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Te hogyan ünnepeled a Szabbatokat?
Tele van az Internet fantasztikus és színes tanácsokkal arról, hogyan ünnepeljük a Wicca
ünnepeket. Milyen oltárteritőt használjunk, milyen díszeket (gyümölcsöket, gyógynövényeket,
füstölőket, illóolajokat, színes gyertyákat stb.) tegyünk az oltárra, milyen ünnepi ételeket
érdemes készíteni. Mindezen források csak egyről feledkeznek el.
Az ünnep lényege nem ez.
A szép színek, az illatok mind egyedül azt a célt szolgálják, hogy felkeltsék a hangulatot. Az
előkészületek ünnepi fényt varázsolnak a körbe, segitenek ráhangolódni az ünnepre. A
legfontosabb mégsem ez, hanem az, amit önmagadban felépítesz az ünneppel kapcsolatban.
Szeretnék néhány meggondolást mutatni, ami alapján érdemes előkészülnöd, amennyiben
valóban át akarod élni a Szabbat ünnepét.
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1. Mi történik a természetben?
A Szabbatok a Wicca évkör Nap járásához kötődő ünnepeit jelzik. Meditálj el azon, mi történik
ilyenkor. Visszavonul a természet és felkészül a télre, őrzi erőforrásait? Vagy kivirágzik,
megújul, erősödik? Számodra, a Te életedben mit jelent ez a pont? Hogyan tudod a Természet
energiáinak változásait beintegrálni az életedbe úgy, hogy pozitiv változásokat
eredményezzen számodra és környezeted számára?
2. Gondolkodj folyamatokban!
Az ünnep nem csak egy pont az évkörön, hanem egy egész szakasz. Litha nem június 21,
hanem a június 21 és augusztus 1 közötti időszak. Ennek ünnepeljük a kezdetét, de az évkör
egy folyamat, nem nyolc pont összessége, az ünnepek nem egy napig tartanak, hanem
időszakokat szimbolizálnak. Az életedben zajló változásokat folyamatként érdemes
értékelned. Mi történt az előző ünnep-szakasz alatt? Hogyan tudtad megélni önmagad és
környezeted változásait? Mit hasznositottál azokból az erőkből, melyek ebben a periódusban
a legerőteljesebben domináltak? Mik a terveid a következő ünnep másfél hónapos idejére?
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3. Gondolkodj szimbólumokban!
Négy évszak, négy elem, négy elemi fegyver. Melyik melyikkel párosítható a Te szimbológiai
rendszered szerint? Isten, Istennő, világos és sötét évrész, melyik melyikhez kapcsolódik?
Miért? Eső, napfény, hó, erdő, mező, kert, szántóföld, tenger, folyó, sivatag – melyik időszakhoz
tartozik, miért?
4. Milyen a Hold állása?
Különlegesen érdekessé és egyedivé varázsolja az ünnepet, ha a Hold állását is figyelembe
veszed. Fokozottabban igaz ez az úgynevezett keresztünnepekre (Beltane, Lughnasad,
Samhain, Imbolc), melyeket az Úrnő napjainak nevezünk (szemben a napéjegyenlőségekkel és
napfordulókkal, melyek egyértelműen a Nap járásához kötődnek, és csak jóval később, druida
hatásra kerültek be a Wicca évkörébe). Egészen más tud lenni egy telihold idején tartott
Beltane, mint egy fogyó hold idején ünnepelt Beltane. Figyeld meg a különbségeket, mind a
Természetben, mind önmagadban, hasonlitsd össze korábbi évek tapasztalataival!

5. Milyen arcát mutatja az ünnepen az Isteni Pár?
Gondold végig, kik ők, mit jelentenek számodra az adott ünnepen. Lithakor az Isten fiatal,
ereje teljében lévő férfi, maga a sugárzó életerő, de mi történik ilyenkor az Istennővel? Ő
milyen alakban mutatkozik meg neked? Miért? Imbolckor a szűzies, fehér ruhás, ihlet

Árnyak 2016. Litha – XVI. évfolyam 4. szám

lángjával fénylő Istennő-alak mutatkozik, de milyen ilyenkor az Isten? Melyik arcát mutatja
neked? Miért?

5. Ne tégy semmit az oltárra, aminek nem érted a jelentőségét!
Narancsszinű terítő Samhainra. Miért? Tej és túró Imbolcra. Miért? Rózsa Beltane-ra. Miért?
Sokkal különlegesebb és érdekesebb az ünnep, ha nem mechanikusan követed az előirásokat,
származzanak azok bármilyen nagy nevű vagy ismert szerző tollából is. A fontos az, hogy
számodra mit jelent ez az ünnep. Számodra kell meghoznia azokat az érzéseket, gondolatokat,
melyektől átéled, megérted a misztériumot, amely az Évkörben rejtőzik.
Röviden összefoglalva: gondolkodj! Amikor ünnepre készülődsz, ne az Internet elé csüccsenj,
hanem menj ki a természetbe, és keresd meg azokat a jelenségeket, melyekkel azonosulni
tudsz. Érezd át a lüktető energiát, a lélegző, élő természet szépségét, amelynek része vagy, és
ezt vidd magaddal az ünnepre, ezt próbáld meg az ünnepi előkészületekben, az oltáron, és
saját életedben megvalósítani.
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Sintóizmus – Japán ősi vallása
A sintó Japán ősi vallása, őshonos vallási tanítások és gyakorlatok összessége. A sintó szó
jelentése: az istenek útja, helyesebben „a szellemek útja”, ugyanis a sintóista szemléletben a
hagyományos értelemben vett istenek helyét szellemek (kamik) töltik be. Az ősi vallásnak
más elnevezése is létezik, hívják még kami no micsinek is, amely szintén „az istenek útját”
jelenti.

A sintó vallás az ősi japán mitológiában gyökerezik, nincs alapítója, sem írott
kinyilatkoztatása, sem dogmatikája. Japánban egészen a 6. század második feléig nem
készültek írásos feljegyzések, így nem ismerhetjük pontosan a japán vallás őskori formáit. A
4. században minden nemzetségnek (udzsinak) megvolt a maga védőistene (udzsigamija),
amelynek kultuszát a nemzetségfő irányította. Ekkortájt vált szokássá szentélyt építeni az
udzsigami vagy kami („szent hatalom”, „isten”) számára.
A korai sintóban két világkép élt egymás mellett: az egyikben a világ függőlegesen tagolódott
– a Magas Menny Síkjára (Takama no Hara) mely az Égi Nagy Síkság, azonbelül egy különleges
szellemi birodalom, ahova még az istenek és istennők is ritkán látnak be,
- a Középső Földre (Nakacukumi) mely a Nyolc Sziget Országa, a jelenvaló világ. Ez a sík jelöli
az isteni Japánt vagy japán hazát.
- és az Alvilágra (Jomi no Kuni), ide kerülnek az elhunytak szellemei, akiket ocsmány
szörnyek őriznek addig, amíg újra el nem jön a leszületés ideje, amit csak akkor tehetnek meg,
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mikor ezt megengedik nekik.
Ez a világkép főként a japán mítoszokban található. A másikban a világkép vízszintes
elrendeződésű: ezt a világot véghetetlen tenger választja el az Örök Országtól, ez a világnézet
főként a néphitben dominált.

A sinto egészen 552-ig államvallás volt, az ezután következő hatalmi periódusokban hol
ismét egyeduralkodó lett, hol pedig a buddhizmussal szervesen összefonódva létezett tovább.
A sintoizmusban kulcsfontosságú szerepe volt (van) a császárnak (mikádó, tenno), akinek
származását i.e. 660 óta kötik az istenek világához ("tennó"="égi uralkodó"). A Meidzsikorszakban (1867-1912) a sinto vallást egy állami rendelettel két részre osztották. Az
"állami-sinto" alatt a tennó és ősei elotti állami, polgári keretek között zajló
megemlékezéseket értették, míg a "szekta-sinto"-n magát a szentélyekhez kötődő, egyéni
vallásgyakorlást ismerték el. A II. világháború után Hirohito császár 1946. január 1-jén
hivatalosan visszavonta, hogy ő lenne az élő "kami" és hogy a néppel való kapcsolata
mitológiai gyökerekre lenne visszavezethető.
A buddhizmus hamarosan túlszárnyalta a sintót, a tanításainak sokrétűsége és a halállal
kapcsolatos szertartásai miatt. A sintó még napjainkban is tabuként kezeli a halált, míg a
buddhizmus behatóan foglalkozik vele. A sintó azonban nem tűnt el, a kamik szentélyei helyet
kaptak a buddhista kolostorokban. A Kamakura-korban a sintoizmus teljesen háttérbe
szorult, csak a Tokugava-sógunátus idején kezdték megreformálni, emberközelibbé,

Árnyak 2016. Litha – XVI. évfolyam 4. szám

csalogatóbbá tenni. A szerzetesek ünnepségeket, zarándoklatokat szerveztek, igyekezték
népszerűsíteni a sintoista szertartásokat. Ezek a próbálkozások többnyire kudarcba fulladtak,
a sintó nem tudott versenyre kelni a buddhizmussal.
A XII. században számos törekvés volt a sintoizmus visszaállítására, aztán a következő
buddhistaellenes irányzat XV. században jött létre (Josida sinto). A XVII. századtól a tudósok
neokonfucianus nézőpontból igyekeztek értelmezni a sintó tanításait, a konfucianizmus
hatása volt érezhető az államelméletben, az uralkodói és alattvalói erények
megfogalmazásában is.
Ma a sintoizmusnak két irányzata ismert. A "szentély-sinto" alatt az országszerte mintegy
80.000 szentélyben több mint 20.000 pap és papno által kultivált és a hívek milliói által
végzett vallás gyakorlását értik. A sintoisták mintegy 20%-át kitevo "szekta-sinto" alatt a
mára igencsak önállósodott, több száz kisebb-nagyobb vallási közösséget értik.

A sintoizmus megértésében a "kami" szó kulcsfogalom, melynek jelentése leginkább mint
"felsőbb lény", "magasabbrendű lény" közelítő fogalmakkal adható leginkább vissza. Kamijelleggel rendelkezik minden, ami vallásilag tiszteletre méltó: az ég és a föld istenségei, a
szellemek, az állatok, a növények, a hegyek, a tavak, tehát minden, ami valamiképpen
rendkívüli. Az istenek ott rejteznek mindenhol, főként a természeti jelenségekben, de
dicsőségesen élt emberből is lehet kami. A tennó, a császár maga is kaminak minősül (aramikami: látható isten). A japánok, a kami-lények nagy száma miatt 8 millió kamit fogadnak el
(jao-jorozu-no-kami) és az országot gyakran sinkokunak, a kamik országának.
A kamik között különleges jelentőségű személyek, istenségek is találhatók, melyeknek
gyakran külön szentélyeket is emelnek. Ilyen Amateraszu (az égen világító) vagy Inari a
rizsisten, akinek szimbolikus követe a róka, aki jelenlétével oltalmazza a rizsföldeket. KamiMusubi a születések és keletkezések istene, Kondzsin vagy Kane-no-kami maga a fémisten,
aki az emberekre szenvedést és halált zúdít. Az esőisten Taka-Okami, a hegyekben lakik és
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sárkány formájú. Az egykori békés Ojin császárt (270-312) mint Hacsiman hadistent tisztelik.
Helyi védőistenségei egyaránt vannak falvaknak, városoknak és igazgatási körzeteknek is.
Ezek szentélyeihez viszik az újszülött fiúkat 31, a lányokat 33 nappal a születésük után, hogy
ott nevet kapjanak és az istenség életre szóló védelmét megkapják. Minden sinto család
otthonában található egy kami-daná, egyfajta oltár, melyen általában több mija, azaz kisebb
ereklye található. Itt a család tagjai ételt és cseresznyefa ágakat (szakaki) mutatnak be
felajánlásképpen a ház őrző kamijának.

A sintó ünnepek (macuri) magukba foglalják a rituális megtisztítást, a kaminak felajánlott
ételáldozatokat, az imádkozást, szent zenéket és táncokat, csendes elmélkedést, az öröm
kifejezését. A szentélyek felkeresése a többség által minden hónap 1. és 15. napján történik
valamint az ünnepek alkalmával.
Az újszülött gyereket életének 30-100. napján mutatják be védelmező kamijának, ekkor lép a
gyerek a hívők sorába. Minden évben, november 15-én, a sicsi-go-szan („hét-öt-három”)
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ünnepen az ötéves kisfiúkat, valamint a három- és hétéves kislányokat viszik el a szentélybe,
hogy köszönetet mondjanak a kami gondoskodásáért. A felnőttek napja január 15-én van,
ilyenkor a 20. életévüket betöltött fiatalokat köszöntik. A sintó hívei esküvő alkalmából
szintén a kami előtt mondják el a hitvesi esküt.
A Sógacu Macuri (Új Év) ünnepélyt 1873 -tól (Gergely-naptár bevezetése óta) január 1-3.
között tartják. Ilyenkor a templomokba vagy imahelyekre mennek az emberek és a kamikhoz
imádkoznak, hogy a következő évük szerencsés legyen. A Tendzsin Macuri ünnep a XVI.
században élt Tendzsin nevű tantó tiszteletére rendezett ünnep, június 24-én tartják. Ez az
ünnepély kétféleképpen zajlik le: felvonulás vagy egy folyón rendezett parádé.
Jellegzetességei: japán népzene; mikosi (diszes, fedett hordozóeszköz); miko
(szentélyszolgáló, papnő); A gyerekek egy gudzsin, szilvafa ágon a kamit körbeviszik a
mikosin, majd visszateszik a szentélybe.

A sintoizmus legfontosabb forrásművei a Kodzsiki és a Nihongi. A Gemmjo-tennó császárnő
(708-714) által megbízott tudós, Óno-Jaszumaru gyűjtötte össze Japán régi hagyományait és
adta ki 712-ben a Kodzsikit, "A régi idők krónikája" címmel. A mű az ország történetét az
istenek korszakától Szuikó császárnő haláláig (628-ig) beszéli el. Nem sokkal később, Toneri
herceg (676-735) tárta a nyilvánosság elé az általa és több tudós által írt Nihongit (Japán
évkönyvei), mely szintén mitologikus elemekkel átszott, történeti jellegű mű. A számos
további fontos mű közül a 927-ben megjelent Engisiki című szertartáskönyv érdemel még
külön említést.
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Homérosz: Himnusz a Holdhoz
Jertek a szélesszárnyú holdat zengeni, Múzsák,
édeshangu leányai Zeusznak, az éneket értők:
isteni arcáról áradva, elönti a földet
égből küldött fény és roppant nagy gyönyörűség
jár a nyomán: a sötét levegő felcsillan azonnal,
szertevilágit arany koszorúja derült sugarakkal,
hogyha az Ókeanoszban szép testét lefürösztve
s messzesugárzó öltönyeit föl is öltve Szeléné
úrnő, fényes, erős lovait szekerébe befogja,
s hajtja sietve előre sörényes szép paripáit,
este, a hó közepén, amikor köre megtelik újra.
Ekkor a legragyogóbb kévét árasztja, növekszik,
és a halandóknak biztos jel, jóslat az égen.
Hajdanidőn vele Zeusz szerelembevegyült kerevetjén;
ő meg terhes lett s lányt szült: Pandeia e gyermek,
és az örökkéélők közt szépsége kiváló.
Hókaru istennő, üdvözlégy, égi Szeléné,
nyájas, szépfonatú: teveled kezdem dalomat, most
félisten hősök tettét dalolom, mit a Múzsák
népe, a sok költő, mindíg zeng boldog ajakkal.
Devecseri Gábor fordítása
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A Farrar-hagyomány: Nyárközép

Ez a cikksorozat azzal a céllal indul útnak, hogy bemutassa Stewart Farrar örökségét. Stewart
(1916. június 28. - 2000. február 7.) az Alexandriánus tradíció kiemelkedő képviselője volt,
számos könyvet írt a témában. A hagyományos Wicca elemeket kelta szimbológiával keverve
egészen sajátos és különleges örökséget hagyott ránk, ezekből az írásokból szeretnék
szemelvényezni. Fontos megemlítenünk, hogy az itt bemutatott írások már nem tartoznak a
szoros értelemben vett, tradicionális Wiccához, melynek nem része a Tölgykirály és
Magyalkirály, akik köré a Farrar-i ünnepek fonódnak. Ennek ellenére úgy gondolom, szép,
érdekes és értékes gondolatokat, rituálékat ismerhetünk meg Stewart írásaiból, melyek
mindenképp figyelmet érdemelnek.
–
A fordító –
„A Nyárközép idején tartott Szabbaton a Napisten jelentősége oly tiszta és világos, mint a kék,
nyári égbolt. A nyári napfordulókor ő a legfényesebb, a legtündöklőbb, napja ekkor a
leghosszabb. A witch-ek ilyenkor, természetes és jogos módon, őt üdvözlik és tisztelik éves
ciklusának csúcspontján, megidézve őt, hogy „reptesse messze a sötétség erőit”, és hozzon
termékenységet a földnek. A Nyárközép talán a legnagyobb ünnep mind közül, abban az
értelemben, hogy az egész év bőségének teljes áradatát képviseli, fény és meleg tetőpontját.
De a Szabbatok köre, még az öröm legmagasabb fokán is figyelembe veszi mindazt, ami előtte
volt, s ami utána lesz. Ahogy az ősi görögök mondták: „Panta rhei, ouden menei” (Minden
áramlik, semmi sem statikus). Az élet egy folyamat, nem egy állapot, és a witch-ek Szabbatja
szükségszerűen összehangolódik ezzel a folyamattal.
Nyárközépkor így a folyamat a Tölgykirály és Magyalkirály koncepciójában jelenik meg. Ezen
az ünnepen a Tölgykirály, a Növekvő Év Istene csatát veszít a Magyalkirállyal szemben, ki a
Fogyó Év Istene, s egyben saját ikertestvére, mivel a nyár ragyogó csúcspontja egyben a
Magyalkirály uralmának kezdete is, természeténél fogva, s kérlelhetetlen folyamata a
Télközép sötétsége felé mutat, amikor is „cserében” ő veszti életét az újjászülető Tölgykirály
kezétől.
A Tölgykirály halála Nyárközépkor számos formában jelenik meg a mítoszokban. Élve
elégették, fagyöngy bottal vakították meg, vagy T-formájú kereszre feszítették; s az ősi
időkben a Tölgykirály emberi megszemélyesítőjét is hasonló módon áldozták fel. Halálát hét
napon keresztül tartó ébredés követte. De maga a Tölgykirály, a Növekvő Év Istene,
visszahúzódott a cirkumpoláris csillagok körébe, mely a Corona Borealis, a kelta Caer
Arianrhod – az égbolt forduló kereke, melyet az ősi egyiptomiak ikhem-sek, „nem-tudó
pusztítás” névvel illettek, mert ezek a csillagok sosem nyugszanak le a horizont alá, még
Télközép idején sem. Itt várja be hasonlóan elkerülhetetlen újjászületését.
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Robert Graves úgy véli, hogy Sámson bibliai története (ki a Tölgykirály-típus „népmesei hőse”)
ezt a mintázatot tükrözi: miután megfosztatott a hatalmától, megvakítják és egy malomba
küldik szolgálni. (Esetleg arra a következtetésre is juthatunk, hogy Delilah, ki Sámson
bukásának oka, eredetileg az Istennő megtestesülése, ki a Halál az Életben, akit a
patrciarchális zsidó gondolkodás demonizált, egyszerűen kifelejtve vagy szándékosan
elhallgatva azt, hogy ő lesz az, ki – mint az Élet a Halálban – az isten újjászületésének is oka
lesz.)
Graves továbbá rámutat arra, hogy „mivel Keresztelő Szent János középkori ünnepe – kit
Szent János napján, június 24-én fejeztek le – átvette a Tölgykirály titulusát és szokásait, Jézus
– János könyörületes utódja - természetes módon azonosult a Magyalkirállyal... Az erdő
minden fája közül a magyal az, mely a koronát viseli... A békeszerető Jézus azonosítása a
magyallal vagy a magyaltölggyel költői szempontból teljesen alkalmatlan, hacsak nem
vesszük azt figyelembe, hogy kijelentette saját magáról: nem békét, hanem kardot hordoz.” (A
Fehér Istennő c. könyvből)

Minden jelentős Nyárközép Szabbat rítusnak magában kell hordoznia ezeket az istenalakokat,
mivel a napforduló kulcspontja mindkettőnek. De mi történik az Istennővel? Mi az ő szerepe a
Nyárközép drámájában?
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Az Istennő, ellentétben az Istennel, nem megy keresztül a halál és újjászületés ciklusán.
Tulajdonképp sosem változik – pusztán különböző arcait mutatja. A Téli Napforduló idején
Élet-a-Halálban apektusát látjuk; bár Föld-teste hidegnek és csendesnek látszik, mégis
eközben ad életet az új Napistennek, s jelen van akkor, mikor a Tölgykirály uralma felváltja a
Magyalkirályét, a feltámadó élet reményével. A Nyári Napfordulókor a Halál-az-Életben arcát
mutatja, Föld-teste szertelenül terméketlen és érzéki, s ő üdvözli a Napistent, mint szeretőjét,
pályájának égi csúcspontján -de tudja, hogy a csúcspont egyben fordulópont is, s ugyanezen
időben szemtanúja lesz a Tölgykirály halálának és sötét (de nem szükségszerűen gonosz)
ikertestvére trónra jutásának. Nyárközép ünnepén az Istennő az Élet csodálatos Táncát járja,
de miközben táncol, azt suttogja felénk: „Panta rhei, ouden menei”.

A Nyárközép egyszerre tűz- és vízünnep, a tűz hordozza az Isten aspektusát, a víz az Istennő
aspektusát, s ennek a rituáléban is tükröződnie kell. A Nyárközepet is emlegetik néha Beltane
néven, mivel csakúgy, mint Május estéjén, ekkor is gyújtottak örömtüzeket (Beltane szó
szerinti jelentése „Bel tüze” - a Napisten tüze – A fordító); Írországban Szent Patriknak
tulajdonítják e szokás bevezetését, mivel ő helyezte át az ír „örömtűz éjjelét” Szent János
éjjelére, hogy háttérbe szorítsa a Májusest pogány vonatkozásait. Valóban áthelyezhette a
hangsúlyt, de az elnevezést aligha, mivel az ír nyelvben Bealtaine a május hónapot jelöli; így
Nyárközép ünnepként való használata csak a nem gall nyelvű országokban fordulhatott elő.
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Bárhogyan is nézzük, a Nyárközép kiemelkedő tűzünnep volt szerte Európában, sőt, még
Észak-Afrika arab és berber törzsei körében is. Kisebb és később kifejlődő jelentősége volt a
kelta országokban, melyek eredetileg nem szoláris irányultságúak voltak. Számos szokás
megőrződött belőle egészen a modern időkig, mely gyakran magába foglalta a lángoló
kereket, mely legurul a hegy oldalán: a Nap szimbólumát. Éppúgy, mint Bealtaine és Samhain
ünnepén (sőt, valójában minden ünnepen), az ürümtűznek nagy mágikus jelentőséget
tulajdonítottak. Bealtaine leírásánál látni fogjuk majd a tűz átugrálásának szokását, s a csorda
átvezetését a tűzön. Az ebből a tűzből származó hamvakat széthintették a földeken.
Írországban a Szent János tüze által megégetett gyeptéglát védelmező bűbájként tartották
számon. A lentermelő országokban a legmagasabbra történő ugrás magassága mutatta, hogy
milyen magasra fog nőni a len a következő évben. A marokkóiak a hamvakat a fejbőrükbe
dörzsölték, hogy megelőzzék a kopaszságot. Egy másik, Európa-szerte elterjedt szokás szerint
a kerti szarkaláb, vagy más, kézben tartott virág szárain át történő tűzbe nézés erősítette a
szemet.
Frazer Aranyágának 62. fejezete információk kincsesbányáját tartalmazza a tűzfesztiválok
szokásairól.

A modern witch-ek számára a tűz éppoly központi része a Nyárközép Szabbatjának, mint
Bealtine-kor. De mivel az üstöt (mely Májuséjen a Bealtine–tüzet fogadja magába)
Nyárközépkor vízzel töltik meg, mellyel a Főpapnő meghinti a covent – s épp ezért Cerridwen
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üstjeként hivatkozunk rá, az Istennő szimbólumaként -, ezért egy másik, ősi tradíciót hívtunk
életre ehhez az ünnephez, mégpedig az ikertűz szimbólumát a Nyárközép rítusán (vagy pedig
iker-gyertyákat, amennyiben az ünnep nem kültéren zajlik). Mágikus értelemben a közöttük
történő áthaladás ugyanolyannak tekinthető, mint az egyetlen máglya feletti átjutás, ha pedig
jószágot hajtunk át köztük, a jó tejelés varázslatához, ez még gyakorlatiasabb is!
A mérsékelt égövön minden Szabbat közül a
Nyárközép a legalkalmasabb arra, hogy a
természetben ünnepeljük, ha a lehetőségek
megengedik és megfelelő elvonultságban meg
tudjuk ezt tenni; a skyclad („égbe öltözöttség” –
a fordító) szempontjából ezen ünnep és a
Lughnasadh ezért kihívást jelenthet. De éppúgy,
mint a többi Szabbat leírásnál, ezen rítusunkat
is lakáson belüliként írtuk meg – leginkább
azért, mert a belső rituálék kültéri adaptációja
sokkal könnyebb, mint a fordított eset.
Ha már a skyclad említésre került, a Nyárközép
ünnepe érdekes lehet bármely nő számára, aki
fogantatásra készül, s akinek növényes kertje
van. Sétáljon ezen keresztül mezítelenül
Nyárközép éjjelén és tépjen le egy szál
orbáncfüvet (melyet Szent János füvének
neveznek angolul – a fordító), ha talál.
(Amennyiben a kert a miénkhez hasonlatos, a
cipő megengedhető kelléke lehet a sétának!) Ez
a rítus érdekes felidézése lehet az ősi és széles
körben elterjedt termékenységi rituálénak,
mely során a nők és asszonyok mezítelenül
sétáltak végig a mezőkön és földeken, hogy
bőséges aratást biztosítsanak, gyakorta tovább hangsúlyozva a szimpatetikus mágiát a
fallikus „seprűnyélen” való „lovaglással”.
Felkészülés a rituáléra
Az üstöt közvetlenül az oltár elé helyezzük, vízzel megtöltve és virágokkal feldíszítve.
Helyezzünk mellé egy hangaágat, amivel a Főpapnő majd meghinti a covent. (Ezen ágtól
eltekintve a hanga egyébként is jó szimbolikus értelemben a Kör díszítésére ezen éjjelen; a
vörös hanga a Nyárközép szenvedélyes virága, a fehér hanga pedig a kiegyenlítő erőt
jelképezi; az akaratot, mely szabályozza és irányítja a szenvedélyt.)
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Egy tölgyágakből és egy magyalágakból készített korona kerüljön az oltár mellé. A Főpap (aki
a Napisten megtestesítője) szintén koronát visel, már a rituálé kezdetétől; ennek a koronának
aranyszínűnek kell lennie, melyre bármilyen egyéb kellék vagy díszítés kerülhet, mely annak
szoláris jellegét még jobban kihangsúlyozza a számára.
A Főpapnő és a Szűz virágfüzéreket viselhet, melyet a nyár virágaiból fontak.

A két oltárgyertya tartóikban fog örömtűzként szolgálni a megfelelő pillanatban, de két másik
gyertyát is előkészíthetünk erre a célra. Kültéren természetesen két kis máglyát érdemes
összerakni, melyeket gyorsan meg lehet majd gyújtani – az egyiket félúton a Kör közepe és a
keleti gyertya között, a másikat pedig félúton a középpont és a nyugati gyertya között. (A
kültéren húzott Kör értelemszerűen sokkal nagyobb, elég teret adva arra, hogy táncolni
lehessen a máglyák körül és közöttük.)
Egy sötét színű kendőt vagy sálat fektessünk az oltárra, hogy szemkötőként szolgáljon.
Bizonyos számú szalmaszál is kerüljön az oltárra, méghozzá pontosan annyi, amennyi a
Szabbaton részt vevő férfiak száma a Főpap nélkül. Egyikük legyen hosszabb, mint a többi,
egy másik pedig rövidebb. (Ha a Főpapnő úgy dönt, hogy inkább kinevezi a két Királyt, s nem
pedig sorshúzással döntik el, akkor a szalmaszálak természetesen nem szükségesek.)
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A rituálé
A Boszorkánytitok után a Szűz felveszi a
szalmaszálakat az oltárról, és kitartja őket a
kezében úgy, hogy mindegyikük vége külön
legyen, de senki ne láthassa, melyik
hosszabb vagy rövidebb. A Főpapnő így szól:
„Húzzanak sorsot a férfiak.”
Minden férfi (kivéve a Főpapot) húz egy
szalmaszálat a Szűz kezéből, és felmutatja a
Főpapnőnek. A Főpapnő rámutat arra a
férfira, aki a hosszú szálat húzta, és így szól:
„Te lész a Tölgykirály, a Növekvő Év Istene.
Szűz, hozd koronáját!”
A Szűz a Tölgykirály fejére helyezi a
tölgyleveles koronát.
A Főpapnő rámutat arra a férfira, aki a rövid
szálat húzta, és így szól:
„Te lész a Magyalkirály, a Fogyó Év Istene. Szűz, hozd koronáját!”
A Szűz a Magyalkirály fejére helyezi a magyalleveles koronát.
A Főpapnő a Kör közepére vezeti a Tölgykirályt, aki nyugat felé fordul arccal. A coven többi
része körbeveszi, arccal befelé fordulva, kivéve a Főpapnőt és a Főpapot, akik háttal az
oltárnak állnak az üst két oldalán. A Főpapnő így szól:
„A Napisten ereje és fennsége teljében áll, s ezzel az év növekedése beteljesedett, a Tölgykirály
uralma végére ért. A Napisten dicsősége magaslatán áll, s ezzel a fogyó év kezdődik el. A
Magyalkirálynak le kell győznie testvérét, a Tölgykirályt, s uralkodnia a földemen, egészen a tél
mélyéig, mikor testvére újjászületik majd.”
A Magyalkirály a Tölgykirály elé áll, vele szemben, és kezeit annak vállaira helyezi, lefelé
nyomva őt velük. A Tölgykirály a térdeire esik. Mindeközben a Szűz felveszi a kendőt az
oltárról, és a Magyalkirállyal együtt bekötik a Tölgykirály szemét. A coven többi része
hátralép, egészen a Kör széléig, ahol helyet foglalnak, arccal a Kör közepe felé.
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A Főpapnő kezébe veszi athaméját és előrelép, a Magyalkirály pedig elfoglalja a Főpapnő
helyét az oltár előtt, az üst Főpappal ellentétes oldalán. A Főpapnő, athaméjával a kézben, a
nap járásával megegyező irányban körbetáncolja a térdelő Tölgykirályt, miközben a Főpap a
következő igét mondja, tisztán és erőteljesen, fenntartva a ritmus lüktetését:
„Táncolj, Úrnő, táncolj, Tölgykirály sírján,
hol csendes méhben nyugszik év felének útján.
Táncolj, Úrnő, táncolj, Magyalkirály születik,
Föld szerelmét elnyeri, fivére legyőzetik.
Táncolj, Úrnő, táncolj, Napisten hatalmáért,
Mezőkön és virágokon arany érintéséért.
Táncolj, Úrnő, táncolj, pengéddel kezedben,
Idézd meg a napot, hogy élet növekedjen.
Táncolj, Úrnő, táncolj, az Ezüst Kerékben,
hol Tölgykirály pihen, sebei gyógyulófélben.
Táncolj, Úrnő, táncolj, a Magyalkirályért
Míg a Tölgy, fivére, fel nem ébred ismét.
Táncolj, Úrnő, táncolj, a holdvilágos éjen,
Ismerjenek Téged háromszoros néven.
Táncolj, Úrnő, táncolj, a Föld meg nem áll,
mert Halál a Születés és Születés a Halál.
Táncolj, Úrnő, táncolj, a Nap magasra hág,
Mert sugárzó léte végét járja már.
Táncolj, Úrnő, táncolj, fordul az Évkerék,
Mert a változás tüze mindig benned ég.”
S ezután, gyorsuló ütemben:
„Táncolj a Nap hatalmáért,
Táncolj a Tölgy múlásáért,
Táncolj a Magyal győzelmééért,
Táncolj, Úrnő, táncolj,
Táncolj, Úrnő, táncolj,
Táncolj, Úrnő, táncolj...”
A coven csatlakozik a kántáláshoz („Táncolj, úrnő, táncolj”, egyre gyorsuló, egyenletes
ütemben, egészen addig, míg a Főpap jelet ad nekik, s velük együtt ő is abbahagyja a
kántálást.
A Főpapnő befejezi a táncot, és athaméját az oltárra fekteti. Ő és a Szűz felsegíti a Tölgykirályt,
és, még mindig bekötött szemmel, a nyugati gyertya elé vezetik, ahol letérdel.
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A Főpap így szól:
„A Tölgykirály szelleme eltávozott közülünk, hogy Caer Arianrhodban nyugodjék, az Ezüst Kerék
Kastélyában; addig, míg az év fordultával eljön az évszak, mikor visszatér majd, hogy újból
uralkodjék. A szelleme eltávozott, s ezért a férfiak, kik közöttünk álltak e szellemért,
szabaduljanak fel feladatuk alól.”
A Szűz eltávolítja a Tölgykirály szemkötőjét, s a Főpapnő leveszi tölgyleveles koronáját.
Ezeket a nyugati gyertya két oldalára helyezik, majd felsegítik a térdelőt#; a férfi visszatér
helyére a coven tagjai közé.

A Főpap így szól:
„Ragyogjanak fel Nyárközép tüzei!”
A Szűz és a Magyalkirály megfog egy-egy oltágyertyát, és kelet-nyugat vonalában elhelyezi
őket, egyenlő távolságra a Kör közepétől, nagyjából négy-öt láb messzeségben egymástól.
Mindeközben a Főpapnő csatlakozik a Főpaphoz az oltárnál. (Kültéri rituálé esetén a Szűz és a
Magyalkirály gyertyaelhelyezés helyett meggyújtja a két kis máglyát.)
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A Szűz ezután felveszi a Főpap athaméját az oltárról és a nyugati Nyárközép-gyertya mellé áll,
arccal kelet felé fordulva. A Magyalkirály kezébe veszi a borral telt kelyhet, és a keleti
Nyárközép-gyertya mellé áll, arccal nyugat felé fordulva.
Ezután a Főpapnő és a Főpap bemutatja a szimbolikus Nagy Rítust: a Főpapnő a két gyertya
között helyezkedik el, a Szűz és a Magyalkirály átnyújtja nekik az athamét és a kelyhet a
megfelelő pillanatban.
A Nagy Rítus után, miután körbejárt a kehely, a Főpap megáll az oltár előtt, jobb kezében
pálcával, bal kezében korbáccsal, melyeket keresztben tart mellkasa előtt, Ozirisz pozícióban.
A Főpapnő vele szemben áll, és idéz, örömmel teli hangon:
„Mennyek Hatalmasa, Nap Hatalma, megidézünk Téged ősi neveiden – Michael, Balin, Arthur,
Lugh; jöjj el ismét földedre, mint rég. Emeld fel sugárzó fényládzsád magasra, hogy védelmezz
minket, reptesd messze a sötétség erőit. Adj nekünk dús erdőket és zöldellő mezőket, rügyező
gyümölcsösöket és beérlelt gabonát. Engedd, hogy látomásod hegyén álljunk, s mutasd meg az
utat az Istenek csodás birodalmaiba.”
A Főpapnő a Föld Megidéző Pentagramját rajzolja fel a Főpap előtt jobb mutatóujjával. A
Főpap mindkét kezét magasra emeli, majd belemártja a pálcát a vízzel teli üstbe. Újból
magasra tartva a pálcát, így szól:
„Lándzsa az Üstbe, Dárda a Grálhoz, Szellem a Húsba, Férfi a Nőhöz, Nap a Földhöz.”
A Főpap az oltárra fekteti a pálcát és a korbácsot, és csatlakozik a coven többi tagjához. A
Főpapnő felveszi a hangaágat és az üst mellé áll, majd így szól:
„Táncoljatok Cerridwen Istennő Üstje előtt, és legyetek áldottak a szent víz érintésével;
miközben a Nap, az Élet Ura, ereje teljében emelkedik az Élet Vizeinek jelében!”
A coven a Főpap vezetésével a Nap járásával megegyező irányban kezd mozogni a Kör körül, a
két gyertyán kívül. Amint minden személy elhalad előtte, a Főpapnő sorban meghinti őket a
vízbe mártott hangaággal. Amikor mindenkit meghintett, csatlakozik a körtánchoz.
A Főpapnő ezután mindenkit arra utasít, hogy egyesével, vagy párokban haladjanak át a
Nyárközép-gyertyák között, és miközben áthaladnak, kívánjanak valamit. Amikor mindenki
áthaladt, a Főpapnő és a Főpap együtt lép át a gyertyák között. Ezután visszafordulnak,
felveszik a gyertyákat, és visszateszik őket az oltárra, hogy legyen több hely a táncnak.
A Főpapnő és a Főpap ezután spontán, örömteli körtáncot vezet, egészen addig, míg a
Főpapnő úgy nem dönt, hogy eljött a Szabbat lakomájának ideje.”
- Fordította: Osara LaMort -
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A prána gyógyítás
Több mint 100 évvel ezelőtt egy spirituális szerző, Yogi Ramacharaka így írt a prána
gyógyításról:
„A prána gyógyítás tudománya azon az egyszerű megfigyelésen alapszik, miszerint a prána,
vagyis az életenergia átadható egyik embertől a másiknak. A prána közvetítésének pedig
számtalan formája létezhet. A legegyszerűbb metódus, és egyben a leghatékonyabb is, hogy a
kezeinkkel adjuk át a beteg embernek az energiát."
A prána életenergiát jelent, amely mindent és mindenkit áthat. Nélküle nem létezne az élet, s
elengedhetetlenül fontos egészségünk megőrzéséhez, vagy a gyógyuláshoz. Az emberi test
„automatikusan" képes a prána energia felvételére (a levegőből, a föld energiájából, a
növényzetből - természetből, a napsugárzásból, az élelmiszerekből). A prána gyógyítás azon a
természeti törvényen nyugszik, mely szerint a prána energia tudatosan is átadható mások
számára, és ezáltal a bennünk rejlő öngyógyító folyamatok jelentősen gyorsíthatók.
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A prána gyógyítás során - a fizikai test érintése nélkül - pásztázással (az energiatest kézzel
történő
kitapintásával)
megállapíthatók
az
energiatestben
(aurában),
az
energiaközpontokban (csakrákban), és belső szervekben lévő elváltozások, vagyis a prána
hiány vagy a prána felgyülemlés. A prána gyógyítás tisztító technikáival - amely általános
tisztításból (aura tisztításból), az energiaközpontok és a beteg szervek tisztításából áll eltávolítjuk a szennyezett, beteg, elhasznált energiákat. Bizonyos esetekben (pl.
fájdalmaknál) egy alapos tisztítás azonnali állapotjavulást eredményez.
Az energetizálás szintén a test érintése nélkül történik úgy, hogy a gyógyító külső forrásból
(valamely csakrán keresztül) vesz fel és továbbít nagy mennyiségű prána energiát. Ez egy
olyan koncentrált energiaátvitelt jelent, amelynél néhány másodperc is elegendő lehet az
energiaközpont vagy beteg testrész feltöltéséhez.
Mivel a prána gyógyító nem a saját energiáját használja, ezért naponta akár több beteget is
képes kezelni kimerültség nélkül.

A prána energia gyógyítás segítséget jelent valamennyi fizikai betegség kezelésében, akár
önállóan, akár a hagyományos orvoslás kiegészítéseként. Gyorsítja a gyógyulás ütemét,
csökkenti vagy kivédi a szövődmények kialakulását, enyhíti az egyéb kezelések (pl.
kemoterápia) kedvezőtlen mellékhatásait.
A prána gyógyítás megalapozója és technikájának kidolgozója Choa Kok Sui mester, kínai
származású vegyészmérnök, üzlet ember, akit már fiatal korában foglalkoztattak a
természetfeletti ismeretek és az ezoterikus tanítások. Egész életét annak szentelte, hogy a
modernkor embere számára átadhassa ezt a tudományt. Évtizedeken keresztül orvosok,
gyógyítók, tisztánlátók, segítségével kísérletezte ki azokat a módszereket amelyek a nevéhez
kapcsolódnak. Könyvei eddig több mint 20 nyelven jelentek meg.
A technika Magyarországon is elérhető, tanulható: http://www.pranagyogyitas.hu/
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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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