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 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  adni a
Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkereső-
nek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai
megegyeznek a mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyet-
értő és együttműködni kívánó egyéneket
és  coveneket,  és  fejlődésükhöz  minden
segítséget megadni.

***
 A  cikkek  szabadon  felhasználhatóak,
amennyiben  pontos  linkkel,  a  Berkano
Wicca  Tradíció  és  a  szerző  megjelö-
lésével kerülnek bemutatásra.

***
Észrevételed  van?  Szeretnél  cikkíró
lenni? Nem szeretnél írni, de van ötleted
miről írjunk? Van téma
amiről szívesen olvasnál?
Van  olyan  versed,  okkult  tartalmú
irodalmi  alkotásod  amit  szeretnél
megjelentetni? Vannak rajzaid,
képeid, fotóid, fotómanipulációid amiket
szívesen viszont látnál az újságban?
Ha  bármelyik  kérdésre  'igen'  a  válasz
keress bátran a

 sophielamort.arnyak@gmail.com 
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
Beltane cikkleadási határidő: április 12.

http://www.berkano.hu

Az Olvasóhoz
  Kedves Olvasó!

 Szeretettel köszöntelek a megújult Árnyak oldalain. 
Három év kihagyás után a magazin visszatért.
Tavaly augusztusban fogant meg az elhatározás, hogy az újság
újjászülessen, mint Főnix a hamvaiból, hogy újabb évtizedekig
tudjon  Magyarországon  egyedülálló  módon  hiteeles
információkkal  szolgálni   az  okkultizmus  és  spiritualitás
megannyi területéről.
 Ez akkor még csak álom volt amit a lenyűgöző és megújult
cikkírói  csapat  váltott  valóra.  Köszönöm  Nekik  a  cikkeket,
ötleteket és segítséget; az időt és energiát amit erre fordítanak,
fordítottak.
 Még mindig nem hiszem el, hogy valóban sikerül folytatnunk a
munkát,  hogy  eleget  tehetünk  azok  kívánságának,  akik  az
elmúlt  években  megkerestek  azzal,  hogy  hiányzik  nekik  az
újság, továbbra is szívesen olvasnák a hasábjait. 
 Nagyon fontos, hogy működjön az Árnyak és még fontosabb,
hogy minél több emberhez eljusson a tartalma. Még mindig a
magyar  valóság  része,  hogy  kevés  a  megbízható  okkult
irodalom,  nem  csak  a  wiccával,  de  egyéb  témakörökkel
kapcsolatban is.  Érezzük,  hogy szükség van a spiritualitásra,
hogy szeretnénk kapcsolatba kerülni a természettel, istenekkel,
mágiával,  de  mindenhonnan  ellentmondásos  üzenetek
érkeznek arról, hogyan tegyük.
 Az  Árnyak,  mint  a  Berkano  Wicca  Tradíció  kiadványa
ismételten  felveszi  a  harcot  ezzel  a  sötétséggel  szemben;
hisszük,  hogy  igenis  van  igény  arra  amit  mi  képviselünk  -
hisszük, hogy sok embernek tudunk segíteni utat találni. Tele
vagyok  tervekkel  a  jövőre  nézve,  de  az  első  lépés,  hogy  a
magazin stabilan működjön.
 Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet  mondani
Osarának,  az  Árnyak  egyik  alapítójának,  aki  16  évfolyamon
keresztül  főszerkesztette,  tudásával  gyarapította,
tapasztalatával erősítette ezt a lenyűgöző folyóiratot. Csodálom
a  munkáját,  remélem  sikerül  fenntartanom  a  tartalmi  és
megjelenésbeli  színvonalat  és  folytatnom  azt  a  hagyományt
amit megalapozott. 

Sophie LaMort
 Főszerkesztő
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A vadon káosza, A Sötét Szarvas Isten: Rítus
Írta: Austin Shippey

Fordította: Taus
Képek: Duende - instagram.com/nekromancica

Ennek a rítusnak az a célja, hogy az emberi elme
elsődleges  oldalából  egy  mély  misztérium
megértését  váltsa  ki.  Ez  egy  meditáció  a  Szarvas
Istenről azok számára, akik hisznek benne, és azok
számára is,  akik nem. Ez egy igen erős rítus, ami
nem  az  utasítások  vagy  a  szimbólumok  miatt
működik,  hanem  a  mi  belső  emberi  ösztöneink
miatt is.

A  központi  üzenete  az,  hogy  emberként  nézzünk
szembe  múltunk  ősi  természetével,  minden
félelmünkkel, adrenalinunkkal és a vele együtt járó

impulzusokkal. Nemrég szembesültem a Netflixen a „Rituálé” című filmmel, amelyben egy gonosz, szarvas
lény egy csapat embert üldöz az erdőben. Összehasonlítva ezt a teremtményt a witchek Szarvas Istenével
elgondolkodtam a Szarvas Isten összes aspektusával (a Bölcs Vigasztalóval és az Árnyak Rettegett Urával)
átélt tapasztalataimon. Ilyen látomásuk lesznek azoknak is, akik az élet misztériumain merengnek.

Találnod kell egy sűrű erdőt. Én egy parkot javaslok vagy esetleg egy olyan kis területet, ahol a fák eltakarják
a szemed elől a szabályos világot,  és ahol biztos nem fogsz eltévedni. Én egyszer kimentem a vadon egy
kicsiny, fenntartott részében, hogy pálcának való botot gyűjtsek, és bár tizenöt percen keresztül sétáltam
egyik  végéből  a  másikba,  a  sűrű  fák  és  a  szőlőtőkék  eltakarták  előlem a  külvilágot.  Úgy  éreztem,  hogy
akármerre fordulok, eltévesztem az irányt vagy valami vadállatba vagy rovarba botlok bele, ami a békésből
hirtelen veszélyessé válik. Ebben a helyzetben az agyunk gyorsan átveszi az irányítást, és visszautazunk abba
az időbe, amikor az őseink még az erdőben vadásztak réges-régen.

Miután megtaláltad az erdőt, ügyelj arra, hogy minden szükséges eszköz elő legyen készítve és hogy kéznél
legyen. Vigyél egy kis felajánlást a Szarvas Istennek, ez lehet egy pár szem tömjén-gyanta, étel, ital, egy finom
anyagból készült csecsebecse, valami, ami számodra jelentős, stb. Ügyelj a biztonságra és készülj fel arra, ami
rád vár. Nemcsak állatok vannak az erdőben, hanem emberek, rovarok, akadályok, sziklák, mérgező növények
és tüskék. Az erdő az a hely, ahol már nem tudjuk uralni azt a környezetet, amelyhez hozzá vagyunk szokva.
Napnyugtakor, mikor a fény és a sötétség összemosódik az égen, mondd ezt a varázsigét az erdő szélén:

-Ebben a köztes órában
Engedd ezt a küszöböt átlépnem,
Hogy lássam azt, amit mások nem látnak,
Hogy megtudjam a titkot, amit nem tártak még fel.
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Lépj be az erdőbe. Amíg a fák között bolyongsz, végig arra kellene fókuszálnod, ami körülvesz téged, minden
egyes részletre. Halld a gallyak reccsenését, a bogarakat és a madarak szárnycsapkodását és dalolását, halld a
lombok közt bolyongó szellőt, érezd a talajt és a lombokat. Nézd a ferde, torz, növekvő árnyakat. Érezd a
talajt a lábad alatt, érezd annak szilárdságát. Figyelj mindenre, amit csak megérintesz.

Kezdj el az ösvényen járni, koncentrálj a légzésedre, figyelj a környezetedre. Van egy tökéletes ág, amit majd
a  rituálé  során  fogsz  használni,  de  csak  is  egy:  olyan  botot  kell  találnod,  amely  a  rítus  végrehajtására
született. Nem lesz könnyű, de tudni fogod, hogyha megtaláltad.

Figyelmesen keresd! Ahogy a nap lenyugszik, és az árnyékok belepik az egész erdőt, úgy még nehezebb lesz a
dolgod.  Nyugodtan  használhatsz  zseblámpát,  de  a  gázlámpa  sokkal  kívánatosabb.  Sőt  még  jobb,  ha  egy
ragyogó, tiszta teliholdas éjszakán mész ki az erdőbe.

Hamarosan megtalálod a pálcát. Ha megvan, akkor emeld fel az ég felé, és mondd a következő invokációt:

-A föld felé mutat Szarvad hegye,
Az árnyékolt tölgy és a sötét talaj felé,
Csókod által erőd feltölt engem,
És mint a füst, úgy halványul a földi jelenlét.
Sötétség és félelem Rettegett Ura,
A hegyes töviseké és a mély tócsáké,
A fáké, amelyektől ember hangot nem hallhat,
És a rémisztően serkenő véré.
Minden túlélő, rémisztő és félelmetes lény Istene,
Az ismeretlen erő és a bátorság merész Ura,
És a tűz kialvó parazsának Istene,
Korszakok Ura, kinek ismeretlen a kora.
A rejtett láng, mely lent lobog,
Nem látható és soha nem ér véget,
Te sokakat megvigasztaltál
Kik meghaltak és valaha még éltek.
Mondj el mindent a rejtett tűzről,
Hogy vénjeim meglássák az ösvényt,
És hogy ha megöregszem, soha ne fáradjak el,
Éljem túl ezt az éjszakát, hogy utána lássam a napfényt.

Nyújtsd  ki  a  pálcát,  szorosan  csukd  be  a  szemed,  majd  kezdj  el  lassan forogni,  mintha  véletlenszerűen
keresnél egy helyet. Körülbelül 20 kört forogj, lovald bele magad.
Majd hirtelen állj meg. A pálcát szúrd bele a földbe. Az idézés sikerült. Tartsd csukva a szemed és meditálj,
miközben hallgatod az erdő hangját.
Tegyél mindenféle felajánlást a pálca tövébe.
Fordulj vissza és hagyd el az erdőt, lassan és tudatosan sétálj.
Menj haza, vegyél egy forró fürdőt, igyál egy csésze teát, vagy csinálhatsz bármit, ami kényelmes neked.
A rítusnak vége.
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10 ötlet a teliholdak gyermekbarát ünneplésére    
Forrás: MoodyMoons.com
Fordítás és képek: Daphne

 Mielőtt a gyermekekkel ünneplünk, vegyünk figyelembe pár alapvető dolgot. Mennyi idősek? Annyira kicsik,
hogy még  félnek a  sötétben? Elég  érettek,  hogy értékelni  tudják  a  mitológiai  történeteket?  Csak a  saját
gyerekeinkkel ünneplünk? Ha más gyerekek is részt vesznek, előbb egyeztessünk a szüleikkel is, a terveinket
illetően. 

1. “Holdkövek” készítése  
 Kiváló ötlet  lefesteni  a  Hold  fázisait  különböző kövekre,  ami
ezáltal  melyebb  megértést  ad  a  kicsiknek,  az  égitest  ciklikus
viselkedésével  kapcsolatban.  Ezután  megbízhatjuk  őket,  hogy
tegyék fel a telihold kövét a családi oltárra, és a továbbiakban
cserélgessék aszerint, amit az égen látnak. Ettől bevonva érzik
magukat, és spirituálisabban élik meg mindennapjaikat. 

2. Egy Hold mítosz elmesélése 
 Szinte  minden  pogány  kultúrában  találhatóak  történetek  a
Holdról,  annak  eredetéről,  Istenségeiről.  Válasszunk  egyet
minden  hónapban,  és  meséljük  el  a  kicsiknek,  gyerekbarát
módon. Jó módszer más kultúrák megismertetésére, és beszélgetés indítására. 

3. Holdsütemény készítése  
 Kezdjünk sütésbe a miniatűr cukrászunkkal,  és csináljunk Holdsütiket. Bármilyen kekszrecept megfelel  a
célnak, hiszen a telihold úgyis kerek. Ha sötét  színű a keksz, mondjuk kakaós,  vagy egy picit  megpirult,
leszórhatjuk egy kis porcukorral, így jobban hasonlít majd a Holdra. A sütik elkészülte után felajánlhatjuk egy
részüket a tündéreknek, a szabadban hagyva. 

4. Ásványok feltöltése 
 Menjünk el a gyerekekkel a legközelebbi ásványokat áruló üzletbe, és hagyjuk hogy válasszanak maguknak
egyet. A legtöbb helyen kis kosárkákban tartják az olcsóbbakat, ami lehetőséget ad a gyerekeknek válogatni.
Bíztassuk  arra  őket,  hogy  az  intuícióiknak  megfelelően  válasszanak.  Este  mutassuk  meg  nekik,  hogy  az
ásványok a Hold fényében hagyva töltődnek. Megfelelő hely lehet az ablakpárkány, vagy a kert.  

5. Bevezetés a Holdmágiába  
 Próbálkozzunk valami könnyűvel, ami segíthet megérteni a Holdmágia koncepcióját.  Például a következő:
Keverjünk vízzel egy kis rozmaring illóolajat,  és tegyük egy permetező palackba, majd rázzuk fel minden
használat  előtt.  Magyarázzuk  el,  hogy  a  rozmaring  olajának  védelmező  tulajdonságai  vannak,  és  elűzi  a
rémálmokat. Ezután fújjuk be a gyermek ágyát és párnáját a keverékkel. Nyissuk ki az ablakot és legyezzük ki
a rossz energiákat.  
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6. Hold témájú mese 
 A kisebb gyerekeknek tökéletes mód az ünneplésre egy mese a Holdról. Kereshetünk ilyen mesekönyveket a
könyvesboltokban, vagy akár az interneten is. 

7. Menjünk Holdsétára  
 Persze nem a Neil Armstrong féle módon, csak sétáljunk egyet a Telihold fényében. Messzire sem kell menni,
elég  egy  rövid  séta  az  utcán,  vagy  akár  a  hátsó  kertben.  Vegyük  észre  a  változásokat,  hogy  mennyivel
világosabb van. Hallgassuk a természet válaszát a jelenségre.  

8. Készítsünk saját oltárt a gyermekkel  
 Keressünk egy nyugodtabb szegletet a gyerekszobában, egy polc vagy az éjjeli szekrény is megfelel, de hely
szűkében egy doboz-oltár is megfelel, melyet az ágy alatt lehet tárolni. Keressünk a házban és a természetben
az oltárára való dolgokat. Magyarázzuk el a kicsinek, hogy az oltár jelenléte az otthonunk nyugodt légköréhez
járul  hozzá.  Bíztassuk  arra  őket,  hogy  meditáljanak  oltáruk  mellett  reggelente,  és  esténként.  Minden
hónapban emlékeztessük őket, hogy rendezzék át, helyezzenek friss dolgokat az oltárra. 

9. Próbáljuk ki a színmágiát  
 A gyerekek nagyon szeretik az élénk színeket, és ezt használhatjuk a színmágia kipróbálására a koruknak
megfelelő módon. Bárhol találhatóak az interneten szín megfeleltetések, és ezeket elmagyarázva festhetünk
mandalákat, akár a gyerekek arcát, vagy használhatunk egy színes fürdőbombát. 

10. Mágikus főzet készítése  
 Vegyük elő az illóolajokat, gyógy- és fűszernövényeket. A gyerekek találjanak ki egy-egy célt maguknak a
következő  Holdciklusra,  aztán  válogassuk össze hogy  mely  növények,  olajok  segíthetnek  szándékuk
elérésében, majd összekeverhetik őket. Az eredmény legtöbbször katasztrofális, de olykor meglepetés érhet
minket. 
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Onmjódó
Írta: Dia

Kép: Kikucsi Jószai

   Az  onmjódó szó szerinti  fordításban azt
jelenti,  hogy  „A  jin  és  a  jang  útja”.  A
kézenfekvő fordítás ellenére én a továbbiakban
is  ragaszkodnék  a  japán  terminus
használatához.  Természetesen  jogos  lenne  a
kérdés,  hogy  miért,  a  pontos  okát  azonban
később fejtem ki.

Mielőtt  részletesebben  belemennék
abba,  mi  is  pontosan  az  onmjódó,  illetve
milyen  tevékenységet  végeztek  a  gyakorlói,
szeretném elmagyarázni, honnan ered maga az
onmjódó  fogalma.  Napjainkban  a  japán
nyelvben  három  különböző  írásképpel
találkozunk,  a  kandzsival,  hiraganával,
valamint  a  katakanákkal.  Időrendben  a
kandzsik voltak a legelső írásjegyek, melyeket
Kínából  hoztak  magukkal  az  utazók,  ebből
adódóan,  hogy  úgy  mondjam  elsősorban  a
kínai  nyelvre  lett  kitalálva.  A  japán  nyelv
leírására  alapvetően  alkalmatlannak
mondható, ezért is alakult ki az idők során a
másik két írásfajta: a hiragana, mint női írás,
ezek  a  kandzsik  kurzív  írásából  fejlődtek  ki,
valamint  a  katakana,  a  férfi  írás,  amik

eredetileg a kínai szövegek értelmezésének könnyítésére szolgáló segédjelekből álltak. Bár mind a hiragana
mind a katakana alkalmas a jelenlegi japán nyelv leírására, mégis megmaradtak a kandzsik a hétköznapi
használat során, melynek többek között az egyik oka, hogy a kínai nyelv nagy hatással volt a japán szókincsre
is és a kínai nyelvből származó jövevényszavak leírására tökéletesen alkalmasak.

Az onmjódó szót az alábbi három kandzsival írjuk: 陰陽道. A fentiek, illetve a szó fordítása alapján
már sejthetjük, hogy az onmjódó egy eredetileg Kínából érkezett dolog, csakúgy, mint a kandzsi, amivel írjuk.
Az eredeti olvasata valószínűleg „in-jó” lehetett, és valóban nem is foglalkozott mással, mint a jin és jang
kozmikus  dualitásával,  melynek  elméletei  a  6.  században  érkeztek  meg  Japánba  részben  a  buddhizmus
segítségével.  Mindezek  mellett  azonban  megérkezett  a  taoizmus,  a  konfucianizmus,  az  öt  fázis  (vagy
ismertebb nevén az öt elem) tana, különböző jóstechnikákat tartalmazó szövegek, krónikák, tekercsek és így
tovább. 
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Egy hosszabb elzárkózást követően Japán először nyitott a külvilág felé, és azzal szembesült, hogy
más ázsiai nemzetekhez képest elmaradott volt mind politikailag, mind a tudományok és a filozófia területén,
így elkezdődött a követjárások időszaka és a következő pár évszázad során arra törekedtek, hogy átvegyék és
meghonosítsák Japánban a korabeli fejlett országok minden tudományát és filozófiáját. Ennek köszönhetően
buddhista kolostorok épültek, és mind a szerzetesek mind a politikusok azzal foglalkoztak, hogy feldolgozzák
és szortírozzák a kínai szövegeket. Mivel maga az írás is egy új dolognak számított kevés írástudó ember élt
Japánban,  aki  ezzel  tudott  foglalkozni,  így a filozófiai,  vallási  és egyéb szövegekkel  – köztük a kozmikus
dualitással  is  –  a  buddhista  szerzetesek  foglalkoztak.  Ez  rögtön  egy  olyan  helyzetet  teremtett,  melyben
keveredett egymással a kozmikus dualitás és a buddhizmus fogalma, szintúgy a taoizmus, jóstechnikák és a
fentebb  említett  egyéb  fogalmak  is.  Már  a  7.  század  elejére  megjelentek  a  törekvések  arra,  hogy
különválasszák  az  egybemosódott  vallási  elemeket.  Először  az  újonnan  beérkező  tekercseket  próbálták
kategorizálni  és  tudományterületek  szerint  kategorizálni  és  a  mesterek  által  kiválasztott  tanítványoknak
kiosztani, ennek köszönhetően képesek voltak szakembereket képezni, akik aztán megalapíthatták az egyes
tudományokra  szakosodott  csoportokat  és  állami  intézményeket  is.  Az  onmjódóval  foglalkozó  hivatal
megalakulásáról nem maradt fent írásos dokumentum, de a Nihon Soki alapján 675-ben már létezett, így
valószínűsíthető, hogy a 7. század második felében hozták létre. 

Itt érkeztem meg ahhoz, hogy megmagyarázzam, miért részesítem előnyben az onmjódó terminus
használatát  szemben a  kozmikus dualitás  használatával.  Az onmjódó gyakorlásával  foglalkozó intézmény,
melyet  Onmjórjónak  neveztek  ugyanis  négy  elkülöníthető  részlegből  állt,  melyek  közül  csupán  egy
foglalkozott a kozmikus dualitással, és ez az ágazat sem kizárólag, hiszen hozzájuk tartozott minden jóslással
és különböző szertartásokkal, illetve rituálékkal kapcsolatos tevékenység. Külön ágat képviselt ugyanakkor a
hivatalon  belül  az  asztrológia  (és  asztronómia),  a  kalendárium  és  az  idő  mérésének  tudománya.  Ebből
adódóan az onmjódó szó szószerinti fordítása, vagyis a „jin és a jang útja” hibásnak tekinthető abban az
értelemben, hogy nem fedi le a gyakorlói tevékenységeinek minden ágazatát, csupán annak egy kis részét.
Ennek egyik oka, hogy már az átvételtől kezdődően olyan szinten összemosódott más irányzatokkal, hogy a
szétválasztási  kísérletek ellenére sem tudtak visszatérni az eredeti  kínai gyökerekhez.  Egy másik elmélet
szerint az onmjódó Japánban egy olyan irányzattá vált, amely előszeretettel olvasztott magába minden olyan
irányzatot, amely nem volt képes önállóan megtelepedni a japán kultúrában, mint például az öt fázis tana,
vagy a taoizmus (ami Koreában például gyakorlók, illetve kereslet híján teljesen ki is veszett).

Hogy mi is pontosan az onmjódó, vagy mi is lehetett fénykorában, arról mai napig nem tudtak pontos
definíciót  alkotni  a  kutatói.  Egyes  szertartásaiban  az  istenekhez  és  spirituális  lényekhez  fordulnak,  így
részben tekinthető vallásnak is, azonban nem rendelkezik saját Pantheonnal, nincsenek és soha nem is voltak
szentélyei, nem voltak papjai és papnői, szent iratai, filozófiája, illetve teológiája. Ebből adódóan tudományos
körökben  általánosan  elfogadott,  hogy  vallás  helyett  úgy  tekintenek  rá,  mint  különböző  technikák
összességére.
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Dion Fortune élete és munkássága
Írta: Saddie LaMort

Képek: Wikipedia Commons

Dion Fortune  1890 december  6-án  született  Violet  Mary  Firth  néven Nyugat-Wales-ben,   gazdag
fegyveracél-gyáros család gyermekeként. Atyai nagyapja a kor újgazdagjai szokásának megfelelően családi
mottót  eszelt  ki:  “Deo,  non  fortuna”  (Isten,  nem  szerencse,  a  gazdagságuk  forrására  utalva).  Violet
gyermekkoráról nem lehet sokat tudni, ha gyermekkoráról kérdeztek, mindig elterelte a szót. Azt azonban
elmondta, hogy már négy éves korától voltak látomásai előző életéről Atlantiszon. Tizennégy éves korában a
családja Somersetbe költözött, ahol kiadták első verseskötetét, Violák címen. Két év múlva megjelenik Még
több viola címen a második is. 

Nagyapja halála után a család Londonba költözött, és 1911-től Firth a
Studley  Mezőgazdasági  Kollégiumban  tanult,  mely  pszichés  zavarokkal
küzdő lányok számára ideális oktatási intézményként hirdette magát. Érzéke
volt a szárnyasokkal való bánáshoz, így 1913-tól dolgozni kezdett ugyanitt.
Később  azt  állította,  az  igazgatónő  manipulációinak  köszönhetően  kapott
idegösszeroppanást. A történet szerint Hamilton, az igazgató, igen jól értett
az  okkultizmushoz és  a  hipnózishoz,  s  ezen tudását  arra  használta,  hogy
tönkretegye az ott dolgozók hírnevét és meglopja a lányokat. Violet távozni
akart, de az igazgató azt mondta, csak akkor teheti, ha beismeri, hogy nincs
önbizalma, és nem ért a munkájához. Ezt négy órán keresztül ismételgette,
míg a fiatal lány összeomlott, és 30 órán keresztül volt álomszerű önkívületi
állapotban. 

A fenti eset megrémítette, de le is nyűgözte. Hogy többet tudjon meg az elme hatalmáról, és hogy
felépüljön,  pszichoterápiával  kezdett  foglalkozni.  A  Londoni  Egyetemen  pszichológiát  és  pszichoanalízist
tanult, majd praktizálni kezdett egy klinikán. Páciensei elsősorban olyan szexuális vágyak kezeléséhez kértek
segítséget,  melyek az  akkori  angol  társadalomban tabunak számítottak.  Előadássorozatot  is  tartott,  mely
később, 1922-ben megjelent Az elme gépezete címmel. 

A klinikán kezdett el érdeklődni az ezotericizmus iránt. Rendszeresen hallgatta a Teozófiai Társaság
ebédidőben tartott előadásait, és olvasta kiadványaikat. Ezzel párhuzamosan egyre kevésbé volt elégedett a
pszichoterápia hatékonyságával. 

Az első világháború alatt jelentkezett a Nők Földi Hadseregébe, mely csoport a hátrahagyott farmokat
gondozta, míg a gazdák katonaként szolgáltak. Eleinte egy farmon szolgált, majd egy katonai bázis kísérleti
ételüzemébe helyezték át, ahol szójatejjel kísérletezett. 

A laboratóriumban teljesen egyedül asztrális látomások jelentek meg neki. Hogy ezekre magyarázatot
leljen,  elmerült  a  Teozófiai  Társaság  írásaiban.  Nem értett  egyet  Madam Blavatsky  kijelentéseivel,  mely
szerint a megvilágosodott  mesterek Tibettől  a londoni  utcákig bárhol  megtalálhatóak lennének,  de Annie
Besant egy írásában megtalálta, amit keresett. Az Ősi bölcsesség című könyvben a következőket olvasta:  “A
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Nagy  Fehér  Páholy  Testvérisége,  akik  az  emberiség  fejlődését  irányítják,  még  mindig  tanítja  a  lelkes
tanítványokat, még mindig elérhető mindenki számára, aki keresi őket.”  Ez Firth új spirituális ébredéséhez
vezetett. 

Olyannyira a Felemelkedett Mesterek keresésének megszállottja lett,
hogy még álmában is őket kutatta.  Tíz nappal  később álmában a Teozófiai
Társaság  könyvtárában  járt,  mikor  kinyílt  egy  titkos  ajtó,  és  a  Himaláján
találta  magát  egy  fehér  és  egy  sötét  indigókék  köpenyes  mester  lábainál
térdelve.  A  fehér  köpenyesről  azonnal  tudta,  hogy  Jézus,  az  Együttérzés
Mestere.  A  másik  mély  intellektualitást  sugárzott  magából.  Ez  utóbbinak
könyörgött,  hogy  fogadja  tanítványául,  de  mikor  magához  tért,  teljesen
biztosan érezte, hogy Jézus tanítványa lett. Bár akkor elégedetlen volt ezzel,
később rájött,  hogy erre volt  szüksége.  Violet  ezután nem sokkal  elkezdett
élénken emlékezni előző életeire, beleértve az avatásokat és a különböző papi
életeit is. Emellett egészen új gondolatok fogalmazódtak meg benne. 

1917-ben Violet megismerte első tanárát, Theodore Moriarty-t, a Szabadkőműves Vade Mecum egyik
szerzőjét,  aki  a  titkos  társaság  mellett  okkultizmussal,  filozófiával,  gyógyítással  és  pszichológiával  is
foglalkozott. Meggyőződése volt, hogy az elme betegségeinek megértéséhez elengedhetetlen az előző életek
vizsgálata.  Szelleműzést végzett  egy katonán, akit állítása szerint megmagyarázhatatlan fizikai jelenségek
gyötörtek, mert úgy gondolta, egy halott kelet-európai harcos szelleme akaszkodott parazitaként az aurájára.
Moriartytól Firth megtanulta a Nyugati Ezoterikus Tradíció alapjait. 

Kitérő: Sok helyen hibásan azt olvashatjuk, hogy főhősnőnk a Golden Dawn Hermetikus Rend tagja
volt, de ez nem így van. 1900-ban McGregor Mathers beavatja Aleister Crowleyt Párizsban a Golden Dawn
belső körébe, a londoni tagság kifejezett ellenkezése ellenére. Ez az utolsó csepp a pohárban, az adeptusok
jelentős része fellázad,  és Crowley igyekezete ellenére övék marad a templomhelység. 1901-ben két csaló
Matherstől  kapott  anyagokat  használ  fel,  hogy szexbotrányaikat  eltusolják,  ezzel  rengeteget  ártva a  rend
hírnevének, ezért Mathers végleg feloszlatja a rendet. A rebellisek először kikiáltották az A. E. Waite által
vezetett  Isis-Urania  Templom függetlenségét,  és  reformokat  hoztak,  majd  ezen reformokban nem tudtak
megegyezni. Egy jelentős csoport kivált, és létrehozták a Stella Matutinát, Mathers pedig az Alpha et Omega
Rózsakeresztes Rendet. 

1919-ben, egy évvel Mathers halála után, tehát Firth csatlakozik az Alpha et Omega Rózsakeresztes
Rendhez. Avatásakor választotta a Dion Fortune nevet, és az avatás után pszichés problémái soha többet nem
jelentkeztek. Maiya Tranchell-Hayes lett az oktatója, a Firth család régi barátja. Transz-médiumitást tanult
tőle, s ezzel kísérletezni is kezdenek. Saját állítása szerint Glastonburyben Dion ezzel a technikával teremt
kapcsolatot “Avalon Őreivel”, akik felvilágosították, hogy ott egy ősi druida iskola állt. 1922-ben visszatér
Glastonburybe, és további “Felemelkedett Mesterekkel” kommunikál.

 
1923-ban meghal Moriarty, és Fortune megpróbálja rábeszélni követőit, hogy válasszák meg őt az új

vezetőnek  -  kevés  sikerrel,  bár  néhányan  vele  mennek.  1924-re  hivatalos  okkult  csoporttá  kovácsolják
magukat, négy avatottat fogadnak 1925-ben, hatot 1926-ban, és még tizet 1927-ben. 
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1927-ben Moina Mathers kizárja Fortune-t az A.O.-ból. Hivatalos indok az, hogy nincs egy bizonyos
szimbólum az aurájában, illetve, hogy könyveiben kiadta a Rend titkait - annak ellenére, hogy Dion nem volt
olyan fokozaton, ahol hozzáférése lett volna ezekhez, és médiumitása révén tanulta őket. Nem hivatalosan az
ok, hogy Fortune saját ritualista csoportot hozott létre, s ezt Moina a fenyegetésként élte meg. Cserébe Dion
azt állítja, hogy maga lépett ki, s az újságokban is lehozott perben állította, hogy mágikus támadás áldozata
lett, Mrs. Mathers fekete macska képében támadt rá. 

Ugyanebben az évben csatlakozik a Teozófiai  Társaság Keresztény Misztikus Páholyához, melynek
rövidesen a vezetője lesz. Cikkeiben rendszeresen hozza fel, hogy a teozófiai tanításokban sokkal központibb
szerepet kéne Jézus Mesternek kapnia. A Liberális Katolikus Egyházat, a Társaság egy másik tagszervezetét
azzal vádolta, hogy Jézus helyett Maitreya alakjára fókuszálnak, s az Egyház egy tagja azzal vádolta Fortune-t,
hogy hazugságokat írt róla. Ezen vitákból eredően a Páholy kivált a Teozófiai Társaságból, és átnevezte magát
a Belső Fény Közösségének. Ezen közösségen belül létrehozta Jézus Mester Céhét, amely minden vasárnap
istentiszteletet tartott. 

Mikor  Krishnamurti  otthagyta  a  teozófusokat,  ezzel  komoly  hullámokat  keltve  a  mozgalomban,
Fortune a “vissza Blavatskyhoz” frakció pártjára állt. Ezután csatlakozott a Teozófusok Egyesült Páholyához,
akik  technikáival  állítólag  “himalájai  mestereket”  ért  el,  de  nem tetszett  neki,  hogy  indiai  módszereket
hirdetnek  Angliában,  ezért  kilépett,  s  vezetőjüket,  Bomanji  Wadiát  azzal  vádolta,  hogy  mágikusan
megtámadta őt. 

Szintén  ebben  az  évben  Fortune
hozzámegy  Dr.  Thomas  Penry  Evanshoz,  aki
lényéből  fakadóan  pogány,  természetimádó  volt.
Dion  egyfajta  Merlinként  tekintett  rá,  s  az  ő
hatására a csoport sokkal kevésbé lett keresztény,
és sokkal inkább kelta, pogány jelleget öltött. 

Fortune  1928-ban  a  külső  kör
megerősítésén fáradozott. Hetente kétszer előadást
tartott,  és  Belső  Fény címmel  magazint  adott  ki.
Megalkottak  egy  háromlépcsős  rendszert,  a
“Kisebb  Misztériumokat”,  melyen
végighaladhatnak az avatottak - az egyetlen kitétel
az  volt,  hogy  legalább  három  hónapig  maradjon
valaki  egy  fokozaton,  mielőtt  továbblép.  A  co-
maszonikus  rendekhez  hasonlóan  mindenki
“fivérnek”  hívta  egymást,  nemüktől  függetlenül
(bár  ez  később  szolgáló  fivérre  módosult).  1928
december 21-én rituálisan megalapították a Belső
Fény  Testvériségét,  mely  a  három  avatásra  és  a
Kisebb  Misztériumokra  épült.  Megvásároltak  egy
hatalmas házat, melyben két templomszoba mellett
bőven  volt  hely  előadástermeknek  és  saját
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irodáknak,  továbbá egy régi  templomot,  ahol  Dion kisebb csoportoknak tartott  előadást,  mikor  épp nem
könyvet írt. 

1930-ban Fortune nyilvánosan kijelentette, hogy saját belső fejlődésére akar koncentrálni most, hogy
a csoport rendszere kialakult.  Ekkoriban egyre inkább a rituális mágiára fókuszált,  miközben a csoportja
tagjai egyre inkább a médiumitásra koncentráltak, hogy az Emelkedett Mesterekkel kapcsolatba léphessenek. 

1933-ra  házassága  megromlik,  Evansról  azt  rebesgetik,  hogy  más  nőkkel  áll  össze,  míg  Fortune
csoportja női tagjai körében megvallja, hogy mágikus indokból ment a férfihoz, nem szerelemből. A férfi egy
idő után válókeresetet nyújtott be, hogy elvehessen egy másik nőt, és Dion nem állt az útjába. 

A harmincas évek második felében ír  meg olyan rituálékat,  mint Íszisz rítusa,  illetve Pan rítusa,
egyértelműen pogány korszakra utalva életében.

Ekkoriban rengeteg cikket írt a Belső Fénynek, majd ezen cikkeket összegyűjtve kiadta könyvekként.
Így született meg egyik leghíresebb könyve, a Misztikus kabbala, melyet az A.O.-ban tanultak mellett saját
tapasztalataira alapozva írt cikkekből állított össze. 

1939-ben  kitört  a  világháború.  Fortune  csoportja  rendszeres  meditációkat  szervezett  a  béke
előmozdítására, csoportos vizualizációval angyali  őröket igyekeztek idézni Anglia partjaira, és mantráztak
minden alkalommal, mikor a Luftwaffe gépei a várost bombázták. 

1940-ben új transz-médiumi munkába kezdtek Tranchell-Hayessel, megpróbálták ugyanazon Titkos
Vezetőket  megidézni,  akik a Golden Dawn vezetőivel  tartották a kapcsolatot.  Ennek során egy magát  “A
Vízöntő-kor  Shemeshének”  nevező  entitással  találkoztak,  akitől  a  csoportjuk  Nagyobb  Misztériumait
megalapozó  “artúri  formulát”  kapták.  Ezt  Atlantiszról  származó  információként  mutatták  be,  mely  a
kontinens  elpusztulása  után  az  Angliába  érkező  túlélőktől  maradt  a  faji  memóriában.  Ezt  is  három
szimbolikus  avatási  szintbe  rendezték:  Artúr  és  a  Kerekasztal  Társasága,  Merlin  és  a  Tündérasszony,
Guinevere és a Szerelem Erői. 

1945-ben megbetegedett, és nem tudta megtartani a rendben szokásos beszédét a téli napfordulókor.
Dion  Fortune  1946  január  6-án  hunyt  el  leukémiában,  55  évesen.  Testét  Glastonburybe  szállították,  ott
temették el, pénze jelentős részét a csoportra hagyta. A Testvériségben már életében többen hangot adtak
aggodalmuknak, hogy személyi kultusz alakul ki a tanító körül, így nem szorgalmazták életrajzának kiadását,
és az új  vezető megsemmisítette szinte minden naplóját,  levelezését,  fényképét.  Néhány könyve azonban,
például a Kozmikus Doktrina, halála után megjelent. 

12



Árnyak - 2020 Ostara

Az egyiptomi állatöv I.
Írta: Nehebkau

Képek: Wikipedia Commons

Elgondolkoztál már azon, kedves olvasó, mi lehet az óegyiptomi asztrológiai jegyed, és mit tudhatsz
meg  magadról  ez  alapján?  Ha  igen,  és  rákerestél  a  neten,  azt  tapasztalhattad,  hogy  valamennyi  ezzel
foglalkozó netes asztrológiai cikk többé-kevésbé ugyanazt állítja: nevezetesen azt, hogy az ókori egyiptomiak
hozzánk  hasonlóan  12  asztrológiai  jegyet  ismertek,  melyeket  azon isteneikről  neveztek  el,  akik  az  adott
időszakot  uralták.  Az  istenekről  elnevezett  asztrológiai  jegyek pedig többnyire a  jegyhez  rendelt  istenség
karakterét  tükrözik  vissza,  így  adva  egy  sztereotipikus  jellemrajzot  a  szóban  forgó  jegyben  született
emberekről. Nehéz azonban kiigazodni a különféle weboldalak leírásain, mivel az „istenjegyek” listája nem
mindenhol teljesen azonos, és a hozzájuk rendelt időpontok is eltérhetnek. 

De vajon mi igaz a neten leírtakból? Nos, aki alaposabban ismeri az egyiptomi hitvilágot, beleértve az
egyiptomi  csillaghitet  is,  annak  bizony  hamar  egyértelművé  válik  a  válasz.  Az  ugyan  igaz,  hogy  az
egyiptomiak is hozzánk hasonlóan 12 asztrológiai jegyet ismertek, és valóban köthető minden jegyhez egy-egy
istenség, ám e jegyek nem azonosak az egyiptomi istenek egyikével sem. Ezért aztán nem lehet a 12 egyiptomi
asztrológiai jegy által megadott jellemvonásokat levezetni a jegyek által uralt istenségek karakteréből. Egyes
internetes cikkeknél belefuthatunk még abba a furcsaságba is, hogy az egyiptomi asztrológiai jegyek nem egy-
egy hónaphoz kötődnek, hanem annál rövidebb időszakokhoz, így aztán egy jegy többször is ismétlődik az év
folyamán.  Néha  azt  olvashatjuk,  hogy  az  asztrológiai  jegyek  időpontjait  az  egyiptomiak  az  úgynevezett
dekádok  (1)  alapján  számolták,  ezért  van  egy  hónapban  több  jegy  is,  amelyek  aztán  később  ismét
felbukkannak.  A  gond  ezzel  a  magyarázattal  azonban  az,  hogy  a  megadott  időpontoknak  az  egyiptomi
időszámításban alkalmazott dekádokhoz semmi köze.

Maga az állatöv Mezopotámiában alakult ki, majd innen vették át a görögök a Kr. e. 6-5. században.
Egyiptomban a Kr. e. 3. században jelenik meg, a Ptolemaioszok uralma idején, görög hatásra. Azonban, mint
látni  fogjuk,  az  egyiptomi  papság  sikeresen  beolvasztotta  az  alapvetően  idegen  eredetű  zodiákust  az
egyiptomi vallás kereteibe, anélkül, hogy a régi vallás tanain gyökeresen változtatniuk kellett volna. Ennek
egyik jeles példája a dekánok (2) állatövi jegyekhez való hozzárendelése volt.

Jelenlegi  ismereteink  szerint  a  legősibb  egyiptomi  zodiákus  Khnum  fazekasisten  kisebbik  esznai
templomának mennyezetéről ismert, mely a mai Eszna várostól északnyugatra terült el. A Kr. e. 3. század
második felében épült templom sajnos 1843-ban egy csatornaépítésnek esett áldozatul. Napóleon egyiptomi
expedíciója idején azonban lerajzolták a templom mennyezetét, így a zodiákus ábrája ismert a mai kutatók
előtt is. Azt azonban ma már nem lehet megállapítani, hogy a zodiákus valóban egyidős volt-e a templommal,
vagy csak a későbbiekben került fel a mennyezetre. A többi fennmaradt egyiptomi zodiákus a Ptolemaiosz kor
végéről, illetve a Római korból ismert: Denderában, Hathor istennő kultuszközpontjában két zodiákus is van,
a korábbi, kör alakú (3), az i. e. 1. századból, a későbbi, mely az eget csík alakban ábrázolja (4), pedig Tiberius
császár idejéből (i. sz. 14-37) származik. Montu hadisten hermontiszi templomából ismert zodiákus az i. e.
44-30  közötti  időszakból  való,  míg  Khnum  jelenleg  is  álló  nagy  esznai  templomának  mennyezetén  lévő
zodiákus az i. sz. 1. század végén készült. Ízisz shanhuri templomának zodiákusa időszámításunk kezdetéből,

13



Árnyak - 2020 Ostara

Min  akhmimi  templomának  zodiákusa  pedig  i.  sz.  109-ből  való.  Ugyanakkor  Min  egy  másik
kultuszközpontjából, Koptoszból is ismert egy zodiákus, melynek koráról annyi tudható biztosan, hogy még a
Néró császár előtti időkből származik. Mindezekből azonban csak a két denderai, és a későbbi nagy esznai
templom  zodiákusa  maradt  fenn  épségben,  a  többi  csak  maradványokból,  illetve  régi  dokumentációkból
ismert.

Annak ellenére, hogy az állatöv meglehetősen későn jelent meg Egyiptomban, két állatövi szimbólum
az  egyiptomi  hieroglif  írásból  eredeztethető:  a  Vízöntő  jegy  szimbóluma  az  „n”  hangot  jelölő  hieroglifa
megkettőzéséből ered, míg a Mérleg jegy szimbóluma az akhet (fényhegy, horizont) hieroglif jelének stilizált
változata. Az asztrológiában ma is használatos bolygószimbólumok közül pedig a Nap jele tulajdonképpen egy
egyiptomi hieroglifa, amelynek jelentése Nap, és Rének kell olvasni.

Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban nem a fentebb felsorolt zodiákus ábrázolások elemzésével
fogok foglalkozni – melyek közül egyébként a kör alakú, i. e. 1 század közepéből származó denderai zodiákus a
leghíresebb – már csak azért sem, mert ezek bár a korabeli asztrológiai tanokat jelenítik meg képi formában,
magukról az állatövi jegyekről, csillagképekről alig derül ki belőlük valami. Az egyiptomi állatöv alaposabb
megismerését  szem előtt  tartva inkább azt  szeretném összefoglalni  róluk,  ami az  ókori  források alapján
fennmaradt,  különös  tekintettel  az  állatövi  csillagképek  mitológiai  hátterére,  illetve  elsősorban  azok
egyiptomi értelmezésére. Így világosabbá válik az is, miként olvasztották be a csillagászattal és asztrológiával
is foglalkozó egyiptomi papok az idegen eredetű zodiákust az egyiptomi vallás rendszerébe.

Első állatövi csillagképünk a Kos, amelyet az egyiptomiak Iszunak neveztek, míg a görögök a Krios, a
rómaiak pedig az Aries szót használták rá. Utóbbi elnevezés ma is használatos a csillagászatban. A kör alakú
denderai  zodiákuson hátratekintő,  fekvő  kosként  ábrázolják,  amint  bal  mellső  lábát  előre nyújtja,  míg  a
szalagos zodiákuson már állva láthatjuk, de mellső lábait elemeli a földtől, mintha ugrani készülne. Fejével
ugyancsak hátratekint, így úgy tűnik, mintha menekülne valami elől. A zodiákuson belüli legelőkelőbb első
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helyét annak köszönheti, hogy a hellenisztikus korban a tavasz pont még ide esett, ma már inkább a vízöntő
határán van. A görögök számos mítoszt társítottak hozzá, egyikükbe azonban egyiptomi elemek is kerültek.
Eszerint Liber (Dionüszosz) egyszer Afrikában bolyongott a seregével, s mikor már a szomjhalál fenyegette
őket, egy kos jelent meg előttük. Utána eredetek, s a kos idővel bőségesen csörgedező forráshoz vezette őket
egy oázisban, ahol később egy Jupiter-Amonnak szentelt szentélye épült. Liber hálája jeléül a csillagok közé
helyezte a kost. A kos ugyanakkor Amon isten szent állata is volt, ezért vele is azonosították az állatot, aki a
forráshoz vezette a szomjas istent és seregét, így aztán maga a csillagkép is Amonnal azonos. Az egyiptomiak
számára ugyanakkor más jelentőséggel is bírt a Kos csillagjegy, mivel az egyiptomi mitológia szerint Hórusz a
Sarjadás évszak IV. hónapjában (Parmute) született, növekvő félhold idején, a tavaszi napéjegyenlőség után,
mikor  a  Nap éppen a  Kos jegyében járt.  Az  égitestek  közül  Nap exaltatioja,  azaz tetőpontja  Ptolemaiosz
Tetrabiblos c. műve szerint a Kos jegyében van, azaz a Nap ebben a jegyben fejti ki a legerőteljesebben a
hatását. A kör alakú denderai zodiákuson a Kos csillagkép mögött és a Halak csillagképe felett találjuk a
Napot egy körbe foglalt udzsat-szem formájában, így valószínűnek tűnik, hogy a zodiákuson az egyiptomiak
átvették a görögöktől azt az elképzelést, hogy a Nap a Kos jegyben fejti ki legerősebben a hatását, és ennek
megfelelően is  ábrázolták  Hathor  papjai  Denderában.  Ez  az  asztrológiai  tan egyébként  összhangban van
Amon-Ré napisteni jellegével is, ahogy az sem meglepő ezek után, hogy a kos jegy eleme a tűz. A denderai
pronaosz csík alakú zodiákusa szerint a Jupiter bolygó egyik lakhelye a Kosban van, noha az általánosan
elfogadott asztrológiai tanok szerint a Mars egyik lakhelyének számítana.

Második állatövi csillagképünk a Bika, amelyet az egyiptomiak Kának neveztek, a görögök viszont a
Tauros, a rómaiak pedig a Taurus elnevezéssel illették. Utóbbi elnevezést a csillagászatban ma is alkalmazzák.
A kör alakú denderai zodiákuson hátratekintő ugró bikaként ábrázolják a csillagképet, a szalagos denderai
zodiákus  azonban  öklelő  bikaként  örökíti  meg,  vállain  egy  holdkoronával  (holdsarló  által  körülölelt
holdkorong).  Az időszámításunk szerinti  második században élt Lukianosz szerint a csillagkép eredete az
egyiptomi  Ápisz-bikához  (5)  vezethető  vissza,  bár  a  csillagképet  maguk  az  egyiptomiak  sosem nevezték
Ápisznak,  csupán  a  Bika,  azaz  Ká  elnevezéssel  illették.  Az  Ápisz-bika  bőséggel,  nemzőerővel  és
ételáldozatokkal való szoros kapcsolata talán magyarázatul szolgálhat arra, hogy a Bika jegyet a föld elemével
társították össze. A csillagképet ugyan alapvetően bikának tekintik az antik csillagászok, egyes mitográfusok
Ió megdicsőült alakját látták benne, tehénnek átértelmezve. Talán ez az értelmezés is közrejátszott abban,
hogy  bár  a  bika  ugyan  hímnemű állat,  magát  a  csillagképet  mégis  nőneműnek  tartották.(6)  Ió  mítosza
egyébként nem áll oly távol Ápisztól, mint gondolnánk. A történet szerint Héra üldözni kezdte haragjával a
szerencsétlen argoszi királylányt, ezért Zeusz, hogy felesége haragjától megmentse, fehér üszővé változtatta
Iót. Héra azonban idővel rájött a turpisságra, ezért elkérte férjétől ajándékba az üszőt. Zeusz nem utasíthatta
vissza neje kérését, ezért Ió végül Héra tulajdona lett, aki a százszemű Argosz őrizetére bízta (7). Hermész
azonban az istenek királyának parancsára énekével elaltatta, majd leszúrta az óriást, így Zeusznak sikerült
megszöktetnie a hercegnőt. Argosz halála és Ió szökése azonban nem maradt sokáig rejtve Héra előtt. Mikor
az istenek királynője rálelt a pásztor holttestére, tettének emlékére szemeit a páva faroktollaira helyezte, Ióra
pedig egy bögölyt küldött, hogy csípje, amerre csak jár a világban. Azóta bosszantja a teheneket a bögöly. A
tehénné változtatott hercegnő egész Hellászt bejárta a bögöly elől menekülve. Útja során a Kaukázusba is
eljutott, ahol találkozott a láncra vert Prométheusszal is, aki jövendőt mondott a nekibúsult királylánynak,
miszerint, ha Egyiptomba megy, Héra többé nem bánthatja, mert Egyiptom Zeusznak szentelt föld. A Nílushoz
érve visszanyeri majd emberi alakját, majd Zeusztól fiút fog szülni, akinek egyik leszármazottja (Héraklész)
majd őt magát is megszabadítja rabságából. A titán tanácsát megfogadva Egyiptomba indult hát, útja során
pedig  átkelt  az  Európát  Ázsiától  elválasztó  tengerszoroson,  amelyet  azóta  is  Boszporosznak,  azaz
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ökörgázlónak neveznek, a kis-ázsiai tengerpartot, amelyen áthaladt, pedig Ióniának nevezték el. Egyiptomba
érve Iót Zeusz emberré változtatta, majd a hercegnő fiút szült neki, akit az Epaphosz nevet kapta. Epaphoszt
pedig a görögök az egyiptomi szent bikával, Ápisszal azonosították. Az egyiptomi hagyomány szerint pedig a
Hold éppen a Bika jegyében tartózkodott Hórusz születésekor. Ez amúgy azért is érdekes, mert Ptolemaiosz
Tetrabiblos c. művében azt olvashatjuk, hogy a Hold tetőpontja a Bika jegyében van, s a Holdat jelképező
holdkoronát a csík alakú denderai zodiákuson is viszont láthatjuk a csillagképet jelképező öklelő Bika vállain,
noha a kör alakú denderai zodiákuson nem látható a Bika közelében. A szalagos denderai zodiákus szerint
egyébként a Vénusz bolygó egyik lakhelye a Bika jegyében van.

Folyt. köv.

(1) Tíz napos időszakot jelölő időegység, mely a mi hét fogalmunknak felel meg. A hónapokat az egyiptomiak
három dekádra osztották, mivel az év 12 hónapját egységesen 30 napra osztották fel. Ez a felosztás persze
nem pontos, hiszen az év 365 napból áll, így viszont csak 360 nap jut egy évre. Mindezzel természetesen az
egyiptomiak is tisztában voltak, így ezt az ellentmondást Ozirisz mítoszával oldották fel. Hitük szerint ugyanis
az ősi  időkben az év valóban 360 napból állt,  ám egy nap Nut, az ég istennője terhes lett Gebtől,  a föld
istenétől.  Nut  várandósságának híre pedig  csakhamar eljutott  Ré fülébe is,  aki  emiatt  megharagudott  az
istennőre,  akire  szörnyű  átkot  bocsátott:  gyermekeit  az  év  egyetlen  napján  sem  hozhatja  világra.
Kétségbeesésében az istennő aztán egy korábbi szeretőjéhez, Thot istenhez fordult segítségért. Thot pedig
szenet-játékot kezdett játszani a Holddal, akitől minden körben elnyerte fényének egy hetvened részét (ezért
halványabb a Hold fénye a Napénál), melyekből aztán 5 új napot alkotott, s hozzáadta azokat az év meglévő
napjaihoz.  Ezekre  a  napokra  már  nem  vonatkozott  Ré  átka,  így  világra  hozhatta  gyermekeit:  Oziriszt,
Haroériszt, Széthet, Íziszt és Nephthüszt. Ezt az öt napot „év feletti napoknak”, avagy görögül epagomenális
(hozzátoldott) napoknak nevezték, hiszen eredetileg ez az öt nap nem tartozott az évhez. A kopt nyelvben
olykor „kis hónap” névvel is illetik ezt az öt napos időszakot.

(2) Olyan csillagok vagy csillagcsoportok, melyek felkelése 10 napon keresztül jelezte egy-egy éjszakai óra
kezdetét. Innen ered a dekán (jelentése tíz) elnevezés is. A tizedik napot követően a csillagidő és a szoláris idő
közötti  időeltolódás  következtében  (naponta  kb.  4  perc)  a  dekánrendszerben  eltolódás  következett  be,  s
minden óra más jelző dekánt kapott. Az első dekán táplázatok az I. Átmeneti kor koporsóiról ismertek, míg az
utolsó dekánlista a Római korból, az i. sz. 2. századból való, így a dekánhit több mint 2000 éven át töretlenül
fennálló rendszere számos különböző dekánlistát hagyott az utókorra. A Ptolemaiosz kortól alakjuk egyre
inkább eltávolodott asztronómiai jellegétől, és egyre hangsúlyosabbá vált az egyfajta szellemlényekként való
felfogásuk.

(3) A templom tetején lévő második keleti oziriszi kápolna mennyezetén látható.

(4) A denderai Hathor templom pronaoszának mennyezetén látható.

(5) Egyiptom legnevezetesebb bikaistene és az egyiptomi állatkultusz leghírhedtebb szimbóluma. Kultuszát
Aelian római író szerint Ménész, az első fáraó alapította, amit alátámasztani látszik egy edény, mely együtt
említi az első dinasztia alapítójának, Hór-Aha fáraónak és az Ápisz-bikának a nevét. A bika Ptah isten fia, élő
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képmása és hírnöke, anyja Ízisz vagy a Heszat-tehén. A fizikai és nemzőerő szimbóluma, valamint a bőség
jelképe is. Már Den fáraó (1. dinasztia) is megtartották Ápisz futása rituáléját, melyet többnyire a fáraó szed-
ünnepén tartottak, és amelynek keretében a fáraó együtt fut az ügető bikával. Ezáltal a fáraó ereje megújul és
az ország termékenysége is biztosítva van.  A Görög-római kori templomábrázolásokon a Mnevisz-bikával
együtt úgy nevezik „Aki az istenek és istennők asztalát étellel látja el” és áldozatvivőként örökítik meg.

(6) Ptolemaiosz leírása szerint a férfias, avagy nappali és a nőies, avagy éjszakai jegyek váltakozó sorrendben
követik  egymást  éppúgy  ahogy  az  éjszaka  a  nappalt  követi,  és  a  férfi  és  női  lények  egyesülése
szükségszerűség. Meghatározható a férfias és nőies jegyek sorrendje az egyenlítő segítségével, mely minden
élőlény számára az  eredendő és  erővel  teli  megmozdulást  jelenti.  De meghatározható  a  jegyek nemének
sorrendje a Horoscopostól is, mely a születés óráját mutatja és a hajnali irányban fekszik. Mások pedig inkább
azt a módszert választják, hogy az ekliptika körét négy részre osztják a következőképpen: a férfias és hajnali
rész a felkelő ponttól (Horoscopos) a Medium Coeliig, és a vele szemben lévőt a leszálló ágtól az Imum Coeliig
számítandó, míg a nyugati és éjszakai (női) rész pedig a maradék két negyed lesz.

(7) Innen ered az „árgus szemekkel figyel” szólásunk is. Az árgus szó az óriás latin nevének magyarosított
változata.
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A Taliesin-mondakör
Írta: Osara LaMort

Kép: Wikipedia Commons

Taliesin  Wales  leghíresebb  és  legünnepeltebb  bárdja  volt  egykoron,  költészete  igen  erőteljesen
inspirálta népét, amikor a hódító szászok ellen védelmezték hazájukat. Számos próféciát írt, többek között
Maelgwn  Gwynedd  király  halálától,  melyet  a  Rhos-i  “Sárga  Járvány”  okozott.  Taliesin  legnevezetesebb
próféciája megjósolta Britannia sorsát, s a mai napig igaz Wales népére:

“Urukat imádják,
Nyelvüket megtartják,
Földjeiket elveszik,
kivéve a vad Wales-et.”

A középkori walesi irodalomban úgy hivatkoztak rá, mint “Taliesin Ben Beida” (“Taliesin,  Bárdok
Vezetője). A Historia Britonnum (1137) a kor öt legnevesebb költője közt tartja számon Talhaearn Tad Awen
(“Talhaearn, a Múzsa Apja”), Aneirin, Blwchfardd és Cian Gwenith Gwawd (“Cian, Dal Gabonája) mellett.
Nevét az Y Gododdin versgyűjtemény is említi. A történetekben Taliesin varázstudó, mítikus hős, Áldott Bran
és Artúr király társa. Életrajza megtalálható egy Elis Gruffydd által írt, világtörténelmet ismertető krónikában
a 16. századből. 

Taliesinnek tizenkét költeményt tulajdonítanak, melyeket bizonyosan maga írt, de feltehetőleg több
mint száz került ki a keze alól. Ezek közül kiemelkednek az Urien Rhegedhez írt dicsőítő dalok (ki 590 körül
halt  meg).  Egy  walesi  szöveggyűjteményben  azt  is  fellelhetjük,  hogy  Taliesinnek  volt  egy  fia,  Afaon,  ki
hatalmas harcos volt és erőszakos halált halt, feltehetőleg Lothianban. Taliesin sírja a néphagyomány szerint
Tre Taliesin falva mellett található, Llangynfelyn mellett, A sírhelyet ma is Bedd Taliesin néven emlegetik,
mely gyakorlatilag egy bronzkori temetési kamra, és feltehetőleg semmi köze a költőhöz. Ennek ellenére ez a
legenda is legalább a 17. századig visszavezethető.

Taliesin születése
Taliesin neve főleg legendákban és mítoszokban maradt fenn, pedig valójában létező személy volt.

Feltehetőleg i.sz. 534 környékén született, és valamikor 599 körül halt meg. Úgy tartják, három brit király
udvarában is előadta verseit és dalait. Ezek közül még ma is ismerünk néhányat. A leghíresebb walesi bárd
legendája már az előtt kezdődik, hogy megszületett. Llyn Tegid (a mai Bala tó) mellett Penllynben élt egy
férfi, Tegid Foel, feleségével, Ceridwennel. A párnak három gyermeke született Ceirwy, Morfran és Afagddu.
E legkisebb, Afagddu, természetfelettien csúnya és ostoba volt. Ennek ellenére Ceridwen, ki varázslónő is volt,
mérhetetlenül szerette őt, és elhatározta, hogy ellesúlyozandó hátrányos helyzetét, a tudás ajándékával áldja
meg gyermekét. Különösképp fontos volt ez, hiszen a fiút be kellett vezetni a nemesi társaságba, s ezen
időszak volt Artúr és a Kerekasztal lovagjainak ideje.
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Ceridwen  a  Fferylt  mágikus  könyveit  tanulmányozta  megoldásért,  végül  munkához  látott,  hogy
mágikus varázsitalt főzzön gyógynövényekből s mindenféle varázslatos összetevőkből. Olyan elixírt készített,
melynek csak első három cseppje hatásos, a többi színtiszta méreg. A varázsitalt folyamatosan kevergetnie és
forralnia kellett egy hatalmas üstben egy évig és egy napig. Annak érdekében, hogy a tűz soha nem aludjon ki,
egy vak öregemberre, Mordára bízta a feladatot, hogy őrizze a lángot, annak fia, Gwion Bach pedig a főzetet
kevergette. (Más források szerint a fiú Llanfair-i Gwreang fia volt.) Morda egy évig és egy napig táplálta a
tüzet, Gwion Bach pedig keverte a varázsitalt. De épp amikor már elkészült volna a bűbáj, a főzet három
cseppje Gwion Bach kezére cseppent. Hogy enyhítse égő sebének fájdalmát, ösztönösen szájába kapta a kezét,
s  így  lenyelte  a  varázsital  cseppjeit.  A  maradék  varázsital  olyan  mérgezővé  vált,  hogy  az  üst  azonnal
kettéhasadt.

Amikor Ceridwen meglátta, mi történt, azonnal megértette, hogy terve kútba esett,  s hogy Gwion
Bach nyerte el mindazon tudást, melyet szerencsétlen fiának, Afagddunak szánt. Haragjában üldözni kezdte
Gwion  Bach-ot,  a  fiú  azonban  különleges,  újonnan  szerzett  tudását  felhasználva  nyúllá  változott,  hogy
elmeneküljon. Ceridwen erre kopó alakját vette fel, hogy utolérje. A fiú észlelte a veszélyt, beleugrott egy
folyóba, és hallá változott. Ceridwen követte a vízbe is, vidra alakjában.

Ekkor Gwion Bach madár alakját vette fel, és kiröppent a vidra karmai közül, de Ceridwen sólyommá
vált és lecsapott rá. A fiú kétségbeesetten nézett körül, végül észrevett a földön egy csűrt, s benne nagy halom
gabonát.  Odareppent,  s  gabonaszemmé változott,  hogy elrejtőzzön.  Ceridwen ekkor tyúk alakot öltött,  és
elkezdte  felcsipegetni  a  gabonaszemeket.  Miután  minden  gabonát  megevett,  Ceridwen  rádöbbent,  hogy
terhes, s kilenc hónappal később gyönyörű fiúgyermeke született. A varázslónő gyűlölte a fiút, hisz tudta jól,
ki ő, de nem tudta elpusztítani, így végül belevarrta egy bőrzsákba és a tengerbe dobta, épp Beltane estéjén.
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Elffin
Aberystwyth és a Dyfi folyó torkolata között van egy partszakasz, ahol egy Elffin nevű férfi feszítette

ki rendszeresen halászhálóit, és jó zsákmányra tett szert velük a dagály idején. Elffin Gwyddno Garanhir fia
volt, ki Cantre's Gwaelod uralkodója volt, mielőtt elnyelte volna földjét a tenger. Gwyddno eredetileg fiának is
adományozott  földeket,  de  azok  is  mind  elvesztek.  Ekkor  halászhálókat  adott  fiának,  hogy  kárpótolja  a
veszteségért.

Egy napon, mikor Elffin a hálóit ellenőrizte, csalódottan látta, hogy semmilyen halat nem fogtak, csak
egy bőrzsákot. Amikor sírást hallott, kinyitotta, és gyönyörű fiúgyermeket talált benne. Elddin magához ölelte
a fiút és azt mondta walesi nyelven: “Llyma dal iesin!”, mely annyit tesz: “Mily gyönyörű szemöldök!” Majd
elnevezte a gyereket Taliesinnak, melynek jelentése “ragyogó szemöldök”.

Elffin  nagyon  megszerette  a  kisfiút,  és  elhatározta,  hogy  hazaviszi,  s  fiaként  neveli  fel.  Az  úton
hazafelé igen különleges dolog történt vele. A kisfiú nemcsak hogy tisztán és érthetően beszélni kezdett, de
verset is szavalt. A vers felfedte Elffin előtt, hogy a fiút az istenek küldték, s nem csak híres költő, de próféta
is válik majd belőle. Elffin megtudta, hogy ha a kisfiú képességeit teljes mértékben használni tudja majd,
összes  ellenségét  legyőzheti  vele.  A  férfi  és  felesége  befogadták  a  gyermeket,  s  azon  naptól  kezdve
szerencséjük jóra fordult, s bőségben és gazdagságban élték életüket.

Maelgwn Gwynedd udvara
Amikor Taliesin tizenhárom éves lett, Elffin fia, Gwyddno karácsonyi ünnepségre ment nagybátyja,

Maelgwn  Gwynedd  király  kastélyába,  ahol  mindenféle  nemes  úr  és  lovag  is  megjelent.  Az  urak  pedig
dicsőíteni  kezdték  az  uralkodót,  magasztalták  bátorságát,  erejét  és  bölcsességét;  csakúgy  feleségének
szépségét és erényességét. Elffin erre azt találta mondani nekik, hogy az ő felesége bizony van olyan erényes,
mint bármilyen úrihölgy a királyságban, és olyan bárdja is van, ki képzettebb, mint bárki más a király bárdjai
közül. A király dicsekvéséért börtönbe vettette Elffint, míg ki nem deríti, vajon igazat szólt-e.

Ezután a király elküldte fiát, Rhunt, hogy kérdezősködjék Elffin feleségéről, aki közben mindenről
értesült Taliesintől. Előkerítettek egy konyhai cselédet, s felékszerezték a legszebb gyűrűkkel, majd leültették
a vacsorához, miközben az úrnő maga felszolgálta az ételt. Amikor Rhun megérkezett, az úrnőnek álcázott
cseléd nagy örömmel üdvözölte és leültette maga mellé. Rhun évődni kezdett a lánnyal, s addig itatta, míg az
elaludt (egyes történetverziók szerint varázsport szórt az italába), majd kezéről levágta annak kisujját, rajta
Elffin pecsétgyűrűjével. Rhun visszatért apjához az ujjal és a gyűrűvel, ki diadalmasan mutatta a “trófeát”
tanácsosainak. Előhozatta Elffint a börtönből, és felmutatta neki a bizonyítékot, mely lerombolja a feleség
erényes hírnevét. Elffin nem tagadta, hogy a gyűrű az övé, de azt mondta, az ujj bizony soha nem tartozott a
feleségéhez. A király dühösen visszaküldte a börtönbe, míg leellenőrzi, mi az igazság.

Taliesin közben otthon vigasztalta  nevelőanyját,  mondván,  majd ő elmegy és  kiszabadítja  Elffint.
Elmondta, hogy énekelni fog a király udvarában, s előadása el fogja némítani a király bárdjait, Elffin pedig
nemcsak kiszabadul, de a király száműzetésbe kényszerül Iona szigetére, s elveszti minden vagyonát, korán
meghal majd. Fia, Rhun betegség és balszerencse áldozata lesz. 

Ezután  Taliesin  egyenesen  a  király  udvarába  ment,  ki  a  legnagyobb  csarnokban  vacsorázott
tanácsosaival és nemeseivel. Taliesin behúzódott egy csendes sarokba, közel a bárdokhoz és énekmondókhoz,
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akik sorra elhaladtak mellette, mikor a király elé akartak járulni, hogy dicsőítsék dalaikkal. Taliesin száját
csücsörítve,  ujjával  játsszva ajkain hümmögött  feléjük.  Nemigen ügyeltek a  fiúra,  de amikor a  király  elé
léptek,  dicsőítő ének  helyett  csak a  csücsörítés  és  hümmögés  tellett  tőlük is.  A  király  felszólította  egyik
nemesét, tudakolja meg, vajon sokat ittak-e a bárdok, s hogy abbahagynák-e ezt az esztelen viselkedést. De a
bárdok csak hümmögtek tovább. 

Másodszorra, harmadszorra is küldte a nemest a király; végül egyik szolgáját küldte, aki a bárdok
vezérét Heinin Varddot alaposan főbe kólintotta seprűjével, hogy az hanyatt esett székével együtt. Amikor
felkelt,  térdre  esett,  és  a  király  kegyelmét  kérte,  mondván,  sem részegek,  sem tudatlanok,  de  valamely
szellem megigézte őket. A király elküldte a szolgát, aki meglelte Taliesint, és az uralkodó színe elé vezette, ki
megkérdezte, ki ő és mi járatban van. Taliesin versben válaszolt. Nem kevesebbet állított, mint hogy ő Elffin
vezető bárdja,  ki  Lucifer  bukásakor még az Úrral  volt  az égben majd látta Kánaánban Absalom bukását,
tanította  Énokot,  látta  Krisztus  megfeszítését,  együtt  volt  Noéval  a  bárkán,  látta  Szodoma  és  Gomorra
bukását. Ilyen és hasonló dolgokat állított Taliesin, majd elmondta, hogy Ceridwen méhéből született.

Mikor a király és nemesei meghallották a dalt, igen elcsodálkoztak. Maelgwn Gwynedd felszólította
Heinint, első és legbölcsebb bárdját, hogy keljen versenyre Taliesinnel, Heinin azonban ismét csak hümmögni
tudott  válasz  helyett.  A  király  ekkor  másik  huszonnégy  bárdjáért  küldetett,  de  azok  is  hasonló  módon
vallottak kudarcot. A király ekkor megkérdezte Taliesint, mi járatban van, mire az egy másik dallal válaszolta,
hogy célja bosszút állni. Alighogy befejezte az éneket, hatalmas vihar kerekedett, hogy a király és nemesei
nem is  tudtak talpon maradni.  A király  ekkor  sietve  felhozatta  Elffint  a  börtönből,  kinek bilincsei  mind
kinyíltak Taliesin énekére.

Ezután Taliesin elébük vezette Elffin feleségét, és megmutatta, hogy annak bizony egyetlen ujja sem hiányzik.
Elffin ezek után Taliesin sugallatára fogadást kötött a királlyal, hogy nem csak felesége erényesebb és bárdja
tudósabb, de van egy lova, mely jobb és gyorsabb a király bármelyik lovánál. Maelgwn Gwynedd elfogadta a
kihívást, és kijelölték a napot és az órát és a helyet, mely helyet ezentúl Morva Rhianneddnek hívtak. A király
odament minden háza népével és huszonnégy leggyorsabb lovával. Taliesin huszonnégy magyalággal érkezett,
melyeket feketére égetett, s nevelőapjának lovászának övébe dugta azokat, majd azt mondta neki, engedje a
király lovait mind maga elé vágtázni, majd egyesével előzze meg mindet, miközben ráüt a lóra az ággal, és
hagyja az ágat ezután leesni. Majd fogjon egy következő ágat és folytassa ezt a következő lóval. Amikor pedig
saját lova megbotlik, azon a ponton dobja le saját sapkáját.

A lovászfiú pontosan így tett, s meg is nyerte a versenyt. A helyre, ahol sapkáját ledobta, Taliesin
odavitte Elffint, és egy lyukat ásatott az embereivel, akik egy nagy üstöt találtak, tele arannyal.

Ezen a helyen ettől  kezdve tó található,  melynek neve Pwllbair.  A király ezután magához hívatta
Taliesint, és megkérte, hogy énekelje el neki az ember keletkezésének legendáját. Ez lett egyik legismertebb
dala, a Négy Oszlop Egyikének Éneke.

Merlin
A néphagyomány úgy tartja, Taliesin megjelent Merinnek, Artúr király híres varázslójának is. Ő volt az, aki
megmutatta neki a Kristálybarlang helyét, melyről úgy tartották, Merlin próféciáinak és mágikus hatalmának
minden forrása belőle származott.
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A  Historia Britonnum  elmeséli  az Arfderydd csatája történetét  (mely 573-ban zajlott).  A harcban Peredur
három fivére is életét vesztette, kik oly kedvesek voltak Merlinnek, hogy gyászában szent őrület szállta meg,
és bevetette magát Calidon sűrű erdejébe. Ez idő alatt nemcsak úgy élt, mint egy vadállat, de képes is volt
beszélni az erdő vadjaival.  Később Rodarch király udvarába került,  aki felismerte prófétikus képességeit.
Amikor a király meghalt,  Merlin azt mondta a király feleségének,  Ganiedának (kit  egyes források Merlin
nővérének is tartanak), hogy hozza el hozzá Taliesint. 

Amikor Taliesin megérkezett Barinthus hajóján, elmondta, hogy Avalon szigetéről jön, és magával
hozta Artúrt, aki megsebesült Camblam csatájában. Avalon szigetét akkoriban kilenc varázslónő uralta, kik
híres gyógyítók is voltak, s úgy tartották, repülni is tudnak. Morgan le Fay, a legszebb és legerősebb mind
közül, azt mondta Taliesinnek, hogy csak akkor tudják meggyógyítani Artúrt,  ha velük marad a szigeten.
Britannia jövője bizonytalan és sötét volt; Taliesin vissza akarta hozni Artúrt saját királyságába, de Merlin azt
mondta  neki,  nem  érett  még  erre  az  idő.  Egy  napon  megérkeztek  az  esők,  és  új  tavasz  ragyogott  fel
Broceliande erdejében. Taliesin egy forráshoz kalauzolta Merlint, s amikor az ivott a vízből, a gyász és őrület
eltávozott tőle. A gyógyító erejű forrást azóta Barenton kútjaként emlegetik. Később Merlin hasonló módon
gyógyította meg barátját, Maeldint.

Taliesin és a mágia
Taliesin legendájában, különösen születése történetében számos mágikus elem fellelhető. Az egy év és

egy nap, mely a varázsital kevergetéséhez kellett, gyakori időtartam a mágikus avatások előtti tanuláshoz és
próbatételhez.  Érdemes azt  is  megemlíteni,  hogy az egy év egy nap időtartamnak történelmi gyökerei  is
vannak.  Néhány  feudális  közösségben,  ha  a  jobbágy  megszökött,  és  egy  év  egy  napig  nem tartózkodott
földesura birtokán, automatikusan szabad emberré vált. Skóciában, ha egy pár egy évig és egy napig együtt
élt, mint férj és feleség, házasoknak tekintették őket, akár sor került a kézfogóra, akár nem. Haitin a mai
napig úgy tartják, hogy a frissen meghaltak lelkei folyókba és forrásokba kerülnek, s ott maradnak a víz alatt
egy évig és egy napig. 

Ezután, rituális imákkal és énekekkel csalogatva kiemelkednek a vízből, és újjászületnek. Az üst, mint
szimbólum, nemcsak az anyaméh és a születés jelképe, de a halálé is újjászületésé is. A walesi mítoszkörben
számos más mágikus üst is előfordul, például Diwrnach, az ír üstje, vagy Dagda üstje, mely mellől senki sem
távozik  kielégítetlenül.  Manannan  tengeristen  szintén  rendelkezett  egy  varázsüsttel,  s  mind  közül  a
leghíresebb a Pair Dadeni (“Az Újjászületés Üstje), melyet a Mabonigion legendakörből ismerünk, s legendás
képessége az volt,  hogy feltámasztotta  a halott  harcosokat.  Egyes legendák szerint a Pair  Dadeni azonos
Ceridwen üstjével,  melyet  Áldott  Bran furfangos  módon megszerzett  tőle.  A  halottak  üstbe  helyezése  és
feltámadása  a  Gundestrup-i  üst  oldalán  látható,  híres  ábrázolás  központi  témája.  (Wicca  vonatkozás:
ugyanezen üstön látható az Agancsos Istenség egyik legismertebb ábrázolása.) Bran nővérének, Branwennek
és férjének, Mathnak, az ír királynak ajándékozta az üstöt kézfogójuk napján – ismét egy utalás arra, hogy a
misztikus-mágikus egyesülés (házasság) és az üst, mint a transzformáció eszköze szorosan összekapcsolódik
szimbolikájában. Nem más ez, mint az athanor, az alkimisták kemencéje, és az Alkímiai Mennyegző teljes
jelképrendszere.  Az  üst  és  annap  teljes  szimbólumrendszere  a  későbbi  irodalomban  a  Grál  alakjában
összpontosul.

Ceridwen  és  üstje  a  12.  századi  Gogynfeirdában (“Hercegek  Költői”)  is  megemlítésre  kerül,  ahol

22



Árnyak - 2020 Ostara

varázslónő helyett a költészet istennőjeként tisztelik. Később, a romantika idején már kifejezetten pogány
istennőként említik, ki tagja a kelta pantheonnak. A neoWicca vallás Ceridwent az átváltozás és újjászületés
istennőjeként  tartja  számon,  üstje  a  mágikus  tudás  és  inspiráció  forrása.  Taliesin  a  történetekben
egyértelműen varázstudó, dalaival elbájolja a bárdokat, és prófétikus képességeket is felmutat. Egyik verséről,
a Gweddi Taliesinről (“Taliesin imája”) úgy tartják, védelmet nyújtott a mágikus támadások ellen. 
Taliesin saját szavaival így írt:

“Math bájolt el engem, mielőtt halhatatlanná lettem,
Gwydion teremtett mágikus botjával,
Emrysből és Euryonból, Mabontól Modronig
Mathoz hasonlatos, ötször ötven mágusból teremtettem,
a mester kezétől, annak legmagasabb extázisában.
A druidák legbölcsebbje teremtett engem a világ keletkezése előtt,
S ismerem a csillagok tudását az idők kezdetétől fogva.”
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A sókör
Írta és kép: Sophie LaMort

Amikor  elkezdtem  mágiával
foglalkozni,  az  egyik  első  dolog  amivel
találkoztam a só különböző hasznosítása volt
és  még  most  is  több  helyen  látom,  hogy
emberek  szinte  mindenre  a  sót  ajánlják:
tisztitásra, védelemre – egyesek a kör fizikai
megjelenítésére  is.  Erről  fogok  most  írni
röviden.

Gondoljuk  végig:  vajon  miért
használhatjuk  a  sót  mindezekre?  (Só  alatt
általánosságban a sókat, nem csak az étkezési
sót értem.) A só az egyik legerősebb természetes párátlanitó. Emiatt halnak meg a csigák ha sósak lesznek,
ezért tartósit jól a só, és ezért öli meg a baktériumokat. Felszivja a vizet, akárcsak az olajokat vagy bármi más
folyékony anyagot.  Természetes  oxidálószer,  ezért  rozsdásodnak és  korrodálódnak tőle  és  vizes  oldatától
bizonyos fémek.

Még egy tudományos magyarázat a használatára:  az egyedülálló energiavezető képessége. Az egyik
legerősebb  vezető  amit  az  emberiség  ismer  és  az  emberi  szervezet  is  erre  használja  a  különbözö  sókat.
Tehát ha ezt mind összerakjuk mit kapunk? Egy anyagot ami vezeti és elnyeli a környezete energiáit, továbbá
lebontja a fémeket (ezzel egy sokkal természetesebb állapotba hozva őket).

Hogyan befolyásolja mindez a mágiát amit végzünk?

A só nagyszerű eszköz a tisztitásra. Mind embereknél mind tárgyaknál, hiszen képes elnyelni a káros
energiákat. Egyesek arról számoltak be, hogy fel lehet tölteni hasznos energiával amit később ki lehet nyerni
belőle.  Ne feledjük, hogy ha ezzel próbálkozunk igyekezzünk csak a hasznos energiákra fókuszálni; nem
lenne jó, ha a káros energiákat is visszakapnánk később. Nem igazán láttam még olyat, hogy valaki egy nagy
tál  sóba  tette  volna  a  tisztítandó  eszközeit:  itt  is  inkább  a  vizes  oldatáról  beszélünk.
Ugyanakkor  borzasztó  és  alkalmatlan  választás  a  kör  fizikai  felrajzolására,  több  okból  kifolyólag.
Egyrész káros a környezetre, másrészt káros lehet az energiákra. Ahogy fent már leirtam, a só az energiát is
képes elszivni,  igy gyakorlatilag több kárt okoz, mint használ. A környezetkárositó hatása nyilvánvaló: ha
természetben sót szórunk a földre ott onnantól semmi nem fog nőni, és az ott élő élőlények akik érintkeznek a
sóval, elpusztulhatnak.

A  tradícionális  wiccában  soha  nem  használunk  sót  mágikus  körként,  és  én  a  neowicca  iránt
érdeklődőket is óva inteném ettől.

Még egy fontos dolog amiről muszáj beszélnünk, az a só védelmi hatása.  A Supernatural (Odaát)
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sorozat óta mindenkinek az első tippje, hogy ha szellem, démon, egyéb entitás van jelen, azonnal szórják
körbe magukat sóval, aztán a lakást majd végül az egész háztömböt is, az a biztos. Viccet félretéve: abba most
ne menjünk bele, hogy a legtöbb esetben amikor emberek megijednek, semmilyen entitás nincs jelen, de a
sókör önmagában semmitől sem véd, hiába magyarázza ezt több (minden bizonnyal kevésbé hiteles) könyv.
Az egyik probléma ezzel, hogy ez azt feltételezné, hogy minden entitás ellen ugyanúgy hat... bármi. Egyszerű
példákat fogok hozni:  a hagyomány szerint a vámpír a fokhagymától  retteg,  a vérfarkas pedig nem. Mit
gondoltok,  egy  fokhagymával  beborított  emberrel  egy  vérfarkas  mit  fog  csinálni?  Valószinűleg  megeszi.

A só is ilyen. Nem mondom, hogy nincs olyan energetikai parazita ami esetleg kellemetlenül érzi
magát ha előkerül a só, de agresszív szellem, kisebb-nagyobb démon, bármi más ellen teljesen hatástalan.
Nem szabad elfelejteni, hogy a kört sohasem csak a fizikai síkon húzzuk és bizonyos szempontból teljesen
mindegy, hogy van-e látható körünk vagy sem, egy nemfizikai entitást a kör nemfiziai megjelenése fog távol
tartani.

Vannak univerzálisabb védekezési technikák, de a só nem az. Kérek mindenkit, aki ilyen helyzetben
nem tudja mit tegyen, hagyja a sókört és keressen professzionális segítséget. A Berkano több platformon is
élérhető, szívesen segitünk mi is. A másik probléma: több helyen látom a következőt: “szórj körbe sót, helyezz
el kristályt és védve vagy”. Nem vagy védve. 

Ahogy már írtam, a só (vagy sós víz) önmagában semmitől sem véd. A védőkört és minden varázskört
a mágiát végző ember ereje tartja fenn. A kört ki kell vetni, meg kell idézni, fenn kell tartani energetikailag. A
só pont annyit fog csinálni, mintha borsot szornál körbe: semmit. 

Wicca rituálén tisztításhoz és felszenteléshez használunk sót – vízzel.  Aki volt már nyílt rituálén,
láthatta, hogy a víz, majd a só külön-külön tisztítása és szentelése után a kettőt összeöntjük, majd a megáldott
sós vizzel tisztítjuk és szenteljük a teret és a résztvevőket.

Ha  valaki  szeretné  a  kört  valamilyen  látható  formában  kijelölni,  használjon  köveket,  ágakat,
virágszirmokat, homokot, lisztet vagy egy kerek szőnyeget, esetleg fel is lehet rajzolni, vagy festeni beltéri
rituálé esetén.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném elmondani, hogy a só nem volt mindig olyan olcsó és könnyen
hozzáférhető,  mint  ma.  Ha  valaki  azt  olvassa,  hogy  valamilyen  középkori  mágiában  sót  használtak  már
gyanakodhat: a középkorban a só luxuscikknek számított.  A Föld bizonyos pontjain rabszolgákért fizettek
vele, ennyire sokat ért. 

Ne dőljünk hát be a tippeknek, amik sókör rajzolására bátorítanak: a mágikus kör koncepciója nem
ilyen egyszerű, a só pedig a legalkalmatlanabb arra, hogy ezt a kört reprezentálja.
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Februártól októberig a kertben
Írta és képek: Eszter

Kedves Olvasók!

A  kertészkedés  egy  összetett  és  sok  munkát  igénylő  hobbi,  de  mindenkinek  ajánlom,  akik  a
mindennapok forgatagában egy kis megnyugvást keresnek. Számomra, és úgy vélem, ezzel a meglátásommal
nem vagyok egyedül, a természet szeretete egyet jelent a spiritualitásom megélésével. Ennek egy módja lehet
a természetjárás,  a  másik  pedig  a  kertészkedés.  A kerten és  a növényeken keresztül  meg tudom élni  az
Évkört,  teljes  valójában,  figyelhetem,  ahogy  hónapról-hónapra  együtt  fordul  a  kertem élete  az  ünnepek
váltakozásával, valamint a földön, és a növényeken keresztül az istenekhez is közelebb érzem magam. Úgy
vélem,  ez  is  egyfajta  áldozatbemutatás,  istentisztelet.  Ezért  szeretném olvasóimnak  is  átadni  ezt  a  fajta
spirituális élményt.  Sokféle növényke vár arra, hogy szerető kezek értő gondoskodása alatt gyönyörűvé és
hatalmasra nőjenek,  örömet  csempészve szépségükkel  az  életünkbe.  A rengetegfél  virág  között  mindenki
találhat kedvére valót, de nem árt egy pár hasznos tanács, mielőtt bele vágunk.  Nem kell feltétlenül hatalmas
kertekre gondolni, egy apró balkonon, pár cserépben is lehet növényeket nevelni. Én magam már több éve
foglalkozom hobbi szinten kertgondozással, így jelen cikksorozatomban minden kedves érdeklődőt szeretettel
vezetek végig kertem egy évén, tanácsokkal és képekkel ellátva. Jó olvasást kívánok! 

Február:  
A kerti munkákat nem lehet időben elkezdeni. Bár az idő még fagyos lehet, odakint már nagyon is

aktívak a korai virágzású dísznövények, így fontos, hogy az ő növekedésüket elősegítsük. Ebbe bele tartozik a
talajra  lehullott  levelek,  a  növény  saját  öreg  leveleinek,  az  állatok  által  ráhordott  föld,  és  egyéb
szennyeződések eltávolítása  a  tőről.  Februárban érdemes  a  tavalyi  kerti  hulladékot  (levelek,  ágak,  egyéb
éghető  kerti  szemét)  elégetése,  természetesen szabad  égetési  napokon.  (Gyakran hétfő-csütörtök,  esteleg
szerda-szombat, településtől függően). Figyeljünk mindazonáltal, hogy a füst ne zavarja a szomszédokat, és
ne tegyen kárt semmiben, ami a kertben található. A tavalyi leveleket komposztnak is használhatjuk, ha van
lehetőségünk komposztálásra. 

A Hunyor (Helleborus) metszése: 
A Hunyor, a boglárkafélék családjának tagja lehet az egyik legelső dísze a februári kertnek. Gyakran a

hó alól dugják ki apró, ám gyakran annál díszesebb fejüket. Virágzásukat elő kell segíteni a tavalyi levelek
eltávolításával, ezt mindenképpen januárban kell megtenni, hiszen ősszel fent kell hagyni az azon a nyáron
kinövesztett leveleket, hogy a növény túlélje a téli fagyokat. Alacsony, recés szélű levelei nyáron is díszítenek,
virágai  pedig április  közepéig viríthatnak.  Sok vizet  igényel,  és legjobban az agyagos földet  szereti,  de a
homokos  talajhoz  is  jól  alkalmazkodik.  Képes  az  önoltásra,  ha  két  különböző  színű  tövet  egymás  mellé
ültetünk, néhány éven belül megjelenhetnek a hibrid virágok.  A növény minden része mérgező!
 

Apró érdekesség erről a kedves kis növénykéről: az ókorban bizonyos varázslatok szerves része volt,
az ebből készült felhígított, így csak enyhén mérgező oldat, hiszen ebben a formában hallucinogén hatású. 
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Vörös és fehér hunyorok, egyelőre bimbóban. 

A kerti iszalag (Clematis) metszése:
Ez az impozáns futónövény tökéletesen alkalmas lugasok, futtatórácsok benépesítéséhez. Megfelelő

gondozás mellett több hónapig díszíti a kertünket, de nevelését csak gyakorlott kertészkedőknek ajánlom.
Metszeni február közepén ajánlott, de nem kötelező. A túl futott növény viszont pár év alatt el tudja foglalni
az  egész  ágyást,  megfojtva  ezzel  a  közelében  lévő  növényeket,  így  egy-egy  „fodrász  metszés”  ajánlott.
Amennyiben a tavalyi évről fent maradt elszáradtnak tűnő szárakon új hajtásokat látunk, hagyjuk hajtani a
növényt, de ha nem látunk rajtuk semmit, vagy könnyen törik (jelezve, hogy valóban elszáradt, és már nem
él) érdemes talajszint felett visszametszeni, hogy újra tudjon hajtani és virágozni. Az ültetés után viszonylag
lassan alkalmazkodik, így az első években kerülni kell a radikális metszést. 

Kerti iszalag bimbó a tavalyi száron, futtatórács tavalyi szárakkal, és nyári virágzásban lévő iszalag

További felbukkanó, ám gondozást egyelőre, vagy egyáltalán nem igénylő virágok: 
Az ősszel (ültetési részleteket egy későbbi cikkben közlök majd) elültetett tulipán (Tulipa) , nárcisz

(Narcissus), jácint(Hyacinthus), sáfrány (Crocus)  és kardvirág (Gladiolus) hagymák február közepe felé már
elkezdik kidugni a fejüket a földből. Nem kell megijedni, ez a magatartás teljesen normális, nem fognak egy
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esetleges hidegbetörés esetén sem elfagyni. A pünkösdirózsa vagy bazsarózsa (Peonia) is megmutatja már a
hajtásait, ahogy a varjúháj (Sedum) levelei is elkezdenek újra kifejlődni a tövön. A télen a földben maradt
levendula (Levendula), rozmaring (Salvia rosmarinus) és kakukkfű (Thymus) is lassan elkezdi a tő közepéről
hajtani az új leveleket, amennyiben megfelelően le volt fedve a tövük, és nem fagytak el a hidegben.
 

A rozmaring, kakukkfű, levendula és egyéb gyógy és illatnövények (pl: Bíbor kasvirág ~ Echinacea
purpurea)  felhasználhatók  különböző  mágikus  gyakorlatokban.  Megfelelő  szárítással  tea,  füstölő,  esetleg
tinktúra vagy kivonat készíthető belőle, és a megfelelő rituálékban ez remekül hasznosítható.

Kakukkfű, rozmaring és levendula tövek, és fás szárú bazsarózsa, jól látható friss hajtásokkal.

A kertész tippje:
Aki  esetleg  palántázásra  adja  a  fejét,  érdemes  lehet  már  február  végén,  március  elején  bele  vágni.
Természetesen nem a szabad földben kell mindezt elképzelni, hiszen a föld, és a levegő is gyakran hideg lehet.
Amennyiben  megtehetjük,  érdemes  egy  fóliasátorra  beruházni.  Én  a  Praktikerben  beszerezhető,  mobil
változatot ajánlom, amit a palántanevelés végeztével összecsomagolhatunk, és a következő palántaszezonig
eltehetjük.
 
A  palántáknak  humuszban  gazdag  föld  (palántaföld)  és  26  fok  körüli,  páradús  környezet,  valamint  sok
napsütés szükséges. Amennyiben nem tehetjük meg, hogy fóliasátorban neveljük őket, lezárt palántanevelő
dobozban tegyük őket  egy napos ablakpárkányra.  Fontos  a  szellőztetés  is,  hogy  megfelelő  oxigénellátása
legyen  a  palántáknak.  Naponta  célszerű  az  öntözés,  langyos  vízzel,  amihez  beszerezhető  a  megfelelő
szórófejes palack. Célszerű duplán lezárni a palántákat, így érdemes palántanevelő dobozban elvetni, és úgy
betenni  a  fóliasátorba.  Mindenképpen napos helyre telepítsük a  sátrat,  ezzel  is  elősegítve a  hőmérséklet
szabályozását. Amennyiben nem lenne elég meleg, egy tál meleg vizet a sátorba helyezve felmelegíthetjük és
párásíthatjuk a levegőt. 

Fóliasátor, egyenlőre dobozban, ültetődoboz lebomló cserepekkel, paradicsom és paprika magok (a zöldségek 
palántázását márciusban kezdjük el, hogy még ősszel is élvezhessük a házi zöldségeket) 
Jó kertészkedést kívánok nektek! 
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Ostara rituálé
A publikus Árnyak könyvéből

Fordította: Saddie LaMort

Az évkerék szimbólumát az oltárra állítják, virágokkal díszítik, mögötte égő gyertyák. Az Üst keleten, benne
erős alkohol. A Főpap nyugaton, a Főpapnő keleten pálcával, cirokkal felfelé tartott seprűvel vagy bottal. A
Főpapnő meggyújtja az Üstöt, így szól:

"Tüzet gyújtunk e napon!
A Hatalmasok jelenlétében,
Rosszindulat és irígység nélkül.
Nem félünk semmitől a Nap alatt
Csak a Hatalmas Istenektől.
Titeket idézünk:
Ó élet fénye,
Légy fénylő láng előttünk,
Légy vezérlő csillag felettünk,
Légy tiszta ösvény lábunk alatt,
Gyújtsd szívünk mélyén
A szeretet lángját szomszédunk iránt,
Ellenségeink iránt, barátaink iránt, minden testvérünk iránt,
Ó, Cerridwen könyörületes gyermeke,
A legalacsonyabb dologtól
A legfelsőbb nevéig."

A Főpapnő pentagramot rajzol a Főpapra a pálcával, majd csókkal adja azt át. Ő ugyanígy tesz. Táncot 
vezetnek a kör körül, minden pár átugrik a tűz felett. Azt a párt, akiknél kihúny a tűz, háromszorosan 
megtisztítják, s mindketten az összes ellenkező neműnek ötszörös csókot adnak.

Sütemény és bor.

Ha a jelenlevők akarják, megismételhetik az Üst játékot, vagy más játékokat is játszhatnak.
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