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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 megjelölésével
kerülnek bemutatásra.

***
Észrevételed van? Szeretnél cikkíró lenni?
Nem szeretnél  írni,  de van ötleted miről
írjunk?  Van  téma  amiről  szívesen
olvasnál?
Van olyan versed, okkult témájú 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

 foszerk@arnyakmagazin.hu
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
Tavaszi  nap-éj  egyenlőség  cikkleadási
határidő: Március 7.

http://www.berkano.hu

Az Olvasóhoz
Kedves Olvasó!

 Szeretettel köszöntök minden régi és új olvasót az Árnyak
magazin  hasábjain.  2021 első ünnepe  Február  est.  A  Fény
újjászületését ünnepeljük ezen a napon, az időszak a tavaszi
nap-éj  egyenlőségig  tart:  addig  fokozatosan visszaszorul  a
sötétség, erősödik a fény, 

Az új év izgalmasan indult a magazin számára, hiszen az
újság saját honlapra költözött aminek hamarosan a design-ja
is megújul.

Ahogy  már  korábban  beharagoztam,  idén  elkezdődik  a
korai cikkek újradolgozása is.  Az első ilyen cikk a mostani
számban  megjelenő  Február  estről  (Gyertyaszentelőről)
szóló írás lesz, de az ünnepeken kívül az elemek, eszközök és
egyéb elméleti cikkek is frissülni fognak. 

A  tanulás  egy  folyamat  aminek  része,  hogy  az  eleinte
megbízhatónak  vélt  forrásokról  kiderül,  hogy  valójában
tévesek, hibásak. Az Árnyak abban az időszakban született
amikor még nem volt elérhető internet és Magyarországon
alig  volt  hozzáférhető  hiteles  irodalom  a  Wiccával  vagy
okkultizmussal kapcsolatban (sajnos ez azóta sem változott
sokat). Akkor is a legmegbízhatóbb források és leghitelesebb
információk  megosztása  volt  a  fő  célkitűzésünk  és  ma  is
eszerint  dolgozunk  amit  akkor  is  betartunk  ha  saját
magunkat kell kijavítanunk. Fejlődünk, újulunk. 

Az  Árnyak  korábbi  évfolyamai  így  is  értékesek  és
egyedülálló bepillantást nyújtanak a magyar spirituális élet
fejlődésébe,  a  benne  összegzett  tudás  mélyülésébe  és
bővülésébe. 

Ez  a  szám  is  színvonalas  írásokat  tartalmaz,  szerintem
mindenki talál benne számára érdekes cikket. Nem is lehetne
jobban kezdeni  az  évet,  és  nagyon hálás  vagyok önkéntes
íróinknak amiért ezt lehetővé teszik. 

Törekedjünk a tudás továbbadására,  a hibás információk
kijavítására, a helytálló tények terjesztésére. Legyünk mi is
része a Sötétségből újjászülető Fénynek.

Kellemes olvasást kívánok,
Sophie LaMort

 Főszerkesztő
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Az alraun
Írta: Taus

Képek: Google Képek

Az  alraun  (alraune,  alrune,  alruin,  ördögretek,  ördög  gyertyája,  boszorkánygyökér,  banyagyökér,
Mannikin) egy mandragóra vagy egyéb más növény gyökeréből készített,  ember alakú figura a középkori
európai népi mágiában. Az alraun szó eredete feltehetően az ala (szülés, létrehozás, alkotás) és a rune (mágia,
titok, misztérium) szavak összeolvadása révén alakult ki.

Maga  az  alraun,  mint  eszköz  eredetéről  alig  lehet  tudni  valamit,  számos  elmélet  született  ezzel
kapcsolatban, például hogy a németek között eredetileg létezett egy bizonyos alraun, aminek a mitológiája
később egybeolvadt a mandragóráéval (lásd. Árnyak magazin 1. évfolyam 2. szám). Egy másik elmélet szerint
az  alraun  eredetileg  valamilyen  termékenységi  amulett  volt,  pontosabban  egy  emberi  formára  faragott
növényi gyökér, amire mágikus szövegeket, rúnákat szoktak vésni. Az alraunt eleven lénynek tekintették. A
középkor  folyamán  azonban  már  többnek  gondolták  egy  egyszerű  talizmánnál.  Azt  tartották,  hogy  a
mandragóra akasztófák alatt nő, méghozzá a felakasztott ember magjából, amely halála pillanatában fakad. A
megfelelő szertartással kellett kiásni a hónap első péntekének éjfélén, vagy hajnalán. Először egy karddal kört
kellett húzni a növény köré, majd ezután egy kötéllel a gyökérhez kötözött fekete kutyával kellett kihúzatni.
Azonban amikor kihúzzák a földből, a gyökér olyan iszonyú sikolyt hallat, hogy bárki, aki meghallja, vagy
beleőrül, vagy meghal, és éppen ezért trombitaszóval kellett a hangot túlharsogni. Utána vörösborban kellett
megfürdetni.  Majd puha, rongyokkal vagy fehér selyemmel bugyolált,  díszes fadobozban vagy koporsóban
kellett tartani a kis gyökéremberkét. 
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Azt mondják, hogy az alraun megkönnyíti a szülést, megőrzi az egészséget, szerencsét és gazdagságot
hoz, megvédi gazdáját a rontásoktól és egyéb más bajoktól, de csak abban az esetben, ha jól bánnak vele.
Például minden héten meg kellett etetni és fürdetni. Gondolom mindenkinek ismerős A faun labirintusa című
filmből a mandragóragyökér, amit a kis Ophelia kapott a fauntól, hogy az meggyógyítsa a lány édesanyját,
Carment. Ophelia egy tál friss tejbe tette a bűvös gyökeret, majd három csepp vért adott neki és Carmen ágya
alá  tette.  Cserébe az  meggyógyította  a  beteg  asszonyt.  Egyértelmű,  hogy az  alraunról  szóló hidelmek és
legendák adták az ötletet.  Amennyiben a gondozása elmaradna, akkor az alraun egy kisbabáéhoz hasonló
sírásba kezd, vagy olyan hangos rikoltásba, hogy az egész falut odahívja. Többnyire inkább férfiak szoktak
birtokolni maguknál egy alraunt, mint nők. Vannak olyan hiedelmek, miszerint képtelenség megszabadulni
tőle, akármennyire is próbálja elpusztítani az ember. Mások szerint örökíthető, méghozzá apáról a legkisebb
fiúra, de csak abban az esetben, ha a fiú kenyeret rak az apa koporsójába. Más elmondások úgy tartják, hogy
az alraunt el lehet adni, de csakis drágán.

Modern  elkészítését  és  használatát  illetően  számos  (angol  nyelven  megjelent)  mágiáról,
boszorkányságról  szóló  könyv  említést  tesz  az  alraunról  és  arról,  hogy  hogyan  tehetünk  szert  egyre.  A
leírások szerint,  amikor egy alraunt  készítünk,  egy segítő szellemet próbálunk bezárni  a növénybe,  vagy
magát a növénynek a szellemét idézzük meg a folyamat során, hogy az a familiárisunk legyen. Azt is írják,
hogy a péntek és a szombat a legalkalmasabb napok az alraunszerzés megkezdésének. Ez azért van, mert a
mandragóra,  mint  afrodiziákum  és  mérgező  növény,  egyszerre  van  alárendelve  a  Vénusznak  és  a
Szaturnusznak. Éjszaka, nem sokkal újhold után keress egy mandragórát (vagy gyermekláncfüvet, földitököt,
stb.). 

Ha ez megvan, fogj egy kést vagy tőrt (a legjobb a rituális tőröd vagy az athaméd), és rajzolj három
kört a növény köré deosil irányba. Közben mondd el a növénynek, hogy mi is a szándékod vele, majd a tőr
segítségével lazítsd fel a talajt a gyökér körül, végül óvatosan húzd ki a növényt a földből. De vigyázz! Úgy
vedd ki a földből, hogy a főgyökeret kár ne érje!

Hagyd meg a fején a növényt. Ha a rituálé-folyamat közben az elrohad, az nem jelent problémát. A
gyökérről törj le egy oldalhajtást, és ültesd vissza oda, ahonnan a növényt kivetted. Amennyiben nincs rajta,
más felajánlás is megteszi, például pár csepp véred. 
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Vidd haza a gyökeret, és a mágikus körön belül faragj belőle egy veled ellenkező nemű figurát a tőröd
segítségével. Próbáld azért egy kevés vágással megcsinálni. 

Miközben megformálod a figurát, kérd meg, hogy védelmezzen és segítsen téged az istenek nevében.
Utána  vidd  ki,  és  ismét  rajzolj  három  kört  a  földbe,  ültesd  el  a  gyökeret.  Erre  a  legjobb  helyszín  a
templomkert vagy a keresztutak. Utána egy holdhónapon át a földben kell hagyni, ezalatt minden harmadik
napon öntözgetned kell. A megfelelő folyadék víz és pár csepp véred keveréke. A hónap elteltével, nem sokkal
éjfél előtt megint rajzolj három kört a tőröddel a gyökér köré, és ásd ki. Valószínű, hogy a faragások nyomán
már új bőr képződik. Vágd le a növénykoronát a gyökérről

Otthon  (szintén  azután,  hogy  kivetetted  a  mágikus  kört)  mosd  le,  tisztítsd  le  a  gyökeret,
hagyományosan vörösborban, utána szárítsd ki. Mindennap át kell füstölni vasfű levelével. Miután kiszáradt,
kész  is  az  alraun.  Egy  díszes  fadobozban  kell  tárolnod,  finom  anyagba  betakarva.  Az  anyag  színe
hagyományosan vörös vagy fehér lehet. A doboz legyen minél közelebb a tűzhelyhez, de ennek hiányában
abba a szobába is elhelyezheted, amit az ember a legtöbbet használ.  De azt is megteheted, hogy abban a
szobában lakjon, ahol a mágikus munkáidat végzed. Ami pedig a gondozását illeti, igen komoly dolog. Úgy kell
bánnod vele, mintha a saját gyermeked lenne. Mindig kívánj neki jó reggelt és jó éjszakát. Használata előtt
felajánlást  kell  adni  neki,  például  tejet,  mézet,  bort,  vagy  pár  csepp véredet.  Ha viszont  nem használod
rendszeresen, akkor minden pénteken, illetve teliholdkor kell rá alkalmat szánni.

De ne feledd! Miközben készíted, gondolj arra, hogy ez nem egy talizmán vagy valami mágikus tárgy,
hanem egy familiáris. Neki is vannak érzései. Ha már úgy érzed, hogy nincs szükséged az alraunra, akkor
égesd el vagy temesd el, köszönd meg neki a segítségét, és küldd el a szellemét.

Gemma Gary és Jane Cox által készített alraun.
 Nyers selyembe csomagolva az Alraun tömör tölgyfából faragott koporsójában helyezkedik el.
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PGM I 1-42
(PGM: Görög-egyiptomi varázstekercsek)

Fordította: Saddie LaMort
Kép: Google

Rítus: Egy démon érkezik mint segítő, ki mindent érthetően felfed neked, és véled eszik és alszik. 
Végy együtt, ezért kettőt saját körmeid közül, fejed összes hajával, és végy egy circeai sólymot (1), deifikáld
(2)  fekete  tehén tejében,  miután attikai  mézzel  keverted a  tejet.  Miután deifikáltad,  tekerd egy festetlen
anyagdarabba (3) és helyezd a körmeid és hajad mellé; és végy egy jó minőségű papiruszt, és írd rá mirhával
a következőket, és azt is helyezd a hajak és körmök mellé, és vond be tiszta tömjénnel és óborral. 
A papiruszon ez a szöveg áll: "A EE ĒĒĒ IIII  OOOOO YYYYYY ŌŌŌŌŌŌŌ", de két szőlő-alakzatban írd le
egymás mellé:

       A                                              ŌŌŌŌŌŌŌ
      EE                                              YYYYYY 
     ĒĒĒ                                             OOOOO
    I I I I                                               I I I I
  OOOOO                                             ĒĒĒ 
 YYYYYY                                               EE
ŌŌŌŌŌŌŌ                                             A

Vedd a mézes tejet, és idd meg napkelte előtt, és valami isteni lesz a szívedben. És fogd a sólymot és
állítsd fel egy borókafából készült szentélyben. És ha a szentélyt megkoronáztad, mutass be áldozatot nem-
állati ételekből, és légyen nálad óbor. És mielőtt lepihensz, beszélj közvetlen a madárhoz, miután áldoztál
neki, ahogy normális tennéd, és mondd az előírt varázsigét: 

 - A EE ĒĒĒ IIII OOOOO YYYYYY ŌŌŌŌŌŌŌ, jöjj hozzám, jó gazda, jó démon, HARPON KNOUPHI
BRINTANĒN SIPHRI BRISKYLMAAOUAZAR BAMESEN KRIPHI NIPOUMICHMOUMAŌPH. Jöjj hozzám, Ó szent
Orion, te, ki Nyugaton fekszel, ki a Nílus áramlatainak legördülését, és a tengerrel való keveredését okozod,
élettel alakítva át azt, ahogy a férfi magja teszi szexuális kapcsolatkor, te, ki a világot elpusztíthatatlan alapra
helyezted, ki fiatal vagy reggel, este pedig idős, ki a Föld alatti gömbön utazol, és lángot lehellve kelsz fel (4),
ki elválasztotta a tengereket az első hónapban , ki folyamatosan magodat öntöd Heliopolisz szent fügefájába
(5). Ez hatalommal telt neved: ARBATH ABAŌTH BAKCHABRĒ.

De mikor elbocsáttatsz, cipő nélkül,  hátrafelé lépkedj és kezdj neki a vacsoraétked élvezetének,  s
készítsd elő az előírt ételfelajánlást, mikorra szemtől szemben állsz az istennel. Ezen rítus teljes tisztaságot
kíván. Rejtsd, rejtsd el a munkálatot, és 7 napig tartózkodj a nőkkel való aktustól. 
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***
1.) Circeai sólyom: feltehetően a Circeo-hegyen élő sólyom
2.) deifikáld: változtasd istenné, ebben az esetben tejbefojtás által. 
3.) a rítus a sólyom mumifikálását írja itt elő 
4.) Itt a Napisten életének szakaszait mutatja be a szöveg
5.) Ra-Atum az első hónapban emelkedett ki a káosz tengereiből, és maszturbációjával teremtette az 
isteneket. Az egyiptomi világképben ezen esemény folyamatosan történik.
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Ala – A rettegett időjárásdémon
Írta: Dahlia Damissa

Képek: Google

Az Ala vagy Hala (többes számban: Ale vagy Hali) egy olyan mitológiai lény, amelyet a bolgárok,
macedónok és szerbek folklórjában jegyeztek fel. Amikor az emberek Ala-val találkoznak, nem csak a mentális
vagy fizikai egészségük, de akár életük is veszélybe kerülhet; szívessége azonban elnyerhető, ha tisztelettel és
bizalommal  fordulunk  hozzá.  Ha  jó  kapcsolatot  ápolunk  Ala-val,  kellőképpen  tiszteljük,  gazdaggá  tehet
minket, és baj esetén az életünket is megmentheti. 

Ala-t  a  rossz  időjárás  démonának  tekintik,  kinek  legfőbb  célja  a  zivatarfelhők,  illetve  jégesők
irányítása mezők, szőlőültetvények vagy gyümölcsösök irányába, hogy elpusztítsa a növényeket. Ala ezenkívül
rendkívül falánk, nagyon szeret gyerekeket enni, bár éhsége nem korlátozódik csupán a Földre. Úgy tartják,
hogy megpróbálja elfogyasztani a Napot, vagy a Holdat, ezzel Hold- vagy Napfogyatkozást okozva.  Szerbia
keleti és déli részén élők úgy vélték, hogy Ala fokozatosan egyre többet evett ezekből az égitestekből, ezzel
fogyatkozást  okozva.  A  napfogyatkozás  során  a  Nap  vörös  lett,  mert  a  démon  harapása  következtében
kiserkent  a  saját  vére;  amikor  ismét  fényesen  ragyogott,  ez  azt  jelentette,  hogy  legyőzte  Ala-t.  A  Hold
krátereit szintén a démoni harapásoknak tulajdonították. Míg a démon felfalta a Napot vagy a Holdat, sok
idős ember depresszióba esett, sőt félelmében sírt. Úgy hiszik, ha Ala-nak sikerül teljesen elfogyasztania a
Napot, akkor a világnak vége lesz. Ennek megakadályozása érdekében a férfiak a napfogyatkozás felé lőtték a
fegyverükkel, a nők pedig szüntelenül varázsoltak és harangoztak. A Homolje régióban volt egy elképzelés,
miszerint ha Ala-nak sikerül megennie a Holdat, a Nap meghal a bánatában, és a sötétség elárasztja a világot.

Ala  megjelenését  nagyon  változatosan  és  gyakran  homályosan  írják  le.  Néhol  éjfekete  szélnek,
homályos  gigantikus  lénynek,  hatalmas  szájú,  emberi-  vagy  kígyószerű  szörnyetegnek,  sárkánynak  vagy
hollónak jelenítik meg. Ala különböző emberi vagy állati alakokat is felvehet, sőt, meg is szállhat valakit. Az
emberszerű Ala-val ellátott népmesékben személyisége hasonló az orosz Baba Yaga-éhoz. Állítólag felhőkben
él, vagy egy tóban, forrásban, erdőkben, barátságtalan hegyekben, barlangokban vagy óriási fákban. Bulgária
keleti  részén Ala  nem felhőkben,  hanem viharokban és  forgószelekben jelenik  meg.  Más  régióiban Ala-t
„hatalmas  szarvú  bikának,  fekete  felhőnek,  sötét  ködnek  vagy  kígyószerű  szörnyetegnek  tekintették,  hat
szárnnyal és tizenkét farokkal”.
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A közép-szerbiai Gruža régióban úgy hitték, hogy Ala láthatatlan, de hallható – erőteljes sziszegése
visszhangzik a sötét jégesőt hozó felhőkben. A koszovói szerbek úgy vélték, hogy Ala leereszti a farkát a
földbe, fejét pedig elrejti a felhők között. Aki mégis meglátta a fejét, azonnal megőrült. A kelet-szerbiai leírás
szerint Ala egy nagyon magas lény, kígyótesttel és lófejjel. Nagyon elterjedt hiedelem, hogy ez a démon egy
sárkány húga. Egy kelet-szerbiai grimoire-ban viszont háromfejű kígyóként írják le: 

„Tündérek és szelek vannak egyik szájában 
betegség és szörnyű kór a másodikban 

varázs és átok a harmadikban.”

Bár ez a démon igen ellenséges az emberekkel szemben, neki is vannak ellenségei, amelyek képesek legyőzni
őt, például a sasok. A visoki Dečani kolostor templomán egy faragott  domborműben egy sas egy kígyószerű
Ala-t szorongat. A bolgár néphitben a zivatarokat és a jégeső-felhőket a jó sárkány vagy sas, és a gonosz Ala
közötti csataként értelmezték. Egy leírás szerint a gazdák egy borzalmas Ala-t láttak, hatalmas szárnyakkal és
kardszerű, vastag farokkal egy sötét felhőben. Amikor ez az ala-felhő elérte a falut, a falusiak felnéztek az
égre, remélve, hogy ott megjelenik egy sas. Úgy vélték, hogy a hatalmas madár, amelynek kereszt van a
hátán, elűzheti a démont. 

Egy sas megjelenését az égen, amikor zivatarfelhők gyülekeztek, mindig örömmel és reménységgel
fogadták azok az emberek, akik bíztak a hatalmukban és erejükben, mivel Ala legyőzése után úgy hitték, hogy
a sas elviszi a felhőket a mezők fölül. A Kelet-Szerbiában például úgy vélték, hogy a falvak közelében élő sasok
a zivataroktól és jégesőktől minél messzebb próbálják felépíteni a fészkeiket, tehát ezzel együtt a falu szántóit
is védik. A sasok szerepe azonban ellentmondásos volt, mert ugyanabban a régióban az volt a meggyőződés,
hogy a zivatarfelhők előtt repülő sas egy Ala eljövetelének a megjövendölése, mert a sas a felhőket a termés
felé vezeti, nem pedig elűzi őket.
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A  sasokon  kívül  Ala  további  ellenségei  még  Szent  Illés,  Szent  Száva,  valamint  a  zmajeviti
(sárkányszerű) férfiak. Azonban fő ellensége a sárkány; őket ugyanis a mezők és a betakarítás őrzőinek,
valamint a rossz időjárás elleni védelmezőknek tekintik. Amikor egy Ala jégesőfelhőket hozva fenyeget, egy
sárkány száll vele szembe hogy elűzze. Amennyiben az ég mennydörög, az azt jelenti, hogy egy sárkány és egy
Ala  csatáznak.  A  hiedelem szerint  Ala  ilyenkor  megpróbál  elrejtőzni  egy  odvas  fában,  ám ha  a  sárkány
megtalálja, akkor a fa felégetésével elpusztítja a démont.

 Az  archaikus  időjárásdémonoktól  többé-kevésbé  elkülönül  a  keresztény  sárkányharc-legendák
sárkánya: ez lehet többfejű, nem kígyószerű sárkánómai sáy. Ez a sárkányharc az iráni dualizmus hatására az
„istenség,  angyal,  hős  harca  az  alvilági  szörnnyel”  formában  terjedt  el  a  hellenizmus  korában,  majd  a
kereszténység első századaiban Európában is. 

Kiegészült  később  a  görög–rrkány  szüzeket  rabló  vonulataival  és  a  zsidó–keresztény,  bibliai
sárkányokkal és sárkányölőkkel is; az ószövetség (Ézsaiás könyve, Jób könyve) sárkánykígyószerű vízi- és
szárazföldi lényei mind a vízi, föld alatti, mind a repülő szárnyas kígyó vagy gyíkszerű, tüzet okádó sárkányok
európai  összképéhez  hozzájárultak.  A  sárkányölő  hős  alakját  gazdagította  a  Jelenések  Könyvében Mihály
arkangyal által legyőzött sárkánykígyója köré fűződő hagyomány is.  A győztes keresztény szentté lett, így
például Szent Mihály, Szent György, vagy Szent Illés. A keleti egyház legendái régi szláv viharistenre utaló
mitologikus  töredékeket  is  olvasztottak  magukba;  például  német  sárkányharc-legendákból.  Ezekben  a
legendatöredékekben megjelenő sárkány gazdag, sokszínű vonásai a szláv néphit vihardémon-sárkányának
alakját is gazdagították a tüzet okádó vagy a villámló sárkány-alakokkal.
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Ala-t  legyőzhetik  továbbá  az  úgynevezett  „zmajeviti  férfiak”,  akiknek  emberi  anyjuk,  de  sárkány
apjuk van. Hétköznapi embereknek tűnnek, kivéve, hogy a hónaljuk alatt kis szárnyakkal rendelkeznek; ezek
a férfiak mindig éjszaka születnek, tizenkét hónapra. Hasonlóan egy zduhaćhoz (amely területvédő-, illetve
területszerző sárkányember), egy zmajeviti ember is úgy él, mint mindenki más, ám amikor egy Ala fenyegető
felhőket vezet a szeme elé,  transzba esik,  lelke kijön testéből,  és felrepül  a felhőkhöz,  hogy sárkányként
harcoljon ellene.

Az Ala elleni küzdelemben szintén részt vettek a szélben „elragadott” Szélvarázslók. Ők a nyugat-
szerb,  horvát  vetrovnjac,  vjetrovito,  vetrovnjak  és  a  stuha,  zduha,  a  viharban  vonuló  lelkekkel;  a
kereszteletlenekkel és a stuha, stuva nevű démonokkal tartanak kapcsolatot. Ezek a varázslók a levegőben
orkánszerű  szélviharral  kísért  csatákat  vívnak  a  szomszédos  területek  hasonló  démonaival,  illetve
varázslóival. A lélekcsaták tétje a vidék jó időjárásának, termésének biztosítása a jégesőért felelős démonok
elűzésével.  A  zmej-lelkek  csata  közben  villámokat  lőnek  (olykor  állatfajonként  különbözőeket),  köveket
dobálnak  a  démonokra,  kitépett  fatörzsekkel  hadakoznak.  A  csatát  a  sárkányok  légi  csatáihoz  hasonló
meteorológiai jelenségek kísérik, de a legjellegzetesebb harci megnyilvánulás a villámlás, szikrák, és a tűzeső.

A jégeső és a zivatarfelhők, vagyis az őket irányító Ala láttán a hétköznapi emberek nem csak ültek és
vártak  –  varázslathoz  folyamodtak.  A  Pomoravlje  régióban a  varázslatokat  Ala  gyógynövényei  segítették,
amelyeket levelenként leszedtek, majd elhelyezték azon helyeken, ahol egy eke megfordul szántás közben.
Ezeket  a  helyeket  tisztátalannak  tekintették,  mert  Ala  korábban  meglátogatta  őket.  Kelet-Szerbia  népi
mágiákban  az  adott  Ala-t  női  személynévvel  kellett  megszólítani:  Smiljana,  Kalina,  Magdalena,  Dobrica,
Dragija, Zagorka stb. Az ala címzésének kifejezése – Maate paletinke – bizonytalan. 
Az egyik védő kántálást, a felhők irányába kiabálták: 

„Ala, ne ide, menj a Tatár-hegyre!”

Egy másik, mai napig használatos kántálás a következő:
„Ne ide, Ala, 

egy nagyobb, tar fejű Ala van itt
Menj a hegyre, felhő

hol kakas nem rikolt, 
kutya nem ugat, 

tehenek nem bőgnek, 
hol bárány nem béget, 
hol a szlávát nem ülik. 

Ha egy ember önként meglátogatja Ala-t, az bizony különböző következményekkel járhat. Ha tisztán fordul
Ala-hoz, és nem említi az ő és az emberek közötti különbségeket, a démon megjutalmazza. Ellenkező esetben
az  entitás  kegyetlenül  megbünteti.  Az  egyik  történet  szerint  egy  lány,  akit  a  mostohaanyja  kitagadott,
meglátogatta Ala-t; anya szóval szólította meg, kiszedte a tetveket Ala hajából,  majd megetette ezekkel a
démon baglyait, farkasait, borzait és egyéb vadállatait. Ezért Ala egy arannyal teli ládával jutalmazta meg.
Miután  a  lány  hazament,  és  mindent  elmondott  mostohaanyjának,  Ala  egy  kígyókkal  teli  ládát  küldött
másnap, a kígyók pedig mindkettejüket megvakították.
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A sajt és a boszorkányság igéző története
Írta: Tabitha Stanmore, megjelent: https://theconversation.com/uk

Fordította: Sophie LaMort
Képek: Google

Amikor  nemrégiben  a  Twitteren  lapoztam,  egy  népszerű  tweet  keltette  fel  a  figyelmemet.  A
varázslatok könyvének egyik képe azt állította, hogy: „Elbűvölhetsz egy nőt azzal, ha egy darab sajtot adsz
neki.” A bűbáj Kathryn Paulsen 1971-es könyvéből származik, melynek címe 'A mágia és a boszorkányság
teljes  könyve'  –  és  bár  egy  csomó  cheddar  felkínálása  szokatlan  módszernek  tűnhet  egy  esetleges  társ
bevonzásában, Paulsen könyve a mágia hosszú történetére támaszkodik. Ez egy olyan történelem, amelyben
elég sok sajt van. 

Nem teljesen világos, miért ruházzák fel a sajtot mágikus tulajdonságokkal. Lehet, hogy ez összefügg
azzal a ténnyel, hogy tejből készül, mely önmagában is erőteljes anyag, és azzal a képességgel is rendelkezik,
hogy  életet  és  erőt  adjon  az  ifjaknak.  Ennek  oka  lehet  az  is,  hogy  a  sajt  készítésének  folyamata  kissé
varázslatos.  A 12. századi misztikus, Hildegard von Bingen a sajtkészítést  az élet  csodájához hasonlította,
ahogy valami testetlenből szilárd formává túrósodik. 

A kora újkorban (nagyjából 1450–1750) a világegyetem létrehozását is hasonlították a sajtkészítés
folyamatához: „minden káosz volt, vagyis a föld, a levegő, a víz és a tűz összekevert; és ebből a tömegből
anyag alakult ki – éppúgy, mint a sajt tejből – és férgek jelentek meg benne, és ezek voltak az angyalok.” A
kapcsolat  az  élet  és  a  sajt  titokzatos  készítési  módja,  ezért  érthetővé  teszi,  miért  kap  mágikus
tulajdonságokat.

A  sajtvarázslat  jóval  Hildegard  és  a  középkori  időszak  előttre  nyúlik  vissza.  A  2.  századi  jósnő,
Artemidorus,  a  „türomanciát”  –  a  sajtjóslást  –  a  jövő  felfedezésének  egyik  módszereként  említi  az
Oneirocritica című értekezésében. Ironikus módon, tekintettel a sajt későbbi, élénk álmokkal való társulására,
Artemidorus azt állítja, hogy a sajtjóslás a legmegbízhatatlanabbak közé tartozik. 
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Ez azonban nem akadályozta meg a későbbi generációkat a sajtálmok értelmezésében. A 17. századi
angol kézikönyv, az Interpretation of Dreams azt tanácsolta, hogy: „sajt nélküli süteményről álmodni jó; az
olyan álmok, melyekben mindkettő [t.i. sajt és sütemény is] van, egy wales-i által elkövetett csalást és árulást
jeleznek”

A varázssajt egyik leggyakoribb felhasználása a középkori és kora újkori időszakokban a tolvajok és
gyilkosok  azonosítása  volt.  A  módszer  meglehetősen  egyszerű.  Először  áldjuk  meg  a  sajtot  imádsággal.
Például mondhatjuk: „Átkozott és keserűséggel teli legyen a szája, nyelvfájdalom és vajúdás alatt. Ha bűnös,
az ördög nevében fog enni. Ha nem bűnös, akkor az Úr Jézus Krisztus nevében fog enni.”
Ezután etessen  egy kis  darabot  minden gyanúsítottjával.  A tettes  képtelen lesz  lenyelni  sajtdarabját,  így
beismeri bűnösségét. 

Huncut varázslat 
Még akkor is, ha nem vagy tolvaj, óvatosnak kell lenned a sajt körül, ha boszorkány van a szobában.

Az Odüsszeiában Circe varázslónő Odüsszeusz társait állattá változtatja azzal, hogy varázsitalt ad nekik, mely
sajtból, árpalisztből, mézből és borból készült. A negyedik századi keresztény teológus, Hippói Szent Ágoston
egyetértett abban, hogy ilyen dolgok lehetségesek, bár valószínűtlenek. 

Malmesburybeli William láthatóan meg volt győződve arról, hogy az elvarázsolt sajt valódi kockázatot
jelent,  és  12.  századi  írásaiban William kifejtette,  hogy  az  olasz  női  kocsmárosok  különösen  hajlamosak
elvarázsolt sajtot használni, hogy ügyfeleiket teherhordó állatokká változtassák. 
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Úgy gondolták, hogy a rosszindulatú boszorkányok is használnak tejet és sajtot: a tej megrontása volt
az egyik leggyakoribb átok, amelyet a kora újkor boszorkányaihoz társítottak. 1650 körül Isabel Maine fejőnő
meg volt győződve arról,  hogy a teje átkozott,  mivel nem tudott sajtot készíteni belőle. Csak miután egy
Margaret  Stothard nevű fizetésért  dolgozó varázshasználó ellenátkot  hajtott  végre,  tudott  a  tej  rendesen
megaludni. Margaret azt tanácsolta Isabelnek, hogy a jövőben a tehenek fejése során vigyen magával egy
berkenyefa rudat, hogy megvédje a tejet a szemmel veréstől. 

Játékosabb  történetekben,  bár  a  szomszédaikat  továbbra  is  komoly  bosszúságot  okozva,  a
boszorkányokról azt is gondolták, hogy varázslattal közvetlenül a tehenek tőgyéből lopják el a tejet. A 14.
századi erkölcsi  kézikönyv egy nőről és elvarázsolt bőrtáskájáról mesél.  Parancsára a zsák felugrott,  és a
szomszédok marhacsordájához szaladt, ahol titokban tejet lopott és visszahozta neki. 

Bájos sajt 
A  sajt  csábító  gondolata  szintén  hosszú  múltra  tekint  vissza.  A  13.  században  Cheriton  Odo

erkölcsfilozófus és teológus a grillezett sajt csábító illatával magyarázta a házasságtörést: 

„A sajtot megpirítják és csapdába helyezik; amikor a patkány megérzi az illatát, belép a csapdába,
megragadja a sajtot és elkapja a csapda. Így van ez minden bűnnel. A sajtot megpirítják, ha egy nő fel van
öltözve és feldíszítve úgy, hogy elcsábítsa és elkapja az ostoba patkányokat: vigyél egy nőt házasságtörésbe, és
az Ördög elkap.”

A  sajt  és  a  szerelmi  mágia  közötti  kapcsolat  azonban nem áll  meg  a  csábításban.  A  14.  századi
Németországban a termékenységet biztosították egy kapcsolatban azzal, hogy beleharaptak egy darab sajtba
és kenyérbe, majd áthajították a válluk felett. A sajt képes meggyógyítani a férfi impotenciáját is: a középkori
olaszok gyógymódja volt a bosszantó boszorkányok által megátkozott férfi nemiszervre, hogy a feleség lyukat
fúrt egy sajtba, s az ebből származó darabokkal etette férjét. 

Tekintettel az európaiak régóta tartó vonzalmára a sajt iránt, talán nem csoda, hogy Kathryn Paulsen
varázslata ilyen rövid, és miért nem volt szükség további feldolgozásra.
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Gyertyaszentelő
Írta: Saddie LaMort

A  Berkano  tradíció  egyik  fő  célja  a  hiteles  információk  terjesztése.  Sajnos,  mivel  senki  nem
mindentudó, a „hiteles” esetünkben azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló leghitelesebb források szerinti,
és  mivel  folyamatosan jutunk  új  információkhoz,  néha  ideje  az  Árnyakban olyan témákat  újra  elővenni,
melyekről már volt szó – akár teljesen alapvető kérdésekben is. Az ünnepkör egy ilyen téma. 

Szinte minden, állítólag a Wiccáról szóló könyvben hosszas fejtegetéseket lehet olvasni az ünnepek
kelta eredetéről, és összehasonlítások sorát, hogy melyik területen milyen ünnepeket ültek akkoriban. Ezek
nagyon szép és hasznos információk, csak két kérdésre nem szoktak választ adni. Az egyik, hogy mi köze
ennek a Wiccához, a másik pedig, hogy a Wicca mit tesz, illetve mit ünnepel ilyenkor. Cikksorozatomban főleg
a második kérdésre igyekszem fókuszálni. 

A  köznapi  értelemben  vett  év  első  ünnepe  Február  est.  Gardner  konzekvensen  a  keresztény
Gyertyaszentelő kifejezést használta rá, s ezt írta róla a Witchcraft értelme c. könyvében: 

„Érdemes megjegyezni, hogy február 2-at Gyertyaszentelőként ünnepeljük, Szűz Mária, egyházunk
holdja tiszteletére, de előtte fáklyákkal ünnepelték a kelták hármas holdistennője, Brigid, Bide, vagy Brigentis
teletheatre, és ezen a napon új tüzet élesztettek, és áldottak meg neki. Ez hagyományosan az egyik witch
Sabbat, és a modern witchek tüzekkel ünneplik.”

Ha más, Wiccáról szóló könyvet ütünk fel, Imbolcról, az írekról, druidákról, és hasonlókról fogunk
olvasni  –  Gardner  witchcraftjának  azonban  semmi  köze  a  keltákhoz.  Szó  van  gyakran  a  Napisten
újjászületéséről is – de a Wicca vallása nem szoláris, és istenünk nem napisten. A négy nagy Sabbatunk egyike
ez az ünnep, mit ünneplünk valójában?

A Wicca elsősorban természetvallás, ünnepeink a
természet  változásának  misztériumait  celebrálják,  tehát
ilyen  helyzetben  a  helyes  kérdés:  mi  történik  a
természetben?

A  tél  hosszúra  nyúlt.  Ha  sokáig  marad  fagyos
minden,  az  emberek  elkezdenek  éhen  halni.  Az  ősszel
meghagyott állatok élelme is fogyóban, a két problémára
közös  megoldásként  alakult  ki  a  disznótor  szokása.  Az
egyszerű  emberek  ilyenkor  a  szimpatikus  mágia
módszerével  igyekeznek  befolyásolni  az  időjárást  –
tüzeket gyújtanak, hogy megmutassák a Napnak, hogyan
kell  ragyogni,  ha  esetleg  a  hosszú  tél  alatt  elfelejtette
volna. 
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A Wicca azonban, mint  említettem, nem szoláris  vallás.  Mi a fény és  élet  visszatértének ígéretét
ünnepeljük.  Isteneink megígérték,  hogy ahogy mi is  visszatérünk a halálból  erősebb tagokkal,  és élesebb
elmével, a Föld is megújul, és élni kezd, miután elvonult a sötétség. Magunkban is igyekszünk ezt a fényt
felébreszteni, mely az örök élet misztériumát rejti. Ahogy a Publikus Árnyak Könyvében található, Aleister
Crowley Gnosztikus Miséjéből kölcsönzött sorok megfogalmazzák: 

„Halál és Újjászületés Rettegett Ura, az életé és az élet adója, a bennünk rejlő Úr, kinek neve a Misztériumok
Misztériuma, bátorítsd szívünket. Kristályosodjon ki a fény vérünkben, beteljesítve újjászületésünket, mert
nincs oly részünk, mely ne az Istenektől való lenne.” 
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Pszichoanalízis és okkultizmus
Írta: Saáry Lilla
Képek: Google

Bevezetés
A modern pszichológia nagyon szereti önmagát úgy beállítani, mint ami tudományos, racionális és

egzakt tényeken alapul. Ezzel a fő probléma az, hogy az emberek mentális folyamatai és viselkedése (Atkinson
és mtsai. 1999) viszont általában nem racionális és nem egzakt tényeken alapul. Így sokszor a pszichológusok
is arra kényszerülnek, hogy találgassanak és a megérzésükre hallgassanak.

Ráadásul a mai, modern pszichológia, amely megbízható, érvényes kutatási eredményeken alapul, egy
nagyon fiatal tudomány. Az első nagy személyiségtesztek és főleg a bizonyításra és számszerűsítésre való
igény igazán az  1950-es  években jelent  meg a  pszichológiában.  Egészen addig  a  pszichológia  fősodrát  a
pszichoanalízis adta, amely, nos, homályosabb forrásokból táplálkozik.

A pszichoanalízist az 1890-es éveben alapította Sigmund Freud osztrák orvos. Freud tanítványai közé
olyan nevek tartoznak, mint C. G. Jung, Alfred Adler és Ferenczi Sándor. És ők, vagyis a pszichoanalitikusok
adtak az  emberiségnek  olyan fogalmakat,  mint  a  tudattalan,  az  Ödipusz-komplexus,  az  orális  fixáció,  az
elfojtás,  az archetípusok, az intro- és extraverzió, a kisebbségi komplexus és az átmeneti tárgy – hogy a
Melanie Klein által alkotott üldöző anyamell fogalmát ne is említsem (Flaskay és Marton 2018). 

A  modern  okkultizmus  fogalmát  a  következőkben  elég  tág  jelentéskörben  fogom  használni.  Ide
kapcsolom például  a médiumok tevékenységét,  a  különféle  paranormális  jelenségek – például  telepátia  –
vizsgálatát, de az olyan csoportok ténykedését is, mint a Teozófiai Társaság és az Ordo Templi Orientis.
 

Tudatában vagyok e nagyon megengedő fogalomhasználat pontatlanságának, de ez elsősorban abból a
zűrzavarból  ered,  amely  a  téma  szóhasználatát  övezi.  Egy  gyakran  ide  kapcsolt  szóösszetétel  a  nyugati
ezotéria, amely Gyimesi (2019) szerint „azokat a kora újkortól napjainkig kibontakozó, összetett és egymással
sokszor  kölcsönhatásban  álló  hagyományokat  és  irányokat  [jelenti],  amelyek  a  reneszánsz  hermetizmus
szinkretizmusában gyökereznek.” Ez alapján tehát talán szerencsés lenne a „nyugati ezotéria” megnevezést
használnom. Azonban az ezotéria szót manapság gyakran a new age szinonimájaként alkalmazzák, amely
inkább a 70-es évektől kibontakozó új spirituális mozgalmakat jelöli. 
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Úgy  érzem,  a  „modern  okkultizmus”  szóösszetétel  kifejezi  azt,  hogy  a  cikkben  megfoghatatlan,
paranormális jelenségek beható vizsgálatáról  és ide kötődő szervezetekről lesz szó anélkül,  hogy a laikus
olvasóknak a női magazinok „Horoszkóp” rovatát juttatnám az eszébe. 

A pszichoanalízis mágikus gondolkodásmódja
Ahhoz, hogy megérthessük a pszichoanalízis és az okkultizmus összefüggéseit, érdemes magunk elé

képzelnünk a 19. század végi Európát, és különösképpen Bécset. Ebben a közegben a tudomány, a művészet és
a  különféle  spiritiszta  és  okkult  irányzatok  egymás  mellett,  illetve  néha  egymásba  átfolyva  léteztek.  A
mesmerizmus és a frenológia, a spiritizmus és a pszichoanalízis sokszor ugyanabban a közegben, ugyanabban
a társaságban volt megvitatás tárgya. És bár az okkult tanokkal való nyílt szimpatizálás árthatott az ember
tudományos megítélésének, nem ment ritkaságszámba a szokatlan jelenségek tudományos igényű vizsgálata. 

Az, hogy számos pszichoanalitikust érdekeltek az okkult jelenségek, talán annak tudható be, hogy
vannak  olyan  sajátosságok,  amelyek  mindkét  csoport  gondolkodásmódját  jellemezték.  Ilyen  sajátosság
például az emberi személyiség nem tudatos részeinek a vizsgálata, illetve a különböző jelenségek asszociatív,
hasonlóságon alapuló összekapcsolása.

Freud legkorábbi esettanulmányában, Anna O történetében arról olvashatunk, hogy egy lány pszichés
és  fizikai  tünetei  hogyan vezethetőek  vissza  a  vele  történt  traumatikus  eseményekre,  és  hogy  a  tünetek
tudattalan okainak  feltárásával  azok  megszűnnek.  Az  e  gondolatmenettel  szembeni  fő  kritika az,  hogy  a
tudattalan a természetéből adódóan nem vizsgálható – legfeljebb csak következtethetünk a létezésére és a
tartalmára. Sejthetjük, hogy ott van, de meglátni sohasem fogjuk, hiszen minden, amit látunk vagy tudunk, az
már tudatos, nem pedig tudattalan. 

Emiatt  aztán az  elképzelés  is,  hogy  Anna  O tünetei  tudattalan forrásból  erednek,  leginkább csak
feltevés,  megérzés,  spekuláció  volt,  nem megalapozottabb  a  különféle  spiritiszta  iskolák  magyarázatainál
arról, hogy hogyan tud a médium a szellemek hangján szólni. Sőt, Freud ír arról is, hogy a fizikai tünetképzés
sokszor a lelki probléma szimbólumaként működik – ez a gondolat nem tér el olyan gyökeresen a szimpatikus
mágia alapvetően asszociatív, hasonlóságon, illetve érintkezésen alapuló működésmódjának leírásától.

Mielőtt  továbbhaladnánk,  szeretném  megemlíteni,  hogy  a  pszichoanalitikusok  nem  tekinthetőek
egyetlen  homogén  csoportnak.  Számos  ügyben  voltak  –  és  ami  azt  illeti,  vannak  –  jelentős
véleménykülönbségeik, és ez a paranormális jelenségekkel és az okkultizmussal kapcsolatosan is így van. A
pszichoanalitikus  elméletek  általában  tükrözik  az  egyes  gondolkodók  személyes  élettörténetét  és
személyiségét.  Az önmagát „istentelen zsidóként”  definiáló  Freud például  agresszív valláskritikát írt,  míg
Jung,  akinek  az  apja  lelkész  volt,  anyja  pedig  arról  számolt  be,  hogy  éjjelente  szellemekkel  társalog,
természetes emberi szükségletnek nevezte a transzcendenciát (Freud 1945; Jung 2011).

Jungot egyébként is érdemes megemlíteni, ha már a pszichoanalízis és az okkultizmus kapcsolódási
pontjairól  van  szó.  Hogy  csupán  egy  példát  emeljek  ki  ebből  az  életműből:  Jung  1903-ban  írott
disszertációjának a címe Az úgynevezett okkult jelenségek pszichológiájáról és patológiájáról. 
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Ez a munka Jung unokatestvérének, Helen Preiswerknek az analízisén alapul. Preiswerk klasszikus
19. századi médium volt: néha transzba esett és egy idősebb férfirokon, Samuel Preiswerk hangján beszélt –
annak ellenére, hogy ezt a hangot életében soha nem hallhatta. Emellett más szellemhangokon is megszólalt,
illetve néha megjósolta gyermekek születését és vetéléseket is. 

Jung  a  disszertációjában  elegánsan  kikerüli  azokat  a  tényeket,  hogy  a  szóban  forgó  hölggyel
unokatestvérek,  illetve  hogy  ő  maga  is  részt  vett  a  Preiswerk  szeánszain.  És  bár  a  disszertáció
végkövetkeztetése az,  hogy ezek a jelenségek kétes hitelűek, Jung részéről  ez minden bizonnyal inkább a
tudományos hírnevét védő gesztus volt, mint személyes meggyőződés. A levelezéseiből az derül ki, hogy ha
nem is hitt vakon az unokatestvére médiumi képességeiben, legalábbis nem zárta ki azok valódiságát.

A mágia tulajdonképpen tudomány
A spiritiszta közösségek tagjainak és a pszichoanalitikus gondolkodóknak közös sajátossága volt, hogy

a tevékenységüket tudományként határozták meg (Gyimesi 2011). Így van ez annak ellenére is, hogy ma már
egyikre  sem  tekintenénk  klasszikus  értelemben  vett  tudományként:  az  eredményeik  nem  igazán
számszerűsíthetőek  és  nem,  vagy  csak  nehézkesen  reprodukálhatóak.  Azt,  hogy  a  pszichoanalitikusok
tudományként hivatkoztak arra, amit műveltek, talán nem kell bemutatnom. Az okkultizmussal kapcsolatosan
viszont szeretnék néhány példát említeni. 

A  legkézenfekvőbb  példa  talán  a  teozófia,  amely  számos  más  új
vallási  mozgalom  (new  religious  movement),  illetve  ezoterikus  csoport
elődjének  nevezhető  (Dixon  2001).  A  teozófia  örökösének  tekinthetjük  a
modern new age mozgalmak sok elemét: a Keletről elhozott ősi,  misztikus
tudás gondolatát  (amiről  rendre kiderül,  hogy nem is  annyira  ősi,  esetleg
nem is  annyira  keleti),  a  reinkarnációba  vetett  hitet,  illetve  a  csakrákról,
auráról,  karmáról  és  felemelkedett  mesterekről  szóló  misztikus
elképzeléseket. Az irányzatot Helena Blavatsky orosz okkultista alapította, és
a  célkitűzéseik  között  szerepelt  az,  hogy  támogassák  az  összehasonlító
vallástudomány,  filozófia  és  tudomány  fejlődését,  sőt  bíztak  abban,  hogy
mindezt  képesek  lehetnek  egyfajta  spirituális  tudomány  formájában
szintetizálni (Dixon 2001; Szabari 2021). 
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A mágiát és a tudományt a teozófusokon kívül Aleister Crowley is összekapcsolta egymással. Crowley
idézi Dr. J. G. Frazert a Magick in Theory and Practice ix. oldalán: „Valahányszor szimpatikus mágia tiszta,
változatlan  formájában jelenik  meg,  feltételezzük,  hogy  a  természetben egyik  esemény követi  a  másikat,
szükségszerűen és változatlanul, bármiféle spirituális vagy személyes beavatkozás nélkül.

Vagyis,  [a  mágia]  alapvető  elgondolása  azonos  a  modern  tudományéval;  az  egész  rendszert
megalapozza a hit, amely bár kimondatlan, egyben valós és szilárd is, abban, hogy a természetben rend és
egységesség van.”

Valamivel később pedig Crowley a következőképpen határozza meg a mágiát: „A mágia [MAGICK] a
Tudománya és Művészete annak, hogy Változást idézzünk elő, Akaratunkkal összhangban.”

A Magick in Theory and Practice egyébként 1929-ben jelent meg, kerek 10 évvel Freud halála előtt, és
a Fenevad reflektál is Freudra (Crowley 2004) (xxiii. oldal). Elismeri, hogy Freud és követői megtalálták az
Igazság morzsáit,  ám gyorsan hozzá is teszi,  hogy a pszichoanalitikusok félreértelmezték ezeket. Crowley
szerint a Tudattalan Én az ember igazi önvalója, és elzárkózik attól az elképzeléstől, hogy a civilizáció és a
kultúra fenntartásához szükség volna a tudattalan késztetések szabályozására. Sőt, a tudattalan ösztönvilág
elutasítását párhuzamba állítja azzal, ahogyan a keresztények az eredendő bűntől tartózkodnak – ez nagy
sértés  a  hírhedten  vallásellenes  Freud  számára.  Crowley  agresszív  hangvétele  egyébként  természetesen
következik Freud és a Fenevad egyaránt heves vérmérsékletéből és lenyűgöző méretű egójából. 

A fenti állítások egyébként kizárólag a freudi pszichoanalízisre érvényesek; az a benyomásom, hogy
Crowley Junggal sokkal inkább meg tudta volna értetni magát, mint Freuddal. A svájci pszichoanalitikus által
körülírt személyiségfejlődési folyamat – Jung individuációs processzusnak nevezi, mert szereti a hangzatos
kifejezéseket – során az ember a lelke magját alkotó Selbsthez kerül egyre közelebb. Ez a Selbst érzésem
szerint  azonos  lehet  a  Crowley  által  emlegetett  Tudattalan  Énnel.  Viszont  a  freudi  idet  és  a  felettes  én
tudattalan részeit már egyáltalán nem tudnám azonosítani azzal a magasztos, autentikus személyiségrésszel,
amit Crowley Tudattalan Énnek nevez.
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A fenti példák természetesen közel sem kimerítőek, de úgy gondolom, Aleister Crowley és a Teozófiai
Társaság is elég jelentős hatást gyakoroltak a modern okkultizmusra és az új vallási mozgalmakra ahhoz,
hogy jól illusztrálják a tudomány és a spiritualitás összekapcsolásának az igényét. 

A telepátia és a tudattalan
A telepátia egy másik téma, amely a korai pszichoanalitikusok és okkultisták érdeklődésére is számot

tarthatott.  Ez  a  paranormális  jelenség  már  az  iskolaalapító  Freudot  is  foglalkoztatta,  noha  ő  vonakodott
elismerni a jelenség létezését (Gyimesi 2011). Voltak azonban analitikusok, akik hittek benne, többek között
Ferenczi Sándor, Bálint Mihály és Hollós István is (Gyimesi 2019). Az utóbbi szerző 1933-ban megjelent, A
mindennapi  telepatikus  jelenségek  pszichopatológiája  című  munkája  szerint  viszont  a  telepátia  a
pszichoanalitikus kapcsolatok érvényes és kutatásra érdemes része. 

Hollós  óva  inti  a  tudósokat  attól,  hogy  mereven elzárkózzanak  mindenféle  megmagyarázhatatlan
jelenség – például a telepátia vagy telekinézis – vizsgálatától,  illetve attól is,  hogy kizárólag a vegytiszta
rációra hagyatkozzanak a vizsgálódásaik során (Hollós 2011). A szerző azt írja, hogy olyan gyakran figyelt
meg és jegyezett föl telepatikus élményeket, amelyek közte és páciensei között zajlottak, hogy az már nem
írható a véletlen számlájára. Általában az történt, hogy „gondoltam valamire, és a páciens éppen ugyanarról a
dologról kezdett beszélni” (Hollós 2011) (23. o.) Hozzáteszi, hogy a telepátia természetéből adódóan spontán,
és kísérlettel nem vizsgálható, mint ahogy például az elszólásokat sem lehet kísérleti helyzetben előidézni.

Hollós István említi Ferenczi Sándort, és arról számol be, hogy a másik analitikus volt az, aki arra
inspirálta  őt,  hogy  tanulmányt  írjon  a  telepátiával  kapcsolatos  elképzeléseiről.  Ferenczi  szóban  forgó,
inspiráló megnyilvánulása az  volt,  hogy a  telepátiát  meg lehet  határozni  két  személy tudattalanjának az
indukciójaként  –  másképpen  szólva  kereszteződéseként  vagy  összekapcsolódásaként.  Más  munkáiban
Ferenczi a pszichoanalitikus és a kliense terápiás kapcsolatát is úgy írta le, hogy annak során a két személy
tudattalanja összefonódik, és rejtett dialógusra lép egymással (Gyimesi 2019).

Összefoglalás

A fentiekben kísérletet tettem arra, hogy a pszichoanalízis és az okkultizmus néhány kapcsolódási
pontjára rámutassak,  legyenek ezek a kapcsolódási pontok a gondolkodásmód sajátosságai  vagy az egyes
irányzatok érdeklődésére számot tartó témák. Írás közben jöttem csak rá arra, hogy mennyire gazdag ez a
téma  –  belefoghattam  volna  például  Jung  és  Silberer  szimbólumokról,  illetve  alkímiáról  alkotott
elképzeléseinek az  elemzésébe,  illetve részletezhettem volna azt  is,  hogy a  Freudra oly  nagy hatást  tevő
mesmerizmus  és  a  később  kifejlődő  hipnózis  hogyan  létezett,  sőt  létezik  a  tudományos  és  okkult  tanok
határmezsgyéjén. Bízom azonban abban, hogy a fentebb felsorolt néhány példa is érdekes adalékot jelent
mind  a  pszichoanalitikus,  mind  az  okkult  tanok  vizsgálatához,  illetve  a  kettő  közötti  interakciók
felfedezéséhez. 
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A kartomancia története
Írta: Saddie LaMort

A játékkártyákat Kínában találták fel, legkorábbi bizonyítékunk a 9. század környékéről, Su E, a Tang-
dinasztia  történetírója  tollából  származik;  ő  említette,  hogy  868-ban Tongcsang  hercegnő „levél-játékot”
játszott férje családja, a Wei-klán tagjaival. Ouyang Xiu, a Szong-dinasztia tudósa kijelentette, hogy a Tang-
dinasztia idejének közepén jelentek meg a kártyák, s feltalálásukat összekötötte azon újítással, hogy tekercsek
helyett lapokat kezdtek használni az íráshoz. Népszerű novellák szereplői már ekkor is gyakran jelentek meg
a lapokon. 

A  régi  kínai  pénz-kártyák  négy  „színnel”  dolgoztak:  érmék,  érmefüzérek  (ezt  a  rossz  minőségű
lapokon összetéveszthették a botokkal), miriád érme, tíz miriád érme (itt egy miriád az 10000 érmét jelent).
Európába az Oszmán birodalmon keresztül érkezett valamikor az 1300-as években, az ú.n. Mameluk-kártyák
képében. Ebben is négy szín található: polóbot, érme, kard, kehely. Az 52 kártya tíz számot, és három udvari
lapot  tartalmaz minden színből,  ezek  a malik  (király),  a  nā'ib  malik (megbízott  király),  és  a  thānī  nā'ib
(másodmegbízott).  Az első európai  említés róluk,  betiltásuk a svájci  Bernben,  1367-ből  származik.  Ennek
ellenére nagyjából tíz évvel később, 1377 utántól mondhatjuk némi bizonyossággal,  hogy elterjedt játékká
vált. 

Az  1400-as  évek  amúgy  is  jelentős  a  kartomancia  szempontjából,  mert  1425-ben  alkotta  meg
Marziano da Tortona a Tarot-kártyát.  Filippo Maria Visconti  1500 dukátot fizetett  tanítójának a játékért,
melynek lapjait Michelino da Besozzo, egy, az arany szín excentrikus használatáról híres festő festette meg. 

1440-re a Tarot (ekkor még Trionfi néven) annyira elterjed, hogy olcsó paklikat is lehet vásárolni.
Saját  feljegyzéseiből  kiderül,  hogy Giusto Giusti  vándorkereskedő például  négy  és  fél  dukátért  árulta,  ez
feltehetőleg  azért  jobb  minőségű  volt.  Gyakran  gyártották  a  kártyákat  „a  la  morisca”  technikával  –
megrajzolták a körvonalakat, majd festékbe mártott ujjal színezték ki.
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Általánosságban a  kártyákat  szinte  bizonyos,  hogy  nem sokkal  elterjedésük  után  már  használták
jóslás céljára, de írásbeli bizonyítékunk 1450-ből van először, Fernando de la Torre tollából, aki a spanyol
udvarból írta, hogy a közismert naïpes egy általa kitalált változatával meg lehet jósolni, ki kibe szerelmes, ki
kit kíván, és sok egyéb dolgot. Érdekes módon a Tarot kártyákat viszont egyáltalán nem használták ilyen célra
ekkoriban.

1480-ból fennmaradt egy dominikánus szerzetes prédikációja Sermones de ludo cum aliis, Prédikáció
a  kockákkal  való  játékokról  címmel.  Ebben  az  ördög  könyvének  nevezi  a  kártyákat,  és  kijelenti,  hogy
balszerencsét hoz magára mindenki,  aki játszik; a Trionfi egyes kártyáiról külön-külön megemlékezik, de
kiemeli,  hogy  a  sorban  helyesen  van  a  Pápa  az  Uralkodó  fölé  helyezve  (eredetileg  az  első  6  kártya  a
társadalmi hierarchiát volt hivatott bemutatni a vásári mutatványostól a Pápáig). 

1505-ben megjelenik az egyik első kártyás jóskönyv Mainzben, Mainzer Kartenlosbuch címmel, ebben
48 kártyához egy-egy 8 soros jóslatocska tartozott. 

1506-ban Pico della Mirandola írt egy fejezetet az egyik könyvében a divináció ellen, s a módszerek
közt említette a „kártyák képeivel való jóslást”. 1554-ben egy spanyol pap, Martin de Azpilcueta írta, hogy a
kártyákkal  való  minden jóslás  bűnös  cselekedet.  1632-ben Juan Perez  de Montalván említette  a  naipes-t
különböző kártyával, kockákkal, sorshúzással működő sortilege-k, divinációs módszerek között. Ezek egyike
sem írta le, hogyan működik a jóslás. 

Merlin Coccai (Teofilo Folengo) 1527-es színdarabjában, a Chaos del Triperuno-ban olyan dologról ír,
melyet  sokan  az  első  Tarot-jóslásról  szóló  szövegnek  vélnek.  A  darab  egyik  szereplője,  Limerno  a  négy
karakter mindegyikének egy-egy szonettet ír az aduk egy-egy csoportját említve, majd az utolsó szonettet az
összes aduból. Bár képzelt jelenetről van szó, az író egyértelműen úgy vélte, a kártyák megmutathatják az
emberek végzetét. 
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1534-ben Rabelais Gargantua című művében bukkan fel  először a játék „Tarau” névváltozata 200
másik játék közt, melyet a főszereplők játszanak. 

1538-ban Juan-Luis Vives latin nyelvtanulást segítő könyvében írt egy példabeszélgetést: 
Castellus: Nálad mind a kilenc kártyád? A szív az adu, s eme királynő enyém
Valdaura: Míly boldog ómen, való igaz, az asszonyok szíve általában ural minket
Castellus: Értelmezgetésed hagyd el – inkább erre válaszolj: emelem a tétet!

A fenti dialógusból látható, hogy még játék közben is felmerülhettek jós-spekulációk. Gyaníthatóan az
ilyesmik vezettek oda, hogy eleinte csak játék közben figyeltek egyes jós-lapokra, majd, ahogy Fernando de la
Torre közel egy évszázaddal hamarabb említette, kifejezetten divinációs céllal játszottak. 

Az 1600-as évekre végre konkrét jóslatok és módszerek leírását is megtaláljuk. 1620-ban Sir John
Melton az Astrologaster című művében elmeséli, hogy az árulásért 1601-ben kivégzett Henry Cuffe húsz évvel
korábban látta kártyajóslással saját végzetét. Egy varázsló húzatott vele három kártyát, s megkérte Cuffe-t,
nézzen beléjük - ő pedig ekkor a három bubi helyett magát, a bírót, és a kivégzés helyét látta. 

Az  inkvizíció  feljegyzései  közt  is  találunk  leírást  a  kártyajóslás  módszereire.  Margarita  de  Borja
például klienseinek a következő módon jósolt: megkeverte a kártyákat, miközben ezt mondta:
Úrnő, Szent Márta, 
A templomban lakozol
Figyelsz a holtakra 
És bátorítod az élőket
Mondd meg nekem ezen kártyákon keresztül, mit tudni vágyok. 
Öt sorban négy-négy lapot rakott ki. A párosával kijött figurák jót, minden más elrendezés rosszat jelentettek.
A Toledóban perbe fogott Maria Castellanos szintén kántált, tizenkét kártyát tett ki, remélve, hogy a botok
lovagja és apródja egyszerre jön ki. A madridi Antonia Meija de Acosta kivette a botok lovagját, a maradék 39
lapot imát mondva megkeverte, majd kilenc lapot tett ki. Ha a kelyhek és érmék számértéke magasabb volt,
mint a kardoké és botoké, akkor jó szerencse volt várható, egyébként meg rossz. 

Mint láthatjuk, a jóslás ebben az időben jóval kevésbé volt kifinomult, mint a későbbi módszerek.
1770-ben azonban  Etteilla  (Jean-Baptiste  Alliette)  egy  összetett  kártyajóslási  rendszert  mutat  be  Hogyan
szórakoztassuk el magunkat egy pakli kártyával című könyvében. Harminckét lapos paklival dolgozott, egy
"Etteilla"-kártya  hozzáadásával.  Kirakási  módszereket  adott  meg,  ahol  a  kártyáknak  a  helyzetük  szerinti
értelmet tulajdonított - itt bukkan fel a későbbi Tarot-jóslások technikáinak az alapja. 

1781-ben Antoine Court de Gébelin kiadja hatalmas sikerű Az ősi világ analízise, és összehasonlítása a
modern világgal  című könyvsorozatának  nyolcadik  kötetét,  melynek  egyik  fejezetét  a  Tarot-nak szenteli.
Leírja, hogy egy ismerősénél látott egy eredeti, többszáz éves paklit, melynek aranyozásáról egyértelművé
vált számára, hogy a kártya Egyiptomból származik (eddigre ugyanis a Tarot eredete feledésbe merült), és a
cigányok hozták Európába, ahol a pápáknak és királyoknak is segített a döntéshozatalban. Kijelenti, hogy a
"Ta ro" egyiptomiul "Királyi utat" jelent - bátor kijelentés, hiszen Champollion csak 1822-ben fejtette meg az
egyiptomi hieroglifákat, Gébelin tehát semmit nem tudhatott még a nyelvről. 
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A könyv következő alfejezetét de Gébelin barátja, Monsieur Comte de
Mellet írta (bár a botrányos téma miatt pusztán M. C. de M.-ként szignózta),
azon  elmélkedve,  hogyan  lehetne  jósolni  ezekkel  a  kártyákkal  (amiből
egyértelművé  válik,  hogy  a  Tarot-jóslás,  bár  némileg  ismert  volt,  nem volt
olyan elterjedt, mint a kartomancia egyéb formái). 

1785-ben  Etteilla  ismét  felbukkan  a  Hogyan  szórakoztassuk  el
magunkat egy pakli Tarot nevű kártyával című új könyvével. Ő már azt is tudni
véli, hogy nem egyszerűen Egyiptomban, hanem Ptah memphisi szentélyében,
a  Tűz  templomában  alkotta  meg  a  paklit  tizenhárom  mágus.  Etteilla  élete
további  részét a  kártyák „helyrehozásának” szentelte.  Saját  paklit  is  csinált
Thoth könyve, illetve Grand Etteilla néven. 

Marie Anne Lenormand (1772-1843) Napoleon feleségének, Josephine-
nek is jósolt, s hírnevével népszerűsítette a kartomancia művészetét. Napoleon
második  felesége  azonban  nem  kedvelte,  s  rémhírterjesztésért  börtönbe
záratta.  Legendásan  jó  jós  volt.  Egy  róla  rajzolt  ábrán  épp  rátörnek  a
zsandárok,  azt  kiáltva – Erre ugye nem számított?  – S  a már utcai ruhába
átöltözött Lenormand mosolyogva válaszol: – Ellenkezőleg, uraim. Már vártam önöket. 

Érdemes megemlíteni, hogy a Lenormand-kártyáknak semmi közük hozzá, a nürenbergi Johan Kaspar
Hechtel által készített A Remény Játéka című paklit nevezték át, és árusítják a mai napig ilyen néven. 

Eliphas Levi (Alphonse Louis Constant) volt az első, aki komolyan vette a Tarot okkult vonatkozásait.
Felfedezte, hogy 22 adu van, ezeket megfeleltette a héber ABC 22 betűjének és az kabbalista életfa szefirái
közt húzódó 22 útnak. Szintén továbbszőtte az ősi egyiptomi Tarot meséjét.

Így jutunk el 1888-ba, amikor is McGregor Mathers megalapítja a Golden Dawn-t, és ír egy, a Tarotról
szóló könyvet, melyet így kezd: „Az elképzelés, hogy a kártyákat VI. Károly szórakoztatására 'találták ki',
mára felrobbant.”. Szintén 1888-ban íródott Ely Star A horoszkóp misztériumai című könyve, ebben jelenik
meg először a minor- és major arcana, avagy kis- és nagyarkánum kifejezés. 

Arthur Edward Waite szintén alapítója volt a Golden Dawnnak. 1909-ben Pamela Colman Smith-el
közösen megalkotják a világ jelenleg legismertebb Tarot-kártyáját, melyet méltatlanul a kiadó után Rider-
Waite-nek, nem pedig Waite-Smith paklinak neveznek. Különlegessége, hogy addig egyetlen kivétellel a Tarot
szín-lapjai illusztrálatlanok voltak, ők az 1491-es Sola Busca Tarot alapján a „kis arkánumot” is  képekkel
látták el. 

A kártya-, pontosabban a Tarot-jóslás legutolsó nagy változása a híres angol mágus, Aleister Crowley
nevéhez fűződik. Ő fiatal korától foglalkozott sok mindennel, s szintén tagja volt a Golden Dawnnak. Ezen
mágikus iskola egyik szintjén feladat volt saját Tarot-kártyát készíteni, tehát valahol szinte biztos van egy, a
24-25 éves Crowley által saját kézzel illusztrált teljes pakli. 
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1912-ben,  az  Equinox I.  évfolyamának 8.  számában megjelentetett  egy  cikket  A  Tarot  kártyáinak
leírása  azok  megfeleltetéseivel;  köztük  a  divináció  egy  módszere  használatuk  által  címmel,  mely  igen
egyszerű módon dokumentálja akkori tudását a lapokról. 

1937-ben,  tíz  évvel  halála  előtt  találkozik  Lady  Frieda  Harrissel,  egy,  az  okkult  iránt  érdeklődő
festőnővel.  Ekkoriban  Crowley  már  folyamatos  anyagi  gondokkal  küzdött,  mert  mindenét  tudásának
kiadásába fordította, így felajánlotta a festőnőnek, hogy csináljanak közös Tarot paklit, Crowley leírja mi kell
a lapokra, Harris megfesti, fél év alatt ki is adják. Ez a terv azonban kicsit másként sült el, mint tervezték. A
folyamat szembesítette a mágust azzal, hogy mindent át kell értékelnie, amit a lapokról tud, Hórusz eónjának
fényében;  a  festőnő  pedig  nem  volt  hajlandó  kevesebbet,  mint  tökéletest  kiadni  a  kezéből,  így  1943-ig
húzódott a munka. Egyes képeket nyolcszor festett újra, mire Crowley hibátlannak találta. 

Így vezetett hát a kezdetektől az út a modern kartomancia két legnépszerűbb kártyacsomagjáig. 
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A seidr-mágia
- 2. rész -
Írta: Rigor Mortis

Képek: Google

Előző cikkemben leírtam, hogy mit nevezünk seidr mágiának, és mi nem az – nem simán „mágiát”
jelent  ónorvégul  – illetve írtam a vikingek világnézetéről,  hogy milyen erősen hittek a sorsban,  vagyis  a
Wyrdben, és keresték azokat a módokat, hogyan tudhatják meg előre, mi van nekik elrendelve. A jósnők,
vagyis a völvák, használták a seidrt, melyet gyakran a szövés-fonás analógiájára építették rá, valamint ehhez
tartozott a lélek szelek szárnyán történő kiküldése is (bővebben az 1. részben írtam erről) Férfiak nem nagyon
gyakorolták a mágiát, mivelhogy az főleg női tevékenységnek számított, valószínűleg a szövés-fonással való
rokonítása  miatt  is,  ha  mégis  művelte  egy  férfi,  az  szégyennek  és  férfiatlannak  számított.  A  völvák
közmegbecsülésnek örvendtek, míg a férfi seidmadr-ök azonnal stigmatizáltak lettek. 

Emiatt  valószínű,  hogy  a  seidrnek  volt  egy  erősen  szexuálmágikus  vonala  is,  illetve  használta  a
szexuálmágia eszközeit. Sőt, még a nemváltás is jellemző lehetett rá. Ahogy az előző írásomban említettem, az
ónorvég  „skratti”  boszorkánymestert  jelent,  a  „scritta”  pedig  hermafroditát.  Tehát  lehet,  hogy  a  férfi
seidmadr-öknél valamiféle transzvesztitizmus is megjelent. Az erre utaló fő forrás azonban a verses Eddából
Loki  csúfolkodása,  amikor  Odin  megvádolja  a  bajkeverő  istent,  hogy  férfiatlan,  (  nyolc  évet  töltött  az
alvilágban ugyanis női alakban tehenészlányként és még gyermekeket is szült ez idő alatt) Loki azzal vág
vissza, hogy Odin pedig gyakorolja  seidr-t: 

„. „Mondják, te Szamszey szigetén
sámándobokat vertél,

mint a völvák;
varázsló szavakkal

férfinép közt forogtál;
asszonyállatnak alítlak.” 

Az eredetiben azonban az asszonyállat szó helyett az ergi-t használja, ami perverziót, fajtalanságot,
elhajlást, férfiatlanságot jelent. 

Furcsa  lehet,  hogy  a  vikingek  az  isteneiket  ilyen  visszatetszően  ábrázolták  –  boszorkánynak,
perverzeknek – ezek olyan vádak, amelyik bármely viking ember számára halálos sértés lett volna.  De a
viking mitológiában az istenekre nem jellemző az, hogy morálisan az emberek felett állnának. Ám mivel ők az
istenek, ezért az emberek nem is kérdőjelezték meg a tetteiket, mondhatni erős kettős mérce volt az emberek
és  az  istenek  közt.  Odin  gyakran  szerepel  ambivalens,  néha  megbízhatatlan  istenként,  aki  visszatérően
használ bomlasztó metódusokat, csak hogy elérje céljait. 

Az ergi melléknév megfelelője, az argr, szintén férfiatlanságot, lustaságot, puhányságot jelent, de volt
egy meghökkentőbb jelentése is – ezt használták arra is, ha valaki homoszexuális volt. A vikingek erősen
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férfiasság-orientált  társadalmában ezek a tulajdonságok számítottak a legkevésbé vonzónak egy férfinál.  
Érdekesség, hogy viszont hogy a szó női megfelelője, az örg, nem leszbikust vagy nimfománt jelentett,

sokkal inkább a csalfa vagy házasságtörő nőket illették ezzel a szóval. Ezekből is levonható az a következtetés,
hogy bár a vikingek erkölcse sok helyen laza volt, mégis, ha valakiről akár csak elterjedt az a pletyka, hogy –
szerintük – szexuálisan deviáns, már elég volt ahhoz, hogy az illetőt kiközösítsék, ami azt is jelentette, hogy
büntetlenül bárki megölhette. 

Sokszor  a  vádak  között  valamilyen  természetfeletti  dolog  is  szerepelt,  és  mivel  az  északi  mágia
ugyanolyan merev nemi szerepkörökkel működik, mint a korabeli viking társadalom, ezért nagyon komoly
vád volt, hogy egy férfi seidr-höz folyamodott. Ezek a „boszorkánymesterek” erkölcstelennek számítottak, a
társadalom kivetette őket magából, megvetés övezte őket, emiatt gyakran kedvelt antagonistái a sagáknak is –
egy  férfi,  aki  mágiát  űz,  ez  csak  gonosz  dolog  lehetett  az  északiak  szerint  –  és  sajnos  gyakran  voltak
elszenvedői atrocitásoknak, lincselésnek, bármikor felkoncolhatták őket. Tehát ahogy láthatjuk, a női és férfi
mágiahasználók erősen kettős mérce alá kerültek, és bár a későbbi keresztény időkben íródott irodalom az
egész pogány varázslást tévelygésnek titulálta, valójában míg a völvák a társadalom által tisztelt - és néha félt
- tagjai voltak, addig a seidmadr-ök üldözött szerepbe szorultak.
 

Több  rúnákkal  írt  átok  bizonyítja,
mennyire tabu volt  a férfiak által  űzött  mágia.
Dániában, Sonder falucskájában van egy rúnakő,
amelyre az van vésve, hogy aki megrongálja az
építményt egy „szodomita és seidr-warlock” lesz –
vagyis  egy  olyan  átokkal  fenyeget,  hogy  aki
hozzányúl a kőhöz, az ilyenné válik, nos, ez elég
visszatartó  erő volt  a  vikingeknek,  hogy  békén
hagyják.  Mindazonáltal  hittek  a  mágiában,  és
valószínűleg  így  akarták  elrettenteni  azokat  a
férfiakat,  akik  harc  helyett  inkább  bűbájoltak
volna, vagy érdeklődtek a természetfeletti iránt.
Ilyen  kövek  előkerültek  még  Svédországból  is,
ilyen  a  Saleby-kő,  vagy  a  dán  Glavendrup-kő.
Tehát a viking varázslóknak nagyon meg kellett,
hogy  érje  az  erő,  amit  kapnak  a  mágia  által,
tekintve,  hogy  miként  vélekedett  róluk  a
társadalom  –  azonban  ne  feledjük,  mindezek
ellenére maga a főisten, Odin is eltanulta a seidr
mágiát. Olyan babona volt ez, ami például a mai
napig  jelen  van  Afrikában,  a  boszorkányokkal
kapcsolatban,  akik  inkább  élnek  az  emberek
képzeletében,  mint  amennyire  jelen  vannak  a
valóságban,  de attól  még teljesen jelen vannak
azok életében, akik hisznek a létezésükben. 
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Joggal  kérdezhetjük,  de  mégis  miért  foglalkoztatta  ennyire  a  vikingeket  az,  hogy  férfi  gyakorol
mágiát,  vagy  miért  kapnak  ekkora  szerepet  a  tabuk  a  seidrben.  Mint  korábban  írtam  a  seidr  használt
valószínűleg szexuálmágia elemeket, az emberi szexualitás – még napjainkban is gyakran – tele van tabukkal.
Pontosan  ezért,  ami  tiltott  és  megbélyegzett,  ezáltal  elfojtott,  gyakran  lesz  fétis.  A  fétisekben  rejlő
lehetőségek,  és  a  tiltott  dolgok  pedig  csalogatják  az  embereket,  ami  arányban  áll  azzal,  hogy  mennyire
megvetettek  a  társadalom  által.  Gondoljunk  csak  akár  a  japán  társadalomra,  ami  híres  a  szexuális
kötöttségeiről és hogy mekkora hangsúly van a becsületen és a szégyenen – pont emiatt jelent meg mindezek
ellenére  a  teljesen  szégyentelen  szexuális  viselkedés  a  pornográfiában,  ami  kielégíti  a  japán  társadalom
sóvárgását az ilyen jellegű elfojtott dolgok iránt. Nyilván nem ez az alapja az emberi szexualitásnak vagy
mágiának, de megmagyarázhatja, miért élt ilyen élénken a seidmadr karaktere a vikingek hagyományában,
abban a kultúrában, ahol a homoszexualitás ennyire negatív dolognak számított. 

A seidr és a transz
Kevésbé  világos,  hogy  a  seidr  hogyan  –  ha  egyáltalán  –  tartalmazott  transzba  esést,  bár  elég

valószínű, hogy a szerves része volt, hiszen az általános északi mágia alapja, gondoljunk csak az előző cikkben
említett szellemekre és a gandr-re. Ha azon elmélet igaz, hogy a seidr kapcsolódott a fonás tevékenységéhez,
akkor belegondolva abba, hogy a rokka pörög,  valószínű,  hogy a transz állapotot az egyébként erre igen
hatékony pörgéssel, forgással érték el. Körbe-körbe forgással, vagy körben sétálással, illetve egyéb repetitív
mozdulatokkal az északi sámánok, így a vikingek is, transzba tudják juttatni magukat, sőt, akár alakváltásra
is  képesek voltak így.  Természetesen a seidr-ről  írásos forrás  nem maradt,  így ezek spekulációk,  amit  a
későbbi korok folklórja alapján vonhatunk le. 

A  völvák a  sagákban látnak dolgokat  amiket  a  többi  ember  nem képes  -  ugyanakkor  nem tiszta
teljesen, hogy ez mit is jelentett. Az „Eiríks saga rauða” -ban a jósnő előtt szellemek jelennek meg, és ők
mutatnak meg neki rejtett dolgokat, a kapcsolatot velük pedig a Vardlokkur vers éneklésével teremti
meg.  Itt  azonban  mégsem  transzról  beszélünk,  mert  mentálisan  az  egész  szeánsz  során  éber  volt  a
látnok. Akárhogyan is,  úgy néz ki,  elterjedt nézet volt,  hogy a szellemek a légzőrendszeren keresztül
közlekednek  ki-be,  és  a  látnok  belélegezve  őket,  hozzájut  a  megfelelő  információhoz.  Emiatt
valószínűleg  a  seidrben  nagy  szerepet  kapott  a  légzéstechnika,  ebben  hasonlítva  a  keleti  mágikus
rendszerekhez.  A  transzállapot  során  a  varázsló  szelleme,  vagy  szabad-lelke  (hudr  vagy  vördr  vagy
fylgja)  elhagyja  a  testet  -gyakran  a  légzőrendszeren  keresztül.  Egy  sagában  például  a  seidkona
folyamatosan  ásítozik,  miközben  a  kliensét  informálja  bizonyos  személyek  hollétéről  a  szellemek
segítségével. Ebből azt vonhatjuk le, hogy inkább a sámánasszony légzéssel magába hívja a szellemeket,
semmint, hogy transzba esve kiküldené az asztrális projekcióját a szellemvilágba. Ez felfűzhető arra a
gondolatra,  ahogy  a  vikingek  a  mágiát  látták:  egy  fonálnak,  vagy szőttesnek,  ami  összeköti  a  mágia
használóját  az  entitásokkal.  Mindazonáltal,  a  légzés  alapú  mágia  és  transz  nem  egyedülálló  a
vikingeknél, hiszen szerte a világban előszeretettel használják a sámánok. 

A seidr és a növényi drogok 
Bár a módosult tudatállapotot főként speciális légzéssel, pörgéssel-forgással és kántálással érték

el,  valószínűleg  volt  a  völvák tarsolyában némi extázist  okozó  növényi  narkotikum is.  A  leghíresebb
talán az a lelet, amit egy 9.századi sírnál találtak, Osebergnél. Egy látónak vélt nő sírjában kannabisz
magokat találtak – feltehetőleg a másvilágra biztosították neki mint „kelléket” a varázslásaihoz. 
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Egy  másik  izgalmas  példa  Dániából  való,  a  4.  számú  Fyrkat  sírnál  egy  nőt  találtak  számos
különleges tárggyal: egy különös fém szelencét, ami mérgező fehér ólmot tárolt, ezt feltehetőleg fehér
színű arcfestéknek használták.  Egy díszes  vasból  készült  pálca  darabjai  is  a nő mellett  voltak,  –  egy
seidstafr maradványai – hajból, hamuból és zsírból sodort golyócskák, hasonlóak a bagolyköpethez. És
végül:  egy  kis  erszény  mérgező  beléndekmagot,  ami  kis  mennyiségben  narkotikus  és  anasztetikus
hatású, ami hallucinációkat és repülés-érzést okoz. A pálcatöredékek s ezen különleges sírba helyezett
dolgok alapján egy neves völva lehetett a halott. 

Összefoglalva tehát, a seidrről csak annyit  tudunk biztosan, hogy nem tudni róla semmit se biztosra,
pusztán  a  későbbi  korok  hagyományai  és  némi  logika,  valamint  a  sagák  által  megőrzött
információmorzsák alapján következtethetünk arra, milyen is lehetett, milyen metódusokat használtak,
és  művelői  helyét  a  társadalomban.  Míg  a  nők  köztiszteletben  álltak,  a  varázsló  férfiakat,  avagy
boszorkánymestereket  (warlock-okat)  üldözték  és  megvetették.  Ez  nem  csoda  azok  alapján,  hogy  a
közhiedelemmel ellentétben a viking társadalomban nagyon meghatározottak voltak, hogy a nemeknek
mik a feladatai – és a férfiakhoz nem a mágia tartozott, tekintve hogy a mágia mindennapi analógiája
egy női feladat, a szövés-fonás volt. A női látnokok a völvák, légzéssel hívták magukba a szellemeket,
illetve lehet transzállapotot is alkalmaztak, valamint növényi drogokat.

 Napjainkban egyre népszerűbb a seidr-rel foglalkozni, remélem az írásom alapján tisztább lesz,
mi lehet hiteles ezekből és mi nem. 
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Seidstafr
4. számú sír, Fyrkat
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