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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!

http://www.berkano.hu

Az Olvasóhoz
 Kedves Olvasó!

   Teljes meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a Berkano alapítása
óta eltelt tizenöt év. Elképesztő. Tizenöt év munka, tizenöt év
öröm, tizenöt év mágia. Gyerekek felnőttek, azok, akik tizenpár
évesként először találtak meg minket, felnőttként találnak ránk
újra, s csatlakoznak hozzánk. 
     Nehéz szavakba önteni azt a sok emléket, amely a Berkano
történetéhez  fűződik.  Mi  tartottuk  az  első  Wicca  tábort
Magyarországon. Hozzánk kapcsolódik Magyarország legrégebb
óta  folyamatosan  megjelenő  ezoterikus  magazinja.  Interjúk,
cikkek,  szakdolgozatok  tucatjai  készültek  a  segítségünkkel.
Miközben benne van az ember, nem látja át, mekkora a hatása a
munkájának,  csak  utólag  lepődünk  meg,  mennyi  mindent
tettünk. 
      Jó volna azt mondani, hogy ennyi idő után letettünk eleget
az asztalra, de ez távolról sem igaz. Sőt, elmondhatjuk: a munka
java még hátra van. 
    Magyarország több, mint félszáz évvel maradt el a világ többi
részétől. Azok, akik most csatlakoznak hozzánk, a jövő főpapjai
és főpapnői lesznek. Közülük kerülnek majd ki a magyar Doreen
Valienték,  Eleanor  Bone-ok,  és  Jack  Braceline-ek,  akik
személyiségükkel,  meglátásaikkal,  bölcsességükkel  gazdagítják
tradíciónkat, a Wiccát, és a modern pogányságot. 
      Azt is tudjuk, a tradicionális Wicca nem mindenkinek való.
Boldogan  segítünk  azonban  bárkinek,  akit  mondjuk  a
druidizmus, az Asatru, a diszkordianizmus, vagy bármely más
modern pogány irányzat érdekel.
   Meggyőződésünk továbbá, hogy csak együtt tudjuk legyőzni a
szellemi  és  vallási  sötétséget,  amely  korunk  Magyarországát
jellemzi, így szívesen dolgozunk együtt bárkivel, aki komolyan
foglalkozik  bármely  alternatív  vallással,  vagy  akár  csak  az
okkultizmussal. 
      Köszönjük  mindenkinek,  aki  segítette  a  munkánkat,
üdvözlünk  mindenkit,  aki  most  jön  segíteni,  kívánunk  a
Berkanonak még sok-sok sikeres évet. Legyetek Áldottak!

     
Saddie LaMort

                     A Berkano Wicca Tradíció nemzetközi koordinátora
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A Berkano története
Írta: A.Y. Stagman

1989: Yliaster Daleth az egyetlen ember, aki a Wicca vallással foglalkozik Magyarországon. Találkozik
Abafi Cézárral, akivel közösen egyházat alapítanak. Cézár javaslatára Boszorkányszövetségnek nevezik el.

Olvasmányélményei és gyakorlata alapján megír egy alapvető rituálémenetet, ötleteket ad és festőként segíti
a csoportot, de mikor egyértelművé válik, hogy Cézár első sorban hasznot remél ebből, visszavonul. 

1994:  Kiválik  egy  csoport  a  Boszorkányszövetségből,  és  megalapítják  a  Kristályerő  covent.  Ez
Magyarországon az első, magát konzekvensen wiccának nevező társaság. 

1995: Saddie LaMort találkozik Osarával és tanulni kezd tőle. Beavatást nyer a Kristályerő covenbe,
majd ki is válik az Osara által vezetett Egyesült Tölgyfalevél coven, melynek egyik elsődleges célkitűzése a
mágikus tanulmányok folytatása. 

1998:  Három  év  távolságtartás
után  a  két  csoport  ismét  beszélni  kezd.
Osara és Saddie, az Egyesült Tölgyfalevél
több  prominens  tagjával  együtt
csatlakozik  Nayah,  Arsoloss  és  Admon
kezdeményezéséhez,  akik  elindították
eddigre  a  Kelta-Wicca  Hagyományőrzők
Egyházának  bejegyzését,  így  a  KWHE
Alapító Főpapi Tanácsának tagjai lesznek.
Osara és Nayah főszerkesztésével beindul
az Árnyak magazin. 

1998-2001:  Az  egyesült  csoport  jelentős  része  intenzíven  mágikus,  energetikai  és  pszichedelikus
gyakorlatokat végez. Osara és Saddie beindítja az Ain Soph Mágia Akadémiát. 

1999: Osara feloszlatja az Egyesült Tölgyfalevél covent. 

2000:  Saddie  megalapítja  Osara  segítségével  a  Velum  Solis  covent,  melynek  elsődleges  célja  a
mágikus tudás továbbadása, és a Wicca vallás népszerűsítése. 

2002:  Osara  megszervezi  a  Velum  Solis  tanítványainak  és  érdeklődőknek  az  első  Wicca  tábort
Magyarországon. 

2002-2004: Osara, Saddie viszi  az Ain Soph Mágia Akadémiát, évi két Wicca táborral és a Sziget
fesztiválon Wicca sátorral népszerűsítik saját irányzatukat, de még mindig a KWHE nevében, és égisze alatt.
Új vezetők kiválásával megalapul a Speculum Solaris és a Borostyánvér coven.
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2005: A KWHE vezetősége nem ért egyet abban, milyen irányban volna érdemes fejlődni, létrejönnek
az egyházon belüli tradíciók, melyek önállóan döntenek saját jellegükről. Osara, Oghus, Caballus és Saddie
ekkor alapítja meg a Berkanot, mely továbbra is ugyanazon értékeket közvetíti, amit a csoport addig is. Az év
végére a Berkano végleg szakít a neowicca irányzattal, a tradicionális Wicca megismerésének szenteli magát.
Saddie feloszlatja a Velum Solist, és megalapítja a Velum Karnayna covent.   

2006:  Osara és  Saddie  Hollandiába költözik,  Caballus és  Oghus gondjaira  bízzák a  tradíciót  és  a
covent. Az évi két Wicca tábor ugyanúgy megrendezésre kerül továbbra is.

2007:  Saddie  Gardneriánus  avatottá  válik.  Osara  az  Alexandriánusoknál  neofita  rítuson  esik  át.
Saddie a Berkano teljes ritualitását átírja olyan módon, hogy az a tradicionális Wiccával kompatibilis legyen. 

2008:  Mind  Oghus,  mind  Caballus  személyes  indokokból  kiválik  a  Berkanoból.  Osara  és  Saddie
kénytelenek Hollandiából tanfolyamokat vezetni. 

2012: A Fidesz megszünteti a vallásszabadságot. A Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza elveszti
egyházi státuszát, zárt egyesületként alapul újjá. Az addigi Vezető Főpapok Tanácsa avatatlanokkal egészül ki.
Miután az új társasági formát vallási szervezethez méltatlannak és alkalmatlannak  találják, év végén Osara
és Saddie együtt, tizenöt év együttműködés után Merldionnal (a Vezető Főpapok Tanácsának tagja, és a Sen
Duir tradíció egyik főpapja) együtt kilépnek a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyházából. 

2013: A Berkano nyári táborában vendégül látja David Rankine-t,  a jónevű írót,  grimoire-mágust,
Alexandriánus főpapot. 

2014:  Végleg  használhatatlanná  válik  a  várgesztesi  Várszálló,  mely  egy  évtizeden keresztül  adott
helyet Wicca táborainknak, így ebben az évben Királyréten tartottuk táborainkat. 

2015 tél, nyár, 2016 tél: Emylia Green jóvoltából még három régi típusú Wicca tábor meg lett tartva,
de érezhető a feszültség. 

2016: Osara befejezi az Árnyak magazin szerkesztését. 

2017: Osara és Saddie befejezik az oktatást. Norgk Bael veszi át a Berkano magyarországi vezetését és
az oktatást. 

2018 május 1: Osara visszavonul a Berkanoval kapcsolatos aktív közszerepléstől és a tanítástól. 

2019 július: Saddie új tanulócsoportot indít. A Berkano tradíció újra feléled.

2020 Ostara: Sophie LaMort főszerkesztésével újraindul az Árnyak magazin. 

2020 Augusztus 30: a Berkano tradíció 15. születésnapját ünnepli. 
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A Berkano 15 éve képekben
Képek Osara és Saddie LaMort archívumából

A Berkano előtt

1997, a Kristályerő coven rituáléja

1999, KWHE Samhain rituálé
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2000, energetikai gyakorlás

2002, az első Wicca tábor Magyarországon
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2003, Yliaster Dalethnél

2003, második Wicca tábor, Nagyvisnyó
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2004, Mágusszék charta aláírás. 
(Abafi Cézár, Frabato, Saddie LaMort, Osara LaMort, Vito P.M.D., Kárpáthy Lilly, Lamech)

2004, készülődés a Sziget fesztiválra
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2004, Wicca sátor, Sziget fesztivál

2005, az első a Berkano égisze alatt rendezett Wicca tábor
(balon háttal Paralda, jobbra Osara, mögöttük balról Caballus, Oghus, Saddie - a Berkano akkori vezetősége)
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 2006, Sziget fesztivál, Élő Könyvtár

2008, nyári tábor
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2013, David Rankine a nyári Wicca táborban

2014, Wicca tábor, Királyrét
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2015, Wicca tábor        

 
                                                                                             2016, avatás Amszterdamban
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2019, őszi Wicca tábor

2019, nyílt rituálé, Boszorkánymúzeum
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Interjú Saddie LaMorttal
Az interjút készítette: Eszter

     Ha a wicca témakörében körbe nézünk, avatatlan, de akár sokat látott és sokat megélt szemmel is, egy dolog
biztosan feltűnhet: kevés az ismerősen csengő név. A tengerentúlon született az elképzelés, és biztos vagyok
benne, hogy akit csak egy kicsit is érdekel, fel tud sorolni legalább 3 olyan embert, akik aktívan részt vállaltak
a létrejöttében. Én, személy szerint nem tudtam, hogy hazánkban ennek van-e hagyománya, és abban a hitben
éltem, hogy csak néhány, magát wiccának valló személy él, egymásról mit sem tudva. Nem is tévedhettem
volna nagyobbat, hiszen az elgondolás másik oldalára lépve, egy elég népes, befogadó és szeretetteljes társaság
fogadott.  A  tradicionális  wicca  magyarországi  zászlóshajójára  volt  szerencsém  csöppenni  azzal,  hogy
megtaláltam a Berkanot, ami az idei évben lép fennállásának 15. évébe. Ebből az alkalomból kérdeztem Saddie
LaMort alapítót és főpapot, a kezdetekről, az elmúlt másfél évtizedről, és a távlati tervekről.

Elsőként,  szeretném  megkérdezni,  hogy  mi
volt  az  első  okkultizmussal  foglalkozó  mű,
amivel  életedben  találkoztál?  Gondolok  itt
filmekre, könyvekre vagy éppen zenékre.
   Legelőször,  még  mielőtt  bármivel  is
foglalkoztam  volna,  amivel  találkoztam,  az
Yliaster  Daleth:  Wicca,  A  Tündérek  Hagyatéka
című  könyve  volt,  amivel  találkoztam,  és  amit
láttam,  de  ekkor  még  nem  fogott  meg
különösebben a  téma.  A vallások  általában már
egész kicsi koromtól érdekeltek. Nem voltam még
nyolc éves, mikor az ajándékba kapott Bibliámba
elkezdtem  jegyzeteket  készíteni,  hogy  melyik
csoda milyen UFO-jelenséghez kapcsolódhat. Ezek
a dolgok persze nem voltak komolyak még. Kilenc
éves voltam,  és az általános iskolában mindenki
metálos  volt,  de  tényleg  mindenki.  Azt  tudtuk,
hogy a metálosok „sátánisták”. Azt  nem tudtuk,

hogy igazából hogyan kell „sátánozni”, de úgy döntöttem, hogy mi akkor is sátánozni fogunk. Technokollal
felrajzoltunk egy fordított pentagrammot a betonra, azt meggyújtottuk, én szereztem egy botot, és az egyik jó
barátommal,  aki  kortársam,  és  a  húgával,  aki  négy  éves  volt,  elkezdtünk  körbe  menni,  és  artikulálatlan
hangokon „kántálni”, miközben én a botot ráztam. Ha úgy vesszük, ez egy elég kezdetleges sátánista rituálé
volt,  de utána elmondhattuk magunkról,  hogy „sátánoztunk”. Akkor kezdtem komolyabban foglalkozni az
okkult témákkal, amikor szerelmi bánat miatt bevettem egy levél nyugtatót, és megittam rá egy üveg vodkát.
Nem szándékosan csináltam, nem tudtam, hogy ez nagyon sok. Éreztem, hogy elkezd leállni a szívem, és a
halálközeli élmény alatt történtek velem olyan dolgok, amiket nem tudtam értelmezni. Elkezdtem kutatni,
hogy ezt mégis mivel tudnám magyarázni, mit lehet ezzel kezdeni, és miért volt ez, ekkor találtam rá a mágia
témakörére. Az első könyv, amit már ilyen szemmel olvastam, Wictor Charonnak, a híres magyar teozófusnak
az Atlantiszi Mágia című könyve volt.
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Kifejezetten a wiccával mikor találkoztál először, és mikor kezdett érdekelni a téma?
   Érdekes, de nem sokkal később. A fenti egészen pontosan 1992-ben történt. 1994-ben találkoztam valakivel,
aki  tanított  mágiát.  Tőle nagyjából  egy fél  év alatt  megtanultam mindent,  amit tudott.  Ezután,  1995-ben
találkoztam egy csoport emberrel, akik azt mondták, hogy ők tanítanak mágiát, ezen kívül wiccák. Konkrétan
Osara volt az, aki oktatni kezdett, ők a Boszorkányszövetségen belül találkoztak ezzel a dologgal, a BSz pedig
Kolonics Istvánon (írói nevén Yliaster Daleth) keresztül  kapcsolódott a témához, így ez egy eléggé zárt kör
volt. Így találkoztam először a wiccával. Csatlakoztam a covenjükhöz, amit akkor Kristályerőnek hívtak, és
elkezdtem tanulni  náluk.  Az,  amit  wiccának  neveztünk  akkor,  az  egy  nagyon leegyszerűsített  ritualitású
valami volt, a mostani publikus rituálék színvonalához tudnám hasonlítani, ennek megfelelő avatásokkal, de
nekünk csak ez volt hozzáférhető. Ahogy tanítottunk, és ahogy foglalkoztunk vele, egyre többet megtudtunk
róla,  pusztán a  gyakorlat  útján.  Utána a valódi wiccával  2005-ben találkoztunk.  Először is  megjelent  két
kissrác, akik azt állították, hogy ők "a" tradícionális wicca.  Viszont hoztak valódi wiccákat Magyarországra.
Egyikőjük később a főpapnőm lett. Tőle tanultam mélységében először a valódi tradicionális wiccáról.

A wicca gyakran problémás téma, sokan nem tudják megosztani életszemléletüket a szeretteikkel, hisz
nem mindenki  számára  érthető  ez  az  út.  Számodra  milyen  volt  a  környezeted,  családod,  barátaid
reakciója? 
   A szüleim sokadik generációs ateisták,  és  mechanisztikus materialisták, ők abban hisznek, hogy csak a
fizikai sík létezik és annyi. Viszont mind a ketten végtelenül intelligens emberek. Anyukám hajlamos felhozni,
hogy  ugyan  miért  kell  nekem  ezzel  foglalkozni,  de  általában el  tudom  magyarázni  neki,  hogy  a  lelki
nyugalmamat ennek köszönhetem, és máris látja gyakorlati értelmét. Édesapám mindig teljesen rendben volt
ezzel,  ő  nem  akar  megtéríteni,  elfogadja,  hogy  én  ezzel  foglalkozom.  Ami  a  baráti  kört  illeti:  akikkel
gimnáziumban barátkoztam, nem nagyon maradtak meg a környezetemben,  mostanra  pedig  szinte  nincs
olyan ismerősöm, aki ne foglalkozna valamilyen szinten mágiával. Kizárólag a munkahelyi ismerőseim azok,
akiknek vagy elmondom, vagy nem, attól függ, milyen kapcsolatban állunk, de itt Hollandiában nem szokás a
másik vallási nézeteit firtatni.

Bár már érintettük ezt a témát, de felteszem még egyszer a kérdést: mi volt az első mágikus munka,
amit végeztél?
   Asztrálutazás. Az volt az első, amit tanultam. Ha jól emlékszem akkor egy asztrális kard megszerzése volt, a
feladat. 

Többször említetted már, hogy a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyházának is tagja voltál. Mesélnél
kérlek az ottani élményekről, tapasztalatokról?
   Kezdjük  ezt  a  legelején!  1993  környékén  összejön  pár  ember  a  Boszorkányszövetségből.  Kilépnek,
megalapítják a Kristályerő  covent.  Az avatásomat  követő első covengyűlésen szét is  hullik  a  csoport,  két
frakcióra szakadtunk.  Az egyik  frakció teljesen meg volt elégedve azzal,  hogy néha rituáléznak, kártyákat
cserélgetnek,  meg  beszélgetnek. A  másik csoport,  akikhez  én  is  tartoztam,  jobban  szerette volna,  ha  a
covengyűléseken tanulunk, előadásokat tartunk és fejlődünk. Így létrehoztunk egy új covent 1995-ben. 1997
vége  felé  megint  elkezdtünk  találkozni  a  másik  csoporttal,  megbeszéltük,  hogy  mi  történt  eddig  velünk.
Elmesélték, hogy megpróbáltak létrehozni egy wicca egyházat - akkoriban csak 100 aláírás kellett hozzá -, de
visszadobták a kérvényüket. Fellebbeztek, ami sokáig tartott, de azzal jött vissza, hogy megfenyítették azt, aki
visszadobta  a  jelentkezést,  mert  neki  nem  volt  tiszte  eldönteni,  mi  lehet vallás, és  mi  nem.
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Zöld utat kapott  így a wicca egyház, de előlről kellett kezdeni az egész folyamatot, az iratok beadását és az
aláírásgyűjtést is. 120 aláírást szedtünk össze, én voltam 001-es számmal az első aláíró. Megbeszéltük, hogy
hivatalosan 3 ember írhat alá az egyház nevében, de akik ott voltak az elejétől, azok lesznek az alapítótagok,
és így a vezető főpapok tanácsa. Teltek-múltak az évek, és csináltuk a dolgokat, eljártunk táborozni, eljártunk
a Szigetre, én az Élő Könyvtárban a wicca színeiben jelentem meg, de volt, hogy wicca sátrat vittünk. Volt,
akik nem voltak ilyen lelkesek, néha rituáléztak velünk, de érdemi munkát, olyat, mint mi,  nem végeztek.
Aztán 2004-2005 környékén  kritikát kaptunk az eseményeinkre,  és  arra,  hogy a KWHE nevében tesszük
mindezt - ekkor jelentettük ki, hogy mi vagyunk a Berkano Tradíció a KWHE-n belül. Létrejött  nem sokkal
később az Öreg Tölgy Tradíció, és még kettő, aminek neve sem volt. 2012-ig képviseltük a KWHE-n belüli
Berkano tradíciót, mikor is az akkori Orbán-kormány egy tollvonással megszüntette az egyházakat. Aki eleget
fizetett, az maradhatott egyház, a KWHE pedig átalakulhatott egyesületté. Az egyesületről egyik részről úgy
láttuk, nem alkalmas forma egy vallási  rendszer továbbvitelére, másrészt a KWHE mint egyesület már nem
tudott csoportokat tartalmazni, mert annak csak személyek lehetnek a tagjai; így a Berkano kilépett, és a
továbbiakban, mint Berkano Wicca Tradíció mentünk tovább. A KWHE-vel megmaradt a jó baráti kapcsolat,
jelen vagyunk egymás fórumain, és abszolút úgy látjuk, hogy az amit ők csinálnak az teljesen jó. Mások a
céljaink, a két csoport mésra lett létrehozva, így nem vagyunk konkurencia egymásnak. Ők arra vannak, hogy
gyűjtőhelye legyenek azoknak, akik magukat wiccának vallják, mi pedig a  tradicionális Wicca irányvonalát
követjük, és ezt igyekszünk erősíteni Magyarországon.
 
Miért éppen a Berkano nevet választottátok a tradíciónak?
A Berkana rúna az anyaság, a termékenység, és úgy gondoltuk, ez pont azokat az értékeket képviseli, amiket a
tradíciónk próbál átadni. Megpróbáltunk termékenyek lenni, megpróbáltunk egyfajta anyai, tanítói szeretettel
hozzáállni a világhoz. Az sem elfelejtendő, hogy a wicca egy lunáris, Hold alapú vallás, és az anyaság ennek is
része. 

Mikor kezdtél el tradicionális wiccát tanulni?
2006 márciusában találkoztam azzal a főpapnővel, akitől elkezdtem tanulni, és aki beavatott. 
 
Már meséltél róla, hogy rengeteg emberrel találkoztál, aki a wiccával kapcsolatba hozható, és fontos a
téma szempontjából. Ki volt az, aki rád a legnagyobb hatással volt?
Ez  egy  nehéz  kérdés.  Például  Lois  Bourne-nal  találkozni  elég  nagy  dolog  volt,  de  találkoztam  Maxine
Sanderssel, aki egy elbűvölő teremtés. Aki nagyon nagy hatással volt rám - főleg mágikus szempontból -, az
David Rankine. Ő volt talán eddig a legnagyobb tudású ember, akivel találkoztam. Hatalmas szerencsénk volt,
hogy meg tudtuk hívni a wicca táborba. 

Hány fős volt az első csoport, akiket mint tanító te tanítottál?
Először Osarával együtt tanítottunk, jóval kevésbé strukturáltan - volt a csoport, amibe érkeztek emberek. Kb.
10-12 fős volt a coven, nagyjából annyian jöttek mindig, ahányan távoztak. A tananyag és a tematika is más
volt akkor. Ha az a kérdés, hogy az új rendszer szerint mikor kezdtünk el tanítani, és hány embert, az első
csoport négy főből állt, és 2008-ban indítottuk. 
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Honnan  vetted  az  inspirációt  arra,  hogy  interaktív  módon  taníts,  és  a  tanítványaid  végezzenek
kutatómunkát, amit utána kiegészítesz, vagy kijavítasz? 
Az első csoportnak, még én mondtam el a dolgokat. Közben csatlakoztam az A  ∴A   nevű mágikus ∴
szervezethez is, és ott is láttunk érdekes dolgokat; de a tradicionális wicca csoportokban is voltak ötletek. Így 
jöttünk rá, az oktatás elsődleges lényege, hogy tanuljanak meg tanulni, ez a legfontosabb. Ezért a tanfolyam 
ebből áll, mi pedig majd hozzátesszük azt, amit nem lehet internetről, vagy könyvekből megtanulni.  

Mi az általános tapasztalat, azok közül, akik megfordulnak a Berkanon belül, mennyien maradnak? 
Nem sokan, de ez teljesen része a Wiccának. A Wicca egy család. Messze nem olyan komplex, mint a Thelema,
és nem olyan izgalmas mint a grimoire mágia - arról szól, hogy az ember beavatást nyer, és megtudja, mi
hogyan csináljuk a dolgokat. Ez természetesen nem mindenkit elégít ki, vannak akik elmennek mást csinálni,
így mondhatjuk, hogy nagyon kevesen maradnak meg egy adott covenben. Ugyanakkor nem is kell sok ember,
az csak nehezíti a tanítást és a mágikus munkát.  

Hogy látod, milyen irányba tudunk haladni, és Te mint főpap, milyen irányt szeretnél nekünk kijelölni?
Jelenleg azt látom, azokkal az emberekkel, akik most végzik a tanfolyamot, lehetséges nem csak tradicionális
wicca  de  teljes  újpogány közéletet  kialakítani.  Én  azt  mondogattam,  adjon  nekem valaki  három embert,
visszahozom Magyarországra a  neopogányságot,  druidizmussal,  mindennel  együtt.  A  jelenlegi  csoportban
megvan a potenciál, sajnos ez azonban önmagában nem elég. Át kell látni, kik azok, akik számára a tanfolyam
végén fel tudunk ajánlani valamit, és hogy azok avatottak közül, ki mit kezdene a felelősséggel. De azoknak,
akik  most  csatlakoznak,  és  most  tanulnak  a  Berkanoban,  konkrétan  lehetőségük  van  történelmet  írni.
Lehetőségük van arra, hogy 20-25 év múlva a magyar wicca nagyjaiként legyenek emlegetve. 

A Chaos Tarot Mágus lapja
(2012, vegyes technika, Saddie LaMort)
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Interjú Osara LaMorttal
Az interjút készítette: Eszter

Mi volt az első okkultizmussal (nem feltétlen 
Wiccával) foglalkozó mű, amivel találkoztál?
  Ha jól emlékszem, nagyjából tizenhárom éves voltam,
amikor  kikölcsönöztem egy jógakönyvet  a  könyvtárból.
Aztán gyorsan vissza is vittem, nem győzött meg. Biztos
vagyok benne, hogy filmeket láttam korábban is, de nem
tudom,  mikor.  Egészen  biztosan  emlékszem  például  a
Boszorkány a feleségem cimű vigjátékra és a Belphegor a
Louvre fantomja sorozatra.

Mikor, és hogyan találkoztál először a Wiccával? 
 Egy  barátom  mutatott  az  újságban  egy
boszorkányfesztivál találkozót. Miután oda eljutottam, és
beszélgetni  kezdtem  más,  érdeklődő  emberekkel,  a
kezembe  kaptam  Yliaster  Daleth  Tündérek  hagyatéka
cimű könyvét.

Hogyan reagált a környezeted (családod, barátaid) arra, hogy wiccával foglalkozol? 
  A családom nem kifejezetten széles látókörű. Sokan a mai napig nem ismernek engem igazán. Ugyanakkor
már  külön éltem tőlük, amikor a Wicca érdekelni kezdett, nem volt nehéz szeparáltan tartani. A barátaim
többnyire elfogadták. Akiket nem érdekelt,  azokkal másról beszélgettem. Ugyanakkor egyre több barátom
került ki okkult körökből.

Mi volt az első mágikus munka, amit végeztél?
  Rettenetes kérdés :) Nagyon szégyenlem a választ, de mentségemre legyen szólva, akkoriban alig voltak
források, amikből tanulni tudtam volna. Az első mágikus munkám egy szerelmi kötés volt, fantasztikusan jól
sikerült.  Azután  szerencsére  meggondoltam  magam,  felbontottam  a  kötést.  Első  és  utolsó  ilyen
próbálkozásom  volt.  Talán  pontosan  látványos  hatásai  miatt,  de  örökre  beleégett  a  fejembe,  milyen
következményekkel jár mások akaratának elhajlitása. Semmilyen ár nem éri meg érte.

Milyen volt a Boszorkányszövetségben töltött időd, mik a tapasztalataid? 
  Nagyjából egy évet töltöttem velük. Az eleje nagyon izgalmas volt. Mindenki olyan dolgokról beszélt, amiket
még nem értettem, nem tudtam. Tanulni akartam. Megbarátkoztam a cigánykártyával, kiváló tanitóm volt,
még ha csak rövid  ideig  is.  Előkerült  a  Tarot,  a  kristálygömb.  Hihetetlen sebességgel  kezdtek fejlődni  a
képességeim.  Megtanultam  meditálni,  asztrális  utazásokat,  reinkarnációs  meditációt  végezni.  Ott  láttam
először  asztaltáncoltatást,  és  végül  ott  kezdtem  el  egy  kis  csoport  tagjaként  szellemi  vezetőkkel
kommunikálni. Ez okozta az első törést is a Boszorkányszövetséggel. Azt is láttuk, mennyire elharapódzott ott
a pénzéhes, mohó, szakértelem nélküli kuruzslás, és ennek nem akartam részese lenni. Nagyjából egy évvel a
kezdet után az egész csoport elhagyta a Boszorkányszövetséget, és önállóan fejlődtünk tovább. 
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Hogyan találtad meg az Alexandriánus irányzatot? 
  Az elejétől kezdve az Alexandriánus irányzat érdekelt a legjobban, annak ceremoniális volta miatt. Amikor
kiköltöztem Hollandiába, néhány évvel később célzottan kezdtem Alexandriánusokat keresni,  hogy tanulni
tudjak tőlük. Végül sikerült megtalálnom őket, és nagyjából egy éves képzésen végigmentem velük, de nem
adta meg a csoport azt, amit igazán kerestem volna, így végül nem folytattam tovább.

Ki volt rád a legnagyobb hatással mágikus szempontból? 
  Rengeteg nevet tudnék emliteni, akik munkássága segitett, támogatott az úton. Aleister Crowley életműve
volt az egyik legfontosabb mérföldkő, tekintve azt is, hogy könyvet irtunk a munkásságáról. De emlithetnék
még olyanokat is, mint Eliphas Levi, Israel Regardie vagy Gerschon Scholem. A kortársak közül kiemelkedő
helyen szerepel Yliaster Daleth, mellette olyan inspiráló nevek, mint Stephen Skinner, Christopher Warnock,
David Rankine, Peter Carroll, és legfőképp Daniel Gunther. Wicca témában Doreen Valiente,  Stewart Farrar.

Mi adta az ötletet az Árnyak magazinhoz? 
  Nagyon aktiv évek voltak azok, amikor az Árnyak kezdődött. Akkor terveztük el a Mágia Akadémiát, akkor
indult be az egész Wicca mozgalom Magyarországon. Rájöttünk, hogy nagyon kevés a hiteles forrásanyag,
ezért próbáltunk meg olyan cikkeket irni, amik valódi, értelmes tájékoztatást adnak.

Hogyan változott az Árnyak az évek alatt? 
  Sokat bővült, a lehetőségek kiterjedésével nagyobb és szebb képeket tudtunk beletenni. Az elején még fekete-
fehér, nyomtatott változattal indult az első évad, azután amikor elkészült a honlap, a III. évadtól oda kerültek
fel az új számok. Később fokozatosan beszerkesztettük a régebbi darabokat is. Sajnos a II. évad 2. száma
elveszett, senkinek nincs már meg nyomtatásban, pedig létezett az is. A design is sokat változott, ahogy a
technika lehetővé tette.

Van kitűzött célod a továbbfejlődést illetően? Mit szeretnél az elkövetkezendő években elérni? 
  A Wicca közélettől pár éve visszavonultam. Több, mint száz tanitvány és 24 év után után kicsit elfáradtam,
szerettem volna más, új dolgokkal is foglalkozni. Azért itt őrzöm a szivemben, csak nem annyira aktivan. A
Berkano mindig fontos marad számomra. Emellett az Ordo Templi Orientis és az A.A. mágikus rendekbe
tartozom,  jelenleg  én  vezetem az  amszterdami  O.T.O.  csoportot.  Szeretnék  ebben  továbbjutni,  most  egy
nemzetközi konferenciát  szeretnék tető alá hozni, ha a helyzet megengedi.   Mindemellett érdekel számos
egyéb más dolog is, szeretnék visszatérni a Picatrix tanulmányaimhoz, amibe már három évet fektettem, de
igencsak érdekel a daoista mágikus gyakorlat is. Úgy érzem, az elmúlt néhány évben rengeteg mindenben
léptem előre, és szeretném, ha a lendület töretlen maradna.
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