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K be vésett mágia  - 3. résző

Sorozatunkban  ismert  és  kevésbé  ismert  írásos  tárgyi  emlékekről  szeretnénk 
néhány figyelemfelkeltő információt megosztani. Nem törekszünk teljes és minden 
részletre  kiterjedő  ismertető  létrehozására,  célunk  inkább  a  kedves  olvasó 
érdeklődésének felkeltése egy kevés történelemi adattal és érdekességgel.

Azték napkő

A  bazaltból  faragott  követ  a  Mexikóváros  főterén  álló  katedrális  felújítási 
munkálatai során találták a földbe temetve 1790-ben. Ezután 1885-ig a katedrális 
oldalára  erősítve  állították  ki,  majd  a  Mexikóvárosban  található  Nemzeti 
Archeológiai Múzeumba szállították.
(További nevei: Azték Naptárkő, Az Öt Korszak Köve, Cuauhxicalli Eagle Bowl.)

A korong közepén látható Tonatiuh, a napisten arca, körülötte négy gyűrűt lehet 
megfigyelni,  mindegyik  más,  a  világban  megfigyelhető  napi,  vagy  periodikus 
jelenséget mutat be. 

Az első gyűrű: a napok vagy kozmikus korszakok gyűrűje:
Az aztékok hite szerint öt világ (más leírás szerint öt nap (mint égitest)) létezett, 
melyek közül négy már elpusztult és az ötödikben élünk, ezen négy világ jelképei 
találhatóak a gyűrűben (ld. Alább), valamint a 2 irány szimbólumai és a Napisten 
karmai.
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Jobbra  fönt: a  Jaguár  napja:  az  Istenek által  teremtett  óriások éltek 
ebben az  időben,  melyeket  végül  jaguárok támadtak  meg és  pusztítottak  el;  a 
korszak 676 évig tartott, istene Tezcatlipoca.

Balra fönt: a szelek napja: a második mitológiai időszak, az emberi fajt 
hatalmas  hurrikánok  fenyegették  pusztulással,  így  az  istenek  majmokká 
változtatták őket, hogy négy kézzel jobban tudjanak kapaszkodni. A korszak 364 
évig tartott, a fő isten Quetzalcoatl.

Balra  lent: a  tűzeső  napja:  a  harmadik  időszak,  ahol  végül  mindent 
elpusztított  a  láva  és  a  tűz.  Az  emberek  madarakká  lettek  változtatva,  így 
menekültek meg. A korszak 312 évig tartott, az időszak istene Tlaloc volt.

Jobbra lent: a víz napja: a végén mindent hatalmas viharok és árvizek 
pusztítanak  el,  az  istenek  az  embereket  halakká  változtatják  hogy 
megmeneküljenek. Az időszak 676 évig tartott, Chalchiuhtlicue istennő volt a fő 
isten, a korszakot vízi jármű jelképezi.

A második gyűrű: az azték hónap 20 napját jelöli. A maja naptárhoz hasonlóan a 
365  napos  szolária  évet  18  db  20  napos  hónapra  osztották,  valamint  5 
szerencsétlen  napra,  vagy  a  „semmi  napjára”.  Ezek  a  napok  a  fesztiválok  és 
áldozatok napjai voltak.

A harmadik gyűrű: a vér és a nap sugarait tartalmazó gyűrű. Az ötödik napot (a 
jelenlegi  korszakot)  jelképezi,  valamint  a  kiömlő vért,  ahogyan táplálja  többek 
között a nap sugarait és az isteneket.

A  külső  gyűrű:  a  külső  gyűrűt  két  Xiuhcoatl  (tűzkígyó)  alkotja,  melyek  fejjel 
lefelé, a korong alján néznek szembe egymással.  A kő szegélyén körben Ilhuicatl 
(a mennyek) jelei, az ájszakai ég csillagai, valamint a Vénusz bolygót és egyéb égi 
jelenségeket jelképező díszítések láthatóak.
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A kő készítésének eredeti oka és a jelentése az archeológusok jelenlegi álláspontja 
szerint  nem  teljesen  világos.  Eredetileg,  a  megtalálásakor  a  régészek 
naptárjeleket véltek felismerni, ezért sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a kő 
tulajdonképpen egy naptár. A vizsgálat során a régészek megállapították, hogy az 
azték  mitológia  és  hitvilág  számos  elemét  is  tartalmazza,  és  valószínűsíthető, 
hogy  áldozati  oltárként,  a  földre  fektetve  használták.  (A  kő  a  rajta  található 
festéknyomokból kiindulva valószínűsíthetően festett volt.)

Írás: azték hieroglifák
Anyaga: bazalt
Mérete: átmérő: 3,58 m, vastagság: 98 cm, súlya megközelítőleg 
24 tonna
Keletkezés ideje: 1479
Kiállítva: Nemzeti Archeológiai Múzeum, Mexikóváros, Mexikó 
Feltárás ideje: 1790 december 17
Feltárás helye: El Zócalo, Mexikóváros

Források:
http://www.aztec-history.com/aztec-calendar-stone.html
http://alex-sk.de/mirror/sunstone.html
http://www.ancient.eu/Sun_Stone/
http://en.wikipedia.org/wiki/Aztec_calendar_stone
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Janicot és a baszk boszorkányhagyományok

A régi időkben számos néven ismerték: a Vad Vadász, a Fekete Erdei Ember, a 
Karc, Skrat Mester, Old Hobb, Iu-Hu vagy Hou, Janicot, Jaun, Jauna, Yona vagy Iaun,  
a Kecske, Puck és Bucca. Ő a kétfejű, görbe szarvú kecskeisten, a boszorkányok 
Ura, kinek hatalma az éjszaka rejtekében búvik.

A baszkok Basaiaun vagy Basa-Jaun néven ismerték, melynek jelentése "Az Erdők 
Ura".  Másik,  gyakorta használatos neve volt az "Akeraiaun" vagy "Akhera-Jaun", 
melynek jelentése "Kecske úr", továbbá "Beliaun" vagy "Bel-Jaun", a "Fekete Úr".

Mindezekből származik ezután a Jaunicot, vagy Janicot elnevezés, szintén a baszk 
nyelvből,  melynek  jelentése  nagyjából  "Az  Úr,  akit  szólitanak".  A  Janicot  név 
Dianusszal avagy Janusz istennel is kapcsolatba hozható, a rómaiak kétfejű tölgy 
istenével.  Az  ő  neve  az  Ianua  szó  származéka,  melynek  jelentése  "ajtó".  Ő  az 
átjárók  istene,  a  másvilágokba  vezető,  titkos  ajtó  ura,  a  kezdet  és  a  vég.  Az 
ősidőkben az istenek apjának is őt tartották.
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Januszt  két  arccal  ábrázolják,  melyeknek  egyike  előre,  másik  hátrafelé  tekint. 
Jelentését többfélekép magyarázzák. Vagy a bölcsességet jelenti,  mely a múltba 
visszatekint  s  előre  látja  a  jövőt,  vagy  a  munka  jó  kezdetét  és  szerencsés 
befejezését, s azért az egyik arc ifjat, a másik aggastyánt ábrázol. A két fejű, vagy 
két arcú isten tehát egyszerre látja a látható és láthatatlan világot, életet és halált, 
múltat és jövőt. Mindig középen áll,  ő a küszöb őre, a misztériumok ura, isteni 
Atya, ki a végtelen tudás birtokában tetszés szerint nyitja meg a spirituális utat, 
vagy zárja el azt a halandók elől.

Janicot  személyében  egy  sokkal  "érettebb"  alakja  jelenik  meg  a 
kecskeistenségnek,  egy  atyai,  spirituális,  védelmező,  transzcendens  isten.  A 
sötétebb,  szaturnuszi  aspektusokat  láthatjuk  visszatükröződni  benne.  Ő  az  a 
Janicot,  ki  szarvai  között  elhozta  a  fényt  Észak-Spanyolország  és  Dél-
Franciaország  boszorkányainak,  mely  a  titkos  tudás,  a  természet  élő  forrása.

Felesége  Basa-Andre  volt,  a  "Fák  Úrnője",  vagy  csak  egyszerűen  Andred,  az 
"Úrnő".  Ő is igen szorosan kötődik az erdőkhöz, csakúgy, mint az ókor számos 
más istennője, igy Diana, Dianusz párja.

Janicot  oltárára  a  kandalló  tüzéből  kiemelt,  lapos  köveket  helyeztek,  az  erdők 
földjét, továbbá csontokat, különösen kecskék vagy szarvasok koponyáját, melyet 
gyertyákkal  vettek  körül.  Követői  körtánccal  és  kántálással  idézték,  miközben 
seprűket, botokat,  dorongokat emeltek a magasba, egyre köröztek a szent hely 
körül,  hogy  megidézzék  a  kecskeisten  szellemét.  Közben  különböző  hangokat, 
szótagokat  kántáltak,  mint  a  "Hu",  "Iauna-cot",  "I-O",  és  "Bok",  de  a  szavak 
legmélye  szivükből  fakadó,  hangutánzó,  hangulathoz  illő,  vad,  szaggatott  hang 
volt, himnusz istenükhöz és útmutató védnökükhöz: "Jöjj úr, jöjj kecske, jöjj Hu, 
jöjj Puck, jöjj Bucca, jöjj, mester, jöjj Janicot...." 

A modern időkben fennmaradt  egy ősi,  baszk kántálás,  mely a következőképp 
hangzik:
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Har har hou hou!
Eman hetan! Eman hetan!
Har har hou hou!
Janicot! Janicot! Janicot! Janicot!
Har har hou hou!
Yona Gorril, Yona Gorril,
Akhera Goiti, Akhera Beiti.

Ennek forditása nagyjából a következő:

"Féreg, féreg, hou, hou!
Nézd, öreg! Nézd öreg!
Féref, féreg, hou, hou!
Janicot! Janicot! Janicot! Janicot! 
Féreg, féreg, hou, hou!
Vörös Úr, Vörös Úr,
A kecskebak fenn,
A kecskebak eljövend."

A  "féreg"  itt  nemcsak  a  földben  munkálkodó  kukacokra  utal,  de  kigyókra  is, 
melyek  szintén  ktonikus  teremtmények,  de  egyúttal  a  titkos  mágikus  tudás 
hordozói. Ez a szöveg (eredetileg feltehetőleg dal) Hou-Janicot megidézésére való.  
(Érdemes megjegyezni, hogy számos más vélemény, elképzelés is született a dal 
céljáról,  ezek  közül  például  érdekes  az  az  elmélet,  miszerint  ez  Gorri  isten 
megidéző formulája, aki egyike a számos ősi baszk istenségnek, nevének jelentése 
“Vörös”.)

A kántálás közben a boszorkányok körbe-körbe jártak az oltár körül, de le nem 
vették  szemüket  a  fehér,  megvilágitott  koponyáról  az  oltár  közepén.  Végül 
megálltak az oltár előtt,  és  szemeiket a koponya üres szemgödreire szegezték, 
csendben imádkozva, hogy Janicot szelleme megérkezzen közéjük.

Árnyak 2014. Samhain - XIV. évfolyam 7. szám



Úgy tartották, mindenki megérezte, amikor az isten eljött közéjük, mert az oltár 
hirtelen "élő" energiát sugárzott magából, és a koponya szemei hirtelen "figyelni 
kezdték"  őket.  Borral,  likőrrel  töltöttek  meg  ekkor  egy  kelyhet,  háromszor 
körbehordozták,  majd  felemelték  az  isten  irányába,  és  ittak  a  tiszteletére, 
miközben azt kántálták: "Vén kecskekirály, álld meg ezt az italt!" A folyadékból 
néhány cseppet az oltáron álló koponyára is öntöttek, jelképeként annak, hogy a 
kecskeisten együtt iszik velük. A közös lakoma vagy ivászat igy szent osztozás az 
étkeken és italokon, mely megerősiti a köteléket a boszorkányok és uruk között.

Majd a boszorkányok körben a földre feküdtek,  becsukták szemeiket,  szorosan 
markolták  közben  seprűjüket  vagy  botjukat,  melyet  korábban  kezükben 
körbehordoztak,  és várták,  hogy az isten szelleme megérintse őket,  és  eltöltse 
őket bölcsességgel, tudással, hatalommal.

Időnként oltár helyett máglyát táncoltak körül, melyet azokból a fákból hordtak 
össze,  melyek  szentek  voltak  az  isten  számára.  Időnként  különböző  állati 
csontokat is dobtak a tűzbe, hangos kántálás kiséretében. A tűzbe mindig kellett 
dobni lapos, kovásztalan kenyérdarabokat vagy kis süteményeket, melyre az isten 
szimbólumait  vésték.  A  kipattanó  szikrákat  felfogták  kelyheikkel,  igy  azok  is 
részei  lettek az áldomásnak. A máglya lángja és felszálló füstje  elvitte magával 
kivánságaikat, varázslataikat, imáikat.

              

Lidérc(fény)

Az éjszakára terített 
ponyván ezüst szkarabeuszok: 

ásítozásukból merített 
a Hold - tűzszemű madár 

- szenet éget a halál - 

3 lépés balra 
9 fa 9 termő rügye 

varangy lába, vasfoga 

puffadt csend hever 
madárijesztőn pók oson 

pénteken temetett zápszagú hideg 
kikelt az árkokon 

harmatos fűben 
holdsugarat átlépni 
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gyötrő nyavalyából 
mintha szabadulni 

ingoványból lidérc nő 
(angyalcsináló idő) 

néma nádas rejtelem 
egérfarknyi félelem nyikorog 

az itt rekedt lelkekben 

szamártövis, bogáncs 
denevérszív, varjúháj 

Poe-hollóhát 

ó-lábú ház, kancsal szemrés 
penész-pókháló befon 

szú percegésben ük kopog 
itt felejtett túlvilág 
rendezi az orgiát 

a Nagykönyv gazdagodik újabb rovással 
az eredmény: egyszer egy 

iszonyvakolat hull a lázzal - 
hiszekegy...

– Péter Éva Erika -
–
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Lemoshatatlan pecsét (avagy a Tower kísértetei)

Alavetően egy ház vagy épület kisugárzására rányomja a bélyegét a múltja. Bár a 
Tower eredetileg nem Börtönnek, hanem kastélynak épült,  annyi vér folyt le a 
falain,  szivárgott  a  kövei  közé  és  itta  be  azt  a  pázsit,  hogy  a  halál  közelsége 
elidegenítletetlenül az erőd részévé vált. 1078-tól, épülése kezdetétől számtalan 
király bővítette, foltozgatta, egyszerű erődvárból egy központtá vált. Itt tárolták a 
koronaékszereket,  az  idők során pedig  kiegészült  két  kápolnával,  cukrászattal, 
külömböző tornyokkal, még állatkerttel is.

A Tower termeit kétségtelenül kísértetek járják. Ezek között vannak híresebbek, 
hírhedtebbek, természetesen "látni vélt" jelenségek, ezen kívül pedig számtalan, 
személyhez vagy jelenéshez nem köthető zaj, hang, ajtócsapkodás illetve hasonló, 
turisták által nagyon preferált jelenség. A kevésbé hihető történetek közé tartozik 
Thomas  Becket  feltűnése,  aki  egy  építkezés  során  csillogtatta  meg  rombolási 
potenciálját, vagy I. Erzsébet gyakori sétái a várudvaron. A legrémisztőbb torony 
tisztjét  mégsem a  Véres  torony  nyerte  el,  hanem a  Sótorony,  ahol  rendszeres 
időközönként  találtak  a  személyzet  szerencsétlenül  járt  tagjaira,  megfojtva. 
Állítólag még a kutyák is elkerülik.

Boleyn Anna

Az  ő  kísértete  a  legkitartóbb és  legnépszerűbb.  Tartoznak hozzá  mind  valódi,  
mind  valódinak  vélt  jelenségek.  Az  utóbbiak  közé  tartozik,  hogy  a  szóbeszéd 
szerint  hintón  hajtat  végig  a  váron,  amit  egy  fejetlen  kocsis  hajt.  A  többet 
bizonyított jelenség szerint fejével a nyakán, illetve anélkül kószál a folyosókon, a 
hétfrászt hozva a jónépre. Kifejezetten haragos, hideg arcú jelenség. VIII. Henrik 
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második  felesége  koncepciós  per  áldozata  lett,  vélhetően  az  utódlás 
problematikája  miatt  váltak  meg  tőle,  hiszen  csak  egy  lánya  és  egy  halott  fia 
született, illetve többször elvetélt.

Howard Katalin

VIII. Henrik elsőként elkapart felesége, Howard Katalin veszte a kora lett, illetve 
az  állandó  utódlás-kérdés,  hiszen  már  ott  állt  a  sorban  a  következő  lelkes 
jelentkező,  Boleyn  Anna  személyében.  Henrik  elvált  tőle,  majd  később 
felségárulás  vádjával  kivégeztették  Katalint.  Az  ő  lánya  volt  a  későbbi  skót 
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királynő, Stuart Mária, vagy Bloody Mary. "Bűnei"közé tartozott, hogy özvegyként 
lett Henrik felesége. Folyosókon sétálgat, sóhajtozik, nem agresszív jelenség.

Martha Pole, Sailsbury grófnője

Vannak  Kevésbé  bájos  sztorik  is.  Divat  volt  Henrik  korában  a  "felségárulás" 
címszó  alatt  elintézni  a  kényes  ügyeket,  így  végezte  Martha  Pole  is,  Salisbury 
grófnője.  A történet úgy tartja,  hogy az utolsó pillanatban megijedt,  leugrott a 
vérpadról,  a  hóhér  utána  a  bárddal,  és  gyakorlatikag  feldarabolta  szegény 
asszonyt. Az ő szelleme máig hangosan sikít és tiltakozik, illetve menekül.
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Sir Walter Raleigh

Az  úriember  tizenkét  évet  raboskodott  a  Véres  Toronyban.  Bűne  pedig,  hogy 
titokban nőül vette I.  Erzsébet egyik udvarhölgyét,  ez pedig az uralkodónőnek 
nagyon nem tetszett. ha hihetünk a pletykáknak(soha!), az úr Erzsébet kedvese 
volt,  ezért  lett  morc  a  hölgy.  Természetesen  kedves  felesége  is  elkísérte  a 
rabságba.  Tíz  év múltán kegyelmet  kapott,  majd Erzsébet  halála  után I.  Jakab 
eltette láb alől szegényt. Könnyű felismerni, elég tiszta jelenés, nem agresszív.

Lady Jane Grey

Ez  a  kis  penészvirág,  ahogy  emlegetik,  alig  kilenc  napnyi  uralkodást  élt  meg 
kiránynőként. 15 évesen, miután megtagadta Máriától a trónt és kikiáltotta magát 
királynőnek, elbukott. Mária végül kegyesen fővesztésre ítéte, lássuk be, Martha 
rosszabbul járt, és ezt el is végezték,

A Tower hercegei

Kétség kívül a legszomorúbb történet az övék. III. Richárd, nagybátyjuk záratta be 
a két kisherceget, majd sietve kivégezték őket, testük csak egy tatarozás során 
került elő, 200 évvel később. Sietve eldugták őket egy lépcső alá. Bűnük, hogy a 
kis Edward és öccse előrébb szerepelt az örökösödési sorrendben, mint trónra 
törő rokonuk.  A két  kis  alak könnyen felismerhető,  együtt  sétálnak át  az üres 
termeken és folyosókon.
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I. Mária

Howard  Katalin  leánya,  a  katolikus  vallású  Mária  Jane  Grey  katonái  elől 
menekülve  a  Sawston  Hall  Gobleinszobájában  talált  menedéket.  Ennek 
pillanatában  tűnik  fel  időnként.  A  szobában  lóg  róla  egy  portré,  rögtön 
felismerhetjük, ha látjuk. Későbbi híres hobbija is a goblein hímzés volt.

Határozottan  megvan  tehát  a  helynek  a  "médiumoknak,  látóknak  csak  saját 
felelősségre"-hangulata. Természetesen a top listán szerepel a kísértett épületek 
között, bár híre azért még sem olyan kétes, mint Rose Red-é vagy a Felkelő nap 
házáé. De önként nem mennék be sötétedés után.

Skarlát asszonyok – 3. rész

3. Virakam

Mary  D'Este  Sturges  1871-ben  született.  Érzéki,  nagy  csontú,  erős  testalkatú 
asszony  volt  göndör,  fekete  hajjal  és  vonzó,  ír  és  olasz  ősöktől  származó 
arcvonásokkal. Kanadában született és Chicagóban nevelkedett.

Első  házasságáról  keveset  tudunk.  Második  férje,  Edmund  P.  Biden  utazó 
üzletember volt, aki egyáltalán nem vetette meg az alkoholt, és szenvedélyesen 
játszott a bendzsón. Fiuk születése 1898. augusztusában teljes meglepetésként 
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érte; az utolsó pillanatig meg volt róla győződve, hogy feleségének daganata van. 

Marynek  hamarosan  elege  lett,  és  a  következő  év  elején  Franciaországba 
költözött;  soha  többé  nem  volt  hajlandó  még  kimondani  sem  erőszakos  és 
folyamatos alkoholmámorban úszó férje nevét. 

Már  korán  jó  üzleti  érzékről  tett  tanúbizonyságot:  tulajdonosává  vált  a  Desti  
Beauty Products-nak, egy jól jövedelmező kozmetikai cégnek. Volt egy boltja New 
Yorkban is, mely műtárgyakat, parfümöket és igényes ruhákat árusított.

Mary  arról  is  ismertté  vált,  hogy  megírta  Isadora  Duncan,  a  híres  táncosnő 
életrajzát. A két nő egyébként személyesen is ismerte egymást, mitöbb, nagyon jó 
barátságot kötöttek, mely életük végéig tartott.  Mary Páriszban telepedett le, a 
korabeli  művészeti  élet  fellegvárában.  Különösen  ismertté  vált  szenvedélyes, 
szókimondó természetéről, s arról a különös szokásáról, hogy szeretett pusztán 
szandált és görög tunikát viselni magán.
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Bár Mary hamarosan visszatért Chicagóba, hogy férjhez menjen (1901 - ezúttal 
épp  harmadszorra,  gyermekkori  szerelméhez,  a  gazdag  tőzsdei  brókerhez, 
Solomon Sturgeshez),  kieszközölte,  hogy csak az év egyik felét  kelljen férjével 
töltenie. Az év másik felét – mely gyakran sokkal hosszabbra nyúlt, mint az előírt 
hat hónap – Európában töltötte, legtöbbször Isadora társaságában utazgatva.

Kisfiát,  Prestont előbb cipelte magával,  majd végül  hosszabb időre egy francia 
családnál  hagyta  –  ennek  eredményeképp  Preston  élete  végéig  francia 
akcentussal beszélte anyanyelvét, az angolt.

Mary  és  Sturges  1907-ben  végleg  összevesztek,  s  végül  1911-ben  elváltak. 
Preston iskolába került, a nő pedig szabadon élte a párizsi bohémok életét.

Októberben találkozott először Crowleyval, s az első pillanattól kezdve erőteljes, 
szinte magnetikus vonzalmat éreztek egymást iránt. Az alkalom is igen jeles volt 
egyébként:  nem  más,  mint  azon  estély,  melyet  Isadora  rendezett  barátnője 
negyvenedik születésnapjára Londonban. Crowley saját bevallása szerint az egész 
estét  a  szönyegen ülve  töltötte,  annyira  elbűvölte  őt  az  asszony varázslatosan 
energikus személyisége.

Ha jól megfigyeljük, Mary pont az ellentéte az érzékeny, lelki sérült, gyermeteg 
Rose-nak.  Önálló,  független,  magabiztos  –  és  nem  utolsósorban  rendkívül 
szuggesztív egyéniség, akit kiváló humorérzékkel is megáldott a sors. Mary egyik 
korábbi házasságából származó fia, Preston ezt írta róla: „oly gazdag és hatalmas  
képzelőerővel  volt  megáldva,  hogy  bármit  elhitt,  amit  legalább  háromszor  
elismételt  magának.  De  legtöbbször  kétszer  is  elég  volt.”  Crowley  egyik  1913 
elejéről  származó levelében ezt  írta:  „Mary d'Este Sturges vasárnap állított be.  
Kirúgta a rettenetes törököt és a Rue de la Paix 4 szám alatt parfümboltot nyitott .” 
Ez a rövidke beszámoló is jó képet ad az energikus és lendületes Destiről.

A  születésnapi  party után két  nappal  Crowley meghívta  Destit  egy teára,  ahol 
előadta neki, milyen mély érzéseket keltett benne a nő. Bár Mary semmit sem 
tudott a mágiáról, irodalmi téren partner volt a beszélgetésben. Másnap együtt 
vacsoráztak,  ami  azonban  nem  sikerülhetett  túl  jól.  Crowley  ugyanis  másnap 
elutazott  Észak-Angliába,  és  bár  a  következő  két  hétben  több  levelet  is  írt 
Destinek, a nő egyikre sem válaszolt.

Október 29-én Crowley visszatért és a Savoyban felkereste Mary-t. Novemberben 
együtt  utaztak  el  St.  Moritz  hegyére,  mely  akkoriban  igen  divatos  téli 
üdülőhelynek  számított.  18-án  Párizsban  is  megálltak  egy  napra,  21-én  pedig 
Zurichben  szálltak  meg;  feltehetőleg  ezen  a  napon  lettek  egymás  szeretői.  A 
szeretkezés  után  azonban  Mary  különös  transzállapotba  került,  és  álmairól 
kezdett beszélni,  melyek mágikus üzenetet hordoztak Crowley számára. A férfi 
akkor figyelt fel igazán, amikor Mary kimondta az ő titkos, mágikus, Golden Dawn 
rendbéli nevét – melyről semmilyen körülmények között nem lehetett tudomása.

Desti hamarosan egyre több részletet fedett fel látomásából, s egy Abuldiz nevű 
szellem  üzeneteit  kezdte  el  közvetíteni  Crowleynak.  A  következő  napokban  a 
szellem hasonló rituálésorozat bemutatására ösztökélte Crowleyt, mint amilyent 
Kairóban mutatott  be  feleségével.  Sok más hasonló tényező is  volt  egyébként, 
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beleértve  a  kairói  szállodához  igen  hasonló  St.  Moritz-i  bútorzatot,  sőt,  Mary 
ruhájának színei kísértetiesen idézték Rose akkori ruhája színét.

Crowley  azonban  nem  volt  elégedett  Abuldizzal,  kételkedett  a  szellem 
hitelességében.  Ezért  azt  eszelte  ki,  hogy  a  következő  napokban  észtvesztő 
sebességgel  kezdte  el  Desti  fejébe  tölteni  mindazon  okkult  tudást,  amit  ő 
hordozott. Úgy okoskodott ugyanis, hogy ha Desti mindent tud, amit ő, akkor a 
szellem  kénytelen  lesz  valami  olyan  dologgal  igazolni  magát,  hogy  olyamit  is 
felfed előttük, melyet egyikük sem tud. 

Mary képlékeny képzelőereje  és hatalmas lelkesedése termékeny talajjá  vált  a 
mágikus tanok számára. Itta magába Crowley minden szavát, s új távlatok nyíltak 
meg  előtte.  November  28-án  megtartották  a  rituálét,  majd  december  4-én 
megismételték.  Abuladiz  mindkét  alkalommal  kihangsúlyozta  azon  utasítását, 
hogy a páros menjen Londonba, és találja meg a Book 4 című könyvet – fogalmuk 
nem volt, hogy mi lehetett az.
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Abuladiz megadta Mary mágikus nevét is: Soror Virakam néven ismerik őt azóta 
is  az okkultisták körében.  Decemberben még 4 rituálé  következett,  mindegyik 
(kivéve  az  utolsót)  pezsgóvel,  szexuális  aktussal  és  mágikus  igék  kántálásával 
kezdődött, majd Desti traszba esett, és közvetíteni kezdte a szellem üzeneteit. Az 
utolsó alkalommal – Milánóban - végre megértette Crowley, mit kell tennie: Róma 
mellett  kell  bérelnie  egy  kis  villát,  s  ott  együtt  meg kell  írniuk  a  Book  4-t,  a 
gyakorlati mágia kézikönyvét.

A  pár  a  következő  napon  Rómába  utazott.  Kettejük  erős  egyénisége  azonban 
kezdte megbontani közöttük az összhangot. Mikor nem mámoros szeretkezéssel 
töltötték a napot, folyamatosan veszekedtek.

Napokig  hiábavalóan  keresték  a  villát.  Közben Desti  fia,  Preston  megérkezett, 
hogy velük töltsön néhány napot, s mikor a vasútállomásra tartottak a kisfiú elé, a 
nő hirtelen felkiáltott: Ott! Fordulj rá arra az útra! Bizonyos volt benne, hogy ott 
megtalálják  a  villát,  melyről  azóta  már  álmodott  is.  Végül  csak  megtalálták  a 
keresett  házat,  kibérelték,  és  Preston  is  megérkezett,  aki  azonban  rendkívül 
utálta Crowleyt, és az érzés kölcsönös volt. 

A páros lázasan kezdett dolgozni a könyv megírásán. Egyre többet veszekedtek 
azonban, s Desti látomásaiban Crowleyt idegennek, távolinak, rémisztőnek látta. 
Hamarosan elutazott Párizsba. Onnan táviratozott Crowleynak, elnézést kért és 
hívta magához.  A férfi  utánament,  együtt  Londonba utaztak;  és  Desti,  az  erős, 
lendületes,  soha  nem magába  roskadó  asszony  alkoholizmus  jegyeit  kezdte  el 
mutatni magán. 

Crowley  hihetetlenül  csalódott  volt  –  nyilván  Rose-zal  hasonlította  össze  az 
asszonyt.  Hamarosan szétváltak útjaik,  bár igazából  egyik sem bánkódott  már 
igazán; Crowley új szeretője Leila Waddell lett, az ünnepelt hegedűművész.

1912. februárjában Desti férjhez ment egy Veli Bej nevű törökhöz, aki épp egy 
török  dohányimport-cég  beindításával  kísérletezett  Chicagóban  –  egyébként 
sikertelenül.  Mary  megtanulta  egy  titkos  ottomán  bőrápoló  krém  receptjét  új 
apósától, ki mellesleg a török szultán udvari orvosa volt, és elindította a  Maison 
Desti  kozmetikai szalont; az új receptet pedig a „Hárem titka” néven ismertette 
meg a világgal. A cégnek egyébként eredetileg a Maison d'Este nevet adta, mely 
középső, felvett neve volt, de a Párizsban élő valódi d'Este család felháborodottan 
követelte,  hogy  azonnal  változtassa  meg  a  cég  nevét,  mellyel  semmilyen 
kapcsolatba nem kívánnak kerülni, s így névrokonságba sem.

Amikor az I. világháború kitört, Mary önkéntesnek jelentkezett a frontra katonai 
orvosként,  mivel  azt  állította  –  valótlanul  -,  hogy  Chicagóban  orvosi 
tanulmányokat folytatott. A katonai karrier nem sokáig tartott; 1915. elejét ismét 
New Yorkban töltötte fiával, de pár hónap múlva már Isadorával hajózott az itáliai 
tengereken.

Desti életének késői évtizedeiről szinte semmit sem tudunk. 1931-ben halt meg 
leukémiában.  Fia,  Preston  egyébként  neves  amerikai  forgatókönyvíró  és 
filmrendező lett, 1941-ben egy forgatókönyvével Oscar-díjat is nyert.
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Desti  azon  kevés  nők  közé  tartozik,  akik  nem  mentek  tönkre  a  Crowley-val 
folytatott kapcsolat alatt, egész életében erős, lendületes, szenvedélyes asszony 
maradt. Crowley később azt írta a nőről, kétséges, hogy Skarlát Asszony volt-e. 
Segített neki kapcsolatba lépni Abuldizzal és a Book 4 megírásában is kétségtelen 
szerepe  volt,  viszont  „személyes  féltékenység  miatt  elbukott”.  Ennek  ellenére 
Crowley  legtöbb  életrajzírója  és  kutatója  egyetért  abban,  hogy  Desti 
egyértelműen a Skarlát Asszonyok közé sorolandó.

Interjú Sean Woodwarddal 2. rész

Mi a jelenlegi kedvenc technikád a képeid elkészítéséhez?

Igyekszem  nem  lehorgonyozni  egy  konkrét  technikánál.  Az  eszközeim  közt 
minden  megtalálható  a  Winsor  &  Newton  akrilfestékektől  az  olajfestékeken, 
Oilbarokon  és  professzionális  vízfestékeken,  Sennelier  olajpaszteleken, 
Posca/Molotow paint  pens  festéktollakon keresztül  a  Galeria  Gloss  Mediumig. 
Ezeket  kiegészítem  különböző  digitális  eszközzel,  mint  Photoshop,  Illustrator, 
Cinema  4D,  3D  Studio  Max  és  Bryce.  Az  utóbbi  években  visszatértem  a 
hagyományos  médiumokhoz,  élvezem  a  természetük  érinthetőségét  és  a 
munkamenetet;  és  felállítottam  egy  festőállványt  a  számítógépemtől 
gurulósszékkel elérhető távolságban. 

Korai  inspirációid  közt  egy  seregnyi  ember  közt  megemlítetted  Sparet, 
Mirot,  Dalit,  Kyle  Fiteot  és  Steffi  Grantot  is.  Ma  kik  ihletnek  meg?

Ihletem  forrásai  közt  voltak  mindig  is  olyan  képregénygrafikusok,  mint  Steve 
Dikto,Todd McFarlane és Carlos Ezquerra, ahogy olyan utcai grafikusok is, mint 
T3KTON,  Daim  és  Shepard  Fairey.  Számos  haitiről  származó  művészt  is 
különlegesen  inspirálónak  találok,  ilyen  Prefete  Duffaut  vagy  szobrászat 
tekintetében Andre Eugene.

Festményeidről gyakoran az érződik, hogy kaput nyitnak a mályva zóna és 
az Életfa éjjeli  oldala felé,  vagy az ábrázolt  lényeket,  személyeket meg is 
idézik. Ez szándékos?

Nagyon  is!   Az  ábrázolt  lényekkel  történt  dialógusól  születnek.  Vannak  közt 
kegytárgyak, melyek oltáraimat díszítik. Mások szigillumok, melyeket az Internet 
üstjébe engedek a Facebook falam által. Sokukban jelen van egy sem-sem kódsor, 
amely  munkám  kiterjesztése  Spare  technikáival.  A  művészetek  közül  a 
festészetem  tűnik  az  emberek  számára  legmegközelíthetőbbnek,  hálás  vagyok 
nemzetközi  gyűjtőimnek,  hogy  helyet  találtak  otthonukban  és  gyakorlatukban 
számukra.  
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Nemrég  jelentetted  meg  a  64  lapos  Carrefour  Tarot-t,  amely  a  kreol 
kabbalára épül. Mit kell tudnunk róla? 

Az alábbi kivonat az A Carrefour Tarot élő atuái című cikkemből, mely a Qliphoth 
Journal  III-ban  jelent  meg  (Nephilim  Press,  2013),  bemutatja  az  elképzelést, 
miszerint  a  Carrefour  kártyák  egyfajta  Zobop  útlevelek,  módszer  a  Zobop 
világokba  való  biztonságos  utazáshoz.  A  tarot  az  O.T.O.A.-L.C.N.  titkárának 
kérésére  készült  és  a  kreol  kabbala  tarot  megtestesülése,  melynek  lapjai  a 
Monastery of the Seven Rays első évének anyagában vannak leírva. Mint ilyen, egy 
felettébb  célközpontú  mágikus  gépezet,  melyet  Bertiaux  úgy  jellemzett: 
“nagyszerű az energiák értelmezésében.”:
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"Jóval  azelőtt  hallottam  a  motor-zobop  mély  moraját  és  láttam  halovány  kék 
reflektorának  imbolygását,  mielőtt  az  lassan  végiggördült  volna  a  keresztút 
földjén. Mögöttem, a városban a barátaim az Intézetben figyelmeztettek, hogy ne 
tegyem ezt. Gyermekként anyám mesélt az éjjeli varázslókról, kik Port-au-Prince 
éjféli hátsó útjain vezették járműveiket, s embereket raboltak el kimondhatatlan 
rítusaikhoz.  Mint felnőtt,  művelt ember,  megrázott képtelenségem arra,  hogy a 
szavaiban rejlő rémülettől megszabaduljak, melyet egyre hangosabban hallottam 
fejemben,  ahogy  a  jármű  közelített  felém,  s  a  holdfény  a  motorház  tompa 
feketéjébe fúlt. Ellenálltam a kísértésnek, hogy elrohanjak. 

Ahogy lefékezett mellettem, kinyílt az egyik hátó ajtó és bentről egy hörgő, mély 
hang  beinvitált.  Egy  férfi  mellé  szálltam  be,  kinek  vonásait  sötét  fedorakalap 
takarta. A két elöl ülő ember is hasonló kalapot, s hasonló sötét öltönyt viselt. A  
belső tér megtelt szivarfüsttel, ahogy a jármű megindult. A mellettem ülő ember 
nem  szólt,  egy  hangot  sem  adott,  csak  a  kártyapaklija  keverése  hallatszott.  
Figyelmesen néztem ahogy a színes képek lassítva vonultak el előttem. Furcsa 
alakokat, koponyákat és varázsjeleket láttam. Abbahagyta a pakli keverését és egy 
kártyát a kezembe adott.
 - Ez lesz az útleveled – mondta – tartsd biztonságos helyen.” - Dr Hector Alfonse,  
Saint-domingue-i emlékek, Párizs 1956.
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Körülbelül  egy  évvel  ezelőtt  egy  interjúban említetted,  hogy egy Gholem 
Tarot-n is dolgozol. Az hogy halad?

Néhány alapvető kártyakép elkészült, de az egész még csak a munkafázisban van. 
Ezek  a  lapok  a  a  Gholem  Gnozisba  való  belépést  biztosítják  és  a  velük  való  
felfedezőút eredményeiről a Qliphoth Journal IV-ben (Transmutation Publishing) 
megjelenő,  A Gholem Gnózis hieroglifikus exegézise  című cikkemben értekezem, 
melyet  a  2014  Seattle  Esoteric  Book  Conference-en  mutatnak  majd  be.

Lassan  elérkezünk  a  legújjabb  munkádhoz,  a  Tarot  of  the  Emissary-hoz, 
mely standard 78 lapos pakli. Mi a koncepciója?

Minél  mélyebben  hatoltam  a  Gholem  Gnózisba,  annál  hatalmasabb  és  ősibb 
történelem nyílt meg előttem. Mindig tudtam, hogy a Carrefour Tarot inkább egy 
ezoterikus eszköz, mely azoknak szól, akik valamennyire már ismerik a voudon 
gnosztikus  áramlatot,  mivel  saját,  a  Monastery  of  Seven  Rays-beli  avatási 
munkámból  született.  Bár  Leghbára  és  az  elemi  erőkre  fókuszál,  utal  a 
vuduverzum kozmikusabb,  transz-yuggothi  drámáira  is,  melyeket  csak  később 
kezdtem mélyebben felfedezni. Egyértelmű volt, hogy ezek szélesebb látószöggel 
rendelkeznek és alkalmasak lehetnek egy hagyományosabb Tarot alapjául. Mivel 
néhány már létező képem a nagyarkánumhoz kezdett  igazodni,  rájöttem, hogy 
ezen tarot ugyanígy dinamikusan kapcsolódik mágikus énemhez, a Küldötthöz. 
Ahogy a paklihoz írt bemutató füzetben írtam: 

“Ez a tarot a Küldötté, azon Voltigeur éné, ki minden világok közt ugrál és érti a  
legelzártabb  mágiák  igazságait  is.  Képes  a  csillagok  közti  hideg  űrt  tapodni, 
felfedezni  ősi  tekercseket  elhagyatott  kolostorokban  és  áthaladni  az  álombéli 
birodalmakon, hogy visszatérjen a vilokampok és ifák omladozó citadelláiból és 
megfejteni  a  Szíriusz  ősi  rendszereiből  a  csillagfény  szárnyán  röppenő 
üzeneteket.  Mint  előfutár  irányította  a  kártyák  formáit,  képeit  és  ősi 
szimbólumainak  magyarázatát.  Immáron  nem  a  19.  század  kabbalista  és 
hermetikus  enyelgéseire,  hanem  Voudon  látomási  tapasztalatokra  és 
útmutatásokra  alapul,  melyeket  tanulmányai  során  kapott.  Afro-atlantiszi 
technológiák és mágikus gépek birodalmaiba nyit kaput, elveszett logikák neuro-
machanikáit  aktiválják,  melyek  egy  fényes  gépkorszakot  láttak  el  hajtóerővel, 
mégis  használhatók  egyszerű  divinációra  is,  megtartva  a  tarot  eredeti 
jelentőségét. 

A  tarothoz  mellékelt  húszoldalas,  az  O.T.O.A.-L.C.N.  Legfőbb  Nagymesterének 
bevezetőjét is tartalmazó füzeten kívül kétrészes esszém, a Noxaz I. és II. részében 
(Sirius  Limited Esoterica,  2014) megjelent  Leng álomjárója is  lehetővé teszi  a 
kártyakészítés során felderített vuduverzum további felfedezését. 

Inkább avatási / látomáskereső, vagy divinációs eszközként ajánlanád? 

Ez a kártya szándékosan mindkettő.  Használható ugyanúgy, mint bármely más 
tarot, de azoknak, akik ráhangolódtak, vagy szeretnék a saját voudon gnosztikus 
látomásomat,  ezek  mélyen  eltemetik  magukat  a  pszichében  a  változás 
ügynökeiként  működva,  megnyitva  az  afro-atlantiszi  titkokat  és a  komoly hívő 
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lábát az útra helyezik, ahogy Waite tarója tette az enyémmel évtizedekkel ezelőtt. 

Kezdőknek, vagy haladóknak ajánlanád inkább? 

Mindenki  számára  alkalmas.  Egy  kezdőnek  nehézséget  okozhatnak  bizonyos 
képek,  mivel  transz-yuggothi,  más  világokból  származó  tájképekhez 
kapcsolódnak, de ezek visszacsatolhatók a hagyományos tarotértelmezésekhez. A 
haladóknak  jóval  többet  ad  a  78  képnél  –  lehetőséget  a  mindennapokon  túli 
energiákkal való munkára, kapcsolatot a Hoodooval és Les Vuduval azok minden 
alakjában.

Mi mást szeretnél elmondani olvasóinknak? 

Szeretnék köszönetet mondani a  Silver Starnak, hogy a borítójukon az én egyik 
képemet szerepeltették, Mitch Stargrove-nak azért, hogy munkámat több módon 
támogatta,  mint  amiről  tud,  és  művészeti  harcostársamnak,  Edgar  Kervalnak.

Köszönjük, hogy időt szakítottál ránk és hogy bemutathatjuk képeidet. 

Számomra volt öröm.

Ha  többet  akarsz  megtudni  Sean  Woodwardról,  nézd  meg  hivatalos  oldalát: 
http://www.seanwoodward.com  
Gothick zene: http://gothick.bandcamp.com/
és ha ebben az évben veszel egy tarot-t, melegen ajánljuk a Tarot of the Emissary-
t! http://www.seanwoodward.com/loa/tarot-of-the-emissary-now-available/
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