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A Tomte-Joulopukki-Mikulás háttere a skandináv és finn mitológiában

Tomte (más néven Nisse vagy Tomtenisse)  az egyik legismertebb,  mitikus lény  a  skandináv  mitológiában.  Nagyon  sok  irodalmi  műben  szerepelt  az idők során. Népszerűsége csúcsát a 19. században érte el.Alapvetően humanoid – emberi lényről van szó. Megjelenésében, szerepében nagy  hasonlóságot  mutat  a  hazánkban  Mikulásnak  nevezett  személlyel. Tomte  vagy  Tomtevatte  a  hagyományok  szerint  vigyáz  a  mezőgazdasági terményekre,  a  gyermekekre.  A  küszöb  alatt  vagy  az  istállóban  lakik,  a tisztaságot,  rendet  és  meleget  kedveli.  Megvéd  minden  balszerencsétől, különösen éjszaka,  amikor  a  farkasok alszanak.  (A  farkasoknak  az  északi országokban  jelentős  szerepe  volt,   sokkal  nagyobb  mértékben  részesei voltak a hétköznapi ember életének, mint ma Magyarországon.) 

Megjelenését tekintve több alternatíva létezik. Alapvetően apró kis emberke képében  jelenik  meg,  öregen,  szakállasan,  valamilyen  hétköznapi  ruhát viselve. Öltözékével nem vonja magára a figyelmet, beleolvad a többi ember közé, talán a magassága az, ami kicsit figyelemreméltóbb, mivel alacsonyabb egy átlagos felnőtt férfitól. Arra  is  van  példa,  hogy  alakváltóként  tesznek  róla  említést  –  itt  már magassága  is  lehet  sokkal  nagyobb  a  korábban  említettnél.  A  norvég folklórban gyakran négy ujja  van,  az is  előfordul,  hogy olyan személyként említik  vagy  jelentik  neg,  meg  akinek  egyetlen  szeme  van,  a  homloka közepén.Alapvetően  jó  szándékú,  segítőkész  lényként  szerepel  a  köztudatban.  Azt viszont  fontos  megemlíteni,  hogy  azokkal  szemben,  akik  megbántják  őt, nagyon kemény megtorlásokra is képes. Alacsony termete ellenére hatalmas fizikai erővel bír. Képes megölni az állatokat, tönkretenni a gazdaságot, vagy a ház vagyonát megsemmisíteni. Ez a felfogás nagyban eltér a hazai Mikulás személye körüli felfogástól, aki még abban az esetben sem ártó szándékú, ha nem  fogadják  szívesen  –  csak  nem  ad  ajándékot  vagy  virgácsot  oszt figyelmeztetésként.  Tomtét  megbántani  azonban  a  mai  életvitelünket 
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tekintve könnyen lehet, pl. káromkodással, kiabálással, köpködéssel vagy a csűr nem megfelelően tisztán tartásával, stb.A  hagyomány  szerint  Tomtét  ajándékkal, étellel várják. Számára az egyik legkedvesebb étel  a  zabkása  egy  kis  vajjal  a   a  tetején Télközép  estéjén.  Ha  Tomte  nem  kapott ajándékot/fizettséget,  akkor  nagy  haragra gerjed  és  elhagyja  a  házat,  az  egész gazdaságot  és  ennek következtében ott  sok baj,  kár  keletkezik.  Ha  az  emberek elköltöznek, Tomte is elhagyja a házat, de azt sem  szereti,  ha  az  esővíz  vagy  a  szennylé befolyik a ház alá, ahol lakik. A  mesék  szerint  sok  esetben  még  a figyelmetlenség is elegendő indok arra, hogy magunkra haragítsuk. Ismeretes egy történet. Melyben  a  gazda  várta  a  Tomtét,  elő  is készítette a kását vajjal, de a vajat sietségből vagy  figyelmetlenségből  a  kása  alá  tette. Tomte igen megmérgesedett, hogy lemaradt a vaj a kása tetejéről, és megölte a gazda tehenét. Ezután visszatért, hogy megegye a kását; miután kiürült a tál, akkor látta csak, hogy vaj is volt bizony abban.  Megbánta, amit tett és addig járta a többi gazdaságot, amíg nem tudott hozni egy hasonló tehenet.Arra  is  van  példa  az  elbeszélésekben,  hogy  egy  szolgálóleány  megette  a Tomte részére kikészített ételt. A lányt másnap holtan találták az udvarban.Az 1840-es évektől Tomte/Nisse lett a hordozója a karácsonyi ajándékoknak Dániában.  A Mikulás-történetek terjedésével és a dán néphagyományokkal közösen alakult ki a mai változata Tomténak, aki az úgynevezett Jultomte,  Svédországban, Norvégiában pedig Julenisse. Finnországban  a  Joulipukki,  avagy  a  Yule-kecske, Yule-bak az, aki az ajándékot hozza.   A Yule-bak  egyike  a  legrégebbi  skandináv  és általában  véve  észak-európai  Yule-szimbólumoknak, hagyományoknak.  Eredetileg a  kecskét  Yule  ünnepe  alkalmából  levágták  a pogány  hagyományok  szerint,  napjainkban  a kecskét  szalma  figurával  szimbolizálják  és  ezt gyújtják fel. A kecske eredete egészen a kereszténység előtti pogány  időkbe  nyúlik  vissza.  Thor  Isten szekerét  is  két  kecske  húzta,  Tanngrisnir  és Tanngnjóstr. Ezeket a kecskéket megölték, hogy ételként  szolgálják  fel  őket,  de  ezt  azzal  a tudattal  tették,  hogy  másnap  reggelre  az  élet visszatér  beléjük.  Később  ezt  az  ősi  pogány 
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hagyományt  tovább  őrizték  úgy,  hogy  valaki  beöltözött  kecskének,  és eljátszották  a  megölését,  majd  másnapra  az  újraébredését.  Azonban  a kereszténység  terjedésével  ezt  a  hagyományt  megszüntették,  és  a  Yule-kecskét démonnak kiáltották ki.Érdemes  még megemlíteni,  hogy a  kecskebak asztrológiai  szempontból  is erősen kapcsolódik a Télközép ünnepéhez; december 21-ével kezdődik a Bak jegye.A finn hagyományok adományozója a hiedelemtől eltérően nem a kéményen érkezik,  hanem  az  ajtón  kopogtat  és  kér  bebocsátást.  Szintén  emberi formában, általában törpeként, gnómként jelenik meg. Megjelenése ma már nagyban hasonlít az általunk Mikulásként ismert alakhoz. Szerepe is nagyon hasonlóvá  vált,  köszönhetően  a  keresztény  hagyományok  erős terjesztésének, és minden más mitikus figura keresztényi ábrázolásának – átformálásának.Pogány  hagyományokban,  elbeszélésekben  nem  mindig  jó  szándékú ajándékozóként jelenik meg. Gyakran az ajándékot ő maga követeli magának. Sokszor  fehér  szakállal,  idős  emberként  jelenik  meg,  de  találtak  már démonhoz  hasonló  ábrázolást  is,  vagy  akár  gnómként,  manóként  is ábrázolták.  A  gyerekek  ijesztgetésére,  megfélemlítésére-fenyítésére  is használták.  Ebből  is  látszik,  hogy  személye  nagymértékben  eltér  attól  a jóságos figurától amivel megismerkedhettünk a mi kultúrkörünkben. 
A téli ajándékozó megnevezései néhány egyéb kultúrkörben:- A németeknél a Weihnachtsmann, (szó szerinti fordításban Karácsonyapó) a - neve.- Az angoloknál Father Christmas. - Amerikában a magyar elnevezéssel rokon, Szent Miklósnak megfelelő Santa Claus.- Dániában a Julemand, a Karácsonyember látogat, aki Grönlandon lakik.- Hollandiában a „Sint(er) Klaas”-nak nevezett Mikulás fehér lovon jár.- Olaszországban egy öregasszony, La Befana az ajándékozó.- A spanyol kisgyerekek a napkeleti bölcsektől (Háromkirályok: Los Reyes Magos) várják az ajándékot.- Portugáliában ilyenkor Télapó és Karácsonyapó is dolgozik.-  Mexikóban,  Costa Ricában és  Kolumbiában a Jézuska (El  Nino)  veszi  az ajándékokat, Brazíliában és Peruban a Papa Noel a Karácsonyapó.- A hideg Oroszországban ilyenkor Gyed Moroz, a Fagy Apó, illetve a Fagyok Nagyapja  ajándékoz,  aki  Babuskával  és  unokájával  Sznyegurocskával (Hóleány) jár.- Lengyelországban a Mikołaj látogatja meg a gyerekeket.
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Hangok a sötétb l 3. rész – Belzebubő

Belzebubot  a  nyugati  világ  az Ószövetségből,  a  2.  Királyok könyve 1:2,3,6,16 részből ismeri. A sztori a következő: Akházia király kiesett háza emeletéről a korláton át  és összetörte magát.  Követeket küldött  Ekronba,  mely  a filiszteusok  öt  városának  egyike volt,  hogy  kérdezék  meg Belzebubtól,  az  ottani  istentől, vajon  meggyógyul-e  még.  Izrael istene  erre  elküldte  Illést,  hogy a követeket  útközben  kapja  el  és küldje  őket  vissza  a  királyhoz  a kérdéssel:  vajon  Izraelnek  nincs istene,  hogy  az  ekroni  istent  kell kérdezni?  A  király  erre  két küldöncöt  küldet  Illéshez darabonként  ötvenfős  kísérettel, akik  megpróbálják  Akháziához parancsolni a prófétát, emez pedig cserébe az égből alászálló tűzzel perzselteti halálra a százkét embert. Ezután a harmadik küldönc nagyon alázatos hangot üt  meg,  mire Illés vele megy, hogy elmondja a királynak: mivel más istenhez akartál menni a kérdéseddel, meg fogsz halni. Így is lesz. Belzebub itt  fellelhető  névváltozata,  Baal  Z’vuv annyit  tesz:  a  Legyek Ura. Egyesek szerint ezen névváltozat csak ferdítése az eredeti, Proto-indoeurópai gyökerekre visszavezethető Zebul szónak, melynek jelentése ház, templom, szentély. Más tudósok a Zbl gyökre vezetik vissza, amely herceget jelent, s íly módon Baal egy mellékneve is lehetett akár. A legvalószínűbb azonban, s az ugariti szöveg is azt tűnik megerősíteni, ezen istenség egyike volt a gyógyító isteneknek, kik a betegséget legyek formájában űzték ki az emberből A  Salamon Testamentuma, mely jóval későbbi, hellenisztikus zsidó szöveg, s kizárólag keresztény forrásokbban jelenik meg, beszél egy Baalzebulról, aki a démonok  fejedelme,  s  azt  állítja  magáról,  hogy  ő  a  Heszperida,  a Hajnalcsillag.  Ezen  szövegkörnyezetben  tehát  egyszerűen  Luciferrel  van azonosítva. Az Újszövetségben Márk 3:22,  Máté 12:24, 27 és Lukács 11:15, 18, 19 mind azt a történetet meséli el, hogy a Filiszteusok Jézust azzal vádolják, Belzebub nevében  űzi  ki  a  démonokat.  Máté  10:25-nél  Jézus  használja  példának, figyelmeztetésül  tanítványainak,  hogy  kellemetlen  dolgokat  fognak  róluk terjeszteni: ha a ház urát Baalzebubnak merik nevezni, akkor a háznépet még 
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könnyebben. Az arab nyelvben a név egyszerűen Ba‘al dhubaab / zubaab, azaz Legyek ura. A  Pilátus  Cselekedetei (avagy  Nikodémusz  evangéliuma)  egy  keresztény szerzők által  összeállított  hamisítvány,  mely  Pilátus,  illetve  a  praetoriátus által  összeállított  állítólagos  jelentés  a  Jézussal  kapcsolatos  eseményekről. Ennek  második  részében,  a  Descensus  Christi  ad  Inferosban  Hádész használja a Belzebub nevet; egyes fordításokban Sátán melléknevekén, más helyeken Sátán tettestársát nevezi így. II. rész 7. fejezet: “És  Hádész  Sátánt  fogadván  így  szólt  hozzá:  Beelzebul,  tűz  és  bűnhődés örököse,  szentek  ellensége,  mely  szükségből  hoztad  úgy,  hogy  a  Dicsőség Királya  megfeszíttessék,  hogy idejöhessen és megfoszthasson minket  a  mi hatalmunktól? Fordulj meg és lásd egyetlen holt sem maradt bennem, hanem mind, kiket a tudás fájával szereztél meg, elvesztegetted a kereszt fája által: és  minden  örömöd  vált  vala  szomorúsággá;  és  kívánságodban,  hogy  a Dicsőség  Királyát  halálnak  adjad,  magadat  adtad  a  halálnak.  Mert  mivel fogadtalak,  hogy  biztonságban  tartsalak,  tapasztalat  által  tanulod  meg, hányféle  gonoszat  teszek  veled.  Ó  főördög,  halálnak  kezdete,  gonoszság gyökere,  míly  gonoszságot  találtál  Jézusban,  hogy  pusztulását  elrendezd? Hogy  mertél  tenni  íly  gonoszt?  Hogy  igyekezhettél,  hogy  lehozz  egy  íly embert  ezen  sötétségbe,  kin  keresztül  megfosztattál  mindazoktól,  kik örökkévalóságtól fogva meghaltak?”
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Urbain Grandier katolikus papot máglyán égették meg. A louduni kolostor apácáit rendszeresen zaklatták a démonok, s Grandier birtokában az alábbi paktumot találták:“Mi,  a  befolyásos  Lucifer,  az  ifjú  Sátán,  Beelzebub,  Leviathan,  Elimi  és Astaroth, együtt másokkal, elfogadtuk a mai napon a szövetségi egyességetUrban  Grandierrel,  ki  a  mienk.  És  neki  mi  ígérjük  a  nők  szerelmét,  a szüzeknek  virágát,  az  uralkodók  tiszteletét,  kitüntetéseket,  vágyakat  és hatalmakat.Három napra megy kurvázni; az ivászat kedves lesz számára. Felajánl nekünk egyszer az évben pecsétet vérből, láb alatt tapodja az egyház szent dolgait éssok  kérdést  tesz  fel  nekünk;  ezen  paktummal  húsz  évet  él  boldogan  az emberek földjén, és később csatlakozik hozzánk hogy Isten ellen vétkezzen. Köttetett a pokolban, a démonok tanácsa által.Lucifer Beelzebub Satan Astaroth Leviathan ElimiPecsételve az alábbiak által:Az Ördög, a mester, és a démonok, az úr hercegei.Baalberith, írnok.“A  Salomon Testamentuma,  valamikor  az  1.  és  az  5.  század közt  megjelent grimoire  szerint  Beelzeboul  a  démonok  leghatalmasabbika,  mert  nem angyalok gyermeke, hanem maga is angyal, ezért kizárólag Isten egyik nevére hallgat.  Johann Weyer 16.  századi okkultista történetei  szerint ő Lucifer,  a pokol  császára  főhadnagya  sikeres  lázadást  vezetett  Sátán  ellen,  s  a  Légy Rendje felett uralkodik. Sebastien  Michaelis  17.  századi ördögűző  1612-es  Csodálatra  méltó  
história című művében ehhez hasonló 
módon  egyikeként  említi  a  három 
leghatalmasabb  bukott  angyalnak,  s  a 
másik  kettő  Lucifer  és  Leviathan. 
Érdekes módon legalább két 18. századi 
mű beszél a szentségtelen háromségról, 
melynek  tagjai  Beelzebub,  Lucifer  és 
Astaroth.  John  Milton  1667-es 
Elveszett  paradicsomában  így 
nyilatkozik  Beelzebubról:  “kinél 
magasabban, Sátánt kivéve, senki nem 
ült”. A John Bunyan tollából 1678-ban 
megjelent  A zarándok  útjában  szintén 
megjelenik antihősünk. 

A források abban  sem egyeznek meg, 
minek  a  démonja  is  Beelzebub 
valójában.  Michaelis  a büszkeség halálos bűnének démonjaként tartja számon, 
Peter Binsfeld, Tier pöspöke és híres boszorkányvadász úgy vélte, a falánkságé; 
Francis Barrett okkultista azonban kijelentette, hogy Beelzebub a hamis istenek 
hercege. Bárhogy is legyen, gyakorta vallották magukat a hívének az inkvizíció 
előtt boszorkányok. 
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Beelzebub arról híres még, hogy a legtöbb démoni megszállást neki tulajdonítják. 
Fentebb említettük, hogy Jézust is megvádolták, hogy az ő hatalmával gyógyít, de 
1611-ben Aix-en-Provence-ben Madeleine de Demandolx de la Palud apácát is ő 
szállta  meg,  s  sokak szerint  Salemben is  az  ő  hatalma  hintette  el  az  őrültség 
magvait. 2009-ben a Fulgur press megjelentetett egy  Legion 49 című könyvet,  mely Barry William Hale invokációs művészeti alkotásaiból összeállított modern, kifejezetten  Beelzebubbal  és  a  világ  történelmére  gyakorolt  hatásával foglalkozó grimoire. 

Barbara Vickers – Gerald Gardner els  beavatottja?ő

A cikk először a The Cauldron cimű újság 2008. májusi számában jelent meg. 
"Gerald  Gardner,  "a  modern  Witchcraft  atyja" számos nőt avatott be a Mesterségbe. Néhányan, mint  Doreen  Valiente,  Lois  Bourne  és  Patricia Crowther  nagy  terjedelemben  számoltak  be tapasztalataikról,  mások  azonban  viszonylag kevésbé  ismertek,  beleértve  az  egyik  első avatottat, Barbara Vickerst.Egy  levelében  1997-ben,  melyet  ezen  újság szerkesztőjének  cimzett,  Doreen  Valiente  a következőeket irta:"Amikor  megismertem  Geraldot  és  először dolgozni  kezdtem  vele,  volt  a  covenjáben  egy nagyon  csinos,  szőke  lány,  akit  Barbara  Vickersnek hivtak,  és  akit  Gerald nyilvánvalóan már hosszabb ideje ismert."Jegyzetkönyveiben Doreen hivatkozik Barbara férjére, Gilbertre, és jelentős utalásokat tesz arra nézve, hogy ő is a Mesterség tagja volt.Elfogadtam  a  kihivást,  és  megpróbáltam  utánajárni,  mit  tudok  kideriteni Gilbertről  és  Barbaráról.  Néhány  év  leforgása  alatt  kisebb információmorzsák  jutottak  a  birtokomba,  melyek  akkor  teljesedtek  ki, mikor sikerült kapcsolatot teremtenem Barbara lányával.Barbara  Kathleen  Marie  Blake  néven  született  1922.július  13-án,  szülei házában, az Action High Streeten Nyugat-Londonban. Thomas és Elsie Blake 
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meggyőződéses  katolikusok  voltak,  mivel  Thomas  Cork  megyéből, Irországból származott.Az  a  benyomásom,  hogy  Barbara  életének  korai  szakasza  meglehetős korlátozások közt  telt,  s  ő  mindent  megtett  azért,  hogy kiszabadulhasson ebből. Tinédzserként lázadozott a katolicizmus előirásai ellen, előbb Oswald Mosley mozgalmához csatlakozott, majd otthagyta őket, és az Új Szocialisták közé állt. Világos, hogy olyan ember volt, aki saját maga szerette megalkotni a véleményét.  A  szabadulásra  a  remek  lehetőség  végül  akkor  kinálkozott, mikor  a  Második  Világháború  a  küszöbön  állt,  és  Barbara  csatlakozott  a hadsereghez,  egy  teljes  évvel  korábban,  mint  kellett  volna kora alapján,  s tizedes lett a rádiós hadosztályban.Miközben  Catterickben,  Yorkshire  megyében  állomásoztak,  találkozott jövendő  férjével,  Gilberttel.  Gilbert  1907-ben  született  egy  manchesteri iparoscsaládban,  a  Hedley  Vickers  and  Co.  Húsipari  Cég  tulajdonosainak fiaként.1944.  december 23-án esküdtek meg Kingstonban, Surrey megyében, ahol akkoriban állomásoztak.A Vickers család hithű protestáns volt, és Gilbert meggyőzte Kathleent, hogy változtassa meg nevét valami jobban protestánsnak hangzó névre.  Igy lett Kathleen  Marie-ből  Barbara  Kathryn!  Arra  is  rávette,  hogy  retorikából vegyen leckéket.Amikor  a  háború  végetért,  a  pár  északra  költözött,  a  Barnfield  házba Prestwich-ben,  Manchester  megyébe.  Nagy  ház  volt,  és  a  háború  utáni nélkülözés  éveiben  nem  engedhették  meg  maguknak,  hogy  felfűtsék  az egészet, ezért csak a konyha területén éltek; a ház többi része lezárt maradt.  Később  megpróbálták  hotelként  üzemeltetni,  de  sikerültelenül,  részben annak eredményeképp, hogy nehezen tudtak személyzetet keriteni.Itt  történt,  hogy  Barbara  először  látott  szellemet.  Egy  nap  épp  Gilbertet kereste,  és  belépett  az  egyik  lezárt  folyosóra,  benyitogatott  az  összes szobába. Amikor belépett az egyikbe, egy csoportnyi embert látott nagyon ódivatú  ruhákban,  akik  crumpet-et  sütögettek  a  tűznél.(A  crumpet  egy tipikus,  angol  péksütemény,  amit  reggelire  fogyasztanak,  nincs  magyar megfelelője.  Sós,  szivacsszerű állagú,  a  legjobb olvasztot  vajjal.-  a  forditó) Egyikük sem nézett fel,  amikor kinyilt  az ajtó.  Gyorsan visszacsukta,  majd hirtelen ráébredve, hogy senki más nem lehet a házban, ismét kinyitotta, de csak a porral lepett bútorokat látta odabenn.Sok szempontból figyelemreméltó ez a beszámoló, és Barbara részéről nem kis pszichikai képességeket mutat. Úgy tűnik, ez a képessége még halálában is fennmaradt, mivel egy Barbarától származó szeánsz-üzenet gyakorlatilag megmentette a lányát attól, hogy meggyilkolják!Nem világos, mikor találkozott először Barbara és Gerald Gardner. 1945 és 1953  között  Barbara  és  Gilbert  "fenn  északon"  élt,  és  az  Észak-Nyugati Napfürdőző  Klub  tagjai  voltak,  mely  egy  naturista  klub  volt,  számos találkozóhellyel  Macclesfield  és  Congleton  környékén  Cheshire-ben, legalábbis az ötvenes évek elején. Könnyen meglehet, hogy ott találkozhattak 
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először  Geralddal,  vagy  pedig  esetleg  ő  vezette  be  őket  a  naturizmusba, miközben valamely más esemény kapcsán találkozott velük.Az  én  feltételezésem  az,  hogy  az első  találkozó  valószinűleg  azután eshetett  meg,  hogy  megjelent Gardner  regénye,  a  Magas  Mágia 
segedelme,  1949 júliusában.  Annyi bizonyos, hogy 1950. novemberére Gerald  beavatta  Barbarát  a Mesterségbe,  mivel  két  fotó  is létezik róla, melyek skyclad ("égbe öltözötten")  mutatják  Barbarát, jellegzetes pózban, kezében rituális tárgyakkal.  Barbara  witch  neve Morven volt,  mely a  Magas Mágia  
segedelmében szereplő hősnő witch neve is.Azon  időszak  alatt,  mikor  ő  és Gilbert "fenn északon" élt, Barbara gyakran  utazott  Londonba,  hogy meglátogassa  a  szüleit.  Mivel érdeklődött  a spiritualizmus és az okkultizmus  iránt,  feltehetőleg meglátogatta az Atlantis Könyvesboltot is a Museum Street-en, közel a British Museumhoz. A bolt tulajdonosa, Michael Houghton volt az, aki megjelentette a "Magas Mágia segedelmé"-t Gerald Gardner számára, igy a könyv példányai bizonyára  a  bolt  állandó  kinálatához  tartoztak,  hiszen  ez  elsősorban  az okkult  tudományok  kiadványaira  szakosodott.  Könnyen  lehetséges,  hogy Barbara megvásárolt egy példányt, s később kapcsolatba lépett a szerzővel.Beavatása tehát feltehetőleg 1949 ősze és 1950 ősze közé esett. Barbara azt mondta lányának, hogy Gerald azt mondta neki, ez igen fontos esemény volt történelmi szempontból,  ezért  ő úgy gondolta,  egyike  lehetett  Gerald  első avatottjainak, ha nem egyenesen az első volt.A fotók igen érdekesek. Gilbert készitette őket. Egyiken egy sötét, kör alakú tükör látszódik, nagyjából 3 láb 6 inch (kb. 102,42 cm) átmérőjű, keretére a négy  arkangyal  neve  van  felfestve,  feltehetőleg  Gardner  saját  kezével. Barbara egy kétfülú fémkupát tart.A második képen ül,  keze keresztben van,  és olyan tárgyakat tart,  melyek leginkább egy korbácsnak és egy pálcának látszanak. Nagy fémkarkötőt visel, hasonlót  azokhoz,  melyeket Gardner készitett  többi  papnője  számára.  Egy medált  is  visel  egy nyakláncon,  mely lánya szerint  egy "bájos zöld  követ" tartalmaz. Mellette az ágyon, melyen ül, egy könyv van, mérete feltehetőleg 8 inch x 5 inch (20,32 cm x 12,70 cm), s mely kézzel irottnak tűnik, és könnyen lehet az, amit Barbara Árnyak Könyvéjének nevezhetnénk. Tudjuk, hogy volt ilyen könyve,  mivel  abban a gépelt  verzióban,  mely "Jack Bracelin Árnyak Könyve" néven ismert, létezik egy kézzel irott bejegyzés: "B.V. könyvéből".
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Ezek  a  képek  hatalmas  jelentőségűek  abból  a  szempontból,  hogy  ezek  a legkorábbi,  eleddig  felfedett  dokumentációk  arra,  hogy bárki  is  része  volt annak, amit Gardnerk "witch kultusznak" nevezett.A sajtó cikkeiből valószinűsithető, hogy 1951 végére létezett egy coven, mely a Fiveacres Klubban találkozott Bricket Woodban, és Barbara bizonyosan egy coven tagja volt, akik ott találkoztak, továbbá Gerald lakásában is a Holland Roadon 1953 elején, ahol Doreen Valiente először került velük kapcsolatba. Feltehetőleg  Barbarának  sikerült  összeegyeztetnie  a  coventalálkozókat  a szüleinél, Actionban tett látogatásokkal.Gilbert és Barbara lánya Chesire-ben született 1952. márciusában, de 1953. szeptemberében a  pár  elvált,  és  Barbara  kislányával  visszatért  Londonba, hogy a szüleivel éljen.Igen  kinos  szituációba  került  ezáltal:  szülei  hithű  katolikusok  voltak,  és semmiképp sem bocsátották volna meg lányuknak, hogy valami olyasminek a részese, amit ők "hókuszpókusznak" neveztek, miközben velük lakik.Barbara megpróbálta a tőle telhető legjobbat kihozni a helyzetből, s mikor lánya elég idős volt ahhoz, hogy a szüleinél hagyja őt, lakást vett magának Knightsbridge-ben,  mely  elsődleges  találkozóhelyévé  vált  egy  valamiféle csoportnak,  akik  rendszeresen  szeánszokat  tartottak.  Gerald  covenjének továbbra is tagja maradt, melynek találkozóhelye ekkor Gerald lakása volt a Holland Streeten.1954 végére, úgy tűnik, nem vett részt többé a covengyűléseken, mert ezen év  novemberének  közepén,  egy  Gilbertnek  irott  levélben megemliti,  hogy találkozott Geralddal, és hogy nagyon sovány lett; ez arra utal, hogy ez volt az első  alkalom  hosszabb  idő  óta,  amikor  ismét  találkoztak.  Ez  az  alkalom feltehetőleg  Gerald  új  könyvének,  a  "Boszorkányság má"-nak a kiadásából rendezett  ünnepség  volt,  mely  november  elsején  jelent  meg.  Barbara lányának  még  mindig  birtokában  van  az  a  könyv,  melyet  Gerald  aláirt: "Egyiktől  a  másiknak.  Barberának  Szeretettel  a  Szerző.  Gerald.  1954. november  2.  Légy  áldott."  Az  aláirást  a  szokásos  korbács  és  pentagram szimbólumok kisérik.Az  utolsó  alkalom,  mikor  Barbara  Gerald  covenjével  dolgozott  együtt, feltehetőleg Jack Bracelin és Thelma Capel - witch nevén Dayonis - beavatása volt, valószinűleg 1956. márciusában, teliholdkor. Úgy gondolom, különleges szivességet tett ezzel Geraldnak, mivel Doreen Valiente, a coven Főpapnője valamiért  épp nem ért  rá.  Barbara egy másik levelet  irt  Gilbertnek 1956. április  4.-én,  melyben  utal  nemrégi  találkozójára  Geralddal  (s  mely nyilvánvalóan  ritka  esemény  volt),  s  ismét  megemliti,  hogy  nagyon soványnak nézett ki.Úgy  gondolom,  hogy  Barbara  feltehetőleg  úgy  érezte,  amennyiben  lányát katolikus hitben akarja felnevelni, melyet eldöntött, nem lenne helyes, ha ő továbbra is a coven tagja maradna. S valóban, a későbbi években elfordult a Mesterségtől. 1959-ben úgy vélte, hogy Gerald Gardner szelleme megjelent az  ágya  lábánál  (ez  feltehetőleg  abban  az  időszakban  volt,  mikor  Gerald nagyon beteg volt), és - bár korábban már látott szellemeket, és rendszeresen 
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részt  vett  szeánszokon  -  valamiért  ez  annyira  megrémitette  őt,  hogy  a következő  napon  fogta  teljes  witch  felszerelését,  és  odaadta  a kukásembereknek,  akik  éppen  arra  jártak.  Csak  remélhetjük,  hogy  a kukásembereknek  volt  annyira  éles  a  szemük,  és  felismerték  a  tárgyak értékét, mint amennyire ez a hir járja róluk, és hogy a felszerelés valahol még mindig létezik!Barbara 1973-ban, Gilbert 1978-ban halt meg.Barbara  Vickers-szel  kapcsolatban  még számos,  megválaszolatlan  kérdés  maradt. Még mindig nem tudjuk pontosan, hogyan találkozott  először ő és Gerald,  és  milyen szerepet játszott pontosan Gilbert. Tudjuk, hogy ő is beavatot volt, mivel Gerald, mikor 1953-54  folyamán  levelezést  folytatott Cecil  Williamsonnal,  igy  irt:  "Teljesen egyetértettél abban, hogy nem adhatóak át neked a witchcraft titkai addig, mig le nem tetted az esküket. Barbara + Gilbert akkor megtette, de te nem."És mi az igaz Gerald azon állitásából, hogy Gilber és Barbara egy örökletes coven tagja volt  Chesire-ben?  Erre  semmilyen bizonyiték nem került eleddig napvilágra, s ezért kénytelen vagyok azt hinni, hogy ez is egyike  volt  Gerald  kis  tóditásainak. Bizonyos, hogy mind Doreen Valiente, Thelma Capel és Lois Bourne Gerald szerint hosszú évtizedekre visszanyúló witch vérvonallal rendelkezett, mivel megpróbálta a  Mesterséget autektikusabbnak mutatni,  s  kénytelen vagyok azt  hinni,  hogy  a  Gilbertről  és  Barbaráról  állitott  dolgok  ugyanezen kategóriába esnek.De még mindig túl keveset tudunk a "witch kultusz" történelméről - ahogyan Gerald hivatkozott rá -, és mindenképp jó dolog megemlékezni mindazokról, mégha  csak  röviden is,  kik  egészen eddig  csak  nevek voltak  a  Mesterség történészei számára.
MegjegyzésekKöszönetem  illeti  Barbara  lányát,  Miranda  Vickers,  ki  minden  bátoritást megadott ahhoz, hogy megirjam ezt a cikket, és ki a legtöbb, benne található információt szolgáltatta, és a fotók reprodukálására is engedélyt adott.

Philip Heselton

A felhasznált források:1. levél Doreen Valientétől Mike Howardnak 1997. március 24.-én. Az eredeti példány a a Boscastle-i boszorkánymúzeum gyűjteményében van.
Árnyak 2012. Yule - XII. évfolyam 8. szám



2. Scire (G. B. Gardner): A Magas Mágia segedelme (Michael Houghton 1949)3.  Levél  Barbara  Vickerstől  Gilbert  Vickersnek  1954.  november  11-én, másolat a szerző birtokában4. G.B. Gardner: Boszorkányság ma (Rider 1954)5. Levél Barbara Vickerstől Gilbert Vickersnek 1956. április 4-én, másolat a szerző birtokában6.  dátumozatlan  levél  Gerald  Gardnertől  Cecil  Williamsonnak,  az  eredeti példány a a Boscastle-i boszorkánymúzeum gyűjteményében van.
A szerzőrőlPhilip  Heselton  a  modern  Wicca történetének  legelismertebb  és  igen nagyra  becsült  angol  kutatója,  ki felbecsülhetetlen  értékű,  történelmi adatokat kutatott fel és tett széles körben ismertté.  A  szerző  eddig  megjelent könyvei:A  Föld  misztériumok  elemei  (1994). Element  Books.  (Magyarul  is  megjelent 2008-ban, "Föld misztériumok" cimmel.)Az  Istennő  titkos  helyei: Kapcsolatteremtés  a  Föld  Szellemével (1995). Capall Bann Publishing. A  Mágia  tükrei:  A  harmattócsák szellemének  megidézése  (1997).  Capall Bann Publishing.Ley-vonalak - Kézikönyv kezdőknek (1999). Hodder Arnold. Mágikus őrzők: A fák szellemének és természetének felfedezése 2nd revised edition. (1999). Capall Bann Publishing. A  Wicca  gyökerei:  Gerald  Gardner  és  a  modern  Witchcraft  újjáéledése (2000). Capall Bann Publishing. Gerald  Gardner  és  a  Witchcraft  újjáéledése:  Életének  és  munkásságának jelentősége a modern Witchcraft történetében (2001). I-H-O Books.Gerald  Gardner  és  az  Ihlet  Üstje:  Kutatás  a  Gardneriánus  Witchcraft forrásainak körében (2003). Capall Bann Publishing. Witch  atya:  Gerald  Gardner  élete.  Első  rész:  A  Witch  kultusz  (2012). Loughborough, Leicestershire: Thoth Publications.Witch atya: Gerald Gardner élete. Második rész: A Witch kultusztól a Wiccáig (2012). Loughborough, Leicestershire: Thoth Publications.

Forditotta: Osara LaMort
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Vudu loák

A  loa  definíciója:  isten,  isteni szellem.  Gyakran  azonban egyes loák és családok között akkora  a  különbség,  hogy szívünk  szerint  az  istenek arisztokráciáját  és  plebszét emlegetnénk. Ám ők alkotják a ma  már  két  kontinensre kiterjedt,  hajdan  csak  a sanyarú  sorsú  rabszolgák imáiból  táplálkozó,  igen gyakran  félreértett  vallás gyökerét.  Itt  helyük  van  a zombiknak,  vérfarkasoknak, gonosz  ikreknek,  és  egyéb, félreismert  dolgoknak. Mindazonáltal egy ősi, erős és hatalmas  hitvilágról beszélünk.Cikkemben megkísérlek átfogó képet  nyújtani  a  fontosabb loákról,  családjaikról, nemzetségeikről.Hovatartozás tekintetében a loákat három felé lehet osztani. Ezeken belül a szellemlényeknek számtalan csoportja van, melyeket nanchonnak nevezünk, ezeken belül pedig famnikat, azaz családokat külömböztetünk meg.
1. Rada Loa A Rada loák Afrikából származnak, gyökérloának is  hívjuk  őket,  nevüket  a  Dahomey-i  Arada városról  kapták.  Az  ősi  szellemek,  akiket  a rabszolgák hoztak magukkal  az új  világba,  és  a legerősebb  lévén,  így  lettek  az  új  vallás meghatározó  elemei.  Általában  nagyvonalúak, kreatívak, színük a fehér.Rada loák tekintetében gyakran tapasztalhatunk Petro  vonásokat,  melyek  agresszívebbek  és durvábbak.  Sok  forrás  úgy  véli,  gyakorlatilag  a Petro  csak  a  Rada  részeként  jött  létre,  nem különálló  egység.  Ez  abból  is  fakadhat,  míg  a gyökérloák  hatalmasak,  addig  a  Petro  loák  családjába  számtalan  olyan szellem  tartozik,  akiket  szívem  szerint  csak  mit  apró  isteni  szellemeket 
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említenék meg, de maradjunk a Loa megnevezésnél.Míg  a  nagyhatalmú,  ősi  afrikai  istenségek  jegyzékét  könnyen  össze  lehet állítani,  addig az összes helyi  szellemlény nevét lehetetlen lenne,  hiszen a néphit és képzelet állandóan új loákat hoz létre.Ezen kívül számon tartanak sok Houngant és Mambót, akik a Loák szintjére emelkedtek.
Legba:  Elsőként  üdvözlik  minden szertartáson, ő teszi lehetővé, hogy a hívek kommunikáljanak  a  loákkal.  Az  engedélye nélkül nem szállhat alá egy loa sem, ezért a „sorompó  felnyitója”-ként  is  tisztelik. Megjelenésében  hajlott  hátú,  botra támaszkodó  öregember.  Tisztelik  még  a keresztutak  uraként  is,  ahol  a varázsmesterkedéseket,  Boko-kat,  azaz  a mágusokat felügyeli és fogadja hódolatukat. Ő tartja kezében a szellemvilág kulcsát.Nyomorék külseje  rettentő  erőt  takar,  ami az  általa  idézett  megszállottságban mutatkozik  meg;  az  illető  elvágódik  és rángatózik  a  földön,  vagy  csak villámcsapott-mereven fekszik.

Agoué:  Agoué  felügyelete  alá tartozik  a  tenger,  állat  és növényvilága,  mindenki,  aki  a tengeren  tartózkodik  vagy  abból él.  Jelképei  a  kagylók,  pici  fém halacskák,  és  a  „bárka”,  egy többpolcos kis szekrényke, amibe a  nekiszánt  áldozatokat  helyezik. Nagyon szereti a pezsgőt, és ha a tiszteletére díszlövést adnak le. A tengerészek  gyakran fohászkodnak hozzá. Ha  nagy  „szolgálatot”  akarnak rendezni  Agouénak,  vitorlást bérelnek,  és  kihajóznak  a  „trois islets”-ig,  ami egy három szietből álló  kis  csoport.  A  hounsi-k táncolnak  a  fedélzeten  és  a  hajó 
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gyomrában, áldozatként birkákat dobnak a vízbe, majd a szigetnél a „bárkát”,  melyhez  fehér  tyúkokat  kötöztek,  majd  a  lehető  leggyorsabban visszafordulnak, mert félnek a lakmározó isten haragjától.  Ekkor már csak arra kell vigyázni, a megszállott személyek nehogy a vízbe vessék magukat.Kíséretébe tartozik Ogou-balinjo és Agaoué.
Damballah Weddo: A Rada családhoz tartozó égisten, Odan Weddo fia, Ayida Weddo párja.  A  fontosabb gyökérloák közé  tartozik,  hiszen  teremtő aspektussal  rendelkezik.  Nagylelkű, szerető  apa,  de  nem  kommunikál  túl jól,  segít  meggazdagodni  és  kincsekel találni. Még ma is létező afrikai törzsek között  fellelhetők  a  gyökerei,  mid egyénileg,  mind  Ayida-val összefonódva, mint sellő, teremtő anya. Ők ketten a kígyó és a szivárvány, hol ezt, hol azt az alakjukat öltve fel.Jellemzően  neki  szánt  áldozatok  a tojás,  a  dohány és az alkohol,  kedvelt színe  a  fehér,  gyakran  ajánlanak  fel gyapjút, vajat vagy sót.Az általa előidézett megszállásra jellemző, hogy a megszállott személy nem beszél,  csak  sziszeg,  szaggatott  „te-te-te-te”  hangokat  ad  ki,  kígyózó mozgással közlekedik, illetve fák ágairól lóg fejjel lefele. Minden fa Damballah pihenőhelye. Ő  uralja  az  intelligenciát,  a  kozmosz energiáit, a gondolkodást. Hozzá tartoznak a  sérült,  nyomorék  emberek,  a deformáltak, az albínók és a kisgyerekek.

Loco:  Loco  (Vagy  Loko)  a  gyógyitók, növények  és  fák  őrzője.  Társa  Ayizan, a piacok  és  a  kereskedés  patrónusa.  Ő  az első  Főpapnő,  azaz  Mambó,  Loco  pedig mint az első Főpap, azaz Hogan, felügyeli a szertartások és „szolgálatok” rendjét. Mint a papság szülőpárja, szintén ők felügyelik a Kanzo  szertartást,  ahol  a  beavatott megkapja  a  papi/papnői  rangot  jelző 
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Asson-t, üreges, lopótök alapú csörgőt, kígyócsigolyákból és üveggyögyökből fűzött lánccal díszitve, melyek szine a használóinak védőloáira utal. 
Sobo  (Sobo  Kessou):  Az  erő megtestesítője,  Sobo  a  hősiességéről  és bátorságáról  ismert.  Mikor  alászáll valakibe,  az illető generálisnak öltözik  fel. Míg az idézés és megszállás tart,  az illető úgy  viselkedik,  mint  egy  tábornok,  aki eligazítást  tart  a  katonáinak.  Sobo megbecsült  tagja  a  vodu  panteonnak.  A Vodu pap ideális  képe,  aki  törekszik  arra, hogy  megbecsüljék  a  közösségen  belül. Hogy  erejét  megmutassa  követőinek, folyamatos  védelmet  biztosít  a  közösség számára. 
Agaou:  Agau  haragos,  agresszív  loa.  Mind  a  földrengéseket,  a  viharokat hozzá  társítják.  Mikor  őt  idézik,  a  mennydörgés  és  földrengés  hangjait utánozzák,  És  ha  elég erősek,nem bénulnak meg és fetrengenek a földön, illetve  már  halál  is  előfordult,  a  megszállottak  puskalövéshez  hasonló hangokat  adnak ki,  és  ismételgetik:  "Én vagyok az  istenek lövésze;  mikor morgok, remeg a föld." Azt  mondják,  mikor  Agaou  dühös,  remeg  a  föld.  Az  embernek  nagyon erősnek kell lennie, hogy be tudja fogadni Agaou szellemét.Több  vélemény  szerint  a  az  utolsó nagy,  pusztító  földrengés  is  az  ő műve volt.

Zaka: Zaka vagy Zacca egy egyszerű falusi parasztember, mind kinézetre, mint  felfogás  szempontjából.  Mint egy  városba  szakadt  vidéki,  úgy viselkedik  a  megszállt  személy  is, vonzódik  a  szerencsejátékhoz,  a kockázáshoz, gyakran panaszkodik a többi loáról.A földművelést és a paraszti sorban élőket patronálja.
Ogou: Harcos loa. Eredetileg kovács volt,  de ez az idők során módosult. 
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Az Ogou egyben egy famni, azaz család neve is, tagjai a tűzhöz vonzódnak, sosem áldoznak nekik vizet, egyet kivéve, Ő Ogou-_balindjo, az ő „lovai”, azaz az általa megszállt személyek szeretnek pocsolyákban pancsolni.  Szeretik a rumot és a dohányt, de nem részegednek le soha.A  megszállásai  gyakran  erőszakosak,  a  megszállt  személy  jellemzően  égő rumban mos kezet. Dolmányos kabátot és francia sapkát öltenek, macsetével hadonásznak.Ogou  fordítja  le  Damballah  sziszegős  üzeneteit,  ha  épp  jelen  vannak mindketten.
Ezili: A voudu panteonnak nincs saját termékenység-istennője.  A termékenység  azomban  jelen  van  a dualitásban,  egyesítve  így  a  férfi  és női  energiákat.  Erzulie  Legba  női energiáit  testesíti meg.Erzuile-ról  sokat  lehetne  mesélni. Kacér  félvér  nőként  jelenik  meg, páváskoik,  fellocsolja  drága parfümmel  a  padlót.  Barátnője  a Szirén,  egy  tengeri  loa.  Előfordult, hogy  ketten  felváltva  „lovagoltak” valakit csaknem egy héten keresztül.Rengeteg megtestesülése van, de nem szabad  összekeverni  Nagy  Erzulie-t, aki egy reumás öregasszony és térden csúszkál, és Erzulie Jan petro-t, aki a petro loák családjába tartozik.Hozzá  tartozik  a  szerencse,  szerelem,  sötét  oldalához  pedig  a  káosz  és  a bosszú.
2. Petro LoaA Petro (vagy Petwo) loák az új  világ szülöttei,  nevezik kőket egyszerűen, megkülönböztetésképp,  kreolnak.  Ami  azt  jelenti,  hogy  nem  bukkan  fel  a nevük  vagy  szertartásuk  a  tradicionális  afrikai  vodu  praktikák  között.  A színük általában vörös. Ide is tartoznak ugyan afrikai istenségek, de csak a Dahomeyen kívüli vidékről származók.A  Petro  loa  sokkal  agresszívebb  viselkedésű,  és  gyakrabban  kapcsolnak hozzá sötét praktikákat és tulajdonságokat, de úgy bemutatni a két családot, 

Árnyak 2012. Yule - XII. évfolyam 8. szám



mint jó és rossz nagy hiba lenne, hiszen mindkét családban jelen vannak a az ártó és óvó tulajdonságú loák.Cak említésképp bemutatom néhányukat, hiszen az összeset összeszámlálni lehetetlen.
Ti-Jean-Petro:  Egylábú törpeként megjelenő Petro loa. Nagy barátja a fekete mágusoknak, azaz  Boko-k  nak.Francia  neve  van,  de  akár afrikai gyökerei is lehetnek.
Krabinay:  Krabinay  egy  Petro  loa  a segítőkészebb  fajtából.  a  megszállottak pirosba  öltöznek,  és  nagyokat, akrobatikusakat  ugranak.  Remek  társ  tud lenni  egy Houngannak.  Megszállásai  durvák, rendszerint  ördögien  viselkedik,  bár  ez  a Petro-k  többségére  jellemző.  Pártolja  az elveszett ügyeket és vállalkozásokat.

Marinette-Bwa-Chech:  Leforditva:  száraz  karok  Marinettája.  Ő  egy  igazi petro loa, nem mindenhol kedvelik és imádják, igazán csak a déli területekre jellemző. Sátrakban tartják a ceremóniáit, nagy tüzekkel, petróleumot és sót áldoznak. A sikoltó bagoly Marinette jelképe. Mikor megszáll valakit, az illető bagolyként viselkedik, forgatja a fejét, huhog. Miután megidézték, a megszállt személy  rejett  bűnöket  vall  be,  és  emberhús  evésről  beszél.  A  szertartás végén  a  megszállott  és  a  Houngan  együtt  apossák  el  a  tüzet.  Kecskéket,  csirkéket áldoznak, élve pörkölve.
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3. Guédé (Ghede) Loa A  Guédé  loák  a  halál  szellemei.  ők  vezetik  át  a  holtak  lelkeit,  őrzik  a temetőket.  Kiszámíthatatlanul  viselkednek,  obszcénul  poénkodnak,  és  a táncaik gyakran tartalmaznak szexuális elemeket.Az életet ünneplik a halál mezsgyéjén. Színük a fekete.Mindenszentek idején számos Guédé csap le a városokra,  megszállotjaikat gyakran  látni  az  utcán,  piactéren  akik  szemérmetlen  táncokat  lejtenek, fűszeres rumot vedelnek, vagy obszcén dalokat énekelnek, ujjukat feltartva, a hangokat elnyújtva, szavakat kicsavarva.
Papa Ghede: Őaz első ember, aki meghalt, az  első  halott.  Megjelenésében  alacsony, fekete  ember,  magas  kürtőkalappal, cigarettával,  és  almával  a  bal  kezében. Papa  Ghede  egy  révész,  aki  a keresztutaknál várja a holt lelkeket, hogy átkísérje őket a túlvilágra. Hatalmában áll a holtak sorsa felől dönteni.
Brave Ghede:  Ő  temetőőr,  benn tartja  a holt lekeket, kívül az élőket.
Ghede  Bábáco:  Papa  Ghede  kevésbé ismert  testvére,  szintén  révész,  de  nem rendelkezik  a  bátyja  különleges képességeivel.
Ghede Nibo: Révész, aki hangot ad a holt lelkeknek.

Ghede Masaka: Ghede Nibo segítője, női ruhába bújva, egy androgün, fehér kabátban és fehér fejkendővel.
Ghede Oussou:  fekete szalonkabátot visel, fehér kereszttel a hátán. A neve jelentése „részeg”, nagyon szereti a fehér rumot.Őmellettük ott vannak még a bárók, akinek a feje  Baron Samedi. Felesége, 
Brigitte,  akiről  sokan  vélik,  hogy  a  Kelta  Brigitta  egyik  alakja.  Különös ismertető jegye, hogy fehér bőrű. Három fiuk van,  Jean-Baptiste Tracé, aki meghúzza a sírok körvonalát,  Baron Crimetérie, aki kiássa őket, és  Baron 
Lacroix, aki összegyűjti a fejfákat.Hol, Santeria, hol Vudu, vagy törzsi rituálé; a lényege a hagyományőrzés és az ősök  tisztelete.  Az  egykori  rabszolganép  kivívta  a  szabadságát,  hitelt szerezett vallásának, megvívta a harcát; tisztelet hát neki.
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Rituális tánc az Istenn  energiáinak megidézéséhező

“Ezt a rituálét félreeső, csendes helyen végezd. Ha egyedül vagy, állj szembe egy megszentelt  hellyel – például az oltárral,  vagy az egyik fő égtájjal  (pl.  Északkal). Csoportos rituálé esetén álljatok körbe, arccal a kör közepe felé. (Ez esetben többes szám első személyben használjátok a szöveget.)Akik  most  kezdenek  el  az  Úrnővel  foglalkozni,  mindennapi  rituáléik részeként is használhatják, mivel segít ráhangolódni az Istennő energiáira. Tapasztaltabbaknak  jó  bevezetés  lehet  például  mélymeditáció  vagy vizualizációs gyakorlatok előtt. Ugyanennek  a  rituálénak  egy  korábbi  változata  a  szerző  Goddess  
Communication című kézikönyvében is megtalálható. 

A rituálé: Hunyd  be  a  szemed,  vegyél  néhány  mély  lélegzetet,  hogy  magadra  tudj összpontosítani, majd kezdj el lassan, hangosan kántálni: 
Az Istennő fölöttem. (The Goddess is Above Me.

Az Istennő alattam. The Goddess is Below Me.

Az Istennő előttem. The Goddess is Before Me.

Az Istennő mögöttem. The Goddess is Behind Me.
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Az Istennő körülöttem. The Goddess is Around Me.

Az Istennő bennem. The Goddess is Within Me.

Az Istennő bennem. The Goddess is Within Me.

Az Istennő körülöttem. The Goddess is Around Me.)Ismételd  el  többször,  hogy  teljesen  megjegyezd,  majd  kapcsold  hozzá  a megfelelő mozdulatokat és folytasd a kántálást. A szemedet ki is nyithatod közben, vagy, ha úgy jobb, csukva is hagyhatod. Amikor  azt  mondod:  „Az  Istennő  fölöttem.”,  emeld  magasra  a  karodat  és érezd az Égből  áradó energiát.  Amikor azt  mondod,  „Az Istennő alattam.”, mutass a föld felé, és érzékeld a Föld energiáit. Az „Az Istennő előttem.”-résznél nyújtsd a karodat magad elé, és érezd, ahogy áramlik  az  energia  abból  az  irányból.  Amikor  azt  mondod,  „Az  Istennő mögöttem.”,  nyújtsd hátra  a kezed,  és  érezd onnan is  az energiát.  Amikor ahhoz  a  sorhoz  érsz,  hogy  „Az  Istennő  körülöttem.”,  mozgasd  a  karjaidat magad  körül  és  érzékeld  a  körülötted  örvénylő  energiát.  Az  „Az  Istennő bennem.”-sornál pedig tedd a kezed a szíved fölé és érezd, ahogy az energia minden irányból beléd áramlik és koncentrálódik. Amikor ezt a sort megismétled, érezd, ahogy eggyé válsz az Istennővel, és amikor az utolsó sorhoz érsz, mozgasd újra a karod magad körül, és érezd,  ahogy Te magad válsz az Istennői energia sugárzó forrásává. Ismételd a szöveget és a mozdulatokat, amíg végül tánccá nem állnak össze.  Hagyd,  hogy  a  mozdulatok  a  tudatodat  extázisba  ringassák.  Amikor  úgy érzed,  ideje  befejezni  a  rituálét,  erősítsd  meg  az  eddigieket  a  következő kijelentéssel: 
„Az Úrnő egy velem, és én egy vagyok az Úrnővel.”  (The Goddess is One with Me  
and I am One with the Goddess.)Ezután csendesen meditálj pár percig. Végül vegyél néhány mély lélegzetet, és  húzd  vissza  elmédet  a  normál  tudatállapotba,  vagy  folytasd  a  rituálét kedved szerint. “

Selena Fox

Forditotta: Tora
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A varázsszövegek útja a b bájos hagyományokbanű

A  szerző,  Daniel  A.  Schulke  a  Cultus  Sabbati  elnök-Magisztere,  ami  a  
hagyományos boszorkányság egy mágikus rendje Nagy-Britanniában és Észak-
Amerikában. A cikk az azonos című előadás alapján készült, amelyet a szerző  
az  Ezoterikus  Könyvek  Konferenciáján  adott  Seattle-ben,  2009  
szeptemberében. “A  népi  mágia,  mivel  alapvetően  gyakorlati  jellegű,  már  régóta  változatos formában  használta  a  szövegeket.  A  „varázskönyvek”  nyilvánvaló  létét  – amelyeket a ceremoniális mágiát vagy szellemidézést végzők használtak – jól példázzák az európai griomire-ok (ki ne látná maga előtt a varázslót, aki épp a mágikus szöveget hívja elő az elméjéből?)  Ezeknél  kevésbé ismertek a népi  mágiáról  szóló  összefoglalók –  ehhez az örökséghez  tartozik  például  a  The  Devil’s  Plantation,  amely  a  19.  századi Essexből származik. 

De  a  kimondott  Ige,  szavakba  öntve  és  megnyilvánulva,  olyan  szöveges eszköz és olyan varázslatos közeg, amely a leírt szónál sokkal régebbi múltra tekint vissza, és teljesen más tulajdonsággal bír.  Azok a mágikus tradíciók, amelyekben az Igéknek ilyen központi szerepe van, gyakran egyedi módon 
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viszonyulnak a szövegekhez, és azok különleges szerepéhez a mágikus erő vonatkozásában. Ebben a cikkben a varázslóhagyományok néhány példáját fogom  megvizsgálni,  különös  tekintettel  azokra,  amelyek  a  hagyományos boszorkányságon belül léteznek; valamint ezek viszonyát az Igékhez, legyen az akár kimondott, énekelt, írott, vagy (kőbe, fába) vésett.A „hagyományos varázslás” („Charming Traditions”)  egy  olyan  modern szófordulat,  amelyet  a  verbális (kimondott  vagy  énekelt)  mágia  még meglévő formáira alkalmaznak. Habár a verbális  mágia  kutatása  és tanulmányozása  a  kései  18.  század tudományos  divatjaiban  gyökeredzik, ez  a  tudományág  újabban  második virágkorát  éli  –  részben  az  európai boszorkányságról  szóló tanulmányoknak  köszönhetően,  olyan kutatók  tollából,  mint  például  Carlo Ginzburg, Gustav Henningsen, Pócs Éva, és  Wolfgang  Behringher.  Jelenleg kutatások  sorozata  van kibontakozóban,  amely  révén  eredeti művek látnak napvilágot a varázslásról, kiszélesítve  ezzel  látókörünket  Európa  már  így  is  sokrétű  mágikus térképével,  és  mágikus örökségével  kapcsolatban.  Még ha  vannak is,  akik nem értenek egyet az effajta kutatások szemléletével,  vagy eredményeivel, magukat a tudósokat mindenképpen dicséret illeti, hogy egy ilyen homályba burkolózó témát igyekeznek megvilágítani. Az Igéket tanulmányozó tudósok – a könnyebb megkülönböztetés végett – sajátos névvel illetik az Igék egyes fajtáit: ilyen például a Flum Jordan, amely a  Jordan  folyó  erejét  idézi  meg,  és  gyakran  fordul  elő  a  vérzést  elállító varázslatokban;  vagy  a  Tres  Angeli,  amellyel  három  angyal  erejét  lehet megidézni.  Az  égést  gyógyító  bűbájok  (amelyek  igen  gyakoriak  mind  az európai,  mind  az  észak-amerikai  népi  hagyományban)  jól  példázzák  ez utóbbi típust; csakúgy, ahogy az alábbi mágikus imaszöveg, amelyet Észak-Karolinában jegyeztek le: 
I saw six angels coming from the North (Hat angyalt láttam jönni Északról, 
Three had fire, three had frost. Három tüzet hozott, háromnál fagy  
volt.
Go out fire, come in frost Távozz el tűz, jöjj hát fagy, 
By father, son, and Holy Ghost. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek által.)
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Az ehhez hasonló, „tűz és jég”-típusú varázsigéket Amerikában olyan mágiát gyakorló  személyektől  gyűjtötték,  akik  ezt  kizárólag  szóban használták.  A fenti varázsige sok változatban terjedt el a népi mágia szövevényes, sokszor földrajzilag is nagy területet átölelő gyakorlatában. Ide tartozik például egy furcsa változat, amelyben az Erő hordozói nem angyalok, hanem indiánok. Ezek a varázsigék – amiket a helyi népi gyógyítók a mai napig alkalmaznak, és amik távol esnek a városokban terjedő „népszerű okkultizmustól” – sok tekintetben hasonlóságot mutatnak a cornwall-i és devonshire-i bűbájosok (szintén még most is használt) Igéihez: 
Feyther Son and Holy Ghost.
Naale the Divil to this post!
Throice I stroikes with Holy Crook,
Won for God an one for Wod and one for Lok!A  fenti  konkrét  példa  egyszerre  használ pogány  (Wotan,  Loki  megjelenése  a szövegben)  és  keresztény  (az  „Atya,  Fiú, Szentlélek”-formula  és  Isten  említése) elemeket  is,  ezáltal  tipikus  példa  az  ún. „kettős  hit”-  jelenségre,  amit  a hagyományos  boszorkányságról  és  népi mágiáról írt összefoglalók említenek. Az  észak-amerikai  Pennsylvania  államban élő  németek  között  találjuk  az  ún. 
Braucher-eket („Használók”). Ők azok, akik a  „braucherei” (vagy  ritkábban  „hex”-nek mondott)  mágiát  alkalmazzák.  Ez  a keresztény  bűbájgyakorlás  egy  fajtája, német  –  svájci  gyökerekkel.  Fő  szakterületük  a  gyógyítás,  ördögtől  való védelem, és ördögűzés. A Mesterséget Isten adományának tartják, és – mint nyugaton sok más esetben is – a „boszorkány” kifejezést csak nagyon ritkán használják  (ha  használják  egyáltalán)  a  mágiát  gyakorló  személy megnevezésére.  Mégis,  a  hagyományos  brit  varázslás  gyakorlójaként  az  a tapasztalatom,  hogy   a  „braucherei” fő  irányvonalai  sok  tekintetben megegyeznek a hagyományos boszorkánysággal, tekintve, hogy a varázserő eredményes  használatára  vonatkozó  erkölcsi  alaptörvényük  nem  vallás, hanem varázslás. Míg  a  „braucherei” sok  verbális  varázsigét  használ,  az  írott varázsszövegeknek  is  sok  fajtája  ered  ebből  a  tradícióból.  Ezek  különös átmenetet képeznek a szóbeli  és írásban közreadott varázsigék között.  Az egyik ilyen a Pow-Wows, or The Long-Lost Friend, (A rég elvesztett barát) egy 
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„varázs-kézikönyv”,  amely népi  orvosságokat és varázsigéket  tartalmaz,  és szoros szövegbeli egyezéseket mutat az európai „Fekete Könyvekkel”. A Johan Georg Hohman által 1820-ban összeállított kéziratnak számos változata van magángyűjtők  kezén,  akárcsak  a  könyv  jobban  hozzáférhető,  és nyomtatásban is megjelent összefoglalójának.Az egyik vonás, amely megkülönbözteti a The 
Long Lost Friend-et más művektől, az az, hogy néhány varázsige mellett „bizonyságtételt” is tartalmaz.  A  varázsige  hatékonyságának ilyenfajta  bizonygatása  (Probatum)  a  mágia megbízhatóságát  hangsúlyozta,  sőt,  egyes esetekben  elismerésként  öltött  testet.  Ez  a fajta  különbségtétel  a  skandináv „svartebøker”-ekben  („Fekete  Könyvek”)  is fellelhető, és itt is valószínűleg a szóbeli, és az abból  kialakuló  írott  mágia  önállósulásának történelmi  változására  utaló  jelenséggel  van dolgunk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem,  hogy  írott  formába  önteni  egy  olyan Mesterséget,  amelyet  ősidőktől  kezdve a  beavatottak között  szóban adtak tovább,  szükségszerűen  együtt  jár  a  profanitás  és  szkepticizmus  világába való belépéssel.  A fent említett  „bizonyságtételek”,  miközben a nyomtatott szövegeknek  csak  kis  részét  tették  ki,  sokkal  inkább  az  írott  szövegek alátámasztására  és  a  hitelesség  biztosítására  voltak  hivatottak.  Kicsit cinikusabban  azt  is  mondhatnánk,  hogy  a  „bizonyságtételek”  az  Értelem meggyőzésére  szolgáltak,  mivel  könyv  formájába  öntve  még  a  mágikus magyarázat is az ésszerűség világába lényegül át – valahogy úgy, ahogyan a tudomány  volt  a  kapocs  Aleister  Crowley  írott  mágiáról  szóló összefoglalóiban. Más szóval, a tudomány és a mágia egyes formáinak célja is a felvilágosítás. Sok varázskönyvhöz hasonlóan, a  Pow-Wows,  or The Long-Lost Friend-et  is egyfajta fétis-tárgynak tekintették:  pusztán a birtoklása is  elegendő volt  a mágikus védelemhez. Erre direkt utalásokat maga a szöveg is tartalmaz: 

„Bárki, aki magánál tartja ezt a könyvet, védve vagyon ellenségeitől, legyenek 
bár láthatók vagy láthatatlanok; és bárki, aki birtokolja ezt a könyvet, nem  
halhat meg Jézus Krisztus szent teste nélkül, sem vízbe nem fulladhat, sem tűz  
meg nem égetheti, sem pedig igaztalanul el nem ítélhetik. [Isten engem] úgy  
segéljen.”Az effajta  „talizmán-könyvek” gondolata  sok,  könyveket  használó  mágikus tradícióban megfigyelhető:  ilyen  például  a  keresztény szokás,  amelyben a 
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boszorkányokat  a  Bibliával  szemben  mérik  meg  a  mérleg  serpenyőjében, hogy  eldöntsék,  bűnös-e  vagy  ártatlan  az  illető.  Vagy  –  a  hagyományos boszorkányság  számára  talán  fontosabb  példa  lehet  a  velszi  Llandegla gyógyító  kútjánál  végrehajtott  rituálé,  amely  során  az  epilepsziában szenvedő  betegek  az  oltár  alatt  aludtak,  a  Bibliát  használva  párnának („dream-incubation”). 

A  „Braucher”-ek  egy  másik  sajátos  varázsszövege  egy  különleges  írott formájú Ige,  a  „Himmelsbrief” („Levél a Mennyből”).  Ezt maga Isten vetette papírra,  és  szintén  mágikus  védőtalizmánként  funkcionál,  ha  az  ember magán  viseli,  vagy  elrejti  a  házában.  Csakúgy,  mint  a  Long-Lost  Friend esetében,  itt  is  maga  a  szöveg  is  talizmán-jellegű:  a  puszta  birtoklása  is bajelhárító  volt.  Egyes  ritka  esetekben,  amikor  a  személy,  akinek  a birtokában volt a  „Himmelsbrief”, démontámadás áldozatává vált, vagy több erőre  volt  szüksége,  a  levelet  elővéve  és  hangosan  felolvasva  –  mint  egy szóban  kimondott  varázsigét  –  elkerülhette  a  bajt.  A  „Himmelsbrief” egy kivonata,  amelyet  a  Pennsylvaniai  Franklin  and  Marshall  Főiskola  Német Gyűjteményében őriznek, így szól: 
„A  szentháromság  legyen  velem,  szárazföldön  és  vízen,  erdőn,  mezőn,  
városokban  és  falvakban,  ligetekben  és  bozótokban.  Az  Úr  Jézus  Krisztus  
védjen  engem  minden  látható  és  láthatatlan,  titkos  vagy  nyílt  ellenségtől;  
tartson  engem  biztonságban  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  kínszenvedése  és  
halála, és az ő szent vére, amelyet a kereszt lábánál hullajtott. Jézus Krisztus,  
aki Názáretben fogant, Betlehemben született, és megfeszítették, megölték és  
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meghalt  Jeruzsálemben.  Eme  levél  az  igazság  szavait  hordozza,  miszerint  
engem nem  foghatnak  el  és  kötözhetnek  meg  sem emberek  sem gyilkosok.  
Menekülniük kell tőlem minden fegyverükkel, és nem ragadhatnak meg engem,  
és minden hatalmukat elveszítik felettem. Fegyver nem sülhet el.”A  „Himmelsbrief”-et Isten saját művének tulajdonították, és kézzel másolva terjedt az egyik embertől a másikig. Mindezt figyelembe véve, valamint az a tény,  hogy  az  ismert  „Himmelsbrief”-ek  szövege  eltérő,  arra  enged következtetni, hogy létezik a „Braucherei”-on belül egyfajta „szöveg-családfa”, hasonlóan a kereskedelemhez, kézművességhez, mágikus tradíciókhoz vagy vallási szektákhoz. Vagyis minden „Himmelsbrief”-nek megvan a saját, egyedi útja egyik kéztől a másikig, ami visszavezethető egészen az isteni eredetig.” 

Daniel A. Schulke

Forditotta: Tora

 Panelek tövében

Este, mikor az emberek, mint fáradt méhekvisszatérnek megfáradva a kasbaA fájdalmak nappalát felváltják az éji fényekS megannyi lámpa gyúlad kint az égmagasbaA komor beton kavicsos zománcaKeretet ad a fénylő ablakoknakMert felgyulladt már megannyi lámpaMelyben kis "bogarak" táncadoznakLent állva, egyedül, szabad magánybanFelnézek és odarepít a képzelet Minden fényben vibráló kis lakásbanOtt állok az ablaknál, s kinézek révetegÉgi csillagfény mossa lelkemFájdalmam már a múlt, reményem elszálltA huvös esti szellő szelíden felkenA csillagégben járja lelkem ősi táncát
- Amber Simbra - 
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