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A term szet m gi ja - 2. r szé á á é

Ha valóban  az  Ősi  Vallást  akarjuk  követni,  életünk  egy  másik  részét  is  alaposan  meg  kell 
vizsgálnunk: hogyan viszonyulunk az elemekhez. Hogyan reagálunk az ár-apályra, tudatában 
vagyunk-e  a  holdfázisok  váltakozásának,  jelentenek-e  például  változásokat  az  álmainkban, 
szeretünk-e esőben vagy napfényben a szabadban lenni, melyik évszak a kedvencünk, és így 
tovább.

Ezek  az  érzések  mind  a  minket  körülvevő  természettel  való  kapcsolatunkról  árulkodnak. 
Amikor megtesszük első lépéseinket, azt fogjuk tapasztalni, hogy ezek az eddig csak felületesen, 
kevésbé tudatosan észrevett dolgok új dimenzióként nyílnak meg előttünk, és egyre fontosabbá 
válnak.  Ha  belépünk  a  természet  birodalmába,  számos  olyan  különös  és  lélegzetelállító 
felfedezést tehetünk, melyek legtöbbje a természettel már meglévő kapcsolatunkra épül, abból 
táplálkozik, csak éppen eddig nem voltunk tudatában. Ha a kapcsolat gyengébb, több időt és 
erőfeszítést fog igényelni, de mint mondottam, mind a természet részei vagyunk, a különbség 
csak abban rejlik, mennyire könnyen vagy nehezen ismerjük fel ezt önmagunkban.

A városlakó emberek visszafejlődtek az érzékelés területén. Nem érzik a szelet és az esőt az 
arcukon, nem látják a csillagok folyton változó ragyogását, nem járnak tágas, vad területeken, és 
nem érzik a Régi Istenek jelenlétét lakhelyükön. Nem tapintják a Földet, a fák durva kérgét, a 
levelek bársonyos felületét. Csak egy meg nem élt gyermekkor álmaiban játszhatnak a csillámló 
folyó  vizében,  beszélhetnek  fákkal,  repülhetnek  sárkányokkal  az  azúrkék  nyári  égen.  Ha 
azonban hajlandóak vagyunk a hétköznapi látás sötét szemüvegét levenni, elfordulni a készen 
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elénk rakott dolgok kényelmétől, megtalálhatjuk a másik világ kapuját.

A természet oda rejtette a titkos bejáratokat, ahol az álmok valóra válnak. Ennek ellenére, ha 
felismerjük erejét és jelentőségét, eljuthatunk az elveszett földre, és tölthetünk ott egy kis időt, 
hogy feltöltekezzünk, és megmerítkezzünk a halhatatlan bölcsességben, hogy hatékonyabban 
lehessünk azok, akik lenni akarunk.

Először fel kell ébresztenünk érzékeinket, és meg kell tanulnunk látni, hogy mi van valójában 
körülöttünk. Újra kell tanítanunk a fülünket, hogy meghalljuk a szférák zenéjét a hétköznapi 
világ  zajai  mögött.  Újra  meg  kell  tanulnunk  érezni,  tapintani,  nem  csak  ujjainkkal,  de 
szívünkkel is. Meg kell tanulnunk érezni azokat, akik körülöttünk élnek, mert a legtöbb dolog, 
amit közölni akarnak, nem szavakkal vagy gesztusokkal történik.  Éreznünk kell  félelmeiket, 
bizonytalanságukat, reményeiket és vágyainkat. Meg kell tanulnunk a figyelmet!

A legnyilvánvalóbb dolog pedig, hogy meg kell tanulnunk megérteni a környezetünket, hallani, 
mit mondanak a fák, mit súg a szél, milyen időt jósolnak a felhők. A legtöbb gyerek számára ez 
még  mind  valóság,  de  mire  felnőnek,  elvesztik  a  képességet  -  pedig  ezekből  a  forrásokbó 
származik a  régi  bölcsek tudása.  Mivel  szoros  kapcsolatban éltek a  természettel,  Ő segítette 
gyógyulásukat,  elveszett  dolgaik  megtalálását,  a  magányos  megvigasztalását,  a  jövö 
megváltoztatását. Ez az, amit a Ma mit sem értő embere mágiának nevez.

Ha megtaláljuk a mágikus mintát az élet egészében, és látjuk, hogyan illenek bele saját vágyaink 
és  reményeink,  akkor  a  teremtés  erői  megindulnak,  és  irányítani  leszünk  őket  képesek.  A 
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természeti mágia nagy része pusztán józan ész és odafigyelés, amit a modern élet túlságosan 
elnyomott. Szabadságunk nagy részét elvesztettük, egyszerűen azért, mert elfelejtettük.

A Zöld Ember meditációja

Képzeljük  el,  hogy  egy  ösvényen  sétálunk,  mely 
hajladozó, fűvel borított mezőn vezet keresztül. Érezzük 
a frissen vágott széna illatát. A szél és a nyári nap melege 
simogatja az arcunk. Nézzünk körül,  és lássuk a mezőt 
tarkító, élénk színű vadvirágokat. Még jobban ellazulunk, 
miközben minden érzékünkkel befogadjuk a látványt, az 
illatokat, az érzéseket.

Kövessük a  kitaposott  utat  a nyári  lombba öltözött  fák 
ágai alá, az árnyékba. Érzékeljük, mennyivel hávösebb itt 
a  levegő.  Hallgassuk  a  madarak  csicsergését,  a  levelek 
zizegését.  Ahogy  lépdelünk,  nyújtsuk  ki  kezünket,  és 
érintsük meg a legközelebbi fa törzsét. Érezzük a kéreg 
érdességét.  Nyúljunk  fel  és  húzzunk  le  egy  hajlékony ágay,  míg  el  nem érjük  a  leveleket. 
Tapintsuk meg felületüket, érezzük simaságukat, ívelt széleiket. Figyeljük meg a rügyeket, és 
hogy hogyan csatlakoznak a  levelek az ághoz.  Majd engedjük el  és  hallgassuk,  ahogy az ág 
susogva-zizegve visszatér eredeti helyére.

Támasszuk hátunkat a fa törzsének, és csússzunk le, míg a földre csüccsenünk, a gyökerek közé. 
Nézzünk fel az ágakra és a levelekre, lássuk az átszűrődő napsugarakat. Érezzük a fa erejét és 
életét.  Kérdezzük  meg,  akar-e  mondani  valamit.  Várjunk  türelmesen  a  válaszra,  közben 
lazuljunk el még jobban.

A fák  közül  kis  termetű  ember  közeleg,  háta  kortól 
hajlott,  haja,  mint  a  téli  hó,  szemei  kékek,  mint  a 
tavaszi ég. Egyszerű ruházata a nyári erdő zöldjét idézi, 
homlokát  levelek  díszítik.  Ráncos,  de  mosolygó  arca 
barna,  mint  a  bükklevelek  ősszel,  nyaka  körül  és 
szakállába leveles indák fonódnak. Ő a Zöld Ember, az 
erdő őrzője.

A  Zöld  Ember  sok  mindent  mesélhet  a  Vadonról,  a 
Zöld Úrnőről, a fákról. Tegyük fel neki kérdéseinket, s 
ő kedvesen és bölcsen válaszol.

Amikor látogatásunk a végéhez közelít, a Zöld Ember 
ránk  mosolyog,  és  elővesz  a  zsebéből  valamit,  majd 
átnyújtja.  Nézzük  meg,  mi  ez,  és  gondolkodjunk  el 
rajta,  miért  adta  nekünk,  mit  tudunk tanulni  belőle. 
Köszönjük  meg  az  ajándékot  és  a  válaszokat,  és 
forduljunk a rét felé A Zöld Ember eltűnik egy pillanat 
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alatt.

Lassan  sétáljunk  vissza  a  virágokkal  teli  mezőre.  Átjár  a  Nap  melege.  Miközben  újra 
átgondoljuk,  mit  hallottunk  és  éreztünk,  lassan  eloszlik  a  mező  képe.  Lágyan,  fokozatosan 
mélyet lélegzünk, kinyújtóztatjuk karjainkat, és kinyitjuk a szemünket.

Druida r tus Imbolc nnep reí ü é

Az alábbi rituálé az OBOD gyakorlatából származik.

Előkészületek 
- oltár 
- csengő 
-  fehér  oltárterítő,  tetejére  kerülhet  egy  kisebb, 
vörös, kék vagy zöld 
-  Brigit  képmása  (kép,  gabonabábu  vagy  szobor, 
stb.) 
- egy tál, Nyugatra kerül 
-  19  úszómécses  (egyenlőre  egy  kosárkában 
kerüljenek az oltárra) és egy tiszta vízzel telt tál
-  egy  nagy,  fehér  gyertya  (lehetőleg  három 
kanóccal) 
- vékony viaszgyertya 
- fehér szalagok 
- gabonaszálak, szalma 
-  egy  kancsó  tej,  egy  kehelyben  tiszta  víz, 
gabonából  készült  ételek  (kenyér,  zabkenyér, 
sütemények, stb.) 
-  fehér  pálca  (fűzfa  vagy  nyír),  vagy  a 
hagyományos druida tölgypálca 

- füstölő, fehér virágok, egyéb dekoráció az ünnepi hangulat megteremtéséhez 

Rituálé 
A rituálét vezető druida (továbbiakban: Druida) háromszor megrázza a csengőt, hogy megidézze 
a "kovácsok patrónusát". 
Hagyományos gall köszöntővel üdvözli a résztvevőket, és a négy égtájat. 

rnyak 2010. Imbolc  X. vfolyam 1. sz mÁ – é á

http://pwh.freeblog.hu/archives/2008/12/30/Az_eletszakaszok_es_a_csakrak_osszefuggesei_egy_sajatos_nezopontbol/
http://pwh.freeblog.hu/archives/2008/12/30/Az_eletszakaszok_es_a_csakrak_osszefuggesei_egy_sajatos_nezopontbol/


"Fàilte na h-uile duine agus Lá Fhéile Bríde sona daoibh. 
Üdvöz légyen mindenki, és Boldog Bride napot! 
Cuir sinn fàilte nan Àirdean. 
Köszöntjük az irányokat"  

Az  elemeket  és  a  szent  irányokat  a  Kelta  Kereszt 
mintázatát  követve  köszöntik  az  egyes 
tisztségviselők. 
Kelet:  "Keleten  szólítom  Ealát,  a  Fehér  Hattyút,  
Levegő Szellemét!  Guma bithidh sìth anns an Ear.  
Legyen béke Keleten!" 
Nyugat:  "Nyugaton szólítom Bradant,  a  Bölcsesség  
Lazacát, Víz Szellemét! Guma bithidh sìth anns an 
Iar. Legyen béke Nyugaton!" 
Dél:  "Délen  szólítom  Nathairt,  a  Szent  Kígyót,  a  
Láng Szellemét!  Guma bithidh sìth  anns an  Deas.  
Legyen béke Délen!" 
Észak:  "Északon szólítom Torcot, a Nagy Vadkant,  
Föld Szellemét!  Guma bithidh sìth anns an Tuath.  
Legyen béke Északon!"
Druida:  "Guma  bithidh  sìth  troimh  an  Talamh.  
Legyen béke az egész földön." 
Mindenki: "Awen, Awen, Awen." 
Mindenki: "Ó Istennő, add Védelmed,  
                 És Védelemben Erőd, 
                 És Erőben Megértésed, 
                 És Megértésben Tudásod, 
                 És Tudásban az Igazság Tudását, 
                 És Igazság Tudásában annak Szeretetét, 
                 És annak Szeretetében Minden Létező Szeretetét, 
                 És Minden Létező Szeretetében 
                 A Szellem és Minden Jóság Szeretetét." 

Druida meggyújtja a fehér gyertyát a hármas kanóccal, és így szól: 
"Az Ő Örök Lángjának Tüzével Cill-Dara apátságában, meggyújtom ezt a gyertyát Brigitnek az  
Ő  Hármasságában,  a  Költők,  Gyúgyítók  és  Kovácsok  Istennőjének,  a  Bárdok,  Váteszek  és  
Druidák Védelmezőjének." 

Druida átadja a gyertyát a Tűz elem idézőjének. Az idéző körbejár a gyertyával a nap járásával 
megegyező irányban, és ezt mondja:
"Brigit szentélyéből vett lánggal felszentelem ezt a Kört a Tűz elemével." 
A Víz elem idézője felveszi a kelyhet a vízzel, körbejár vele a nap járásával megegyező irányban, 
és ezt mondja: 
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"Sagais kútjából vett vízzel felszentelem ezt a Kört a Víz elemével." 
Nyugaton közben megáll, és a tálba kiönti a vizet áldozati felajánlásként.
A Levegő idézője így szól: 
"Próféták Brigitje, Kelta nép látnoka, áldj meg minket Látásoddal." 
A Föld idézője így szól: 
"Az ősi Brigantik Brigitje, ki a szent földeket  
védelmezi, őrizd körünket minden rossztól." 
Druida: 
"A Bhrigid, scar os mo chionn do bhrat fionn  
dom anacal. 
Ó Brigit, terítsd fejem fölé köpönyeged, hogy  
védelmezz engem. 
A Szent Istennő, Brigit áldja meg Imbolc Szent  
Ünnepét." 

A  Druida  felveszi  a  kisebb,  vékony 
viaszgyertyát,  és  meggyújtja  Brigit 
gyertyájáról. Az úszómécseseket belehelyezi a 
tiszta  vízzel  telt  tálba,  meggyújtja  az  elsőt, 
majd  továbbadja  a  gyertyát  a  következő 
embernek,  aki  meggyújtja  a  következő 
mécsest. Így jár tovább a gyertya, összesen 19-
szer  átadva,  míg  minden  mécses  ki  nem 
gyullad. 
Druida: 
"Az Ő Lángjáról meggyújtjuk mieinket, mint ahogy ihletet kapunk a Szent Istennőtől. 
Meggyújtom az első gyertyát Brigit tiszteletére, ki Muire na nGael, "a Gallok Máriája". 
Meggyújtom a második gyertyát az Ő tiszteletére, ki Brigantia,  a Föld Védelmezője. 
Meggyújtom a harmadik gyertyát az Ő tiszteletére, ki Morrigan és a Dagda leánya, a Tuatha de  
Danaan népéből. 
Meggyújtom a negyedik gyertyát az Ő tiszteletére, ki a Danu Három Istenének Anyja, Ruadané,  
Iucharé és Uaré, kik Eire Három Istennőjével ültek nászt, Eirével, Fodhlával és Banbhával. 
Meggyújtom az ötödik gyertyát  az Ő tiszteletére,  ki emberi testben Dubthach és Briocsech  
lányaként született. 
Meggyújtom a hatodik gyertyát az Ő nevelőapjánaktiszteletére, a Druidának, ki előre látta azŐ  
jövetelét és tanítója volt. 
Meggyújtom a hetedik gyertyát Mél püspök tiszteletére, ki felszentelte Őt, mint a keresztény  
egyház püspöke. 
Meggyújtom a nyolcadik gyertyát az Ő tiszteletére, ki a Nap Istennő, a Kandalló Szűze. 
Meggyújtom a kilencedik gyertyát az Ő tiszteletére, ki a gyógyító Szent Kút Őrzője. 
Meggyújtom a tizedik gyertyát az Ő tiszteletére, ki a Költők és Bárdok ihletője. 
Meggyújtom  a  tizenegyedik  gyertyát  az  Ő  tiszteletére,  ki  bába  és  gyógyító,  gyermekek  
védelmezője. 
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Meggyújtom a tizenkettedik gyertyát az Ő tiszteletére, ki a Kovácsok patrónusa, s minden más  
mesterségé. 
Meggyújtom a tizenharmadik gyertyát az Ő tiszteletére, ki prófétanő és Látnok, mint ahogy a  
Druidák tanították. 
Meggyújtom a tizennegyedik gyertyát az Ő tiszteletére, ki a háziállatok és ház körüli munkák  
úrnője. 
Meggyújtom a tizenötödik gyertyát az Ő tiszteletére, ki a mezőgazdaság és termékenység égi  
védelmezője, házi és vadállatok őrzője. 
Meggyújtom a tizenhatodik gyertyát az Ő tiszteletére, ki a Nagylelkűség Úrnője, ki mindenét  
odaadta azoknak, akik szükségben szenvedtek. 
Meggyújtom a  tizenhetedik  gyertyát  az  Ő  tiszteletére,  ki  a  Köpönyeg  Brigitje,  ki  szétteríti  
gyógyító köpenyét. 
Meggyújtom a tizennyolcadik gyertyát a Druida Tölgy tiszteletére, mely alatt Brigit felépítette  
kildarei apátságát. 
Meggyújtom a tizenkilencedik gyertyát az Ő tiszteletére, ki a Kildare-beli szűzek úrnője, kik a  
Láng Őrzői." 
Mindenki: "Brigit, őrizd tüzed, ez a te éjjeled!" 
Druida: 
"Szent Brigit, kérünk téged, hogy boríts be zöld köpenyeddel, és hozzá reánk tisztánlátást és  
látomásokat, miközben szent ölelésedbe zársz." 

A Druida megkéri a résztvevőket, helyezkedjenek el kényelmesen, és nézzenek mélyen a tál 
vízben lángoló mécsesekbe. 
"Szent Brigit, kérünk téged, boríts be minket zöld köpönyegeddel és hozz nekünk tisztánlátást  
és látomásokat, miközben szent ölelésedbe zársz." 
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A Druida ezután meditációt vezet, mások halk zenét játszanak, lehetőleg hárfán, vagy csendben 
koncentrálnak. 

Ezután a Druida a kancsóból tejet önt a kehelybe, és miközben a szöveget mondja, körbeadja 
azt. 
"Tej, az Ő szent itala, a bo fhionnból, a fehér tehéből, ki táplálta őt." 
Majd körbeadja az ételeket. 
"Étek,  mely az ő szent mezein termett,  melyet Ő adott  nekünk, mert hatalmában áll,  hogy  
újratöltse mindazt, mi kiürül." 

A  résztvevők  az  étel-  és  italáldozat  közben 
megoszthatják  egymással,  amit  a  meditációban 
tapasztaltak, láttak. Közben a Druida elégeti az elmúlt 
év Bride bábúit és szalagjait. Majd a Druida megáldja az 
új év terményeit, és megtanítja a résztvevőket a Bride 
gabonabábúk fonására. 
A Druida maga azon a gabonabábún dolgozik, melyet az 
egész  csoport  számára  készítenek.  Fehér  ruhába 
öltözteti,  csipkekendőbe,felékszerezi  és  virágokkal 
díszíti.  Egy  fonott  kosarat  készít  elő  a  bábu számára, 
fehér anyaggal kibéleli. Belehelyezi bölcsőjébe a bábút, 
és a kandalló vagy az ajtó mellé helyezi, ahol az éjszaka 
további  részében  pihenni  fog.  Fehér  pálcáját,  vagy 
tölgypálcáját  ráhelyezi  a  kosárra,  a  bábu  mellé,  a 
termékenység szimbólumaként. 

A  résztvevők  kört  formáznak  a  Bride  Ágy  körül,  és 
megfogják egymás kezét. 

Druida:  "Bride,  Bride,  jöjj  az  otthonunkba,  jöjj  ma  éjjel  otthonunkba.  Nyisd  meg  az  ajtót  
Bridének, és engedd be őt."   
Mind ismétlik. 
Egyikük kitárja majd becsukja az ajtót, szimbolikusan beeresztve ezzel az Istennőt. 

A Druida megáldja a fehér ruhát és szalagokat Bride nevében, és átnyújtja őket a résztvevőknek. 
"Guma Beannachd a’Bhrighid air an ribin. Brigit áldása legyen a szalagon."
Druida:  "E szent éj zálogaként, részesüljetek Brigit köpönyegében. Vigyétek haza magatokkal  
Brigit szalagját, és hagyjátok elöl, hogy az Istennő megáldja. Használjátok e szent relikviát arra,  
hogy az elkövetkezendő évben elmétek, testetek, lelketek és szellemetek gyógyulást találjon. Itt  
az idő, hogy zárjuk rítusunk." 
Mindannyian megfogják egymás kezét. 
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Mindenki: 
"Szeretetben és békében,  
Szív a szívben, kéz a kézben, 
Ó, Szellem, hallgasd, mit kérünk, 
s fogadd el az esküvésünk." 
  
Kelet: "Tapadh leibh, köszönjük neked, Eala, a Fehér Hattyú, Levegő Szelleme!" 
Nyugat: "Tapadh leibh, köszönjük neked, Bradan, a Bölcs Lazac, Víz Szelleme!" 
Dél: "Tapadh leibh, köszönjük neked, Nathair, a Szent Kígyó, Tűz Szelleme!" 
Észak:  "Tapadh  leibh,  köszönjük  neked,  Torc,  a  Nagy  Vadkan,  Észak  Szelleme!"
Druida:  "Guma Beannachd Bhrighid leibh. Brigit áldása legyen rajtatok. Hordozzátok lángját  
szívetekben,  merítsetek  bölcsessége  kútjából.  Ezennel  Brigit  ünnepe  véget  ért  a  látható  
világban, de örökké tart szívünkben és lelkünkben." 

si r ld sŐ í á á

"Legyen időd a munkára - ez a siker ára.
Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz 
vezető út.
Legyen időd az álmodozásra - kocsidat majd egy 
csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, 
hogy önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek - ez 
isteni kiváltság." 
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A velencei karnev lok t rt neteá ö é

Sok gyönyörű hely  van Olaszországban,  de 
az  egyik  legkülönlegesebb  Velence.  A  víz 
borította  utcák  varázsa  sok-sok  embert 
lenyűgöz.  És  persze,  ebben  a  városban 
rendezik  meg  minden  évben  azt  a  híres, 
elmaradhatatlan farsangi karnevált. A hosszú 
tél után jól esik egy kis álarcos bohóckodás. 

Hajdan  a  karnevál  volt  a  legkedveltebb 
mulatságok  egyike.  Az  első  írásos  emlékek 
1094-ből  valók,  s  bár  Velence  félelmetes 
mediterrán  tengeri  hatalomként  győzelmeit 
sorra aratta és sorozatosan meg is ünnepelte, 
csak a XVIII. században nyerte el a karneválok városa címet. Ekkoriban már Európa nemesei 
százával özönlötték el, hogy jól kimulassák magukat a város terein és utcáin, a kaszinókban és 
színházakban.  1869-ben  például  az  Osztrák-Magyar  Monarchia  uralkodója,  Ferenc  József  is 
részt  vett  -  inkognitóban.  Amikor  viszont  a  köztársaság  megbukott,  a  karneválról  is 
megfeledkeztek.  A  hagyomány pompás  újraélesztése  két  és  fél  évtizeddel  ezelőttre,  1979-re 
tehető. S ma már a világ legrangosabb eseményeinek egyike. 

A karneváli ünnepség időszaka hagyományosan húshagyó csütörtöktől húshagyó keddig tart. A 
húshagyó  csütörtöki  ünnepségek  eredetileg  parádés  felvonulással  kezdődtek,  melyet 
virágkoszorúba öltöztetett ökrök vezettek. Amikor a felvonuló tömeg elérte a Szent Márk teret, 
az ökröket lefejezték a dózse szeme láttára egy széles pengéjű kard egyetlen csapásával. Ezzel 
szemben az ünnepségsorozat végén - húshagyó kedd éjjelén - szintén a Szent Márk téren az 
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egybegyűltek  levették  maszkjaikat,  és  kórusban  búcsúztak,  azt  kiáltozva:  Elmegy!  Elmegy!  
Elmegy! Manapság  a  Kis  galamb  röpte vagy  az  Angyalok  szárnyalása elnevezésű  esemény 
hívatott a modernkori karnevál kezdetét jelezni. 

A húshagyó csütörtököt követő vasárnap 12 órakor a Szent Márk teret elözönlik a külföldiek és 
a velenceiek. Az idő legtöbbször kegyes, és a téli nap is szépen süt. Mindenki az eget bámulja a 
kis galamb, az angyal jövetelét várva. A kis, papírból galamb alakúra formált bábot a Szent Márk 
templom harangtornyából egy kábel segítségével engedik le. Félúton lefelé konfettiesőt zúdít a 
téren álló tömegre.  A kis galamb röpte a hajdani karneválok egy momentumára emlékeztet: 
akkoriban egy fiatal kötéltáncos haladt át a téren a harangtorony és a Palazzo Ducale Foscara 
Loggiaja között kifeszített kötélen. 

Az álarc mára Velence szimbólumává, a karnevál jelképévé vált. A maszk az álruhával együtt 
szerves része lett a város mindennapos életének és kultúrájának. Kezdetben a törvény csak a 
karácsonyt követő Szent István napjától, a karnevál kezdetétől tette leehetővé a maszk viselését 
egészen  az  ünnep  végéig,  húshagyó  keddig.  Később  a  maszk  használatának  időtartamát 
meghosszabbították.  Az  álarc  jelentőségét  bizonyítják  az  ismert  vígjátékíró,  Carlo  Goldoni 
(1707-1793) komédiái is,  melyekben a maszkok mindig fontos szerepet játszottak. Az álarcot 
azonban nemcsak szórakozásra használták.  Hiába korlátozták viselését  törvények,  a korabeli 
híradásokból kiderül, hogy az álarc lehetőséget nyújtott a fegyverviselésre (melyre akkoriban 
nagy  szükség  volt)  anélkül,  hogy  bárki  felismerhette  volna  az  éjszakai  randalírozót  vagy 
szerencsejátékost. 

A legrégebbi törvény, mely Velencében az álarc használatát szabályozta, 1268-ban született. A 
legfurcsább  rendelet,  melyet  a  város  főtanácsa  hozott,  1467-ből  származik.  Ez  megtiltotta  a 
férfiaknak,  hogy  apácazárdába  belépjenek  nőnek álcázva  magukat.  Igen  jelentős  egy  másik, 
1502-es  rendelet,  mely  a  pálcát  és  egyéb  fegyvert  viselő  maskarásokat  rendszabályozta.  A 
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törvényeket azonban nem igazán tartották be. Sőt, ugyanazokat a törvényeket kellett évről évre 
meghozni  egészen 1789-ig.  Manapság  a  mulatság  idején  se  szeri,  se  száma az  utcákon  és  a 
tereken kínált maszkoknak, amelyeket pár euróért bárki megvehet, de ennél izgalmasabb, ha 
utcai  kozmetikusokkal  festet  magának  a  karneválozó  álarcot,  mégpedig  olyat,  amely  a 
karakteréhez  illik.  A ruhák viszont  megfizethetetlenül  drágák.  Többségük  a  velencei  városi 
tanács vagy valamely helyi klub tulajdona, netán kölcsönzőé. 

---------------------------------------------------

Wiccafé

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

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

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.
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Hinda: T nd rfoh szü é á

Éj osont mikor születtem, anyám arcán holdfény ült.
Csillag hullott, szél sóhajtott, lám az asszony tündért szült.
Fenn az égen gyászt daloltak, táncoltak a csillagok.
Itt a földön, éji fényben öreg bába ringatott.

Éj ha jő, még ma is hallom a halk csillagéneket,
„Egy kis tündér földre vágyott, emberré lett, 
elveszett.”
Kinn lápon tündér táncol, sötét szívem arra visz.
Tündérekkel együtt mulat, s megmenekül, aki hisz.

Jaj, az ember elfeledte már az ősi tündedalt.
Néma csend lett, s a varázslat itt e földön belehalt.
Táltos dobja beszakadva, sötét éjen nem zenél.
Nem űzi el rémeinket, s a gyermek éjjel fél.

- Ébredjetek tündérlányok! Tündérifjak, harcra fel!
Lobbantsuk fel fényeinket! – de az éj ma nem felel.
Hold susog csak, fehér ajka homlokomra rálehel.
Egy kis csillag rámsugárzik, majd rémülten elszelel.

Csillaggyermek nem ismer meg, elmúltak a táncos 
évek,
Tündér embert nem szívlelhet, ha tejfoga már 
kihullt.
Nem hallják meg kiáltásom, a tündérkört nem találom,
népem táncát már nem látom, jő a vég, és földre sújt.

Ó ha egyszer hallanának, ha szólhatnék őshazámnak,
ha dobom még zenélne, ha sámán még regélne,
vakok szeme nyílna újra, látnának a holdon túlra.
Hol a mesék megszületnek, csillagaink útrakelnek,
hogy az égen, sötét éjen, óhajokat halljanak,
vígsztalást súgjanak.

Egyszer minden ember látja, van csillaga, ősi fáklya,
ám mire tejfoga elhull, a meséktől már elfordul.
elfelejti amit látott, azt a síron túl világot,
világlátó lényeket, éjvigyázó fényeket.
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Éj osont mikor születtem,
tündérből emberré lettem,
dalom halkul, mesém némul,
egy kis csillag földre hullt.
regém fagyos csendbe fúlt.

Halljátok meg ősi népem!
Ősdalotokat zenélem!
Hívlak újra, hajthatatlan,
minden éjjel szakadatlan!

Könnyem hullik úgy kiáltok,
szükségem van ma is rátok!
Tündér vagyok embertestben,
Érettetek vérem cseppen,
emberföldön szárba szökken,
tündér szárnya újra lebben,
Emberek, csak higgyetek!
Tündérnépem, jőjjetek!

Selena Fox: K k r k k sz t seő ö ö é í é

A természetvallások elterjedésével egyre növekvő számban végeznek az emberek rituálékat és 
más spirituális gyakorlatokat kőkörökben. Nem csak az ősi, már létező kőköröket aktiválják újra 
ezen tevékenységek, de újakat is hoznak létre.
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Papnőként  töltött  életem  során  számos,  szent  kőkört  hoztam  létre  és  ápoltam.  Az  első  a 
Pentagram Körkert  volt,  amelyet 1975-ben hoztam létre Sun Prairie közelében, az amerikai 
Wisconsin államban, egy bérelt földterületen, amelyet 1. Körfarmnak neveztünk el, és ami a 
Kör  első  otthonául  szolgált  egészen  1979-ig.  A  következő  köröm  egészen  kicsi  volt,  egy 
magasban függő szikla alatt Black Earth közelében, szintén Wisconsinban, melyet 1980 és 1983 
között elsődlegesen személyes rítusok színhelyéül használtam. A következő években segítettem 
létrehozni és megáldani más köröket is, kicsiket és nagyobbakat egyaránt, Amerika különböző 
helyein, és más országokban is,  beleértve Skóciát és Antiguát. A legnagyobb és legismertebb 
kőkör azok közül, melyeknek segítettem a létrehozásában, a Kör Szentély földjén fekszik, és 
1983-ban készült.

A  legtöbb,  amit  tudok  a  kőkörök  készítéséről  és  a  velük  való  munkáról,  az  közvetlen 
megtapasztalásból  származik,  melyet  a  kövekkel,  helyekkel  való  intuitív  kapcsolatom  és  a 
spirituális bölcsesség vezényelt. Amellett, hogy a kőkörök a szakrális művészet szent alakzatai, 
egyúttal fókuszpontok is, melyek kapcsolatot tartanak fenn a spirituális erők és világok, és az 
emberek világa között. Ebben a cikkben áttekintést adok arról, amit megtudtam ebből a szent 
munkából, melyet több mint húsz éven át végeztem.

1. Szándék és megtervezés

Mielőtt elkezdenénk, gondosan fontoljuk meg az indokokat, amiért kőkört akarunk létrehozni, 
és  azt,  hogy  milyen  célt  fog  szolgálni.  Milyen  rituálékat,  meditációkat,  egyéb  spirituális 
tevékenységeket  fogunk  végezni  benne?  Kik  és  hányan  fogják  használni?  Ki  fog  segíteni  a 
létrehozásában?  Ki  fogja  ápolni,  fenntartani?  Mi  az  életcélja  a  körben?  Meditáljunk, 
konzultáljunk az álmainkkal, utazzunk, és végezzünk elmélyült belső munkát annak érdekében, 
hogy letisztázzuk szándékainkat, és elkészítsük a tervet a kör létrehozására és fenntartására.
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2. A hely kiválasztása és az alakzat megtervezése

A szándék és  a  tervek  észben tartásával  fontoljuk 
meg,  mely  lehetséges  helyszínek  jöhetnek  szóba, 
azután  pedig  gondosan  tervezzük  meg  az  egész 
kinézetét.  Gondosság  szükséges  a  hely 
megválasztásához. Beszéljünk a hely szellemével, ez 
is  része  a  folyamatnak.  Elképzelhető,  hogy  egy 
bizonyos helyen szeretnénk létrehozni a kőkört, de 
meg kell tudnunk, vajon a hely, annak története, a 
jelenleg  ott  élő  növények  és  egyéb  lények  vajon 
akarnak-e  minket  és  körünket  oda?  Továbbá,  ki 
birtokolja  törvényileg  az  adott  földterületet  és 
milyen  feltételekkel  használható  fel  kőkör 
létrehozására?  Vannak-e  a  környéket  kőkör 
építésére  alkalmas  kövek?  Ha  szükséges  a 
zavartalanság,  mennyiben  zárható  el  a  terület? 
Csinálj  hangpróbát  és  láthatósági  próbát  egyaránt. 
Milyen felülete van a kiválasztott területnek? Sima 

és füves vagy homokos a legjobb, ha a kört elsősorban meditációs célokra és táncra akarjuk 
használni. A méret szintén fontos tényező. Ha a kör folyamatos csoportmunka színtere lesz, 
nemcsak  ahhoz  kell  elég  nagynak  lennie,  hogy  a  jelenlegi  csoporttagokat  be  tudja  fogadni, 
hanem elég szaba helynek kell maradnia vendégek és jövőbeli csoporttagok számára is. Ha tánc 
és dobolás is fog zajlani, akkor a talajnak nemcsak laposnak kell lennie, de a tervben szerepelnie 
kell  egy  tűzgyűrűnek  is,  hogy  fókuszként 
szolgáljon  a  tánchoz,  és  a  dobosoknak  a 
dobhangoláshoz. Miután a helyet kiválasztottuk, 
és  minden  szükséges  dolgot  elrendeztünk  a 
terület  tulajdonosával,  a  kör  megtervezésének 
kell  következnie  oly  módon,  hogy  az 
összhangban  legyen  a  természettel  és 
környezetével, melybe kerülni fog.

3. Felszentelés és felépítés

Mielőtt  elkezdenénk  az  építést,  adjuk  meg  a 
tiszteletet a hely szellemének, és kérjük segítségét 
a  munkához.  Ez  elvégezhető  meditációval 
és/vagy divinációval. Tedd mindezt a leendő kör 
középpontjában. Miután a kapcsolat létrejött, és a 
spirituális  együttműködés  alapjai  le  lettek 
fektetve,  folytassuk  a  felszenteléssel.  Fizilailag 
távolítsunk el mindenféle törmeléket a területről, 
és  utána  füstölő,  kristálypálca,  és/vagy  más 
ceremoniális  eszközök  használatával  tisztítsuk 
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meg  minden,  nem  kívánatos,  szellemi  jelenléttől,  energiától,  gondolatformáktól,  és  érzelmi 
behatásoktól,  melyeket  a  helyen a  korábbi  emberi  tevékenységek és  egyéb dolgok  okoztak. 
Kezdjük  középen,  és  spirál  alakban,  az  óramutató  járásával  megegyező  irányban  haladjunk 
körbe az egész területen, miközben elvégezzük a felszentelést. Miután készen vagyunk, kezdetét 
veheti  az építés. Egyik módszere ennek az, hogy egy karót helyezünk a kör középpontjába. 
Kössünk rá egy kötelet, olyan hosszút, mint amilyen sugarúnak körünket akarjuk, és egy iránytű 
segítségével, a kötél által mért távolságban helyezzünk el négy követ a négy égtáj irányába, majd 
pedig  utána  ezek  felezőpontjaira.  Én  jobban  szeretek  az  óramutató  járásával  megegyezően 
haladni, Északon kezdve. Az építés történhet szakaszokban, vagy akár egyszerre is.

4. Behangolás és aktiválás

Miután a köveket elhelyeztük, hangoljuk őket egymáshoz, és a hely szelleméhez egy rituáléval. 
Ennek  egyik  módszere  az,  hogy  vizualizálunk  egy  fénykört,  mely  az  óramutató  járásával 
megegyező irányba forog, és egymáshoz köti a köveket. Miután ez megvan, ajánljuk fel a kört, 
mint szent helyet, és kezdjük meg vele a munkát. Ha a körnek kapui vannak, melyek jelzik az 
égtájakat,  akkor  ezeket  a  kapukat  össze  is  lehet  spirituálisan  hangolni  ezen égtájakkal  és  a 
hozzájuk tartozó elemekkel is. Sok körnek van a közepén kőoltár, mely a kör egészét kapcsolja 
össze, és köti azt az isteni egységhez, vagy annak valamely aspektusaihoz.

5. Fejlesztés és fenntartás

Miután a kör létrejött,  minden alkalommal növekszik az ereje, amikor használjuk. Bánj vele 
megfelelő  tisztelettel,  és  bátoríts  erre  másokat  is,  akik  meglátogatják,  vagy  dolgoznak  vele. 
Tartsd a kört tisztán mindenféle fizikai és pszichikai szennytől. Legalább egyszer egy évben 
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igazítsd meg a köveket. Bármikor, ha több kő kerül vbele, vagy a köveket máshogyan rendezed 
el, újrahangolás szükséges. Ha a kört többé már nem akarjuk szent helyként használni, akkor 
tartsunk egy megköszönő rítust, és azután deaktiváljuk. A köveket ott lehet hagyni, hacsak a 
kört  nem akarjuk áthelyezni  máshová,  de  minden kaput,  amit  használtunk,  le  kell  zárni  és 
pecsételni. Hadd aludjék a kör, amíg újra nem aktiválják. 

Fordította: Osara

A n gy elem szimbulik jaé á

Ha  jól  körülnézünk  a  világban,  felfedezhetjük,  hogy  a  négy  elem  szimbóluma  számtalan 
művészeti  alkotásban  megjelenik,  rengeteg  formában,  elrendezésben.  A  legtöbben,  akik 
foglalkoznak mágiával, még arra sem szánnak elég időt, hogy az elemekkel a megfelelő módon 
és elégséges időt rááldozva foglalkozzanak, de még kevesebben vannak azok, akik a négy elem 
szintézisével  foglalkoznak.  Pedig  mindez  kulcsfontosságú  a  mágia  megértéséhez  és  a  belső 
összhang megalkotásához.  Képeken keresztül  szeretnénk bemutatni  az  elemek szintézisét  és 
szimbolikáját, ötletadás szintjén mindazoknak, akik komolyabban szeretnének ezzel foglalkozni.
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Vad szatá

Dermesztően hideg éjjel  volt.  Vadaszkésemen megcsillant a felhőtlen égen ragyogó telihold, 
ahogy  a  szememhez  emeltem  és  megvizsgáltam  az  élét.  Tökéletes  volt.  Karomat  lassan 
visszaeresztettem a testem mellé, ahogy óvatos léptekkel elindultam a tüskés bokrok között. 
Ágaik erőszakosan nyúltak acélkék színű selyem ruhám után. Valahol hallottam az erdei patak 
hűs vizének csobogását, ami a legnagyobb sötétségben is megerősített abban a tudatomban, nem 
tévedtem el. Ugyanakkor tudtam, hogy amit keresek, azt ismerős helyen nem fogom találni. És 
nem volt több időm, ez volt a nyár utolsó éjszakája.
Határozott  léptekkel  a patakhoz siettem, hogy megmossam az arcom. Meztelen lábfejemmel 
megérintettem  a  víz  ezüstösen  csillogó  felszinet.  A  hideg  villámcsapásként  járta  át  és 
dermesztette  meg a  testem. Mikor újra  képes  voltam mozdulni,  lehajoltam,  hogy arcommal 
érintsem a kristálytiszta vizet. Tőrömet magam mellé, egy lapos kőre tettem le. Elmerültem a 
kellemes hidegben,  minden olyan biztonságosnak tűnt,  testem elnehezedett,  akaratom egyre 
gyengült  és  maradni  akartam  ott,  mert 
féltem  attól,  ami  rám  várt.  Féltem  az 
ismeretlentől.
Csukott  szemhéjamon keresztül  erős,  fémes 
villanást  érzékeltem  ami  pillanatok  alatt 
mindent  bíborszín  vörösre  festett.  Levegő 
után  kapkodva  emeltem  ki  a  fejemet  a 
vízből. Minden változatlanul nyugodt volt. A 
magas fák ugyanolyan védelmezően hajoltak 
felém mint  az  első  alkalommal,  amikor  itt 
jártam. Elmosolyodtam. Bármi fog történni, 
az  este  sikerrel  járok.  Jobb  kezemmel  a 
vadaszkés  után  nyúltam,  de  nem  volt  a 
helyén. Nem találtam sehol. Remegő kézzel 
kutattam a víz felszíne alatt, de csak nyálkás, 
csúszós kavicsokat fogtam.
Szemben,  a  patak  tulsó  partjáról  távolodó 
léptek hangját hallottam a zörgő őszi avaron 
és  egy  újabb  villanás.  Elvitték.  Azon 
nyomban átvágtam a túloldalra és követtem 
a léptek zaját, ami egyre halkult és halkult... 
Futnom kellett, hogy el ne veszítsem végleg. Már magam sem tudtam, hogy valóban a lépteket 
hallom-e  vagy  csak  a  fülemben  ütemesen  áramló  vér  émelyítő  hangját.  Ruhámat  a  felém 
kapkodó  ágak  fokozatosan  leszaggaták  rólam,  de  már  nem  számított,  az  egész  testem 
verejtékben úszott és alig lattam a belőle előtörő párától.
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Megcsúsztam  és  a  térdemre  estem,  ahogy 
talpam  érintkezett  a  kemény  jéggel,  ami 
tükrözte fáradt arcom a csillagos égbolt alatt. A 
csillagok hirtelen eltűntek és esni kezdett a hó. 
Csodálatos  nagy  pelyhekben.  Mikor  végre 
felemeltem  a  fejem  és  körülnéztem, 
észrevettem,  hogy  a  fák  eltűntek.  Nem  volt 
más  csak  a  sima,  acélkemény  jég,  amely 
hosszasan terült  el  minden iranyba egészen a 
horizontig.  Csukott  szemmel,  a  maradék 
erőmet  összeszedve  felálltam.  Mikor  újból 
magam elé pillantottam, kreol bőrű, meztelen 
férfi  állt  előttem.  Arca  kifejezéstelen,  szeme 
vak és a felém nyújtott tenyerén ott pihent a 
tőröm, kéken izzó, éles pengéjével.
"A  fegyvered.  -  Szólt  színtelen  hangján.  - 
Követted. Most eljött az idő, hogy megismerd."
Ahogy  a  kezembe  vettem  a  kés  ébenfa 
markolatát,  a  férfi  eggyé  vált  a  hóeséssel  és 
eltűnt vele.

Hirtelen napfényt és a nap melegét éreztem a lábam alól. Ott volt a jég alatt. És megláttam azt 
is, amit mindig kerestem. A legszebb és legtökéletesebb zsákmányt a földön. Mozdulatlanul állt 
a  kopár  fák  árnyékában.  Teste  színtiszta  izom,  karmai  élesek,  szeme  a  fekete  obszcidianra 
emlékeztetett,  ahogy  meredten  nézett  rám  felfelé,  keresztül  az  áthatolhatatlannak  tűnő 
jégpáncélon. Megmarkoltam mindket kezemmel a tőrt, fejem felé emeltem és tiszta erőmből a 
kemény  jégbe  szúrtam.  A  szétcsapodó  szilánkok  gyémantszínű  cseppekké  váltak,  ahogy  a 
bőrömnek ütköztek.  És  ott  álltam egy  karnyújtásnyira  tőle.  Mögötte.  Nem mozdult.  De ha 
mozdult volna, akkor sem féltem volna tőle. Túlságosan megbabonázott a szépsége. Körbejártam 
és  gyönyörködtem benne,  amíg  el  nem fogott  az  ellenallhatatlan  vágy,  hogy  megérintsem. 
Óvatosan  kinyújtottam  a  kezem,  hogy  elérjem  a  dús,  selymesen  aranyszínű  szőrt...  és 
bársonyosan  sima,  meleg  bőrt  érintettem.  A kezem nem tudott  szabadulni,  egyre  többet  és 
többet szerettem volna érezni belőle. Ujjaim hegyével próbáltam megismerni testenek minden 
vonalát. Az arca még mindig a Nap felé fordult, emberi formájában a szemei már csukva voltak 
és mosolygott. Végigsimítottam a homlokán, csukott szemhéján, nemes metszesű orrán. Amikor 
az ajkaihoz értem, szemei kinyíltak és a tekintete összefonódott az enyémmel. Minden maradék 
erő  elpárolgott  a  lábaimból,  de  erős  karjával  hátulról  átfogott  és  megtartott.  Fejem  hátra 
hajtottam a vállára, éreztem, amint a keze határozottan megfogja a tőrömet görcsösen szorító 
kezem. Egy határozott, meztelen combomat átszelő vágás, egy mély seb, a vér csöpögésének 
halkuló hangja a rothadó avaron, ami alatt lüktetett az előtörni készülő új élet.
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