az irányhoz, melyet 
elképzeltél magadnak. 
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Hogyan tudsz  magadnak Wicca  covent  találni?  Vagy Interneten,  vagy személyesen fel  kell 
venned a kapcsolatot olyan emberekkel,  akik azt mondják magukról,  hogy valamely Wicca 
csoport  tagjai.  Kérdezz,  beszélgess,  érdeklődj,  próbálj  megtudni  minél  többet  arról,  miket 
csinálnak,  hogyan tanítanak,  honnan szerezték a  tudásukat.  A  Wicca  covenek többségénél 
nagyon fontos a szimpátia kérdése. Ha nem tetszenek azok az emberek, akik egy csoporton 
belül dolgoznak, próbálj másikat keresni. Akármilyen nagy is a tudásuk, ha nem harmonizálsz 
velük, később csak egyre nehezebb lesz.

Hogyan tudod megismerni, melyik a hiteles Wicca csoport? Úgy gondolom, a hiteles Wicca 
csoportnak  két  fontos  ismérve  van:  1.  ahogyan  viszonyulnak  a  kezdőkhöz  2.  ahonnan  a 
tudásukat szerezték. A komoly Wicca covenek nem nézik le azokat, akik épp csak elindultak 
az úton, ezért nem kell félned, ha kérdésekkel akarsz fordulni hozzájuk. Természetesen ebben 
benne lehet az is, hogy esetleg eltanácsolnak az úttól, mert úgy gondolják, nem ez a megfelelő 
a számodra. Nem szabad félni attól, hogy elutasítanak. A cél nem az, hogy Wicca legyél, hanem 
hogy megtaláld a számodra leginkább megfelelő spirituális utat. A másik része a dolognak, 
hogy  érdemes  megtudnod,  hogyan,  honnan  szerezték  a  csoport  vezetői  tudásukat.  Mióta 
végzik  tevékenységüket?  Van  gyakorlati  tapasztalatuk,  vagy  csak  elméleti  tudással 
rendelkeznek? Fontos jelző lehet az,  hogy mióta működik egy-egy csoport. A három perce 
alakult covennek is lehet hitelessége, ha megalapozott tudás áll mögötte, de feltételezhetően 
hitelesebb az, amelyik már hosszú ideje működőképes.

Miket olvass? Írtam már cikket a témában, ennek ellenére 
rendkívül  sokszor  felbukkan  ez  a  kérdés.  A 
Magyarországon megjelent hiteles Wicca könyvek:

– Morgana:  A boszorkányseprűn túl  (megrendelhető 
magyar nyelven is az Amazontól)

– Yliaster Daleth: Tündérek hagyatéka (két kiadásban 
is megjelent, főleg antikváriumokból szerezhető be)

– Gerald Gardner: A boszorkányság eredete (nem túl 
jó fordítás, de maga a szerző neve miatt megéri, a Hermit 
kiadótól biztosan rendelhető)

– Gardneriánus  Árnyak  Könyve  (szintén  a  Hermit 
kiadványa,  publikus  verziójú,  Árnyak  Könyve-szerű 
szövegeket tartalmaz, jó fordításban)

– Charles  G.  Leland:  Aradia,  avagy  a  boszorkányok 
evangéliuma  (úgyszintén  Hermit,  jó  fordításban.  Nem 
teljesen  Wicca  könyv,  de  a  Wicca  mítoszköre  nagyban 
alapul rá)
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Nincs több jelenleg. Az összes többi olyan író tollából származik, akiknek nevés fogalmuk van 
a Wiccáról, és a népszerűség hajhászása ihlette a könyvírást. Többen közülük állítják, hogy 
nyertek Wicca beavatást – ez vagy nem igaz, vagy pedig olyan Wicca csoportokhoz tartoznak, 
melyek nem valódi tudáson alapulnak.

Szintén nagyon fontos tény, bár sajnálatos, de meg kell tanulnod olvasás-értés szinten angolul, 
ha valóban szeretnél Wiccával foglalkozni.  A Wicca angolszász gyökereken alapul,  Anglia a 
hazája, ahonnan az egész vallás kiindult. Amennyiben komoly könyveket akarsz olvasni, nem 
érdemes arra  várni,  hogy a magyar  popularista  könyvkiadás  igényes  könyvet  hozzon ki  a 
piacra.  Olvasd  el  Gerald  Gardner,  Doreen  Valiente,  Patricia  Crowther,  Vivianne  Crowley, 
Stewart  Farrar,  Philip  Heselton,  prof.  Ronald  Hutton  könyveit.  Ezek  azok  a  nevek,  akik 
garantáltan hiteles, értelmes betekintést tudnak neked nyújtani a Wicca világába.

Az első lépés tehát: olvass. Ismerd meg a vallást, ami megtetszett neked, tudj meg róla többet.  
Nem azt mondom, hogy egy teljes könyvtáron kell végigrágnod magad, mielőtt továbbmész, 
de legalább 3-4 hiteles könyvet olvass el, hogy megtudd, valóban erre van-e szükséged, vagy 
más pogány irányba érdemesebb indulnod.

A második lépés: keress egy csoportot. A keresés során figyelj oda a következőekre:

1. A csoport tudása és hitelessége. - Fontos szempont kell, hogy legyen. Wiccának lenni sok 
tanulással jár, nem mindegy, hogy milyen minőségű információkat kapsz.
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2. Mit tudsz adni a csoportnak Te? - Ezt sokan elfelejtik. Felkeresnek egy Wicca csoportot, 
elvárják, hogy segítsenek nekik az útkeresésben, és úgy gondolják, a csoportnak tárt karokkal 
kell  őket  magához  ölelnie.  A  legtöbb  Wicca  csoport  foglalkozik  tanítással,  ezzel  azonban 
elkötelezettségek  járnak.  Úgy  gondolom,  ha  komoly  a  csoport,  az  első  pillanatban  le  kell 
szögeznie,  mit  vár  el  tőled.  Nem  kell  feltétlenül  óriási,  teljesíthetetlen  kötelezettségekre 
gondolni,  pusztán  értelemszerű  elvárásokra.  Ha  már  elkezdted  a  tanulást,  ne  késs  el  a 
találkozókról.  Ha  bevállaltál  valamilyen feladatot,  teljesítsd.  A  komoly  csoportok általában 
valamilyen közös munkát is végeznek, mint például találkozók, események, stb. Nyilván jogos 
lehet  az  elvárás,  hogy  ha  tanulni  akarsz,  részt  kell  venned  ezekben  a  közös 
munkálkodásokban.  Azt  is  fontos  tudnod,  hogy  egy-egy  Wicca  csoport  tagjai  mágikus  és 
spirituális testvérekként tekintenek egymásra. Az az ember alkalmas Wicca csoportban való 
munkára, aki képes hasonló módon viszonyulni a többiekhez. Nyilván az elején, az ismerkedés 
fázisában még csak őszinteség az, ami elvárható egymás felé, és a hajlandóság a nyitottságra, 
de tudd, hogy később akkor tudsz jól működni együtt a többiekkel, ha tisztelet és szeretet 
alakul ki bennetek egymás iránt. Olyan csoportot válassz, ahol el tudod képzelni, hogy ki tud 
alakulni ez a fajta kötődés közted, és a többiek között.

3. Hogyan tudsz kilépni a  csoportból? -  Bár nyilván nem azért keresel csoportot,  hogy  kilépj  
belőle, mégis sokat elmond egy-egy közösségről az, hogyan kezelik azokat, akik nem akarnak 
többé részesei lenni. Mindig előfordulhat az, hogy valaki ráébred, mégsem ez az, amit keres. 
Hogyan viselkedik a csoport a korábbi tagokkal, akik elmentek? Elég bejelenteni, hogy nem 
tudsz,  nem  akarsz  részt  venni  a  további  munkában  (ez  lenne  a  normális),  vagy  pedig 
nehézségekbe ütközik a távozás? Nagyon nem mindegy.

Végül  érdemes  még  megemlítenünk  egy  fontos  kérdést,  az  életkor  és  a  körülményeid 
kérdését. A Wicca felnőtt vallás. Ez nem azt jelenti, hogy egy bizonyos, megszabott életkor 
szükséges hozzá.  A lényege,  hogy legyen kialakult,  saját életed, mielőtt elkezdesz Wiccával 
foglalkozni.  Legyen  megalapozott  világnézeted,  legyen  saját  munkád,  lehetőleg  stabil 
párkapcsolatod –  ezek csupa olyan dolgok,  melyek el  tudják vonni  a  figyelmet  a  mágikus 
munkáról.  Ha már belekezdtél,  jó,  ha teljes  lélekkel  részt  tudsz venni benne,  koncentrálni 
tudsz a saját spirituális fejlődésedre. Amennyiben még alakulóban van az életed, kezdd azzal, 
hogy megpróbálod rendezni, amennyire lehet. 

A  Wicca  vallás  érettséget  követel.  Emlékszem,  mennyire  rettenetesen érettnek  gondoltam 
magam tizenhat évesen, pedig a tojáshéj még ott volt a fenekemen. Húsz éves voltam, amikor 
elkezdtem Wiccával foglalkozni, egyetemi tanulmányok idején. Nagyjából ez az a kor, amikor 
az ember már sejti, mit akar kezdeni az életével, merre akar haladni, kialakulnak hosszú távú 
barátságai,  emberi  kapcsolatai.  Mindezek  szükségesek  ahhoz,  hogy  foglalkozni  tudjunk 
önmagunk lelki fejlődésével, és tudjunk elég időt szakítani rá.
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Remélem, hogy a tanácsaimmal sok embernek tudok segíteni abban, hogy ráébredjen, vajon 
valóban a Wicca irányába érdemes mozdulnia, vagy inkább valamely más általános, pogány 
vonalat  kellene követnie.  Kérlek,  gondold végig ezeket alaposan.  S amennyiben úgy érzed, 
hogy ez a Te utad, arra bátorítalak, hogy indulj el rajta. Ne várj arra, hogy valami misztikus-
mágikus módon a Wicca majd bekopogtat az ajtón. A spirituális útkeresés lényege, hogy az 
ember tudatosan megteszi a megfelelő lépéseket.

Sok sikert kívánok!

           A finnek pogány világa – 5. rész
A láthatatlan természet III.

A Víz Szellemei

A víz, mint minden más természeti elem, szintén rendelkezett saját természetfeletti erővel,  
melynek neve „väki”. A väki egy vízi őrzőszellemben testesült meg, s úgy hitték, ez annak az  
embernek  a  szelleme,  ki  azon  a  helyen  elsőként  vízbe  fúlt.  A  halászok  különösen  szoros 
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kapcsolatban álltak ezzel a szellemmek.  Áldozatokat és felajánlásokat adtak neki ajándékul, s 
cserébe  jószerencsét  kaptak  a  halászathoz.  Minden  sikeres  fogás  után  megköszönték  a 
víziszellemek jótéteményét; pénzt, ezüstöt adtak neki, de mindenekelőtt az első kifogott hal is  
az övé lett.

Tavasszal, mikor a tavak és folyók kiszabadultak a tél fogságából, az első fogás mindig nagy 
ünnep volt,  és a  víziszellemnek ilyenkor számos ajándékot adtak.  Úgy tartották,  a szellem 
időnként megjelenik a halászok este rakott tüzénél is,  s külsejéből, megjelenési formájából  
következtetni lehet a következő időszak halász-szerencséjére. 

Ha  azonban  valaki  megsértette  a  szokásokat,  a  víziszellem  feldühödött.  Ilyen  szokás  volt 
például  az,  hogy  a  különböző  väkikat  egymástól  elválasztva  kellett  kezelni.  Például, 
vadászkirándulás közben nem szabadott halászni is, mert ez közel hozta volna egymáshoz az  
erdő väkiját és a víz väkiját, s következményeképpen „tönkrement” a tó.

A Tűz Szellemei

Kaarle  Krohn  azt  állítja,  hogy  a  finn  hagyományban  nincsenek  jelei  a  tűz  tiszteletének. 
Amennyire tudni lehet, a finnek valóban nem áldoztak a tűznek, azonban a tüzet is szentnek,  
élő lénynek tekintették, és központi szerepet játszott rítusaikban. 

A tűz a finnek hite szerint isteni eredetű. A finn hit szerint Ilmarinen gyújtotta az első tüzet,  
mikor villámával lesújtott az őstenger felett.  A szent tüzek meggyújtása  és a máglyák minden
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nagyobb éves ünnepen szerepet játszottak, nemcsak ezért is, hanem mert úgy hitték, a tűz 
megtisztító  erővel  bír  és  távol  tartja  a  gonosz  szellemeket.  A  hatalmas  máglyák  körül  az 
emberek táncoltak énekeltek, és ünnepelték a meleg időszak, a tavasz beköszöntét. A szent 
tüzek, melyeket szigorú, rituális szabályok szerint gondoztak és tápláltak, biztosították a jó 
aratást és a jószág szaporodását.

A  tűz  legfontosabb  attribútuma  a  gonosz  szellemek  távoltartása;  ősi  erőként  tisztelték,  
melyről minden ellenséges lény retteg. Különösen erőteljesnek gondolták azt a tüzet, melyet 
kátránnyal és borókával „etettek”. A kátrányt egyébként Väinämöinen izzadtságának nevezték. 
Matti Varonen úgy gondolja, hogy a kereszténységet megelőző időkben a tűznek két fontos 
szerepe  volt:  magához  vonzotta  a   barátságos   szellemeket,   mint   amilyenek   a 
természetszellemek  és  az mősök szellemei; és távol tartotta a gonosz erőket. Amikor az ősi 
hit  kezdett  elhalványulni,  a  jó  szellemek  vonzásának  hite  elfelejtődött,  és  csak  a  gonosz 
távoltartása maradt fenn.

A Föld Szellemei

A földet két részre osztották: az emberek birodalmára, mely mezőkből, termőföldekből áll, és 
a  természet  birodalmára,  ahová  az  erdők,  mocsarak,  tavak  és  folyók tartoznak.  Mindezen 
területek rendelkeztek saját väkival és őrző szellemekkel. A mezőket és termőföldeket férfi és  
női szellemek egyaránt védelmezték, s őket számos néven nevezték, mint „a Föld Királya”, a  
„Fekete Férfi” és a „Fekete Asszony”. Ezek a földszellemek biztosították a jószerencsét és a  
bőséges  termést.  Minden  évben,  amikor  az  emberek  sört  főztek  vagy  sütöttek  valamit,  a
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szellemek mindenki más előtt megkapták belőle a maguk részét. A földszellemek védelmezték 
a  nyájakat  és  csordákat  is.  Hasonlóképp  a  többi  természetszellemhez,  őket  is  fel  lehetett 
dühíteni, ha nem kapták meg a megfelelő áldozatokat, vagy ha a ház népe nem a szellemek 
által is megfelelőnek tartott módon viselkedett.

Amikor a család új házba költözött, az első dolog az volt, miután átlépték a küszöböt, hogy  
minden  sarok  felé  meghajoltak,  így  üdvözölvén  a  földszellemekeet,  majd  kenyeret  és  sót 
ajánlottak fel nekik. Amikor egy új személy költözött a házba, például egy új asszony, neki is  
kötelező  volt  áldozatokat  bemutatnia  a  földszellemeknek,  és  bizonyos  szavakkal  illően 
köszöntenie őket.

A  földszellemeket  kinn  az  udvaron  is  gyakorta  megszólították,  különösen  akkor,   amikor 
használatba  kívánták  venni  a  ház  körüli  földeket.  Például  minden  temetés  előtt  is 
ajándékokkal kellett kedveskedni nekik, hogy biztosítsák jóindulatukat és beleegyezésüket az 
elhunyt végső nyughelyéhez. Hasonlóképp a vadászok is engedélyt kértek minden alkalommal 
a hely szellemeitől, mielőtt éjszakára nyugovóra tértek volna valahol vadászútjaik során.

Az Erdő Szellemei

Az  ősi  finnek  erdőkkel  körülvett  területeken 
éltek. Az erdő volt az egyik fő forrása az ételnek 
és a szerszámoknak, de itt tudtak elrejtőzni akkor 
is, amikor ellenség támadt rájuk, s itt voltak szent 
helyeik, ahol imádkoztak és áldozatokat mutattak 
be. Még manapság is számos finn úgy tartja, hogy 
megnyugszik a lelke, mikor az erdőket járja. 

Természetesen  az  erdő  tele  van  természet-
szellemekkel,  különböző  väkikkal.  Az  erdő 
szelleme  fő  szimbólumának  a  hangyabolyt 
tekintették,  melyet  „az  Erdő  Kastélyá”-nak 
neveztek; a boly jelképes átjáró volt emberek és 
szellemek világa között. Úgy hitték, hogy az erdő 
szelleme meg fogja  látogatni  azt  az  embert,  aki 
ezüstöt, bort vagy ujjának vérét áldozta a bolynál, 
és  a  vadászok  a  szellem  külső  megjelenési 
alakjából  következtetni  tudtak  arra,  hogyan 
fognak megvalósulni a jövőre vonatkozó terveik.

Árnyak 2015. Samhain - XV. évfolyam 7. szám



Ha a szellem egyszerű ruhákban jelent meg és elvadult külsővel, akkor nem volt jó vadászat  
várható.  Ha  azonban  a  väki  szépséges  ruhákban,  gondozottan  mutatkozott,  azt  jó  jelnek 
lehetett tekinteni.

A jó vadászatot mindig meg kellett köszönni az erdő szellemének azzal, hogy az elejtett vad  
egy  részét  a  hangyabolyra  tették.   Az  áldozatok   bemutatása   nemcsak   a  jó  kapcsolat 
fenntartását  jelentette  a  vadász  és  az  erdő  között,  de  azt  is  célozta,  hogy  elkerüljék  a 
szellemek haragját. A felmérgesített szellem miatt a vadász eltévedhetett a vadonban, vagy 
elveszthette tárgyait.

Az erdő szellemét Tapio néven tisztelték, aki gazdag pátriarchaként éldegélt erdei birtokán. 
Az erdei vadakat Tapio nyájának nevezték, a medvét Tapio ökrének, a rókát Tapio kutyájának,
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a  nyulat  pedig  Tapio  bárányának.  Bizonyos  lucfenyőket  Tapio  szent  fájának  tekintettek,  s 
alattuk is hagytak áldozati ajándékokat. 

Tapio  felesége  Mielikki,  a  gyógyító  erdei  istennő,  ki  egyúttal  magának  az  erdőnek  is 
megtestesítője.  A vadászok gyakorta úgy képzelték az erdőt,  mint egy asszonyt két  arccal:  
egyik a szerető, kedves, gondoskodó Mielikki, a másik a hideg és kegyetlen Alattara. Néhány 
vadász  imában  jól  kivehetően  fennmaradt  a  szexuális  jellegű  felhang,  mivel  a  vadászok 
megpróbálták elcsábítani az erdőt, hogy jó vadászzsákmánnyal térhessenek haza.

Folytatása következik.

Egzotikus kultúrák spiritualitása

A tradicionális Maori vallás - ngā karakia a te Māori
3. rész: Rituálék és szent helyek 

Mivel úgy tartották, hogy az olyan erők, mint a mana (életerő), a tapu (szent) és a mauri (élet-
eszencia) mindent átható erők a földi  létben,  az emberek rituálék és a  karakia különböző 
formái  segítségével  navigáltak  a  spiritualitás  tengerén.  A  legtöbb  ceremónia  és  rituálé 
tohunga-k  (papok)  szolgálatát  kívánta  meg.  (A  fenti  fogalmak  részletes  magyarázata 
sorozatunk korábbi részeiben található.)

A kutató, Te Rangi Hiroa (Peter Buck) megfogalmazása szerinte e rituálét „abban a formában 
kell  lefolytatni,  amely a rituálé célját  tekintve a legrelevánsabb,  ehhez a karakia-k közül  a 
legmegfelelőbbet kiválasztva, és azt ismételve”.

Tūā
A babák a  köldökzsinór  elvágása után kaptak nevet.  A  Tūā rítust  a  gyermek születésekor 
végezték  el.  Ez  eltávolította  a  tapu-t  (itt:  kb.  rontás)  az  anyáról  és  a  gyermekről  is,  és  jó 
egészséget biztosított a gyermeknek.
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Ez alatt a fa (Wairoa, Hawke öböl) alatt született James Carroll (a.k.a. Timi Kara), aki ír  
származású volt, (és Ngāti Kahungunu  törzs-beli), később neves maori politikus lett. A fa tapu-

nak, szent helynek számít, mivel ide lett a gyermek placentája születéskor elhelyezve. 
(ld. Wāhi tapu)

Tohi
A Tohi ceremónia a Tūā-t követte. Egy szent pataknál tartották, ahol a gyermeket bizonyos 
istenségeknek szentelték. A fiúkat gyakran Tūmatauenga, a háború istene számára, a lányokat 
pedig Hineteiwaiwa istennőnek.

Pure
A  Pure  szertartás  a  Tohi-t  követte.  Célja,  hogy  a  gyermek  spirituális  ereje  vagy  manája 
állandósuljon. A felnőttek, akik részt vettek a tohi és a pure rítusokon, egy whakanoa rítuson 
(a tapu -rontás- eltávolítása) kellett,  hogy átessenek., amit egy latrina (turuma) vagy patak 
(folyóvíz) közelében tartottak.
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Rāhui
Bizonyos  helyekre  vagy  dolgokra  tapu-t  lehet  tenni,  hogy  az  emberek  hozzáférését 
korlátozzák egy időre.  (Szentté tétel,  tabu-vá tevés.) Ezt  Rāhui-nak hívták.  Rāhui-t  lehetett 
tenni például egy helyre, ahol valaki meghalt. Például ha valaki megfulladt, előfordulhat, hogy 
egy tohunga vagy rangatira (vezető) rāhui-t tett a vízfelületre egy időre, hogy az emberek ne 
használhassák.

Egy pou rāhui, mely a halakat jelezte bizonyos helyeken (tonhal vagy angolna). Az oszlopot a  
Ngawati whānau törzs néhány tagja állja körül

Tā i te kawa
Szó szerint  azt  jelenti,  hogy a  kawakawa ágával  megütni/megcsapkodni.  Ezt  a  ceremóniát 
frissen épített és faragott házak megnyitásánál, új kenuk első használatba vételekor tartották. 
Előfordulhatott születéskor vagy csata közben is.

Az első gyümölcsök
A legtöbb tevékenység, ami étel termesztésével vagy gyűjtésével volt összefüggésben, egy atua 
(istenség)  fennhatósága  alá  tartozott.  Az  első  gyümölcsök,  termések  az  istenség  számára 
voltak fenntartva.
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– A halászok az első kifogott halat visszadobták Tangaroa, a tenger istene számára. Az  
egyik történetben Manuruhi, Ruatepupuke fia, elvett (a természettől) egy halat anélkül, hogy 
karakiá-t  mondott  volna  Tangaroának  és  felajánlotta  volna  az  első  fogást.  Tangaroa 
megharagudott. Elragadta Manuruhi-t, és tekoteko-vá (=házorom, itt kb. szoborrá) változtatta 
a wharenui-ján (=ház).
– Rongo, a termesztett ételek istene számára felajánlották az első learatott kūmara -t. A 
felajánlásra ültettet növényt egy külön erre a célra fenntartott kerti edénybe, a 'māra tautāne ' 
-be ültették.
– A madarászok az első zsákmányt Tāne, az erdő istene számára ajánlották fel.
– Tūmatauenga, a háború istene te mata-ika-t (halfej) kapott ez első ember után, aki 
meghalt a háborúban.

A tapu feloldása egy házról. Te Rangi Tahau a Te Arawa törzsből ül a Rauru rítuson. A  
ceremónián két tohunga vett részt. 8 nappal később az egyik, nem sokkal utána a másik tohunga  

is meghalt, néhányak szerint egymás varázslatának hatása alá kerültek. 
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A Tapu eltávolítása
Számos  rituálé  volt  használatban a  tapu  eltávolítására,  és  egy  személy  vagy  tárgy  noa-vá 
tételére (olyan dolog vagy személy, ami mentes a tapu-tól). A whakanoa szó azt jelenti: noa-vá 
tenni.
A Whakahoro olyan rituálé volt,  amely során a tapu-t víz  segítségével távolították el.  Egy 
másik ceremónia volt a Hurihanga takapau (a szőnyeg átfordítása). Ezt a rituálét használta 
Māui, hogy eltávolítsa a tapu-t a „nagy hal”-áról (az Északi sziget).

Whāngai hau
A Whāngai hau egy ceremónia volt, melynek során egy atua-nak (istenség) ételt ajánlottak 
fel. A jelentése: az istenséget táplálni (whāngai) az étel eszenciájával (hau).

Ngau paepae
Olyan ceremónia, amelynek célja a tapu eltávolítása a háborúba induló harcosokról, illetve 
egyes tapu-fajták közömbösítése. (A latrina két oszlopa közötti gerenda ütögetése.)

Allan  és  Louise  Hanson  antropológusok  kutatásai  a  korai  kéziratok  alapján  a  következő 
következtetésre jutottak a Ngau paepae rítusával kapcsolatban: hitük szerint az istenek nem 
kerülték el úgy a latrinát, mint ahogy az emberek tették (amikor Rupe felment Rehua isten 
hajlékába, ürüléket látott ott heverni – korai monda), ezáltal úgy gondolták, hogy a latrina 
oszlopai  közötti  gerenda  ütögetése  megnyit  egy  átjárót  a  tapu  számára  az  istenek 
birodalmába és vissza.

Tapu helyek és tárgyak
Bizonyos helyek és tárgyak tapu-nak számítottak. Ezek lehettek szentélyek, tárgyak, melyek 
istenek  lakhelyéül  szolgálhattak,  vízfolyások,  melyeket  vallási  célokra  használtak,  helyek, 
amelyek eredendően tapu-k voltak vagy bizonyos események hatására váltak azzá.

Tūāhu
A Tūāhu egy egyszerű szentély volt a falutól távol. Tulajdonképpen egy halom kőből állt. Az 
olyan   Tūāhu,  ami  egy  oszlopot  is  tartalmazott,  pouahu  volt.  Egy  fából  készült  waka 
(dobozka),ami a törzsi istenséget tartalmazta, került az oszlopba. Ezek a dobozok lehettek 
faragottak, néha emelvényt is építettek hozzá.

Wai tapu
Sok rituáléhoz szükséges volt valamilyen vízfolyás vagy mocsár. A Wai tapu (szent vizek) erre 
a célra voltak elkülönítve. Ezeket használták a gyermekek felajánlásához, emberek tapu-tól 
való megtisztításához, csatából visszatérő harcosok tapu-jának eltávolításához.
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Ezt a rajzot Richard Taylor, misszionárius készítette. Egy nagy figurát ábrázol moko-val  
(tetoválás), két kisebb figurával mindkét oldalán. Tylor szerint ez egy  Tūāhu volt, szent hely.

Huriwhenua törzsfőnök temetkezési helye. Faragott és festett waka taua
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Wāhi tapu
Bizonyos  területek  tapu-nak  (korlátozott  hozzáférésű  is)  számítottak,  Ilyenek  voltak  a 
temetkezési  helyek,  olyan  területek,  ahol  gyilkosság  történt,  olyan  fák,  amelyek  alá 
gyermekszületéskor whenua (placenta) lett  elhelyezve,  valamint a törzsi hegyek. Ezekre a 
helyekre  bizonyos  tiltások  vonatkoztak.  Az  embereknek  távol  kellett  maradni  ezektől  a 
helyektől, vagy tartózkodni bizonyos cselekedetektől, amelyek megtörik a tapu-t. (Például az 
ilyen helyekre nem szabadott ételt vinni.)

Taumata atua és „istenbotok”
Bizonyos  tárgyak  atua-t  (istenséget)  tartalmaztak,  és  termékenységgel  kapcsolatos 
rituálékon használták őket. A taumata atua (Istenek lakóhelye) kőből formált képek voltak,  
amelyeket termőföldek közelébe helyeztek el, hogy biztosítsák a növények életképességét.

Taumata atua, melyet a Mokoia szigeten találtak a Rotorua tóban. Rongo-t, a termesztett  
ételek istenségét ábrázolja
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A whakapakoko atua-k vagy atua kiato-k (istenbotok) általában faragottak voltak, és egyik 
végükön hegyesek, hoyg a földbe lehessen szúrni őket. Átmeneti szentélyként szolgáltak az 
atua  számára,  és  szintén  a  termények  bőségére  vagy  a  halászat  sikerességére  irányuló 
rituálék során voltak használatosak.

Faragott istenbotok
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G Mend-Ooyo: A hold éneke

Tintámba ejtettem ezüst holdnak sugarait.
Varázsa az öröklét ragyogó fényében tündökölt.

A mesélő hold sugarait szőttem képzeletem leplébe.
És vers-gyermekeimet tökéletes selyemszállal hímeztem.

A nefrit hold kristálytőrét szúrtam megkeményedett szívembe.
És a sötétben verseimből jáde sugarak folytak elő.

Kegyes dalom a bölcs hold tükre elé tettem.
És versem, tündöklő lelkével Shambala fényéhez hazatalált.

Fordította: Balogi Virág

Stewart Farrar: Samhain-i jegyzetek

„A  Főpapnő  fehér  köpenyét  viseli  (amennyiben  van  neki)  a  nyitó  rituáléhoz,  a  fátylat  
hátradobva.

A  Boszorkánytitok  után  a  Főpap  és  a  Főpapnő  előveszi  athaméjét.  A  Főpap  háttal  áll  az 
oltárnak, a Főpapnő szemben vele, az üst túloldalán. Ezután együtt, egy időbe meghúzzák a 
Föld  Megidéző  Pentagramját  a  levegőbe  athaméikkal  egymás  felé  fordulva,  majd  leteszik 
athaméikat, a Főpap az oltárra, a Főpapnő az üst mellé.

A Főpapnő füstölőt hint a szénre az üstben. Amikor megbizonyosodott róla, hogy jól ég, ismét 
szemben áll a Főpappal, az üst túloldalán. Ekkor így szól (ha szükséges, megkér egy férfit,  
hogy hozza oda az egyik oltárgyertyát és tartsa az olvasáshoz):

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

A Főpapnő ezután megkerüli az üstöt és ötszörös csókot ad a Főpapnak.
Visszatér a helyére és arca elé húzza köpenyének fátylát. Majd minden nőt név szerint szólít,  
akik előlépnek, és egyesével megadják a Főpapnak az ötszörös csókot.
Miután ez megtörtént, a coven kört formál,  melyben férfiak és nők váltogatják egymást.  A  
Szűz a Nyugati gyertya mellett áll. Amint mindenki a helyén áll, a Főpapnő így szól:

„Íme,  Nyugaton  áll  Amenti,  a  Holtak  Birodalma,  
ahová sokan eltávoztak szeretteink közül pihenést  
és  megújulást  találnak.  Ez  éjjelen  közösségben  
egyesülünk velük;  amint  a  Szűz üdvözlésre készen  
áll  a  Nyugati  kapuinál,  én  felszólítalak  
mindannyiótokat,  fivéreimet  és  nővéreimet  a  
Mesterségben,  hogy  idézzétek  fel  e  szeretteitek  
képét szívetekben és elmétekben, hogy üdvözletünk  
elérjen hozzájuk. A misztériumon belül misztérium  
található;  mert  az  életek  közötti  nyugvóhely  Caer  
Arianrhod, az Ezüst Kerék Kastélya, a csillagörvény  
közepén  az  Északi  Szélen  túl.  Itt  uralkodik  
Arianrhod, a Fehér Úrnő, kinek neve Ezüst Kereket  
jelent.  Ide  szólítjuk  lélekben szeretteinket.  Vezesse  
őket  a  Szűz,  az  óramutató  járásával  ellentétes  
irányban mozogva a középpont felé.  Mert a befelé  
összepontosuló  spirál  Caer  Arianrhod  felé  az  
éjszakábe vezet és a pihenés helyére, a Nap útjával  
ellentétesen.”

A Szűz spirálisan körbejárva megközelíti a kör közepét, legalább három vagy négy kört írva le 
közben. Ez idő alatt a coven teljes csendben marad és arra összepontosít, hogy üdvözöljék 
elhunyt barátaikat.

Amikor  a  Szűz  eléri  a  középpontot,  szembe  fordul  a  Főpapnővel  az  üst  túloldalán.  
Összeérintik tenyereiket, és a Főpapnő így szól:

„Azok,  kiket  magaddal  hozol,  valóban  szívesen  látottak  Ünnepünkon.  Maradjanak  velünk  
békességben.  És te,  Szűz,  térj  vissza spirálösvényeden,  állj  fivéreink és nővéreink közé; de az  
óramutató  járásával  megegyező  irányban,  mert  ez  az  újjászületés  útja,  kifelé  Caer  
Arianrhhodból, a Nap útjával megegyezően.”

Szétveszik kezeiket, és a Szűz visszatér a Nyugat gyertyájához. Amikor helyén áll, a Főpapnő 
így szól:

„Közelítsük meg mindannyian a Kastély falait.”
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Mindenki a kör közepe felé indul, és körbeülik az üstöt. A Főpapnő új füstölőt hint a szénre. Itt 
az  ideje  a  halottakkal  való  lelki  egyesülésnek.  Amikor  befejeződött  a  jövendölés  vagy  a 
látomáskeresés, az üstöt a Keleti gyertya mellé helyezik.

A halottak szellemeinek köszönetet kell mondani és el kell engedni őket. A Főpapnő vezeti a  
szöveget, melyet együtt mond a coven:

„Köszönjük  barátainknak,  hogy  meglátogattak  minket  ez  éjjelen.  Könyörgünk,  hogy  békés  
nyughelyre leljenek Caer Arianrhodban.  Köszönjük neked, Árnyak rettegett ura, hogy gondot  
viselsz rájuk és vigasztalod őket.”

Ezután a Nagy Rítus következik valamilyen formában.”

* részlet a Publikus Árnyak Könyvéből, fordította Saddie LaMort

- Fordította: Osara LaMort -

Impresszum

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

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

http://berkano.hu
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