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A Farrar-hagyomány: Őszi napéjegyenlőség
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 két napéjegyenlőség a kiegyenlítődés ideje. Nappal és éjjel egyenlő hosszúságú, s az év
hulláma mértékkel árad. De míg a Tavaszi napéjegyenlőség a sportoló rajtra kész pózának
egyensúlya, az Őszi napéjegyenlőség témája a pihenés a munka után. A Nap kész belépni a
Mérleg jegyébe, az Egyensúlyba. Az Istennő állapotaiban a Tavaszi napéjegyenlőség a
Beavatást jeleníti meg; az Őszi napéjegyenlőség pedig a Nyugalmat. Az aratás terményeit
begyűjtötték, mind a gabonát, mind a gyümölcsöket, de a Nap, bár enyhébb és kevésbé tüzes,
mint volt, még mindig velünk van. Szimbolikusan gondolkodva, még egy hét van hátra
Michaelmasig, Michael / Lucifer ünnepéig, ki a Tűz és Fény arkangyala, s mikor el kell
kezdenünk búcsút inteni ragyogásának.
Doreen Valiente (A Witchek mesterségének ABC-je) megjegyzi, hogy bizonyos, visszatérő
jelenségek leggyakoribb, fantomszerű megjelenése március és szeptember idejére tehető, „ a
napéjegyenlőségek azon hónapjaira, melyek jól ismertek az okkultisták körében, mint a
pszichikai stressz időszaka”. Ez ellentmondani tűnik annak az elképzelésnek, hogy a
napéjegyenlőségek az egyensúly időszakai; az ellenmondás azonban csak látszólagos. Az
egyensúly ideje, a felfüggesztett tevékenységek – természetüknél fogva ezen periódusok azok,
mikor a fátyol a látható és láthatatlan dolgok között a legvékonyabb. Ezek azok az évszakok is,
mikor az emberek „viseletet váltanak”, s ezért ezek nem csak pszichológiai, de fizikai
változásokat is hoznak. Épp ezért még ésszerűbb számunkra, hogy felismerjük és megértsük
ezen természetes fázisok jelentőségét, hogy a változások felderítsenek minket ahelyett, hogy
stresszforrássá válnának.
Ha vetünk egy pillantást a Fakalendáriumra, melyet Robert Graves mutatott be számos
nyugati mágikus és költői szimbólumunk alátámasztására, észrevehetjük, hogy az Őszi
napéjegyenlőség közvetlenül a Szőlőtőke havának vége és a Borostyán havának kezdete előtt
jön el. A szőlő és a borostyán az a két hónap-fa, mely spirálisan növekszik, és a spirál
(különösképp a dupla spirál, felfelé és lefelé) az újjászületés egyetemes szimbóluma. Az Őszi
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napéjegyenlőség madara pedig a Hattyú, a lélek halhatatlanságának egy másik szimbóluma,
csakúgy, mint a vadliba, melynek házi változata hagyományos Michaelmas környéki étel.

Egyébként a földi szeder gyakorta helyettesíti a Szőlőtőkét az északi országok
szimbolizmusában. A néphagyomány számos helyen, különösképp Anglia nyugati részén úgy
tartja, hogy szeptember vége után (mely egyúttal a Szőlőtőke havának vége is), nem szabad
földi szedret enni, mert az Ördög keríti hatalmába. Kitalálhatjuk, ez mit jelent: „Ne próbálj a
befelé csavarodó spirálba kapaszkodni, mikor már a kifelé csavarodó felé tekintesz.”
Lughnasadh a gabona aratásának időpontját jelölte, annak áldozati aspektusában; az Őszi
napéjegyenlőség a betakarítás végét jelzi, és hálaadást a bőségért. A jövőn van a hangsúly e
bőség tekintetében. Ez a napéjegyenlőség volt az Eleusziszi Misztériumok ideje, az antik
Görögország legnagyobb misztériumaié; s bár nem minden részlet ismert (a beavatottak jól
megtartották a titkokat), Eleuszisz rítusai leginkább a gabona aratásának szimbólumaira
alapultak. Úgy tartják, a csúcsponton egy búzakalász mutattak fel az avatottnak, a következő
szavakkal: „A bölcsesség magvát a csendben nyered el.”
A mi Őszi Szabbatunkhoz a következő, kapcsolódó témákat válogattuk ki: a betakarítás vége,
tisztelgés a Nap gyengülő hatalma előtt, és annak elismerése, hogy Nap és aratás, miképp férfi
és nő, egyaránt osztozik születés és újjászületés egyetemes ritmusában. Mint ahogy az Árnyak
Könyve írja: „Ezért a Bölcsek nem könnyeznek, hanem örvendeznek.”
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Ezen ünnephez az Árnyak Könyvében található rituáléban az egyetlen szükséges eszköz a
Főpapnő szózata („Búcsúzunk tőled, ó Nap”), és a Gyertyajáték, ezek mindegyikét
megtartottuk.
Előkészületek a rituáléhoz
Kerüljön az oltárra egy búzakalász vagy más gabonatermés, ruhával letakarva.
Az oltáron és a Körben fenyőtobozok, magvak, makkok, vörös mák (Démétér gabonaistennő
szimbóluma), és más, őszi virágok, gyümölcsök és levelek.

A rituálé
A Boszorkánytitok után a coven tagjai elrendeződnek a Kör széle mentén, arccal befelé
fordulva.
A Szűz felveszi az oltárról a ruhával letakart tálat, és a Kör közepére helyezi (letakarva), majd
visszatér a helyére.
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A Főpapnő így szól:
„Most van az egyensúly ideje, mikor Nappal és Éjjel egyenlőként néz szemben egymással. De az
Éj erősödik, míg a Nap gyengül; mert semmit sem hagy érintetlenül a változás Föld és Ég
ritmusában. Tudd és emlékezz, hogy ami felemelkedik, annak le is kell nyugodnia, s ami
lenyugszik, az felemelkedik majd. Ennek fényében járjuk hát el a Távozás és Visszatérés Táncát!”
A coven lassan táncolni kezd, a Főpapnő és a Főpap vezetésével, a Nap járásával ellentétes
irányban, kéz a kézben, de ügyelve arra, hogy a tánc köre nyitott maradjon. A Főpapnő
fokozatosan vezeti befelé a spiráltáncot, míg a coven közel ér a középponthoz. Amikor készen
áll, a Főpapnő megáll és mindenkit utasít arra, hogy szoros gyűrűben üljenek a letakart tál
köré, arccal egymás felé fordulva.
A Főpapnő így szól:
„Íme a misztérium: a bölcsesség magvát a csendben nyered el.”
Ezután leveszi a ruhát a tálról, mely a kalászt rejti. Mindenki csendben szemléli a kalászt egy
darabig. (Ez a kép látható az előző oldalon.)
Amikor a Főpapnő készen áll, feláll és a keleti gyertyához megy. A Főpap is feláll, és a nyugati
gyertyához megy, majd egymással szembe fordulnak, az ülve maradt coven feje fölött. A
Főpapnő így szól:
„Búcsúzunk tőled, ó Nap, folyton visszatérő Fény,
A rejtett Isten, ki mindig velünk marad.
Eltávozik most a Fiatalság Földjére
A Halál Kapuján át,
Hogy trónjára szálljon, mint Istenek s emberek bírája,
Lég seregeinek agancsos vezetője.
De míg láthatatlanül áll a Körön kívül,
Úgy lakozik ő a titkos magban is,
Az újonnan learatott gabonában, hús magvában;
Földbe rejtetten, mint csillagok csodálatos magva.
Benne Élet van, s Élet az ember Fényében,
Mely soha nem született, és soha nem hal meg.
Ezért a Bölcsek nem könnyeznek, hanem örvendeznek.”
A Főpapnő mindkét kezét a magasba emeli, miközben megáldja a Főpapot, ki hasonló
mozdulattal válaszol.
A Főpapnő és a Főpap csatlakozik a covenhez (akik mind felállnak), és lassú táncban vezeti
őket a Nap járásával megegyező irányban, kifelé vezető spirálban a Kör széle felé. Amikor a
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Főpapnő úgy dönt, hogy a tánc ereje megfelelőképp kifejezésre jutott, zárja a tánc körét oly
módon, hogy megfogja a láncban táncoló, utolsó Witch kezét, s felgyorsítják az ütemet, míg az
egész coven gyorsan, örömtelien kering. Egy idő után a Főpapnő azt kiáltja: „Le!”, és mindenki
leül.
A Szűz visszahelyezi a tálat a kalásszal az oltárra, és letakarja.
A Nagy Rítus következik, melyet a bor és sütemény szertartása követ.
A bor és a sütemény után jöhet a Gyertyajáték. A férfiak leülnek körben, arccal befelé
fordulva, a nők pedig megállnak mögöttük. A férfiak egy meggyújtott gyertyát kezdenek el
adogatni egymásnak, a Nap járásával megegyező irányban, kézről kézre, miközben a nők
(anélkül, hogy a férfiak körébe belépnének), előrehajolnak, és megpróbálják elfújni a
gyertyát. Amikor valamelyik nőnek sikerül, három (enyhe) korbácsütést ad a férfinak, aki a
gyertyát tartja, a férfi pedig cserében Ötszörös Csókot ad a nőnek. A gyertyát ezután újra
meggyújtják, és a játék folytatódik, amíg csak akarják. A játék minden résztvevőt ráhangol az
ünnepet követő lakomára.
Fordította: Osara LaMort
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Megszállások és kísértetjárások - A Warren házaspár esetei
1. rész
Ed és Lorraine Warren 1952-ben alapította meg a Pszichikus Kutatások Új-Angliai Egyesületét,
s azóta több, mint négyezer különböző, paranormálisnak mondható esetet vizsgáltak ki. Az
egyesület célja, hogy információkat cseréljen más, hasonló szervezetekkel, és segitsen olyan
embereken, akik természetfelettinek gondolt jelenségektől szenvednek.

Ed Warren (1926. Szeptember 7. – 2006. Augusztus 23.) maga is szellemjárta házban
nevelkedett, a Connecticut állambéli Bridgeport városában. Amikor tizenhat éves lett, és
jegyszedőként dolgozott a Colonial szinházban, megismerte a csakúgy tizenhat éves Lorraine
Rita Morant, aki édesanyjával minden szerdán este színházba járt. 1943-ban, tizenhetedik
születésnapján, Ed belépett a haditengerészetbe, de négy hónappal később hajójuk elsüllyedt
az Atlanti óceánon. A fiú egy hónapos szabadságot kapott, hogy kipihenje az izgalmakat, s
ekkor kötött Lorraine-nel házasságot (1945. május 22).
A II. világháború után kislányuk született, Judy, Ed pedig a Perry Art művészeti iskolába ment,
melyet akkoriban a Yale egyetem egyik legéletképesebb vetélytársának tartottak. Két év után
azonban otthagyta az iskolát, elkezdte festeni saját képeit, melyeknek eladásából éldegéltek.
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Ekkoriban kezdtek el kísértetjárta házaknak kikiáltott helyeket is látogatni. Ed, emlékezvén
gyermekkori élményeire, mindent látni akart, és Lorraine-t is magával cipelte. Ed megállt a
ház előtt, lefestette, majd Lorraine bekopogtatott az ajtón, és a meglepett lakó kezébe nyomta
az elkészült képet, ajándékképp. Az eredmény általában kedves meghivás volt – legtöbbször
igy jutottak be az elején. Utána már könnyű volt elbeszélgetni a lakókkal arról, miket
tapasztaltak.
Fokozatosan kiderült, hogy Lorraine figyelemreméltó pszichikai képességekkel rendelkezik.
Dr. Thelma Moss, az UCLA (Kaliforniai Egyetem, Los Angeles) kutatója alaposan tesztelte és
dokumentálta a fiatal nő képességeit, melyek leginkább a tisztánlátásban és a
transzmédiumitásban csúcsosodtak ki.
A Pszichikus Kutatások Új-Angliai Egyesülete először egyszerűen azzal a céllal alapult, hogy
hasonló házakat vizsgálhassanak meg. Azután 1965 környéként Warrenék egy olyan
otthonban jártak, ahol egy Cynthia nevű kislány szellemét találták, aki medium segitségével
kommunikált velük, és az anyját kereste. A Warrenék segíteni akartak. Ed mindenféle papok,
rabbik, abbék segítségét kérte, megkérdezve tőlük, mit tennének, ha valaki szellemjárta
házhoz kérne tőlük segitséget.

A válaszok igen sokfélék voltak. Egyesek azt mondták, pszichiáterhez kell küldeni a lakókat,
mások azt, hogy megáldanák a házat, vagy misét mondanának, esetleg ördögűző szertartást is
bevetnének. A legtöbb katolikus pap, akivel beszélt, nem is hitt az Ördög létezésében.
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Ed és Lorraine mélyen vallásos volt, de szervezetüket tudományos alapokra is szerették volna
helyezni. Az emberek azt mondták nekik: “Jaj istenem, beléptek egy házba és rögtön
ördögöket kerestek.” Mire Ed azt válaszolta: “Átkozottul igazad van, ördögöket keresek, és
minden mást is. Tudósokkal dolgozom együtt, akik másféle indokok után kutatnak, azután
összeülünk és megbeszéljük, és a teljes dolgot kihámozzuk belőle. Senki nem hívhat úgy a
házába minket, hogy bolonddá akar tenni. Nem mondhatod büntetlenül, hogy szellemjárta a
házad, mert én vagyok a világ legnagyobb szkeptikusa. Látnom kell, hallanom kell, és
éreznem kell fizikai érzékekkel is.”
A csapatnak orvosok, kutatók, rendőrök, ápolónők, diákok és háziasszonyok egyaránt
elkötelezett tagjaivá váltak, önkéntes alapon. A szervezet nem fogadott el pénzt a
szolgáltatásaiért, csak a költségeik fedezését kérték.
Házukban múzeumot rendeztek be, mely külön időpont kérésével még ma is látogatható. A
különleges gyűjtemény állítólagos vámpírkoporsótól kezdve sátánista oltáron át különböző
átkozott tárgyakat, démonmaszkokat és hasonló, okkultizmushoz és parapszichológiához
közhető dolgokat tartalmaz, ezek legnagyobb része az esetek kivizsgálása közben került
Warrenék birtokába. Különlegesen figyelemreméltó a fotógyűjtemény részleg.
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A Warren házaspár több, mint harminc év alatt összesen kilenc könyvet jelentetett meg
kutatásaikról, melyek legismertebb eseteiket dolgozzák fel. Ed 2001-ben agyvérzést kapott,
mely után többé nem tudott beszélni. 2006-ban hunyt el. Lorraine vejével, Tony Sperával
folytatta a kutatásokat. Mára már visszavonult, de Tony továbbra is folytatja az egyesület
munkáját.
E cikksorozat több, ismertebb munkájukat mutatja be.
1. Amityville
Talán a legismertebb mind közül. Az esetről részletes cikk jelent meg az Árnyak VII.
évfolyamában 6. és 7. számában.

A Lutz család először egy bizonyos dr. Steven Kaplan segítségét kérte, aki paranormális
szakértőnek vallotta magát (bár doktori cimét semmilyen diploma nem igazolja), és a Long
Island-i Parapszichológiai Intézet elnöke volt. Kaplan hat “boszorkánnyal” és a Channel 7
hírcsatorna csapatával felszerelkezve érkezett a helyszinre, majd megállapitotta, hogy az
egész ügy pusztán csalás. Lutz kidobta a “szakértőket”, és a Warren házaspár segítségét kérte
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– ez okozta azután Kaplan mintegy húsz évnyi bosszúhadjáratát ellenük, mely során mindent
elkövetett, hogy hiteltelenitse őket.
Kaplan leginkább arra hivatkozott, hogy Jay Anson könyve, Az Amityville-i horror tartalmazott
bizonyos ellentmondásokat, és nem volt teljesen pontos. A Warrenék hasonlóképp érezték,
de azt mondták, hogy Anson nem volt teljesen tisztában a démonológia témájával, s ez volt az
oka a tévedéseknek, nem pedig az, hogy a család hazudott volna. Kaplan válaszul egy könyvet
írt, melynek cime Az Amityville-i összeesküvés, s melynek megjelenése előtti héten
szívrohamban elhunyt (érdekesség egyébként, hogy Anson is szívrohamot kapott saját
könyvének utolsó fejezete írása közben, ő azonban túlélte). Ez a könyv egyébként még több
ellentmondást és tévedést tartalmaz, mint az Anson-irat. Kaplan maga soha nem vizsgálta
meg a házat tudományos eszközökkel, mégis azt állitotta, hogy fényképes bizonyitéka van a
csalásra. Ed Warren ötezer dollárt ajánlott fel neki, hogy bemutassa a fotót, melyet Kaplan
elutasított, s arra sem volt hajlandó válaszolni, milyen felszereléssel végezte állitólagos
vizsgálatait.

Kaplan végül a New York-i Babylon rádió adásában nyilvánosan bocsánatot kért Warrenéktől.

Árnyak 2016. Mabon – XVI. évfolyam 6. szám

De mi történt Amityville-ben? Mivel erről részletes cikk jelent meg korábban, így csak
röviden összefoglalom. A birtok korábban az észak-amerikai indiánok területén volt, akik a
betegeket és az őrülteket tartották itt. 1974-ben Ronald DeFeo teljes családját kiirtotta
ugyanebben a házban. A gyilkos később azt vallotta, hogy a gyilkosságok közben egy árnyék
jelent meg mellette, és biztatta, hogy ölje meg a családját. Ezután a Lutz család költözött be,
akik olyan rémisztő jelenségeket tapasztaltak (legyek hada lepte el a házat, különös hangok,
kopogás, stb.), hogy 28 nappal később elmenekültek új otthonukból, minden értéküket
hátrahagyva, és soha nem tértek vissza.
Hogyan kerültek Warrenék a képbe? Amikor Lutz először hivta őket segítségül, akik akkor a
feleség anyjának házában húzták meg magukat, elbeszélgettek velük és egy papal, Pecararo
atyával. Ezután meglátogatták a házat a Channel 5 hírcsatorna csapatával, a Duke egyetem
egy professzorával, és a Pszichikai Kutatások Amerikai Egyesületének elnökével. Lorraine
víziói a házban szinte azonnal elkezdődtek, sőt Ed, akinek nem voltak túl erős képességei,
szintén különös árnyakat látott, amelyek megkisérelték a földre lökni. Lorraine kapcsolatot is
megkisérelt teremteni a lényekkel – a tapasztalat olyan erős volt, hogy az egyetemi
professzor elájult, az egyesületi elnök pedig annyira rosszul lett, hogy ki kellett vezetni a
házból. Mindannyian megfogadták, hogy sosem teszik be oda még egyszer a lábukat.
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2. A vérfarkas
Bill Ramsey élénk képzelettel megáldott, londoni gyerekként született. Amikor kilenc éves
volt, egy éjjel az udvaron járva hirtelen különös hidegség öntötte el a testét, remegni kezdett,
és furcsa, undoritó szagot érzett. Sokáig állt ott, úgy érezte, valami szörnyű történt vele, de
nem tudta megmondani, micsoda.
Azután különös düh keritette hatalmába, miközben anyja hangját hallotta, aki hívta őt.
Megfordult, és a kerítés egyik oszlopát őrjöngő haraggal egyszerűen kitépte a földből. A
megrémült anya hívta az apát, s mindketten kifutottak az udvarra. Bill megforgatta a feje fölött
a kerítésoszlopot, majd ledobta a földre, és puszta kézzel, majd fogaival is marcangolni kezdte
a drótokat. Az apja megpróbálta megállítani, de a fiú szembefordult velük, és olyan
fenyegetően hörgött, hogy bemelekültek a házba és elreteszelték az ajtót. Mindeközben az apa
egyszer visszanézett, és úgy rémlett neki, egy farkast lát állni a fia helyén. Amikor a vak düh
elmúlt, Bill bekopogott a hátsó ajtón, s mikor a szülei beengedték, sírva esett a karjukba.
Ezután sokáig nem történt hasonló eset. Bill felnőtt, megnősült, ácsként kezdett dolgozni.
Három gyereke is született.
1983-ban egy este erős fájdalmat érzett a mellkasában. A
Southend kórházba vitette magát, miközben egyre rosszabbul
lett. A két, őt ellátó nővér alaposan megrémült, amikor a férfi
száját bömbölésszerű hangok hagyták el, majd megharapta az
egyik nővér karját. A másik nővér segítségért futott. Egy
arrajáró, fiatal rendőr megpróbálta lecsillapitani Billt, aki
addigra eltorzult arccal, morogva, izzadva törte darabokra a
vizsgáló bútorait. A rendőr egy gyakornok segítségével
megpróbálta lefogni, s végül egy orvos nyugtatót tudott
beadni neki. Az egyik rendőr annyira megsérült, hogy maga is
kórházi kezelésre szorult. Billt bekísérték a rendőrségre, de
mivel ekkorra már teljesen nyugodtan és tudatosan
viselkedett, végül elengedték.
1987-ben épp a rendőrörs felé tartott kocsijával, s amikor
odaért, parkolás közben egy rendőr szólította meg, aki közben
véletlenül megérintette Bill karját. A férfi vad dührohamot
kapott, rávetette magát a rendőrre, és hörögve-morogva
fojtogatni kezdte. Egy tucat, a helyszínre siető rendőrnek
kellett lefognia. Két nyugató injekciót is kapott.
A következő tíz napban számos pszichiátriai teszt alanya volt, hogy megpróbálják kideríteni,
mi okozza ezt a hirtelen, vadállati dühkitörést. Szerencséjére épp ekkor járt Londonban Ed és
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Lorraine Warren, akik látták a Billről készült tévéműsort. Lorraine úgy gondolta, Bill
megszállás áldozata, kapcsolatba lépett a rendőrséggel, és felajánlotta a segítségüket.
Lehetőséget kaptak arra, hogy beszéljenek Billel, és sikerült meggyőzniük, hogy vesse alá
magát ördögűzésnek.
Robert McKenna püspököt kérték meg a szertartás lebonyolítására, aki több, mint ötven
ördögűzést hajtott végre addigra, melyből húsz sikeres is volt. Bill 1989-ben Amerikába
utazott, hogy találkozzon vele, az utat a The People magazin finanszírozta.
A rítusra egy templomban került sor, ahol a püspökön és Billen kivül jelen volt Ed és Lorraine
Warren, Bill felesége, és négy, szolgálaton kivüli rendőr, akiket a püspök bérelt fel arra az
esetre, ha Bill megtámadná őket. Úgyszintén jelen volt David Alford és John Cleve, a The People
magazine újságirója és fotósa, s ateljes szertartást filmre vették.

Bill igen zavartan viselkedett az első pillanattól kezdve. Leültették egy székbe, szemben az
oltárral, majd a püspök elkezte a szertartást: a gonosz vérfarkas-szellem kiűzését. Amikor
megfogta Bill kezét és utasitotta a szellemet, hogy távozzon, Bill irányithatatlanul és vadul
rázkódni kezdett, mintha rohama lenne, s végül nekitámadt a püspöknek. Két rendőr felugrott,
hogy megragadja, de a püsök visszarendelte őket és keresztet nyomott Bill arcába. A férfi
vicsorgott, hörgött, és az oltár mögé kergette a püspököt. A püspök tovább folytatta az imát, s
Bill végül elgyengülve visszatért a székéhez. Úgy érezte, megtisztul, majd elvesztette
eszméletét.
Bill 1992-ben jelent meg újra nyilvánosság előtt, amikor is azt nyilatkozta, hogy a rituálé óta
tünetmentes.
Folytatása következik.
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A születés életrituáléja
A legelső misztérium, amit megtapasztal az ember, a születés. Magával az eseménnyel
kapcsolatban nem jellemzők a vallási rítusok. Az új élet még túl kicsi, hogy felfogja, a
felnőttek pedig el vannak foglalva a sikoltozással, fájdalommal és vérrel, amivel ez jár. A
legtöbb vallás azonban nem sokkal ez után valamiféle életrítust celebrál, mellyel az új élet
érkezését megünnepli, s valamiféle szimbolikus védelmet ad neki.

A Wicca vallásban a névadás az idekapcsolódó ünnep. A Wicca név különbözik a polgári
névtől, és csak a család és az avatók ismerik. Amikor nevet választunk, fontos, hogy alaposan
gondoljuk át, ezzel a gyermekre ugyanis geas-t (spirituális feladatot) rovunk. Kerüljük az
istenneveket (Hekaté, Apolló, stb.), mert nem csak fantáziátlan, de az adott istenség
sértésnek is veheti, hogy egy halandó az ő nevét használja. Erények neveit bármilyen nyelven
bátran adhatjuk (pl. Bátor, Hillel, Sapienta), ahogy istenekre utaló neveket is (a görögöknél
volt jellemző ez, pl. Apollonios - olyan, mint Apollón; Parhelion - Hélioszhoz hasonlítható).
Igyekezzünk egyedi, a gyermekhez illő nevet választani. Nagyon fontos, hogy a keresztény
vallással ellentétben a Wicca névadás a gyermeket semmilyen spoirituális út mellett nem
kötelezi el.
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Rituálé
Eszközök: Oltár, gyertyák, athame, pálca, pentákulum, kehely, egy kő (lehet bármilyen, akár
kristály is), tartóban víz, só, bor és (baba)olaj. A gyermek védelmében aromalámpát
használjunk füstölő helyett.
Bevezető invokáció.
A kör meghúzása hagyományos módon.
Elemek urainak megidézése.
A gyermeket az oltárra fektetjük, vagy ha már idősebb, a körben áll.
Invokáció:
Ősök szellemei, halljátok!
Ősök szellemei, jöjjetek!
Elemek urai, halljátok!
Elemek urai, jöjjetek!
Éjben a fáklyák lángja ha lobban
Új kicsi testbe száll le az ős
Halkan a szélben a dob zaja dobban
Ámuló szemmel néz fel a hős
Csendben a csermely habja ha csobban
Cseppnyi kis élet, lüktet a vér
Földön a kő-kezek garmada koppan
Lába ha toppan, vissza ha tér
Agancsos Úr, hallj minket!
Holdistennőnk, jöjj hozzánk!
Holdistennőnk, hallj minket!
Agancsos Úr, jöjj hozzánk!
Hold lehúzása, Agancsos megidézése.
Főpapnő: Utazó, örömmel látunk újra az élők közt. Hosszú utat tettél meg, hogy Nyárföldről
ismét köztünk lehess. Sokat felejtettél, és sok minden változott, mióta itt jártál. Ezért fogadd
ajándékaimat, hogy megkönnyítsék ittléted: Lépteid és tetteid legyenek tiszták [talpait és
tenyereit megkeni vízzel]; utad vezessen boldogsággal telt élethez [talpait és tenyereit
megkeni borral]; az istenek mosolyogjanak rád [talpait és tenyereit megkeni felszentelt
olajjal].
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Főpap: Utazó, örömmel látunk újra köztünk. Utad hosszú és nehéz lesz, szükséged lesz minden
segítségre, mit kapni tudsz. Ezért fogadd ajándékaimat, hogy megkönnyítsék munkádat, míg itt
vagy: Simuljon az út a talpad alá [talpait megérinti egy kővel]; csendes vizek mossák csónakod,
édes vizek az ajkad [megkeni ajkát vízzel]; képzeleted szárnyaljon, testedet táplálja a lég
[óvatosan ráfúj az arcára]; az istenek fénye vezessen utadon (rávilágít egy gyertyával).
Névadó: Utazó, örömmel látunk újra köztünk. Hogy utadat biztonságosan járhasd, nevet adok
neked. Ez óv majd téged felnőtté válásodig. Én, [N.N., teljes titulus], a [X.Y.] nevet ajándékozom
neked. Óvjon, védjen, így ismerjenek meg az istenek, ezzel segítsenek a szellemek. Légy Áldott!
[csók a lábakra, a kezekre és a homlokra]
Mindenki: Üdvözlünk, [X.Y.]! Légy Áldott!
Főpap, Főpapnő és Névadó körbejár a gyermekkel az óramutató járásával megegyező
irányban, a kör négy sarkánál megállnak, kifelé fordulnak.
Egyszerre: Kelet / Dél / Nyugat / Észak Urai, halljátok! Ezen utazó neve [X.Y.]! Ismerjétek,
segítsétek, óvjátok, míg felnőtté nem válik és saját útjára nem lép!
Középre jönnek, gyermek visszakerül az oltárra, vagy az oltár mellé lép.
Egyszerre: Ősök szellemei, [X.Y.] közülünk való. Ismerjétek, segítsétek, óvjátok!
Főpap: Most pedig lakomázzunk [X.Y.] tiszteletére, ki hosszú útról fáradtan érkezik újra közénk.
Sütemény és bor.
Elemek elküldése.
Kör megnyitása.
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Kakukktojás az ünnepek között: „Mabon”
Az Évkerék nyolc ünnepe közül az Őszi napéjegyenlőség a legellentmondásosabb. Már a
“Mabon” elnevezés is megosztja a pogányságot, bár a legtöbben egyszerűen elfogadják az
Aidan A. Kelly által talált nevet. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen körülmények között született
ez az elnevezés, mi is megértjük azokat, akik az alábbi mémmel reagálnak a “maboni
jókvánságokra”:
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Aidan Kelly 1973-ban kezdett bele egy olyan pogány naptár elkészítésébe, amely egyszerre
tartalmazta a ünnepeket, az asztrológiai összefüggéseket és egyéb, a pogányok számára
fontos adatokat.
Ekkor szembesült a problémával, miszerint a nyári napforduló és az őszi napéjegyenlőség
még nem kapott pogány nevet – a kalendárium elkészitéséhez szükségét látta ezen
hiányosságok pótlásának.
Tőle származik tehát mind a nyári napforduló Litha, mind az őszi napéjegyenlőség Mabon
elnevezése.

Ennek ellenére, míg a nyári napfordulót könnyen le tudta vezetni a szász kultúra
naptárrendszeréből és mitológiai elemeiből, az őszi napéjegyenlőséghez semmi ilyesmit
nem talált. El kellett tehát távolodnia az angolszász mondakörtől és végül a walesi
Mabinogion gyűjteményben lelt rá Mabon ap Modron történetére, akit Gwydion megment az
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alvilágból ahogy a görög mitológiában Theseus Helénét. Ezért nevezte el Mabonnak az
ünnepet, nem önkényes választása nem önkényes volt.
Az általa elkészített és akkor még egyedülálló naptár a
Green Egg nevű folyóiratban jelent meg, a szó is ekkor
lett a nemzetközi pogány szókincs része.
A Mabon elnevezés etimológiai problémájára már
rámutattam. A pogány csillagászati ünnepek angolszász
eredetűek, ezen ünnep mégis walesi nevet kapott.
További probléma, hogy maga az alapmondakör is elég
homályos; a walesi alak, Mabon elrablása egyáltalán
nem áll a neopogány gondolkodás középpontjában
(ellenpéldaként felhozhatjuk Ishtar alvilágba való
leereszkedését, vagy Demeter és Persephoné
történetét).
A
Mabinogion
gyűjtemény
csak
érintőlegesen kapcsolódik az újpogány ünnepekhez. Az
őszi napéjegyenlőségnek nem igazán van történelmi
kapcsolata Mabonnal, Modron fiával. Ez az első pont,
ahol eltérnek a vélemények.
Néhányan úgy vélik, hogy az elnevezés megfelelő, ha a fiát gyászoló apát helyezzük a
figyelem középpontjába; mások viszont pont ezen az alapon úgy gondolják, hogy a
neopogányokhoz sokkal közelebb álló történetekből is lehetne meríteni: ahogy már
példaként említettem, Demeter, Ishtar, de még az egyiptomi Ízisz története is a
gyászmotívum köré összpontosul. Nem mellesleg ezek az alakok istenségek is.
De mégis mi alapján lehet dönteni? Igaza van-e mindkét félnek vagy egyiknek sincs? Kelly
hogyan választotta ki ezt a nevet?
Egy ünnep elnevezésénél (vagy elnevezésének vizsgálásánál) három lépést érdemes
követnünk.
1.
Meg kell vizsgálnunk és figyelembe kell vennünk az időszakot, amire az aktuális
ünnep esik
2.
Utána kell járnunk az ünnep mondanivalójának, mitológiai jelentésének és
3.
Ezt a két pontot szinkronizálva kell találnunk egy olyan nevet, amely mindkét
szempontnak ugyanolyan szinten megfelel.
Őszi napéjegyenlőségről beszélünk. Mi történik ekkor a természetben? A nappalok és az
éjszakák ugyanolyan hosszúak. Az Északi féltekén a nappalok ezután kezdenek el rövidülni,
a Nap veszít erejéből. Egyúttal ez a csillagászati ősz első napja is. Hat és fél héttel
Lughnasadh (amely az első aratás ünnepe) után vagyunk, de itt már javában zajlik a
betakarítás, gondoljunk csak a bőségszarura, amely az ünnep egyik jelképe.
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A pogány hitvilágban a Nap Király (vagy Tölgy Király) megsemmisül, az Istennő ekkor
gyászolja párját. Leereszkedik utána az alvilágba és ott indul keresésére; a halál, az elmúlás,
a gyász, de a remény motívuma is megfelel az ünnepnapnak ahogy a sötétség
diadalmaskodik a világosság felett.
Az ünnep elnevezésénél tehát ezt a két gondolatkört kell szem előtt tartanunk. Itt már több
lehetőségünk is van.
Ha mindenképpen walesi nevet szeretnénk használni akkor Llew ideálisabb választás lenne
Mabonnál. Többen úgy gondolják, hogy erre a napra Llew és Goronwy csatája jobban illik;
utóbbi a sötétséget, előbbi a világosságot jelképezi, és természetesen Goronwy
győzedelmeskedik. Ez jelzi a tél kezdetét és a nappalok rövidülését. A probléma gyökere itt
is ugyanaz, mint Mabonnál, de tartalmilag ez a történet jobban illik a napéjegyenlőséghez.

Ha ezt a mintát követve a haldokló istenről akarjuk elnevezni az ünnepet nyugodtan
szabadon engedhetjük a fantáziánkat; Ozirisz, Adonisz, akár Tammuz is tökéletes, sőt
neopogány-közelibb választás lenne, mint Mabon vagy Llew.
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Ezzel szemben választhatunk angolszász elnevezést is, amely sokkal következetesebben
kapcsolódna a többi csillagászati ünnephez. Ebben az esetben megfelelő lehet akár a
“Harfest” is, ami az ősz angolszász megfelelője, továbbá az újangol “harvest” szó rokona is.
Meghökkentő lehet, de vannak olyan pogányok, akik már ezt a nevet használják.
Amennyiben itt eltekintünk az Istenektől/Istennőktől és az aratás/betakarítás témakörét
vesszük alapul találó elnevezés lehet az “Ingathering” (magyarul betakarítás) vagy a
“Cornucopia” (magyarul bőségszarú) kifejezés is.
A tradícionális wiccában ennyire nem bonyolítják túl a dolgot, nincs szó sem istenségekről
sem tárgyakról. Az ünnepet egyszerűen arról a napról amire esik “September Eve”-nek
(Szeptember Estnek) nevezik – ez a kifejezés a fenti kritériumoknak megfelel, további
pozitívuma, hogy helyességét nem igazán lehet vitatni.
Az őszi napéjegyenlőség végül is nem más, mint egy későnyári-koraőszi szeptember este...

Rita Dove: Demeter imája Hádészhez
Ez az egyetlen, amit kívánok neked: tudás.
Hogy értsd, minden vágynak éle van,
hogy tudd, felelősek vagyunk az életért,
amit megváltoztatunk. A hitnek ára van,
haldoklás nélkül senki sem hisz.
Most, először
tisztán látom kitervelt utad,
a vesztébe nyíló földet,
bár vagyon és virág
volt álmod.
Nincsenek átkok – tükrök vannak
istenek és halandók lelkéhez szorítva.
Így feladom ezt a sorsot is.
Higgy magadban,
menj – lásd, merre visz.
Fordította: Gyukics Gábor
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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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