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Tailtiu, a Föld Istennője

Elérkezett Lammas ideje,  az első aratás ünnepe. Ilyenkor érnek be a legkorábbi 
gyümölcsök és a gabonát is ekkor aratják Európa legtöbb részén. A második aratás, 
az őszi  gyümölcsök és termények ünnepe,  a  szüret  Mabonkor érkezik.  Ez a két 
ünnep  szorosan  kapcsolódik,  mindkettő  a  termékenységet  és  a  megérdemelt 
munka gyümölcseit ünnepeli.

Lammas kelta elnevezése Lughnasadh, a híres kelta hősről, Lughról nyerte nevét, ki 
a Tuatha Dé Dannan törzséből származó Cian és a fomori Ethniu gyermeke volt. 
Kettejük egyesülése szövetséget kovácsolt  a két nép között.  A gyermeket Tailtiu 
gondjaira bízták, ki a Fir Bolgok királynője volt, Eochaid mac Eirc felesége. 

A  különböző  történetverziók  okoznak  némi  zavart,  ugyanis  kissé  eltérnek 
egymástól. Az egyik változat szerint Eochaid, a Fir Bolg király rendezte meg az első 
nyár végi ünnepet hitvese és királynéja, Tailtiu tiszteletére. Mások szerint Lugh volt 
az, aki az első ilyen ünnepet megtartotta nevelőanyja emlékére, mikor az meghalt. 
Akárhogyan is kezdődött,  az bizonyos,  hogy ezt a napot a kelták nagyon régóta 
megkülönböztetett tiszteletben tartják.
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Tailtiu,  az  utolsó  Fir  Bolg  királyné  halálát 
kimerültség  okozta,  miután  egy  teljes  erdőt 
eltakarított, hogy a földet megművelhetővé tegye 
népe  számára.  Mikor  szerettei  összegyűltek  a 
haldokló  ágyánál,  a  királyné  azt  mondta  nekik, 
hogy  tartsanak  ünneüpi  játékokat  a  tiszteletére 
temetésének napján. Azt is megjósolta, hogy amíg 
minden  évben  megtartják  ezt  az  ünnepet, 
Írországból nem tűnnek el a dalok és a muzsika.

Tailtiu neve az ókelta Talantiuból ered,  melynek 
jelentése  „A  Föld  Hatalmasa”.  Ebből  arra  a 
következtetésre  juthatunk,  hogy  eredetileg 
magának  a  termékeny  földnek  lehetett  az 
istennője  és  megszemélyesítője.  A  régi  időkben 
Lughnasadh  Brón  Trogain  néven  volt  ismert, 
mely  kifejezés  a  gyermekszülés  fájdalmas 
munkájára utal. Az évnek ebben a szakában tehát 

vajúdik a Föld és megszüli Gyümölcseit, hogy eltartsa gyermekeit. 

A korai Írországban az emberek Teltown-ban tartották Meath megyében – a város 
elnevezése Tailtiu nevéből származik.  A legenda szerint az itt  található dombon 
égették el a halott királynét. Az 
idők  során  nagy,  törzsi 
gyűléssé vált ez a nap, amikor 
az  emberek  minden  ügyes-
bajos  dolgukat  intézték. 
Megállapodásokat  kötöttek  és 
politikáról  beszélgettek; 
kézfogókat  tartottak  és  nagy 
sportünnepélyeket.  Különféle 
dolgokat  adtak-vettek, 
történeteket  meséltek, 
zenéltek,  táncoltak  és 
lakomáztak.  Az  ünnep 
eredetileg  tizenöt  napon  át 
tartott.

Az  ünnepségeken  fontos 
szerepet kapott az úgynevezett 
Taillte-mennyegző.  Az  ifjú 
jegyesek  jelképes  házasságot 
kötött,  a  rítus  részeként  egy 
nagy,  lyukas  kövön  át 
nyújtották  egymásnak 
kezeiket.  A  házasság  egy  évig 
és egy napig,  azaz a kövekező 
évi  ünnepig  tartott.  Ekkor 
eldönthették,  folytatják-e  a 
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házasságot, vagy pedig ősi kelta szokás szerint ugyanazon a helyen háttal felállnak 
egymás felé, majd eltávolodnak, ezzel vetve véget a Taillte-násznak. Ez a szokás 
egészen a 15. századig tartotta magát.

Mindezekből tehát kitűnik, hogy az ünnep két eredetre is visszavezethető: Tailtiu 
halálára, és a Brón Trogain fájdalmának ünnepére. Brón Trogain egyúttal a hónap 
neve is volt,  mely ebben az értelmében a gyász hava.  A gondosan ápolgatott  és 
felnevelt gabona most aratásra kerül. De a halál mindig magában hordozza az új  
élet ígéretét, a gabonamagvak egy része a jövő évi vetésre lesz félretéve; ugyanúgy,  
mint ahogy az anya áldozatosan felneveli  gyermekét,  ki azután új  utakra lép és 
elhagyja szüleit, de magában hordozza a következő generáció ígéretét.

A finnek pogány világa – 3. rész
A láthatatlan természet I.

A  régi  finn  emberek  számára  minden,  természetben  található  dolog  lélekkel 
rendelkezett, mely valahogyan kapcsolódott az érzékek által felfogható világhoz. A 
fák,  a víz,  a kövek, a tűz,  az állatok és növények egyaránt valamiféle védelmező 
szellem pártfogása alá tartoznak, ezen entitások összefoglaló neve  „Haltijat”.  De 
nemcsak  tárgyaknak  vagy  élőlényeknek,  de  különböző  helyeknek  is  lehetett 
védelmező  szelleme,  úgy  mint  az  otthonnak,  a  tűzhelynek  vagy  az  istállónak;  
mindnek külön-külön. Még az olyan, kevésbé kézzelfogható dolgok, mint a halál és 
az alvás is rendelkeztek spirituális védelmezőkkel.
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Ugyanígy hitték, hogy minden embernek van saját szellemi védelmezője, aki segíti 
őt  céljai  elérésében és  védelmezi  a  veszélyekkel  szemben,  mind a fizikai  síkon, 
mind a szellemek világában.  A „haltija”  szó germán eredetű,  és  jelentése „anya” 
vagy  „apa”.  Kelet-Finnországban  a  szellemeknek  olyasféle  neveket  adtak,  mint 
„Anya”,  „Apa”,  „Öregember”  vagy   „Öregasszony”.  Ezek  az  őrző  szellemek 
védelmezték saját birodalmukat, s minden, ártó szándékkal oda behatoló idegent 
elűztek.  Amennyiben  egy  ember  tisztelettel  kezelte  a  szellemeket,  elnyerhette 
védelmüket; a helytelen vagy gondatlan, nemtörődöm viselkedés azonban kivívta 
bosszújukat. A megfelelően tiszteletben tartott házi „haltija” megvédte a házat és 
minden közeledő veszélyre felhívta a család figyelmét. Ha azonban megsértették, 
képes volt  leégetni a  házat,  vagy hasonló,  súlyos károkat okozni a  családnak.  A 
szellemeket  általában  láthatatlannak  gondolták,  akik  néha  azért  képesek 
megjelenni látható alakban az emberek számára, főleg az álmokon keresztül. 

A  védelmező  szellemek  és  természetszellemek  hite  nagyban  hozzásegítette  az 
embereket ahhoz, hogy ráébredjenek a körülöttük létező világ spirituális voltára. 
Például,  jól  megértették,  hogy  az  ember  nem uralkodhat  az  erdő  felett,  hanem 
egyenrangú  partnerként  kell  bánnia  vele.  Az  ősi  finnek  folyamatos 
kölcsönhatásban léteztek a természet látható és láthatatlan erőivel.
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Ukko-Ilmarinen, A Szél, Eső és Villámok Ura

Unto  Salo  tudós  azt  állítja,  hogy  Ilmarinen 
kalapácsos égisten és villámisten volt, ki később 
vált a szelek urává, az égkupola megalkotójává és 
kovács hőssé. Ezt a teória egyúttal azt is jelenti, 
hogy Ukko, a villámlások, viharok, eső és hó finn 
istene  esetleg  nem  különálló  istenség,  hanem 
ugyanannak  az  ősi  Ilmarinen  égistennek  egy 
későbbi aspektusa.

Az  „Ukko”  név  jelentése  „Öregember”.  Az  ősi 
időkben ez egy tiszteletreméltó cím volt, melyet 
a  közösség  olyan  idősebb  embereknek 
adományozott,  akik  kivívták  az  emberek 
megbecsülését.  Ugyanakkor  azonban  Ukko  egy 
eufemizmus is olyan esetekre, hogy ne kelljen a 
villámlások istenének valódi nevét használni.  A 
számik például még a 19. század során is ismertek voltak arról, hogy nem mondják 
ki fennhangon az isten nevét viharok idején.

A finn püspök, Mikael Agricola 1551-ben készített egy listát az ősi finn pogányság 
isteneiről. Ebben megemlítette a titokzatos Rauni istent, ki feltehetőleg valamilyen 
kapcsolatban  állt  Ukkóval.  Mivel  Rauni  sehol  máshol  nem  kerül  említésre  a 
folklórban,  érthető,  hogy  neve  és  kiléte  számos  vitára  adott  okot  a  tudósok 
körében. Általában úgy vélik, hogy Rauni ősi finn istennő, Ukko felesége. Ezzel az 
elmélettel azonban nem kevés gond van, és nem csak azért, mert Agricola írásán 
kívül  sehol  máshol  nem  fordul  elő;  de  Rauni  még  csak  nem is  finn  szó,  a  szó  
germán eredetre  vezethető vissza.  Az  egyik  népszerű elmélet  szerint  a  germán 
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„raudna” szó származéka, melynek jelentése vörösberkenyefa. Amennyiben ez igaz, 
akkor  a  Rauni  Ukko  egyik  jelzője,  nem  pedig  önálló  istenség.  „Rauni  Ukko” 
jelentése tehát „Vörösberkenye Ukko” lehet. 

Az  elmélet  nemcsak  érdekes,  de  meglehetősen  hihető  is,  tekintve,  hogy  a 
vörösberkenye  az  ősi  finnek  egyik  szent  fája  volt.  Minden  háznak  állt 
vörösberkenye az udvarán;  vörösberkenye ágakból  faragott  kis  botok,  pálcák és 
hajtogatott hurkok voltak hivatottak védelmezni a házakat, a csordákat és nyájakat,  
a  vadászok  csapdáit.  Számos  északi  mítosz  összekapcsolja  a  vörösberkenyét  a 
viharokkal,  a  villámlással,  az  égistennel  és  az  isteni  hatalmakkal.  Litvániában 
például úgy hitték, hogy a villámok istene nem sújt le a vörösberkenyére, mikor a  
földi világban rejtőző gonosz szellemeket bünteti, a fát mindig kikerüli villáma. A 
finn  hagyományban  nincs  közvetlen  kapcsolódási  pontja  a  villámoknak  és  a 
vörösberkenyefáknak, de Finnországban is úgy hitték, hogy az égisten villámaival 
elpusztítja a föld gonosz erőit. 

A viharok idején a villámlás és az eső „szent házasságra lép” egymással, és e hieros  
gamos eredménye az új aratás. Az istenek egyesülése megtermékenyíti a földet. A 
finn  néphagyományban  számos  mondás  és  hit  maradt  fenn,  mely  összeköti  a 
villámlást  a  szexualitással.  Például  Nyugat-Finnországban azt  mondták,  hogy az 
erdőtüzek okozója egy mezítelen szűz, ki egy forrásból emelkedik fel, és elcsábítja 
a  villámot,  az azért  sújt  le.  Unto Salo  úgy véli,  hogy a szűz ebben a  mítoszban 
tulajdonképp a víz  szelleme,  és  hogy a földeknek és mezőknek termékenységet 
hozó szent nász e két isteni lény – tűz és víz – egyesülése.

Folytatása következik.
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Bolygórituálék I. rész – Szaturnusz rítusa

Nap: Szombat
Füstölő  vagy  illatszer: Jácint,  árvácska,  zsázsa  (nem  zsálya!),  bűzös  aszat 
(asafoetida), fekete mákszemek, bolondító beléndek, magnetit, mirrha.
Fa: Tölgy.
Szín: Fekete, vagy indigó.
Befolyás: Kötelességek,  felelősségek,  familiárisok  meglelése,  mágikus  munka, 
épületek, meditáció, élet, halál, doktrinák.

Kronosz  fia;  Istenek Atyja;  az  Idő  Istene,  a  Csendes  Megfigyelő;  a  Magányos;  a 
Bölcs. A Taróban a Világ lappal áll kapcsolatban, amely az élet megpróbáltatásain 
és keserűségein keresztüli avatásunk színhelye.

A Szaturnuszt gyakran a zodiákus munkafelügyelőjeként jellemzik, mert az életben 
megtanulandó  feladatokat  ad.  A  Szaturnusz  a  születési  horoszkópban  elfoglalt 
helye  mutatja  a  szülött  számára  kirótt  feladatot,  lehetőséget  adva  arra,  hogy 
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megismerkedjünk az iránnyal, ahol az élet bizonyos nehézségei fakadnak, ezáltal 
segítve a szülöttet.

A Szaturnusz a Bak ura és ezen jegy szülöttei rendszerint a középkorúság után 
élvezhetik ajándékait, hiszen a Szaturnusz a tapasztalattal és a "nem olyan fiatal" 
korral harmonizál.

Ezen  rituálé  célja  legyen  méltóságteljes:  csend,  de  a  Belső  Elme  élénksége; 
elmélkedés és behatolás a pszichikus birodalmakba; hosszú távú tervek, melyek a 
jövőben hozzák gyümölcsüket.

A rítus teljes  sötétségben kezdődik.  A witchek teljes  csendben és nyugalomban 
állnak  amíg  csak  szükséges.  Minden  külső  gondolatot  el  kell  távolítani,  hogy 
lehetőség nyíljon a meg-nem-testesültön, vagy a semmin való meditációra. Amikor
mindenki  készen  áll,  a  Szolgáló,  vagy  Maiden  meggyújt  egy  fekete  gyertyát  az 
oltáron és  mindenki  pillantása  pontosan a  láng fölé  szegeződik.  Nagyon lassan 
mindenki állítsa rá gondolatait a rituálé céljára. Ne intenzíven, inkább álmodozóan, 
távolságtartón, mintha a gondolatot távolról szemlélnék.

A  résztvevők  most  megfogják  egymás  kezét;  megtartva  továbbra  is  a  hangulat 
nyugalmát.

FŐPAPNŐ:
Mi, kik a lángra tekintünk ihletért jól emlékszünk eredetére. Az Idő méhéből születik  
mint  ártatlan  csecsemő,  szűzies  és  tiszta.  Ezért  gondoljunk  mélyen  célunkra  és  
tartsuk  hasonló  módon,  tisztán  minden  nem  kívánt  gondolattól  és  minden  
szennyeződéstől.

A Szolgáló most a középsőről meggyújtja a négy kapunál a gyertyákat és a kört a 
szokásos módon állítják fel.

FŐPAP:
Én vagyok ő, kielőtt az élet maga teremtetett; akiből a fény a sötétségből előhozatott,  
a Hatalmas Anya. Gondold meg jól célodat, hogy méltó-e a megtestesülésre.

A Főpapnő a mellette álló fülébe súgja a rituálé célját,  aki továbbadja, így megy 
körbe, míg végül a Főpap fülébe jut.

FŐPAP:
Ez az – ami.

Felemeli a pálcát és Észak felé mutat vele; ezzel egyidőben hangosan kimondva 
megerősíti a szándékot.

MIND
Add nekünk az elme valódi szándékát, hogy kívánságunkat a születéshez segíthessük.

A Főpap Isten testtartásban áll. A witchek a Főpapot az Istenként kell, hogy lássák, 
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neki pedig azonosulnia kell vele.

FŐPAPNŐ
Ó, te ki minden és nemlét vagy; adj nekünk bölcsességet, hogy felfedezhessük valódi  
ösvényünket  ezen  életünkben.  Merenghessünk  elménk  sötétjében  hosszasan;  
elmélkedve hibáinkon és valódi akaratunkon.

Ezután  eljárják  a  "Sánta  Isten  táncát".  Ezalatt  bármely  witch  előremehet  az 
"Istenhez", hogy fülébe súgva önnön jelleme legnagyobb hibáját, ezáltal segítséget 
kérve annak kijavításához. Ahogy valaki előreindul, a többiek azonnal összezárnak 
mögötte, megtartva a kört.
Az  alábbi  kántálás  megfelel  a  célnak,  mert  egyszerű,  hatékony  és  az  elmét 
szabadon hagyja.

MINDENKI:
Íí-evoé-íí 

Bárki felajánlhat a tánc közben az "Istennek" egy égő gyertyát, vagy más jelképes 
ajándékot, amely hitet és bizalmat jelképez. A Tánc ne legyen időhöz kötve, de ha 
mindenki  kész,  a  Főpapnő  egy  előre  megbeszélt  jelet  ad  arra,  hogy  a  tánc 
befejeződött.  Ha  bárki  transzba  esne,  a  Főpapnő  odamegy  segíteni,  a  többiek 
folytatják a táncot a kántálást abbahagyva.

A végén mindenki teljes csendben áll, míg a Főpap a kezébe vesz egy égő lámpást  
és a botot vagy stanget. Ezután háromszor körbejár ezekkel,  majd bemutatja és 
átadja az első witchnek, aki ugyanígy bemutatja a következőnek, majd odaadja.

A  körben  az  utolsó  visszaadja  ezeket  a  Főpapnak.  Ezen mozdulatsor  közben a 
witch meditáljon a Szaturnusz minden arcán: bölcsesség, öregkor, idő,  halál,  tél,  
stb.

AMENNYIBEN ÚGY AKARJÁK, EZUTÁN VÉGZIK A MÁGIKUS MUNKÁT.

A  Szolgáló  megfújja  a  kürtöt,  jelezvén  a  belső  valóságból  a  külsőbe  visszatérő 
figyelmet.

FŐPAPNŐ
Hosszú utat kell  bejárnunk,  de bízunk benned és  az időben,  hogy elvisztek valódi  
beteljesülésünkhöz.  Hogy  bölccsé  és  türelmessé  tesztek;  a  Koszmoszban  való  
lehetőségünket kivárván.

FŐPAP
Miért vártok? Az idő mindig a – MOST!

Mindenki egymás kezét fogva körbejár, az alábbi kántálással:

Te ki Földmély ura vagy,
Vágyunknak életet adj
Idő, Erő segítik
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És a vágy megszületik
Szörnyű Isten, halld imánk,
Pálcád fényét vesd miránk
Hallj, gyermekeid vagyunk
Add meg, amit akarunk
Úgy legyen!

Mindenki Ötszörös Tisztelgést mutat be a Főpapnak.

Írta: Patricia Crowther
Fordította: Saddie LaMort

A Kulcsnélküli Ajtó

Mikor az emberek rátalálnak a pogánysághoz vezető útra, az egyik leggyakoribb 
reakció  a  „hazatalálás”  érzése.  Lehet,  hogy  soha  nem  vettünk  részt  korábban 
pogány  rítuson,  de  már  első  alkalommal  is  ismerősnek  tűnik.  Olyan,  mintha 
emlékeznénk valamire, amit elfelejtettünk; sokkal inkább újra felfedezése történik 
ennek a világnak, mint megismerése. Miért érezzük ezt a fajta kapcsolatot? Lehet,  
hogy előző inkarnációk emlékét hordozzuk magunkban, vagy az emberiség közös 
tudatalattijához  közelítunk.  Lehet,  hogy  láttunk  korábban  hasonló  rituálékat, 
filmen  vagy  tévében.  De  meglehet  az  is,  hogy  a  mai  pogányság  olyan  ősi, 
archetipikus  mintázatokkal  dolgozik,  melyet  az  emberek  spirituálisan  és 
érzelmileg is kielégítőnek találnak. Olyan szimbólumok ezek, melyeket az emberek 
évezredeken keresztül használtak, hogy értelmet találjanak életüknek és az őket 
körülvevő világegyetemnek, s megtalálják benne a helyüket.
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Az archetípus szó a görög „arch” szó származéka, jelentése eredet; és a „tupos”-é, 
melynek jelentése  lenyomat.  Az  archetípusok az  idők,  helyek és kultúrák során 
hasonló szimbólumokban és mintázatokban jelenítődtek meg.  Ezek a kulturális, 
művészeti  és  spirituális  kifejeződési  formák  alapjai,  legkorábbi  őseinktől 
származnak,  amikor  a  spiritualizás,  a  művészetek  és  a  kultúra  még  mélyen 
beleivódott  a  mindennapi  életbe,  nem  pedig  a  kiválasztott  kevesek  számára 
megtartott, különleges tevékenység volt.

Számos  pogány,  s  közülük  a  legtöbb  Wicca  használja  a  Kör  archetipikus 
szimbólumát és a szent hely négy égtáját.  A Kör a teljesség szimbóluma, melyet 
évezredek  óta  használtak  a  szent  rítusok  helyeként.  Amikor  bizonyos 
archetípusokkal  és  szimbólumokkal  dolgozunk,  nagyon  erős  hatásuk  van.  A 
folyamat  során,  mikor  beépítjük  a  szimbólumokat  saját  életünkbe,  elkezdenek 
formálni és megváltoztatni minket.
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A legtöbb modern pogányság spiritualizása utazás a teljesség felé, utazás, melynek 
során  egybeolvasztjuk  különböző  részeinket  és  a  középpontjává  válunk 
mindennek.  Amikor  megidézzük  a  négy  elemet,  elemi  energiákat  hívunk  szent 
helyünkre.  A  négy irány és  a  négy elem önmagunk négy különböző  aspektusát 
szimbolizálja:  a  testet,  az  érzelmeket,  a  gondolatokat  és  a  szellemet.  Mind 
szükséges az élethez, és a körben mind egyenlő súllyal és egyenlő tiszteletben van 
jelen.  Az  üzenet  egyszerű,  de  alapvető.  Az  utazás  célja  megtalálni  az  egyensúly 
pontját, ahol lényünk minden aspektusa harmóniába kerül egymással és beteljesíti 
feladatát.  Ahhoz,  hogy  egészek  és  teljesek  legyünk,  meghívjük  lényünk  minden 
elkülönült részét egyetlen szent Körbe, az egészbe mely a sokaságot tartalmazza, a 
helyre, ahol minden, mi belül van, egyesülni tud azzal, ami kívül van.

A Wiccák úgy tartják, a rituáléban a Kör „a világok között” létezik. „Az emberek 
világa és a Hatalmasok Birodalmai” között,  az emberiség és az Istenek között,  a 
spirituális  és  a  fizikai  világ  között  áll.  Olyan  hely  ez,  ahol  fizikai 
megtestesülésünkben  találkozhatunk  biztonságban  és  harmóniában  a  másik 
világok  lényeivel,  például  Isteneinkkel.  A  Kör  a  béke  szigete,  ahol  racionális 
tudatunk, és a tudattalanból érkező álmok és víziók találkoznak, megtermékenyítik 
és energiával töltik fel egymást. Ez a belső nyugalom és befogadás állapota, de a 
cselekedet ideje is, mikor aktivizáljuk a bennünk rejlő erőt.  Azok a szimbólumok, 
melyek  álmainkban  és  látomásainkban  megjelennek  előttünk,  a  tudatalatti 
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üzenetei belső világunkról. Ahhoz, hogy megérthessük őket, befogadó állapotban 
kell  lennünk,  és  felkészülnünk arra,  hogy  láthassuk és  megérthessük ezeket  az 
üzeneteket. De egy rituálén belül ennek az ellenkezője is fennáll egy időben. Aktív, 
cselekvő állapotba kerülünk, ugyanakkor fenntartva a befogadás képességét is. Egy 
időben  vagyunk  mágusok  és  médiumok.  Mint  mágusok,  szimbólumok  átadóivá 
válunk, melyek közvetítik lényünk mélyebb rétegei felé, amit akarunk.

Az utolsó néhány évezred pogánysága mind exoterikus, mind ezoterikus formában 
létezett.  Az  exoterikus  vallások  a  szociális  közösségre  fókuszáltak,  míg  az 
ezoterikus vallások személyes kapcsolatra az Istenekkel. A legtöbb mai Wicca mind 
a  kettőnek  részese.  Családi  körben  megtartjuk  az  évszakokhoz  kötődő 
ünnepeinket,  melyek  emlékeztetnek  minket  a  természettel  és  egymással  való 
kapcsolatunkra.  Meditálunk,  virrasztunk,  és  rítusainkal  átalakítjuk  a  világot 
önmagunkon belül és kívül. 

A misztérium szó a görög „musterion” származéka, mely valami olyan dologra utal, 
melyről  hallgatnunk  kell.  A  misztériumokat  szimbólumok  fedik  fel,  vagy  sötét 
helyeken, titokban suttogják el őket. Erősen figyelnünk kell rájuk, s nem csak azért, 
mert  a  szavakat  suttogják,  hanem  mert  a  szavak  sokkal  többet  hordoznak 
magukban,  mint  szó  szerinti  jelentést.  A  jelentés  nem megvilágosodást  hordoz, 
sokkal  inkább útmutatást  a beteljesítéshez.  Ez a homokszem, melyből  a gyöngy 
keletkezik.

A  szent  hely  létrehozása  a  Körön  belül  és  a  négy  irány  üzenetet  küld  a  mély 
tudatalattiba  arról,  hogyan  akarjuk  formálni  azt.  Minden  alkalommal,  amikor 
rituálét végzünk, ezt az üzenetet erősítjük, mely kifejezi, hogyan látjuk saját belső 
világunkat, de azt is, hogyan látjuk magunk körül az univerzumot – ez az ellentétes 
energiák,  tűz  és  víz,  szél  és  tenger,  sötétség  és  fény  egyensúlya.  Realizáció  és 
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megértés születik ezen a ponton a Körben, ahol ezek az energiák találkoznak.

Mi a Kör misztériuma? A Kör az a hely, ahol mindenki lát mindenki mást. Nincs hely 
elrejtőzni. A titok nyitja az, hogy a Kör nem a titkok birodalma, hanem a láthatóság 
és a felfedés helye. A misztérium nagyon egyszerű. Körülöttünk van, ha valakinek 
van szeme, hogy lássa, és van füle, hogy hallja. Minden alkalommal, amikor Kört 
húzunk,  a  felfedés  és  a  megértés  folyamatába  kezdünk.  Szent  helyünkön 
megtaláljuk és kinyitjuk a Kulcsnélküli Ajtót.

Az indiánok fejdísze

Amikor  indiánokra 
gondolunk,  legtöbbünk 
szeme  előtt  büszke  törzsfők 
képe  jelenik  meg,  hatalmas, 
tollas  fejdisszel.  A  fejdisz  az 
észak-amerikai  indián 
kultúra  fontos  eleme. 
Általában  gyönyörű, 
hatalmas  madártollakból 
készül,  és  sokkal  több 
szimbolizmust  hordoz 
magában,  mint  öltözetük 
bármely  más  darabja.  A 
kutatók  úgy  vélik,  először  a 
sziú  indiánok  kezdtek 
hordani  efféle  jellegzetes, 
tollas fejéket. Nem mindenki 
számára  megengedett 
azonban a fejdisz használata, 
csupán  a  leghatalmasabb és 
legbefolyásosabb  tagjai 
hordhatták a törzsnek.

Kevéssé ismert tény, hogy az 
észak-amerikai  indiánok 
fejdiszei  nem  egy  alkalom 

során készülnek.  Minden alkalommal,  amikor  a főnök,  harcos,  vagy más,  fontos 
törzstag  valamely  bátor  cselekedetet  hajt  végre,  még egy toll  hozzáadódik.  Igy, 
minél több tollat tartalmaz a fejdisz, annál bátrabb és jelentősebb tetteket hajtott  
végre viselője. Az egyik ilyen bátor tettnek például azt tekintették, ha az indián 
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harcos  elsőként  érintett  meg  egy  csatában 
elesett  ellenséget.  Ez  ugyanis  azt  jelentette, 
hogy  a  harcos  bizonyosan  a  csata  első 
vonalában  harcolt.
Bizonyos  törzseknél  a  bátor  tett  önmagában 
még nem elégséges. A harcosnak böjtölnie kell 
néhány napon keresztül, és közben egész idő 
alatt  meditálnia,  hogy  bizonyitsa 
állhatatosságát  és  rátermettségét,  s  csak 
ezután  kaphatta  meg  az  áhitott  tollat.

Amikor  a  harcos  elnyert  egy  tollat, 
hozzáillesztette fejdiszéhez. Ha még nem volt 
neki fejdisze, akkor a tollakat egy külön erre a 
célra  használt  póznán  gyűjtötte,  addig,  mig 
elegendő nem volt egy fejdisz elkészitéséhez. 
Gyakori volt az is, hogy a harcosoknál az első 
toll megszerzéséhez kötötték a felnőtté válást. 

Egy másik meglepő és kevésbé ismert adat, hogy nők nem vehettek részt az indián 
fejdisz  készitésében.  Csak férfiak segédkezhettek  a  készitésben,  gyakran csak a 
főnök vagy harcos legközelebbi barátai, hozzátartozói és szövetségesei. Az összes 

toll közül a sastollat tekintették 
a legjelentősebbnek. A sas repül 
a  legmagasabbra,  és  ő  lát  el  a 
legmesszebbre.  A  sast  gyakran 
viharmadárnak is  nevezték.  Ha 
valakinek  ilyen  toll  volt  a 
fejdiszében,  akkor  nagy 
tiszteletet  kapott  a  törzs 
minden  más  tagjától.  A  tollat 
dohányfüstben szentelték fel, és 
biztositani  kellett,  hogy 
semmilyen  tudatmódositó  szer 
(drog vagy alkohol)  nem érhet 
hozzá a sas tollához. A sastollat 
"etetni is kellett", méghozzá úgy, 
hogy  birtokosa  különböző, 
szent  ritusokon  viselte  a 
fejdiszt.  Ez  biztositotta,  hogy a 
sastoll újra és újra feltöltődjön a 
szent energiákkal.

Amikor a harcos kiérdemelte a 
sastollat,  akkor  felfedezőútra 
kellett  indulnia,  mig  talált  egy 
megfelelő  fészket  legalább  egy 
felnőtt  sassal.  Akkor  foglyul 
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kellett  ejtenie  a  sast  anélkül,  hogy  ártana  neki,  és  eltávolitania  egyetlen  tollat. 
Ezután szabadon kellett engednie a sasmadarat, miközben köszönetet mondott az 
ajándékért.

Kedveltek voltak a vadpulyka, a darvak és a sólymok tollai is. Az omaha törzsek 
szarvasfarokból  és  pulykatollból  készült  fejdiszt  viseltek  szivesen,  általában 
vörösre festve. A csejen indiánok bölényszarvat is erősitettek fejdiszükhöz.
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A fejdisz lehet sokszinű, de egy bizonyos szinből  több tollat  is  tartalmazhat.  Ez 
gyakran attól  függött,  milyen madarak voltak honosak azon a  területen,  ahol  a 
törzs élt. Például, a sivatagi törzsek fejdisze gyakran csak egy-két madárfaj tollait 
tartalmazta, mig az erdőkben élő indiánok fejdisze sokféle madár tollaival lehetett 
ékesitve. Időnként a tollakat vörös vagy sárga festékkel festették be, egy bizonyos 
tett emlékéül.

A  fejdisz  mérete  és  a  tollak  szine  törzsi  szokásonként  is  változott.  A  tollakat  
általában bőrrel vagy szarvasinnel erősitették a fejdiszhez. A fejdisz hátsó részét  
általában összefogták, hogy könnyebben lehessen mozogni vele. 

A  fejdiszről  általában  meg  lehetett  állapitani,  miféle  tetteket  hajtott  végre 
birtokosa.  Néhány toll  egyszerűen egy ellenfél  legyőzésének volt  a  hirdetője  (a 
dakota indiánoknál például ilyenkor vörös pöttyet tettek a toll végére), mások egy 
ellenség  foglyul  ejtését  hirdették.  Azt  is  meg  lehetett  állapitani,  hogy  a  harcos 
gyalogosan vagy lovon harcolva vitte végbe hőstettét. A hasitott toll azt jelentette, 
hogy a harcos megsebesült a csatában.

A főnök fejdisze mindig sokkal nagyobb, szebb, és diszesebb volt, mint harcosaié. 
Ennek oka nem csak az volt, hogy általában ő volt a legbátrabb és legnagyszerűbb 
harcos, de azért is, mert a törzs tagjai sokszor tollakat adományoztak neki azokért 
a tetteiért, mellyel a törzs érdekeit óvta és védelmezte. 
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Tízéves a Berkano Tradíció! - Programajánló

Idén  ünnepeljük  tízéves  születésnapunkat.  Nagyon  boldogok  vagyunk,  hogy 
eljutottunk idáig, és szeretnénk hálás köszönetet mondani mindannyiótoknak, akik 
velünk voltatok, segítettetek az úton.

Az  évforduló  alkalmából  egyúttal  sok  szeretettel  meghívunk  mindenkit,  aki 
szeretne ünnepelni velünk. Nemcsak tagokat, de érdeklődőket is szívesen látunk.

Program:
- közös, nyilvános Wicca rituálét tartunk az évforduló megünneplésére.

-  a  délután  folyamán  fellép  a  Red  Locks  együttes,  akik  szépséges  ír-kelta 
dallamokat  fognak  játszani.  Ha  van  rá  igény,  közösen  is  énekelhetünk.

- estefelé közös sütögetést tervezünk. Mindenki, aki szeretne a tűz körül harapni 
valamit, legyen szíves magával hozni sütnivaló szalonnát, vagy kolbászt, hagymát, 
krumplit,stb, valamint kenyeret, innivalót; és kést a nyársfaragáshoz.

A  fentebbieken  kívül  hozzatok  meleg  ruhát,  esetleg  pokrócot,  szúnyogriasztót, 
zseblámpát.
Belépő  nincs,  a  party  önköltséges,  mindenki  azt  eszik  és  azt  iszik,  amit  hoz 
magának.

Program időpontja: 2015. augusztus 16.
Program helyszíne: Róka-hegyi Katlan, Budapest
Találkozó: Csillaghegyi HÉV megálló, délután 2 óra
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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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