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Robert Cochrane öröksége – A Tubal-Cain Klán

Robert Cochrane (1931.  január 26.  - 
1966.  július  3.)  brit  örökletes 
boszorkány  volt,  eredeti  nevén  Roy 
Bowers,  ki  nagyjából  ugyanabban az 
időben  munkálkodott,  mikor  Gerald 
Gardner bevezette  a  köztudatba  a 
Wicca vallást.

Cochrane  azt  vallotta,  hogy  a 
boszorkányság tudományát örökölte, 
s  vérvonala  legalább  a  17.  századi 
boszorkányokig  nyúlik  vissza. 
Covenjének  a  Tubal  Cain  Klánja 
nevet  adta.  A  hatvanas  években 
kiterjet  levelezést  folytatott  számos 
korabeli  mágussal  és  okkultistával, 
hitrendszerét  és  mágikus 

munkásságát főleg ezeken keresztül ismerhetjük meg. Ezek a levelek később 
Amerikába  kerültek,  ahol  követői  megalapitották  az  1734  néven  ismert 
irányzatot.

Cochrane hitrendszerének alapja  az ősi  sámánizmusban gyökerezik,  melyet 
ötvözött a ceremoniális mágia és a modern boszorkányság módszereivel.

Életéről  keveset  lehet  tudni.  Robert  Cochrane  Angliában  született,  Nyugat-
Londonban,  myolcgyermekes  családban.  Művésziskolába  járt,  és  élte  a 
korabeli  fiatalok  bohém  életét.  Nagynénje  később  azt  mondta,  hogy 
érdeklődését az okkultizmus iránt egy beszéd váltotta ki, melyet a Kensington-
beli Pszichikai Kutatók Társasága gyűlésén hallott.

Az  ötvenes  évek  elején  belépett  a  hadseregbe,  s  miután  egyszer  engedély 
nélkül távozott, kilencven napi börtönböntetésre itélték. Elismerten erőszakos 
természete volt fiatalkorában, mely akkor nyugodott le, mikor találkozott egy 
fiatal lánnyal, Jane-nel, kit később feleségül is vett.

Egy ideig kovácsként dolgozott; a találgatások szerint ez egyike indoka annak, 
amiért  a  mitikus  kovácsmestert,  Tubal  Caint  választotta  irányzata  névadó 
alakjának.  Később Jane-nel  együtt  szénszállitók  lettek,  és  utazásaik  közben 
számos  angolszász  népi  hagyományt  ismertek  meg,  melyeket  később 
beleépitettek hitrendszerükbe.

A  hatvanas  évek  elején  Berkshire-ben  telepedett  le  Jane-nel  és  kisfiukkal, 
miközben  fogalmazóként  dolgozott.  Itt  alapitotta  meg  első 
boszorkánycovenjét,  mely  azonban  hamarosan  feloszlott,  mivel  egik  tagjuk 
meghalt, egy másikkal pedig Cochrane súlyosan összekülönbözött.
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Ekkoriban  kezdte  el  terjeszteni  azt  is  magáról,  hogy  örökletes 
boszorkánycsalád  leszármazottja,  és  ősei  közül  kettőt  is  kivégeztek 
boszorkányságért.  Állitása  szerint  dédapja  volt  "az  utolsó  Nagymestere  a 
Staffordshire-i  boszorkányoknak".  Azt  mondta,  hogy nagyszülei  elhagyták a 
Mesterség  hitét  és  metodisták  lettek,  amiért  a  dédpapa  megárkozta  őket. 
Apjáról  azt  mondta,  hogy  szintén  gyakorló  boszorkány  volt,  de  titokban 
tartotta  azt  családja  előtt,  sőt,  megigértette  feleségével,  hogy  fiuknak, 
Robertnek sosem mondja el ezt a titkot. Az eskü ellenére azonban, apja halála 
után Robert anyja elmondott mindent, s ekkor történt az, hogy felvállalta saját 
örökségét. Mivel apja már nem volt az élők sorában, nagynénje, Lucy tanitotta 
meg őt az ősi hit alapjaira.

A  hatvanas  évek  elején  Cochrane  megalapitotta  második  covenjét.  Tagokat 
keresvén hirdetést helyezett el a  Manchester Guardian újságban, melyben azt 
irta, hogy bárki, akit érdekel  Robert Graves White Goddess  ("Fehér Istennő") 
cimű könyve,  vegye fel  vele a  kapcsolatot;  hamarosan választ  is  kapott  egy 
iskolai tanitótól, bizonyos  Ronald Milland White-tól, aki bemutatta őt  George 
Arthur  Stannardnak,  ki  egy  fogadóiroda  tulajdonosa  volt  London 
belvárosában.  White  és  Stannard  csatlakozott  a  covenhez,  utóbbi  az  Idéző 
szerepét  töltötte  be.  A  későbbi  Szűz,  Shani  Oates ezt  mondta  róla:  "Mint 
bármely  más  igazi  mesterember,  képes  volt  arra,  hogy  a  durva  anyagot 
mágikus szintézissé olvassza egybe, csodálatos rendszert hozván létre, mely 
egyszerre igaz és gyönyörű."

A Tubal  Cain Klán az Agancsos  Istent és a  Sorsot  tisztelte  istenpárként,  ez 
utóbbit a Sápadt Arcú Istennő, Hekaté alakjában. Az Istennőt a Fehér Istennő 
néven is tisztelték; a terminust természetesen Robert Graves könyve ihlette. 
Az  Istent  a  tűzzel,  az  alvilággal  és  az  idővel  kapcsolták  össze,  és  úgy 
jellemezték,  mint  "a  tűz,  a  mesterség,  az  alacsonyabb  rendű  mágia,  a 
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termékenység  és  a  halál  kecske-istene".  Az  Istent  számos  más  néven  és 
alakban  is  tisztelték,  igy  Tubal  Cain,  Bran,  Wayland  és  Herné  formájában. 
Cochrane tradiciója szerint az istenpár egy gyermeket is nemzett, az Agancsos 
Gyermeket, ki nem más, mint a fiatal napisten.

Cochrane tradiciójában minden coventag fekete, csuklyás köpenyt hordott a 
rituálékon. Fő eszközeik: egy rituális tőr, egy bot (melynek neve "stang"), egy 
kehely,  egy  kő  (melyet  a  tőr  élesitésére  használtak),  és  egy  rituális  közél,  
melyet  a  derekukon  hordtak.  Cochrane  sosem  használt  Árnyak  Könyvét, 
rituáléin a spontaenitás volt a jellemző.

A nyilvánosság először  1963.  novemberében ismerte  meg Robert  Cochrane 
nevét,  amikor  a  Psychic  News cimű  újságban  megjelentetett  egy  cikket  "A 
valódi  boszorkányság  védelme"  cimmel.  Ebben  a  cikkben  körvonalazta 
hitrendszerét, és felvázolta az örökletes vonalat, melyből származott.

1964-ben további tagok csatlakoztak, 
közöttük Evan John Jones, ki később a 
pogányság  és  boszorkányság 
témájában több könyvet  is  irt.  Jones 
Jane-en  keresztül  ismerkedett  meg 
Cochrane-nel,  mivel  mindketten 
ugyanannál a cégnél dolgoztak.

Barátja  és  levelezőtársa,  a 
ceremoniális  mágus  és  kabbalista 
William  G.  Gray bemutatta  őt  John 
Mathnak,  egy  gyakorló 
boszorkánynak,  aki  egyébként 
Gainsborough grófjának fia volt. Math 
szintén  csatlakozott  a  Klánhoz,  és 
felkérte néhány újságcikk megirására 
a  Pentagram magazin  számára, 
melyet  a  Boszorkányság  Kutató  
Szövetség (WRA)  adott  ki,  s  melyet 
Math  Sybil Leekkel, egy ismert, angol 

boszorkánnyal, asztrológussal és iróval közösen alapitott.

Cochrane  1964-ben  találkozott  Gardner  frissen  lemondott  főpapnőjével, 
Doreen  Valientével,  aki  szintén  csatlakozott  a  Klánhoz.  A  coven  rituáléit 
eredetileg vagy Cochrane-ék házában, vagy a közeli Burnham Beeches nevű 
erdőségben tartotta. Miután Cochrane és Doreen találkozott, a South Downs 
dombokon is tartottak rituálékat, melyek után gyakran töltötték az éjszakát 
Doreen közeli, Brightonban lévő házában.

Doreen később azt nyilatkozta, hogy Cochrane "sokkal inkább hitt abban, hogy 
közel kell  kerülniük a természethez,  mint néhány Gardneriánus boszorkány 
látszott  úgy  vélni  abban  az  időben".  Az  is  tetszett  neki,  hogy  Cochrane 
szemmel  láthatóan  nem  törekedett  nagy  nyilvánosságra.  Később  azonban 
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kiábrándult,  (főleg  Cochrane  állandó  gűnyolódása  másokon,  és  önnön 
rendszerének  mindenek  felett  való  magasztalása  taszitotta),  és  elhagyta  a 
Klánt.

Doreen  kiválása  után  Cochrane  szeretőre  tett  szert  egyik  új  coventagja 
személyében, és nem törődött vele,  hogy felesége, Jane hamarosan mindent 
megtudott.  1966.  májusában  Jane  elhagyta  férjét,  meginditotta  a  válási 
procedúrát, és azt fontolgatta, hogy halált hozó mágiát küld volt párjára. Jane 
nélkül a coven hamarosan szemmel láthatóan kezdett szétesni.

1965.  decemberétól  1966.  áprilisáig  Cochrane kiterjedt  levelezést  folytatott 
egy  amerikai  boszorkánnyal,  akit  Joe  Wilsonnak hivtak.  Wilson új  tradiciót 
alapitott, az 1734 elnevezésű rendszert, melynek tanai nagy részét Ruth Wynn 
Owen és Robert Cochrane tanitásai révén foglalta rendszerbe.

Az 1734-es szám jelentését Doreen Valiente magyarázta meg a The Rebirth of  
Witchcraft ("A boszorkányság újjászületése") cimű könyvében. Valiente szerint 
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Cochrane  egy  amerikai  boszorkánynak,  egy  bizonyos  Justine  Glass-nak  egy 
réztálról készült fotót ajándékozott,  melyre az 1724 számok voltak vésve. A 
fotót  a  nő  készülő  könyvéhez  adományozta,  mely  1965-ben  meg  is  jelent 
Witchcraft, the Sixth Sense - and Us ("Boszorkányság, a hatodik érzék - és mi") 
cimmel. Cochrane azt mondta Glass-nak, hogy a kép egy boszorkány rituális  
tálját ábrázolja, mely a családja birtokában volt sok száz éve. Valiente azonban 
azt is hozzátette, hogy mindez hazugság volt, hiszen ezt a tálat ő maga vette 
neki csak egy évvel azelőtt egy Brighton-i antikvitásban, hogy ezt használják 
egy rituálé során.

Robert  Cochrane önkezével  vetettt  véget életének 35 éves korában,  amikor 
belladonnával mérgezte meg magát a nyári napforduló napján. Halála körül a 
mail napig folynak a spekulációk, néhányan úgy vélik, öngyilkossága rituális 
önfeláldozás volt.

Michael  Howard szerint  Cochrane  "az  egyik  legfigyelmreméltóbb, 
legenigmatikusabb  és  legellentmondásosabb  alakja  volt  a  modern 
Boszorkányság  újjáéledésének".  Ethan  Doyle  White történész  azt  irta,  hogy 
Cochraine  egy  azóta  is  folyamatosan  bővülő  és  növekvő  örökséget  hagyott 
maga után.

A  Tubal  Cain  Klán  vezetői  tisztsége 
Cochraine  halála  után  Evan  John  Jones-ra 
szált,  aki  Doreen  Valiente  segitségével 
hamatosan megirta a Witchcraft, A Tradition  
Renewed ("Boszorkányság  -  a  megújult 
hagyomány")  cimű  könyvét,  melyben 
összefoglalta  a  Tubal  Cain  hagyományait. 
White  és Stannard külön utakra lépzek,  és 
megalapitották  a  The  Regency elnevezésű 
csoportot,  melynek  célja  szintén  Cochrane 
tanainak  megőrzése  volt.  A  csoport  1978-
ban feloszlott. Hasonlóképp Cochrane tanai 
inspritálták  a  Roebuck  elnevezésű  csoport 
munkásságát  is.  Jelenleg  az  1794  és  a 
Roebuck viszi tovább ezeket a tanokat, bár 
mára  már  sok  mindent  hozzáadtak  az 
eredeti  elképzelésekhez,  s  ennek 

következtében a két csoport mágikus hitvilága némiképp eltér.
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Interjú az Ordo Templi Orientis magyarországi képviselőivel

Nemrég hatalmas és meglepő fordulatot vett a magyar okkult élet. Egy olyan 
időszakban, amikor a vallásszabadség a múlté, amikor jó ezoterikus könyveket 
kizárólag az antikváriumban találhatunk csak, szinte a semmiből felbukkant a 
világ  egyik  leghitelesebb  mágikus  rendje,  az  Ordo  Templi  Orientis.  Ez 
természetesen  felkeltette  az  érdeklődésünket,  így  felvettük  velük  a 
kapcsolatot, hogy megtudjuk, kik voltak azok a bátor és nemes Mágusok, akik 
felvették a kesztyűt és árral szemben úszva hadat üzentek az eddigi status 
quonak? 
A  Bahlasti  Ompehda Tábor három alapítójából ketten, a Tábor Mestere és a 
Titkár  vállalta  az  interjút.  Mindketten  fiatalok,   minden  szavukból  süt  a 
lelkesedés,  a  szemük  csillog,  kicsit  mintha  nem  teljesen  hinnék  el,  hogy 
valóban sikerült  az  a  hatalmas tett,  amit  véghez vittek.  A  Mester,  Bereczki 
Róbert szelíd szavú, csendes,  mégis süt belőle az erő,  látszik,  hogy minden 
mondatot alaposan átgondol, mielőtt válaszolna; Alasthoth Stormking hangos, 
bátor  kiállású,  fürge  eszű,  lobbanékony,  a  vad  filozófus  archetípusa.  Két 
teljesen  különböző  ember,  mégis  érezhető,  hogy  hatalmas  harmónia  van 
köztük. 

Árnyak: Kérlek, meséljetek egy kicsit az Ordo Templi Orientisről!
Bereczki  Róbert:   Az  Ordo  Templi  Orientis  egy  Univerzális  Testvériség, 
magyar  nyelvre  lefordítva  a  Kelet  Templomának  Rendje-t,  vagy  Keleti 
Templomosok Rendjét jelenti. Az O.T.O. volt a Régi Eon nagy rendjei közül az,  
aki  elfogadta a Törvény Könyvét,  melyet  1904-ben Aleister  Crowley kapott 
meg. 
Alasthoth  Stormking:   Az  O.T.O.  egy  nagyjából  800  évvel  ezelőttre 
visszavezethető, elsősorban gnosztikus és templomos rend, ami az első rend 
volt a régi Eón rendjei között, ami elfogadta a Liber AL vel Legist, a Thelema 
központi  szent könyvét,  egy kinyilatkoztatást,  amit  Aleister Crowley kapott 
meg 1904-ben egy magát Aiwass-nak megnevező lénytől.
Az Ordo Templi Orientis a jelen formáját a huszadik század elején nyerte el, 
amikor  Theodor  Reuss  vezetése  alatt  összefogták  a  földön  fellelhető  ősi 
beavató rendek tudását és struktúralizálták azokat , hogy a misztikus tudás 
egy  szervezet  védjegye  alatt  legyen továbbörökítve  az  emberiség  fejlődése 
céljából.  A  rend  rendelkezik  egy beavató  iskolával,  minek neve  M.’.M.’.M.’.  – 
Magica Mystica Materia, ami egy a Thelema filozófiájára átdolgozott kőműves 
beavatási  rendszer.  Az  O.T.O.  gyakorlatilag  megvásárolta  a  kőművesség 
beavatási fokozatait és átdolgozta egy új misztikus és ezoterikus szemléletre, 
ami passzol az Új Eón szimbolikájára. Mit jelent ez? Nagyjából annyit, hogy 
elsősorban  a  Liber  AL  vel  Legisben  és  Crowley  Vision  and  The  Voice  c. 
művében  fellehető  szimbolikán  alapulnak  a  misztériumaink,  továbbá  az 
klasszikus  kőművességgel  ellentétben mi nem követeljük,  hogy egy tagunk 
kizárólag O.T.O. tag legyen és továbbá hozzánk nők is csatlakozhatnak, sőt, mi 
több: nagyon előkelő szerepet töltenek el a rituálék során.

Á.: Mi az a Thelema? 
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B.R.: A Thelema görög eredetű szó, Akarat-ot jelent, a személy igazi,  Valódi 
Akaratát.  Szent  könyve  a  Törvény  Könyve,  a  Liber  AL  vel  Legis,  melynek 
központi üzenete: „Tégy amit akarsz”. 
A.S.: Ez a görög szó azt jelenti Akarat. Az egész misztikus-filozófiai rendszer 
az egyéni emberi Akarat egismerése köré csoportosul. Úgy is hívjuk, hogy a 
Szabadság Törvénye, ami ennyi: Tégy, amit Akarsz. – Ámbár ezt mindenki saját 
erejéből érheti csak el és értheti csak meg.
Én mindig úgy gondoltam, még kisgyerek koromban is, hogy van valami, ami 
elnyom minket, hogy senki nem lehet igazán az, aki (vagy ami) szeretne lenni. 
Amikor megtaláltam a Thelemát, akkor nyilallt belém az érzés, hogy talán ez a 
kulcs  ahhoz,  hogy  szabad  legyek,  megvilágosodjak  anélkül,  hogy  egy 
kolostorba  kéne  vonulnom  egy  hegy  tetejére.  Azóta  pedig  mindig  igazolta 
magát a rendszer.  Persze nagy munka van benne, nem csak nekem, hanem 
mindenkinek, aki ezt választja. De maga Crowley is ezt írta: „Szegények azok a 
gyerekek, akik abban a szabadságban alszanak, amit apáik vívtak ki számukra. 
[..]  Rengeteg  csatában  kell  megnyerned  a  szabadságodat  önmagadnak.”  Ez 
ilyen dolog. Sok ember ilyenkor ijed meg, hogy „hú, ezért tenni is kell?”. Sajnos 
senki nem végezheti el senki helyett ezt a Munkát. Ez nem az a Munka. De 
egyébként nincs is fogalma arról annak, aki nem érez rá zsigeri vágyat, hogy 
milyen is ez. Az én véleményem az, hogy annak ellenére, hogy általában nehéz, 
sokkal  élvezetesebb  így,  mintha  ajándékba  kapnám.   Egyébként  én  már 
egyáltalán nem találom annyira nehéznek, mint amikor egyedül jártam ezt az 
utat, mert az O.T.O. misztériumai nagyon inspiratívak és segítenek elkerülni a 
misztikus út csapdáit, hiszen átadják az ehhez szükséges szimbolikus tudást. 
Voltaképpen erről szól egy hermetikus beavató iskola.

Á.: Ki volt Aleister Crowley?
B.R.: Szerintem a legmegosztóbb 
személy,  aki  valaha  is  élt  a 
földön. Hatalmas zseni, költő, író. 
Ő volt az, akinek tollából a Liber 
AL  vel  Legis  megszületett,  aki 
megkapta a Törvény Könyvét.
A.S.: Erre a kérdésre talán annál 
is nehezebb válaszolni, mint arra, 
hogy  „mi  a  Thelema?”.  Próféta, 
polihisztor,  az  első  ember,  aki 
megmászta  a  K2-t,  ceremoniális 
mágus,  a  „világ  leggonoszabb 
embere” vagy maga a fenevad, az 
Új  Eón  emberének  Archetípusa, 
aki  rendelkezik  a  legjobb  és 
legrosszabb  emberi 
tulajdonságokkal,  író,  költő, 
vadember,  filozófus.  A 
személyiségének  rengeteg 
aspektusa volt, magát is rengeteg 
néven  hívta,  hogy  elkülönítse 
ezeket  a  személyiségeket.  Egy 
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zseni volt szerintem. Az az ember, akinek hatása egyaránt hatott a vallásra, 
miszticizmusra,  kultúrára,  filozófiára,  tudományokra,  egyszóval  mindenre, 
amit  ismerünk  és  nem  ismerünk  a  huszadik  századból,  rengeteg  mindent 
megjósolt Aiwass-on keresztül vagy inkább Aiwass rajta keresztül. Zseni volt 
az Öreg. Annyi biztos.

Á.:  Van közötök a sátánizmushoz?
B.R.: Nem, nincs.
A.S.: Tudom, hogy most sok embernek fogok csalódást okozni, de számunkra 
nincs ennek a kérdésnek értelme, de bővebben válaszolva: Az O.T.O. , sem a 
világ  bármely vaamirevaló  thelemita  szervezet  nem vallja,  nem is  vallhatja 
magát  Sátánistának.  Thelemiták  vagyunk,  a  vallási  és  személyi  önkifejezés 
thelemita alapelvét támogatjuk, a megszabadulást a társadalmi elnyomás és a 
babonák  alól,  és  egy  olyan  világnézet  kialakítását,  mely  az  emberiség 
Univerzális Testvériségének ősi gondolatát hivatott megvalósítani.

Á.:  Hasonlít ez a Wiccához? Van valami kapcsolat?
B.R.: A Wicca egy vallás, a Thelema pedig kinek vallás, kinek filozófia, nekem 
személy  szerint  vallás.  A  kapcsolat  a  Wicca  és  a  Thelema  között  Gardner 
személyében lelhető fel, aki személyesen ismerte Crowleyt.
A.S.: Igen, van. Gerard ismerte Crowley-t személyesen, ezen felül a klasszikus 
szabadkőműves  misztériumoknak  is  beavatottja  volt,  Crowley  segített  neki 
megalkotni a Wicca misztériumokat.

Á.:  Ti hogyan kerültetek kapcsolatba a Thelemával?
B.R.: Részemről a történet nagyon messzire nyúlik vissza. 13 évesen történt 
valami, aminek hatására 14 évesen megkeresztelkedtem, saját akaratból. Az 
idő  teltével  rájöttem,  hogy  a  tudásszomjamat  a  kereszténység  nem  tudja 
csillapítani,  sőt.  2005-ben Az Ain Soph Mágia Akadémián kezdtem tanulni, 
ahol Osara és Saddie LaMort voltak a fő tanítóim, a Tőlük kapott tudás vitt  
előrébb. Kedvenc témám az egyiptomi mágia, a kabbala és Aleister Crowley 
munkássága volt. Az Osara és Saddie LaMort által írt  Fenevad Mágiája című 
könyv olvasása közben szembesültem azzal,  hogy igen,  a Thelema az,  amit 
mindig is kerestem.
A.S.: Nagyjából  hat  évvel  ezelőtt  ezoterikus  vagy  okkult  csoportok  után 
kutattam  az  országban,  így  megismerkedtem  pár  Wicca  csoporttal  is.  A 
Berkano nyílt Litha rituáléján választhattam magamnak egy ajándék könyvet. 
Ez  a  könyv a  Fenevad Mágiája  volt  Saddie  és  Osara  LaMort  ujjpercei  által 
gépelve. Abból. Azóta vágytam arra, hogy legyen ilyen is az országban, mert 
zsigereimben éreztem, hogy erre még szükség van itt is. Végül alapító tagja 
lettem a Bahlasti  Ompehda Campnek,  ami a magyar történelemben az első 
Ordo Templi Orientis helyi szervezet. Thelemita csoport az volt egyébként, de 
nagyjából 5-6 évvel ezelőtt, amikor tudomást szereztem róla, szétszéledtek.

Á.:  És az Ordo Templi Orientissel?
B.R.: 2013  augusztusában  ismerkedtem  meg  Alasthoth-al  és  Elriccel,  ami 
sorsfordító volt az életemben. 2013 októberében részt vettem velük életem 
első Gnostic Mass-én Zágrábban és elindult a „lavina”, nem volt kérdés, hogy 
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merre tovább. Majd jöttek az avatások, szintén Zágrábban és ez így fog menni 
a  továbbiakban  is.  Miután  megszereztük  a  jogot,  hogy  hivatalos  O.T.O. 
csoportot  alapíthassunk,  létrehoztuk  a  Bahlasti  Ompehda  Camp-et,  amiért 
végtelenül hálás vagyok Nekik.
A.S.:  Nagyjából egy másfél éves folyamat volt az, ami teljes egészében erről 
szólt. Pont azokkal az emberekkel hozott össze a sors, akik közelebb hoztak a 
dologhoz  egy  kicsit  –  ezért  mindig  hálás  leszek  nekik.  Addig  önállóan 
gyakoroltam a Thelema gyakorlatait. Aztán, ki gondolta volna, a facebookon 
keresztül léptünk velük kapcsolatba. Először a Nemzetközi Csoporttal, aztán 
egy horvát Páhollyal, majd kimentünk részt venni a Gnostic Mass-en. Eben az 
időben már ismertem az egyik tagunkat, Elric-et, majd nem sokkal később a 
Róberttel is megismerkedtünk és így hárman mentünk Minerval avatásra.   

Á.:  Mikor alapult meg a magyar csoport hivatalosan?
B.R.: 2014. áprilisában

Á.:  Milyen kapcsolatban vagytok a nemzetközi szervezettel?
A.S.: Mi, magyarok a International Headquarters – Nemzetközi Központ alá 
tartozunk,  ebből  kifolyólag  bizonyos  kérdésekben  elszámolással  tartozunk 
nekik.

Á.:  Mit csinál egy O.T.O. Tábor? 
B.R.:  A  fő  feladat  a  Minerval  avatások  szervezése  Budapesten,  ezen  felül 
workshopok tartása.
A.S.:  Elsődleges  célja  az,  hogy  biztosítsa  a  Minerval  avatások  feltételeit  és 
körülményeit  az  országban.  Ezen  felül  készülünk  belső  képzéseket, 
előadásokat tartani. Ezek sajnos nem lehetnek nyilvánosak. A jövőben viszont 
igyekszünk majd minden feltételt előteremteni arra is, hogy gyakorolhassuk 
havi rendszerességgel a Gnostic Mass nevű rituálét, ami a Liber AL vel Legis 
ritualizált változata, a Thelema misztériumainak egészét tartalmazza – igaz, 
magyarázat nélkül. Ez nyilvános, tehát nem csak tagok vehetnek rajta részt, 
hanem bárki, aki jelentkezik arra, hogy meg szeretné nézni.

Á.:  Merre fejlődtök tovább?
B.R.: Szeretnénk  eljutni  oda,  hogy  Magyarországon  is  létrejöjjön  az  első 
Gnostic Mass, és amint biztosítva lesznek a feltételek, Oázissá fejlődjünk. Az 
Oázis legkorábban 2016-ban valósulhat meg. 
A.S.:2016 lesz az év, amikor legkorábban lesz esélyünk Oazissá fejlődni, ez azt 
jelenti,  hogy  a  Minerval(0°)-nál  magasabb  fokozatokra  is  tudunk  majd 
beavatást nyújtani, ezen felül a megnövekedett létszámmal, sokkal szélesebb 
körű spirituális vagy ezoterikus képzést fog képes nyújtani.

Á.:  Miben fog különbözni, ha Oázis, majd Páholy lesztek?
B.R.:  Különböző  feltételei  vannak,  hogy  Oázis  vagy  Páholy  jöhessen  létre, 
minél nagyobb egy csoport, annál több a lehetőség a tagok és az érdeklődők 
felé, mind az avatások, mind workshopok területén.
A.S.:  Legyen  elég  annyi  egyelőre,  hogy  nagyobb  létszám,  szélesebb  körű 
képzések, a napforduló és napéjegyenlőségi fesztiválok, rituálék, mágia.  
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Á.:  Mekkora az érdeklődés Magyarországon az O.T.O. iránt?
B.R.: A legnagyobb örömmel mondhaton, hogy egyre nagyobb.
A.S.:  Annak ellenére, hogy másfél hónapja létezünk, folyamatosan növekszik. 
Minden  hétre  jut  egy  jelentkező  vagy  érdeklődő.  Személy  szerint 
meglepődtem rajta, hogy ilyen hamar megindult itt valami.

Á.:  Van még valamit, amit szeretnétek megosztani az olvasókkal?
BR:  Igen.  Tégy  amit  akarsz  lesz  a  Törvény  egésze.  Szerelem  a  törvény, 
szerelem az akarat alatt.

Árnyak 2014. Litha - XIV. évfolyam 4. szám



Lusmore története

Egyszer régen élt egy kicsi, púpos ember a hegyek lábánál, akit Lusmore-nak 
hívtak. A legtöbb ember eléggé félt tőle. Nagy tudása volt a gyógynövények és 
a varázslatok terén, de megélhetését gyékényfonásból szerezte.
Egy éjszaka a  régi  Knockgrafton árka mentén sétált  haza,  és  kimerülvén a 
gyaloglásban, leült pihenni.
Egyszer csak egy földöntúli  dallam erőteljes  sorai  kúsztak Lusmore fülébe,  ő  
hallgatta,  és  azt  gondolta,  hogy  még soha nem hallott  ilyen  elragadó  zenét  
azelőtt. Olyan volt, mintha a hang sok hangból állt volna össze eggyé, ahogyan  
keveredtek és kiegészítették egymást, de mintha különböző nyelveken énekeltek  
volna. A dal így szólt:
Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort, majd egy pillanatnyi  
szünet, és a  dallam újra kezdődött.
Lusmore  figyelmesen  hallgatta,  még  a  lélegzetét  is  visszafojtotta,  nehogy  a  
legkisebb hangot is elmulassza. Világosan érzékelte, hogy az éneklés az árokból  
jött, és bár elsőre nagyon elbűvölte, hamarosan azonban kezdte megunni, hogy  
ugyanazt éneklik újra és újra változtatás nélkül, így élve a szünettel, amikor a  
Da Luan, Da Mort, már el lett énekelve háromszor, ő csatlakozott a dallamhoz,  
és  kiegészítette  az  Augus  Da Cadine szavakkal,  majd folytatta  az  éneklést  a  
hangokkal  együtt  az  árokparton,  Da Luan,  Da Mort,  majd miután a  dallam  
befejeződött hozzáénekelte: Augus Da Cadine.
Knockgrafton  tündérei  –  miután  a  dal  volt  a  tündér  dallam  volt  -,  amikor  
meghallották  ezt  a  kiegészítést  a  dalukhoz,  annyira  örültek,  hogy  úgy  
határoztak, hogy a halandónak, akinek a zenei készségei messze meghaladja az  
övékét, azonnal köztük a helye, így a kis Lusmore-t a maguk közé vonták, olyan  
gyorsan, mint a forgószél.
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Nagyszerű volt az a látvány, ami a szeme elé tárult, ahogy körbe-körbe forgott,  
egy  szalmaszál  könnyűségével,  míg  a  legédesebb  zene  tartotta  mozgásban.  
Ezután a zenészek elé került, akik a legnagyobb megtiszteltetéssel adóztak neki,  
a  leghatalmasabb  zenésznek  nevezték,  a  szolgáinak  nevezték  magukat,  
megígérték, hogy teljesítik szíve minden vágyát, és nagy szeretettel üdvözölték,  
és röviden, úgy ünnepelték, mintha ő lett volna az első ember a földön.

Ezek után Lusmore látta, hogy a tündérek nagyon tanakodnak egymás között,  
és  minden  udvariasság  ellenére  kezdett  nagyon  megijedni,  amíg  az  egyik  
kilépett a többi közül, odament hozzá, és így szólt:

“Lusmore Lusmore!
Doubt not, nor deplore,
For the hump which you bore
On your back is no more;
Look down on the floor,
And view it, Lusmore !”
 
(Lushmore, Lushmore, kicsi púpos, ne kételkedj, nincs határ
a púp, amit viseltél, nézz a földre, ott van már)

És a púp leesett a hátáról! Annyira boldog és izgatott lett, hogy elájult, és nem 
is ébredt fel reggelig. Amikor felébredt, a púp eltűnt, és ő fel tudta ölteni azt az 
új,  finom öltözet ruhát, amit a  tündérek készítettek oda neki.  Ahogy sétált 
haza,  mindenkit  meg  kellett  győzni,  akivel  találkozott,  hogy  valóban  őt, 
Lusmore-t látják! Természetesen ez a hír elterjedt egész Írországban. Egy nap 
egy öregasszony jött a házába, és azt mondta neki, hogy a fia elmondta neki a  
pletykát,  mivel  ő  is  púpos  volt,  és  ő  is  szeretett  volna  megszabadulni  a 
púpjától.  Mondaná  el  neki,  hogy  ő  hogyan  szabadult  meg  tőle?  Lusmore 
boldogan elmagyarázta, majd az útjára bocsájtotta az asszonyt.

Az asszony hazatért, és elment a fiához megosztani vele  Lusmore történetét. 
A fiú neve Jack Madden volt, és úgy volt ismert, mint a "szeszélyes és ravasz 
lény születésétől fogva".
Jack Madden így hát elment Knockgraftonba és várt.

Nem is kellett sokáig ott ülnie, amikor meghallotta a dallamot  az árokból, és  
sokkal  édesebb volt,  mint  korábban,  mivel  a  tündérek úgy énekelték ,  ahogy  
Lushmore írta át a zenéjüket, és a dal így ismétlődött: , Da Luan , Da Mort , Da  
Luan , Da Mort , Da Luan , Da Mort , Augus Da Cadine ,  megállás nélkül. Jack  
Madden , aki gyorsan meg akart szabadulni a púpjától,  nem is gondolt arra,  
hogy  megvárja,  amíg  a  tündérek  befejezik,  vagy  kivárja  a  lehetőséget,  hogy  
szebbé tegye a dallamot,  ahogyan Lushmore tette,  így miután több mint hét  
alkalommal megállás nélkül hallotta őket énekelni, belebődölt az énekbe , nem  
törődve a dallammal, vagy hogy hogyan szőheti bele szavait tetszetősen, „Augus  
Da Cadine , Augus Da Héna” gondolta, hogy ha egy nap jó volt , kettő még jobb  
lesz, és hogy ha Lusmore volt egy új rend ruhát kapott a tündérektől, neki majd  
kettő jár.
Alighogy a szavak elhagyták az ajkait, felkapta és az árokba lökte a csodálatos  
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erő,  és  a  tündérek  jöttek  és  gyülekeztek  körülötte  nagy haraggal,  visítva,  és  
sikoltozva,  és  kiabálták:  "Ki  rontotta  el  a  dallamot?  Ki  rontotta  el  a  
dallamunkat? ", és egy odalépett hozzá, megelőzve a többit, és azt mondta:

“Jack Madden! Jack Madden
Your words came so bad in
The tune we felt glad in ;-
This castle you’re had in,
That your life we may sadden
Here’s two humps for Jack Madden!”

(Jack Medden, Jack Medden, miben eddig gyönyörködtünk, elrontottad a dalunk,
ezután te szomorkodjál, mivel miránk nem gondoltál, kettő púpot od'adunk!)

És húsz a legerősebb tündérek közül odahozta Lusmore púpját, és szegény Jack  
hátára tette a sajátja tetejébe, ahol olyan szilárdan rögzült, mintha a valaha élt  
legjobb  ács  odaszögezte  volna  oda.   Ezután  kirúgták  őt  a  tündérvárból,  és  
reggel, amikor Jack Madden anyja és a szomszédasszonya jött, hogy megnézze  
mi történt a gyermekével, félholtan találták, az árok alján fekve, a másik púppal  
a sajátján. Nos, az biztos, hogy ők néznek egymásra! de féltek mondani bármit  
is, nehogy az ő hátukra is kerüljön egy púp valami úton-módon. Hazavitték a  
szerencsétlen  Jack  Maddent  magukkal  levertséggel  a  szívükben,  és  a  hosszú  
úton ők is  nyögtek a második púp súlya alatt.  Jacket nagyon kifárasztotta a  
hosszú út, nem sokkal később meghalt, de azt mondják, a súlyos átkot mondott  
mindenkire, aki ezután kiül az árokpartra tündér zenét hallgatni.

Tehát, ha véletlenül ráakadsz a tündérnépre a nyári napfordulón, ne feledd, 
hogy  légy  óvatos  és  tisztelettel  kezeld  őket.  Előfordulhat,  hogy  egy  nagy 
jutalomban lesz részed, de az is lehet, hogy ha elkövetsz egy baklövést, akkor 
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nagyon  megbüntetnek.  Igazság  szerint  érdemes  megpróbálni  elkerülni  az 
egészet....  Elégnek kellene lenni  minden ember  számára,  hogy csak a  saját 
fajtájával húzzon ujjat... :)

A fordítás az alábbi helyen található történetről készült:

http://www.thepaganhousehold.com/pagan_hearth/sage_scourge/queimada
-for-litha/     

Fordította: Adri
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A hókuszpókusz eredete

Mindenki ismeri ezt a kifejezést, ugye? Tudjuk, hogy honnan jön és mit takar?

A  Pallasz  Nagylexikona szerint  szemfényvesztők  azon  formulája,  melyet 
mutatványaik közben elmondanak. A magyar nyelv történeti etimológiája sem 
tudja  biztosan  meghatározni  eredetét:  “végső  forrása  számos  szellemes 
megfejtési kísérlet ellenére sincs tisztázva, talán varázsmondásként használt, 
önmagukban  értelmetlen,  eredeti  alakjukból  kiforgatott  latin  szavakból 
keletkezett”.

Mi  is  tehát  ez  a  kifejezés,  amit 
mindenki  ismer,  de  senki  sem 
tudja  pontosan,  mit  jelent?  Az 
Oxfordi  Angol  Szótár  szerint  a 
hocus  pocus egy  pszeudo-latin 
kifejezés  származéka:  pax  max 
Deus  adimax, ezt  a  formulát 
bűvészek  használták.  Mások  úgy 
vélik,  hogy  a  római  katolikus 
liturgiűból, a szentségek vételekor 
elmondott  szöveg  egy  eltorzított 
részlete, esetleg paródiája (Hoc es  
corpus meum –  Ez az én testem). 
Ez  a  magyarázat  egészen  az 
anglikán  egyházi  főméltóságig, 
John Tillotson-ig vezethető vissza, 
aki  1694-ben  írta  a  következő 
szavakat:  “Minden  valószínűség 
szerint a hocus pocus közönséges, 
bűvészkedő  szavai  semmi  mások, 
mint a hoc est corpus eltorzítása”. 

Ez  utóbbi  elméletet  látszik 
alátámasztani az az érdekesség is, hogy Hollandiában a Hocus pocus szavak 
általában a pilatus pas kiegészítést kapják, s erről úgy tartják a helyiek, hogy a 
hagyományos katolikus rituálé poszt-református paródiája; a  Hoc est corpus 
kifejezés  összeöltve  a  krédóval  (sub  Pontio  Pilato  passus  et  sepultus  est  – 
Poncius  Pilátus  alatt  szenvedett  és  temettetett  el).  Hasonlóképp 
Skandináviában a  fillokus szavakkal  egészül  ki,  mely  feltehetőleg  a  filloque  
kifelezés torzulása a Níceai Zsinatról, s jelentése “és a Fiútól”. Oroszországban 
egy másféle írásmódja ismeretes, ott filipokus-nak tudják ezt a szót.

De  létezik  olyan  elmélet  is,  mely  a  hókuszpókuszt  egy  északi  népi  mágus,  
Ochus  Bochus  nevének  tortulásaként  értelmezi;  ennek  támogatója  például 
Sharon  Turner,  ki  Az  angolszászok  történelme  című  munkájában  említette 
ezen feltételezést. Ochus Bochus, más néven Oker Boker démoni, gonosz lény 
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volt  a  mítosz  szerint,  ki  az  erdő  mélyén  élt.  Érdemes  ehhez  még  azt  is 
hozzátenni, hogy a Tudor-kori Angliában számos olyan mutatványos és bűvész 
lépett fel, kik az Ochus Bochus álnéven szórakoztatták a közönséget.

1634-ben  Angilában  kiadtak  egy 
könyvet is,  melynek címe  Hocus Pocus  
Junior  volt,  s  kezdő bűvészek számára 
tartalmazott instrukciókat. 

I.  Jakab  uralkodása  idején  élt  a  király 
udvarában  egy  mutatványos,  kiről 
Thomas  Ady 1656-ban,  a  Gyertya  a  
sötétben:  avagy  egy  értekezés  a  
boszorkányok  természetéről  és  a  
boszorkányságról című művében így írt: 
“Beszélni fogok egy férfiról... ki magát A 
Király  Őfelsége  legkiválóbb 
hókuszpókuszának hívatá, s így nevezék 
őt, mivel minden trükkje bemutatásinál 
azt  mondá:  Hocus  pocus  tonus, 
talontus,  vade  celeriter  jubeo,  mely 
szavak sötét  nyugalma arra való,  hogy 
elvakítaná  a  nézőket,  s  hogy  trükkjét 
véghezvihetné  annak  felfedezése 
nélkül”.

Egy  tizenötödik  századi  német  zsidő  kéziratban  pedig  a  következőeket 
olvashatjuk:  “az  egyik  inkantáció....  tartalmazza  az  Akos  Pakos  neveket”.  A 
nyelvészek általában úgy tartják, ez a legkorábbi megjelenése a mi titkozatos 
hókuszpókuszunknak.

Úgy tartják egyébként, a hocus a forrása egy mai is használt angol szónak, ez a 
hoax. Jelentése “félrevezetés, álhír, hamisítvány”.

Láthatjuk tehát,  a hókuszpókusznak bizony semmi köze semmilyen komoly, 
okkult tevékenységhez. Azért jól jön, ha tudjuk, mi ez, és honnan származik, 
nem igaz?
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C. G. Jung okkult világa – 1. rész

1944. február 11-én a 68 éves Carl Gustav 
Jung – akkoriban a világ legismertebb, élő 
pszichológus szaktekintélye – elcsúszott a 
jégen  és  szárkapocscsont-törése  lett.  Tíz 
nappal később a kórházban szívinfarktust 
kapott,  melyet  a  mozdulatlanságra 
kárhoztatott lába miatti kialakult embólia 
okozott.  Miután  oxigénnel  és  kámforral 
kezelték, elvesztette az eszméletét s valami 
olyasféle  tapasztalatra  tett  szert,  melyet 
ma  halálközeli  vagy  testenkívüli 
élménynek  nevezünk.  Ezer  mérfölddel  a 
Föld  felett  lebegve  találta  magát. 
Tengereket  és  kontinenseket  látott 
ragyogó  kék  fényben  fürdeni,  ki  tudta 
venni  a  Szahara  és  a  hófedte  Himalája 
körvonalait.  Dél  felé  fordulva  egy 
hatalmas, fekete monolitot pillantott meg. 
Valamiféle  templomnak  látszott,  és  a 

bejáratnál meglátott egy hindut lótuszülésben. A templomon belül számtalan 
gyertya  égett,  és  Jung érezte,  ahogy a  “földi  lét  minden érzékcsalódásától” 
megfosztódik a lelke. Nem volt túl kellemes élmény, ő ezt úgy fogalmazta meg, 
hogy  nem  maradt  belőle  semmi  más,  csak  egy  “Jung-esszencia”,  lényének 
központi magja.

Tudta,  hogy  a  templomon  belül  választ  kap  léte  misztériumával  és  élete 
céljával kapcsolatos minden kérdésre. Éppen belépni készült, mikor meglátta, 
hogy  messze  távol,  Európában  felemelkedik  orvosának  képmása,  Kos 
királyának archetipikus külsejét viselve. Kos szigetén állt korábban a gyógyító 
görög  istenség,  Aszklépiosz  temploma.  Az  orcos  megszólította  Jungot; 
elmondta neki,  hogy távozása még időnek előtte való,  nagyon sokan várják 
visszatértét  és  ő,  a  Király  fogja  őt  hazajuttatni.  Jung  mérhetetlen 
csalódottságot  érzett  a  szavak  hallatán,  és  a  látomás  szinte  azonnal 
elenyészett. Hasonlóképp sokan másokhoz, akik a halál torkából tértek vissza, 
ő  is  vonakodást  érzett,  hogy ismét  az  élet  részese  legyen;  de leginkább az 
aggasztotta,  hogy  az  orvost  ebben  az  archetipikus  formában  látta 
megnyilvánulni.  Tudta,  hogy  ez  azt  jelenti,  az  orvos  feláldozta  saját  életét 
azért,  hogy  Jungot  megmenthesse.  1944.  április  4-én,  első  alkalommal 
szívrohama  óta,  Jung  felült  ágyában.  Ugyanazon  a  napon  az  orvos 
vérmérgezéssel ágynak esett, s néhány nappal később meg is halt.

Jungnak meggyőződése volt,  hogy nem puszta hallucinációt élt  át,  hanem a 
valóság egy látomását pillantotta meg. Az időn kívülre került, s ezen élmény 
kézzelfogható  hatást  gyakorolt  egész  életére.  Először  is,  depressziója  és 
pesszimizmusa, mely a II. Világháború idején eluralkodott rajta, véget ért. De 
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még más is történt. Hosszú karrierje során kollégáit, barátait és olvasóit sorra 
lenyűgőzte  azzal,  hogy  elsősorban  és  mindenekfelett  tudós  volt.  Szinte 
mantraként ismételgette mindenkinek, hogy ő nem misztikus, nem okkultista, 
nem  látnok;  ezen  klfejezésekkel  csupán  ellenzői  dobálóznak.  Most,  a  halál 
széléről visszatérve megelégedett azzal, hogy a benne élő tudós a hátsó ülésre 
szoruljon vissza élete hátralévő 17 évére. 

Bár Jung mindig hitt a “másik” világ valóságában, nagyon óvatos volt, és nem 
beszélt  nyíltan  senkinek  erről  az  elképzeléséről.  Most  az  átélt  látomások 
hatására  kevésbé  óvatossá  vált.  Úgy  tűnik,  komoly,  átalakító  erejű 
megtapasztalásban  volt  része,  melynek  hatására  a  világhíres  pszichológus 
érdeklődése, melyet eddig megtartott magának, most köztudottá vált. Repülő 
csészealjak, asztrológia, paraszichológia, alkímia, a “Vízöntő kor eljövetelének” 
proféciái  –  a  legkülönfélébb  írások  születtek  ezután  tollából.  Amennyiben 
karrierjét eddig azzal töltötte, hogy a miszticizmus és okkultizmus ráaggatott 
jelzőitől  megszabaduljon  –  melyek  eredetileg  Freuddal  való  szakítását  is 
okozták 1912-ben –, az 1940-es évek végére úgy tűnt, mintha feladta volna ezt 
a küzdelmet. A “Küsnacht-i Bölcs” és “Zürich Varázslómestere” megérkezett – 
ezeken a neveken emlegették Jungot élete utolsó évtizedében.

Már céloztam rá korábban, hogy Jung okkultizmussal való kapcsolata egészen 
a kezdetektől megvolt; szó szerint a DNS-ébe kódolva. Anyai nagyapja, Samuel 
Preiswerk tiszteletes azért tanulta meg a héber nyelvet, mert úgy vélte, hogy 
ezt beszélik a Mennyekben. Ez a nagyapa elfogadta a szellemek létezését is, 
olyannyira,  hogy  egy  széket  tartott  a  dolgozószobájában  elhunyt  első 
feleségének szelleme számára, aki gyakran meglátogatta őt. Jung anyja, Emilie 
Samuel nagypapának dolgozott, s az volt a feladata, hogy elzavarja a holtakat, 
akik  megpróbálták  eltéríteni  őt  feladatától,  miközben  a  templomi 
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szertartásokat végezte.

Emilie maga médiumi képességeket 
fejlesztett  ki  tinédzserévei  végére. 
Húszévesen 36 órára kómába esett; 
mikor  a  homlokához  egy  vörösen 
izzó  piszkavasat  érintettek, 
felébredt,  különböző  idegen 
nyelveken  beszélt  és  jóslatokat 
mondott. Emilie későbbi élete során 
többször is transzállapotba került, s 
ebben  az  állapotában  képes  volt 
kommunikálni  a  holtakkal. 
Feltehetőleg  kettős  személyisége  is 
volt;  Jung gyakran hallotta  őt  saját 
magával beszélgetni, s az egyik hang 
egyáltalán  nem  olyan  volt,  mint  a 
sajátja.

Hasonló  tünetek  a  kis  Jungon  is 
megjelentek.  Tizenkét  éves  korára 
gyakorlatilag  két  különböző  ember 
lakott  benne.  Ott  volt  a  szokásos, 
kisfiú  én,  és  még  valaki  más.  A 

“Másik”, ahogy Jung nevezte, egy 18. századi alak volt, kiemelkedő jellem, aki 
fehér parókát és csatos cipőt viselt, tekintélyes hintót hajtott és megvetéssel 
kezelte  a  kisfiút.  Nem  nehéz  arra  a  következtetésre  jutnunk,  hogy  Jung 
bizonyos  módon  úgy  érezte,  előző  életében  ő  maga  lehetett  ez  az  ember. 
Amikor látott egy nagyon régi, zöld kocsit, Jung megjegyezte, hogy ez bizony 
az ő idejéből való. A kollektív tudattalan, a szimbólumok és képek pszichikus 
tárháza,  melyről  úgy  vélte,  hogy  már  születésünktől  fogva  velünk  van, 
bizonyos értelemben egyfajta reinkarnációs tudás, s ismeretes, hogy Jung hitt 
a halál utáni élet lehetőségében. Nem sokkal apja halála után, 1896-ban, mikor 
Jung 21 éves volt, két álmot is látott, melyekben apja olyan élénken jelent meg, 
hogy felmerült benne a gondolat, esetleg lehetséges élet a halál után is. Egy 
másik, későbbi álomban Jung apja azt mondta a fiúnak, hogy fel akar készülni 
felesége érkezésére. Anyja ezután nem sokkal elhunyt. Évekkel később pedig, 
mikor nővére, Gertrude meghalt – nagyjából egy évtizeddel saját halálközeli 
élménye előtt – Jung a következőeket írta: “Ami a halál után történik, az oly 
kimondhatatlanul  dicsőséges,  hogy  saját  képzeletünk  és  érzékeink  még 
nagyjábóli elképzelés kiformálására sem elégségesek róla.”

Jung anyja legalább két, jól ismert paranormális tapasztalásnak volt részese, 
melyet  minden  életrajzi  könyv  megemlít.  Szobájában  tanulva  Carl  hirtelen 
hangos  csattanást  hallott  az  ebédlőből.  Berohant  és  ott  taláta  megrémült 
anyját. A kerek, diófa asztal a közepéig berepedt. A repedés egyetlen illesztést 
nem követett, a kemény fán keresztül futott. A fa száradása sem volt okolható 
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érte;  az  asztal  már  legalább  hetven  éves  volt,  s  aznap  az  időjárás  is 
meglehetősen nyirkos volt.  Jung azt gondolta:  “Ez aztán különös baleset”.  S 
mintha csak olvasott volna a gondolatai között, Emilie az ő “másik” hangján 
válaszolta: “Igen, igen, ez bizonyára jelent valamit.” Két héttel később történt a 
második  különös  eset.  Este  hazatérvén  Jung  teljes  felfordulásban  találta  a 
háziakat.  Egy  órával  korábban  hangos  zajt  hallottak,  ezúttal  egy  nagy 
szekrényből,  s  senki  sem  tudta,  mi  okozta.  Jung  megvizsgálta  a  szekrényt. 
Belül, ahol a kenyeret tartották, talált egy cipót és egy kenyérvágó kést. A kés 
több  darabra  tört  szét,  s  mindegyik  rész  takarosan  elrendezve  feküdt  a 
kenyereskosárban.  Mindenki  esküdözött,  hogy  a  szekrényt  aznap  nem 
nyitották ki. Mikor Jung elvitte a kést egy köszörűshöz, az azt mondta, hogy 
nem volt hiba az acélban, és hogy valaki csak szándékosan törhette darabokra. 
Jung  egész  élete  hátralevő  részében  megtartotta  a  széttört  kést,  s  évekkel 
később  még  egy  fotót  is  küldött  róla  J.B.  Rhine-nak,  kit  sokan  a  modern 
parapszichológia atyjának tekintenek.

Folytatása következik.
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