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K be vésett mágia – 1. rétző

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

A phaisztoszi korong

Krétán, Phaisztosztól 3 km-re északnyugatra terül el  a  Hagia Triada,  egy,  a 
közelében fekvő templomról elnevezett rommező és régészeti lelőhely. Innen, 
az egykori templom alagsorából származik a lelet, melyet a Santorini-vulkán 
kitörésekor hullott hamu és föld, valamint az épület törmelékei takartak.

A korongon található 242 írásjelet tulajdonképpen 45 írásjel variációja alkotja, 
melyeket  domború  présmintákkal  nyomtak  az  agyagba,  amit  aztán  magas 
hőfokon  kiégettek.  A  jelcsoportokat  függőleges  vonalak  választják  el 
egymástól.  Bár  az  írást  a  mai  napig  nem  fejtették  meg,  a  jelek  száma 
szótagírásra utal (ugyanis betűk jelöléséhez túl sok, szóíráshoz túl kevés jelet 
tartalmaz). Az írás megfejtését nehezíti az is, hogy a kutatók között még az 
olvasás irányával kapcsolatban sincs egyetértés (ti. hogy belülről kifelé, vagyis 
jobbról balra, vagy az ellenkező irányban kell-e olvasni, mindkettőt alá tudják 
támasztani), sem arról, hogy milyen nyelvet keressenek az írás mögött.

A korong egyedi műtárgynak bizonyult, mindezidáig nem kerültek elő további 
korongok, vagy olyan leletek, amelyek a jelekkel telejesen megegyező feliratot 
tartalmaztak volna,  csupán hasonló jelekkel ellátott tárgyakat találtak,  mint 
páldául az arkalokhóri balta vagy a Malia városában talált oltárkő.
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A  szöveg  eredeti  funkcióját 
tekintve  a  fentieknek 
megfelelően  csak 
találgatásokkal 
találkozhatunk,  a  szakértők 
szerint  a  legvalószínűbb, 
hogy  naphimnusz,  vagy 
verses  formába  szedett 
teremtéstörténet  látható  a 
műtárgyon,  azonban 
találkozhatunk  olyan 
feltételezéssel  is,  hogy  a 
korong  egy  szokatlanul 
pontos  naptár  (melyet 
bonyolult  matematikai 

számításokkal támasztanak alá, itt most csak a korong két oldalán található 30 
illetve  31  ábracsoportot  említeném).  Bár  tudományos  bizonyíták  nem  áll 
rendelkezésre,  a  mágikus  tudományok  szakértői  azt  suttogják,  hogy 
lehetséges, hogy termékenységmágiához használt szakrális tárgyról van szó. A 
korong  forma,  a  spirál-  és  labirintusszimbólum  legalábbis  erre  enged 
következtetni.
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A lelet az archeológusok körében általánosan hitelesnek elfogadott, néhányan 
mégis vitatják az eredetiségét,  Jerome Eisenberg véleményére támaszkodva 
-az  üggyel  kapcsolatban  azonban  nem  történt  előrelépés,  mivel  a  görög 
hatóságok  nem  járultak  hozzá  sem  az  általa  történő  személyes,  sem  a 
termolumineszcenciás  (archeológiai  kormeghatározásra  irányuló) 
vizsgálathoz.  Mindezek ellenére  azonban a  lelet  máig  feltárt  összefüggései, 
valamint a szintén jól - és hitelesen - dokumentáltan feltárt, korábban említett 
arkalokhóri  baltán található egyezések az általánosan elfogadott  véleményt 
támasztják alá.

Írás: krétai szótagírás, máig megfejtetlen
Anyaga: égetett  agyag,  mindkét  oldalán  spirális  alakzatban  

szöveg olvasható
Mérete: 15 cm
Keletkezés ideje: minószi civilizáció középső időszaka, kb. i.e. 1850 és 

1600 között
Kiállítva: Régészeti Múzeum, Heraklion (Kréta, Görögország) 
Feltárás ideje: 1908 július 3.
Feltáró: Luigi Pernier olasz archeológus

Árnyak 2014. Lammas - XIV. évfolyam 5. szám



Források:
http://en.wikipedia.org/wiki/Phaistos_Disc
http://kripto.blog.hu/2014/04/11/a_phaisztoszi_korong_es_a_kretai-
ciprusi_iraskor
http://www.naput.hupont.hu/54/phaisztoszi-korong-iresz

Skarlát Asszonyok – 1. rész

Aleister  Crowley  vitathatatlanul  a  20.  század  legkiemelkedőbb  mágikus 
egyénisége.  Számos  cikkemben  és  értekezésemben  foglalkoztam  már  a 
munkásságával,  Saddie-vel  könyvet  is  írtunk  róla.  Élete  kapcsán 
természetesen  folyamatosan  belebotlottam  azon  nőalakokba  is,  kikkel 
megpróbált közös mágikus munkát végezni. Ezek a nők megfigyelésem szerint 
többnyire  erőteljesen  pszichikus  beállítottságú,  érzékeny,  gyenge  idegzetű 
asszonyok voltak, kiket könnyen magához vonzott Crowley erőteljes, férfias, 
határozott egyénisége, és kik ugyanakkor épp eme érzékenységük miatt igen 
fogékonyak voltak mindenféle asztrális befolyásra. Nem csoda, hogy a mágus 
tisztánlátóként, médiumként használta őket, vízióik kiemelkedő meglátásokra 
vezették.
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Mindenképp  már  régen  szerettem  volna  megvizsgálni  közelebbről  ezen 
mágikus  nőalakokat,  kik  oly  sok  szerepet  játszottak  a  20.  század  mágikus 
világképének átformálásában, önmaguk mégis többnyire a feledés homályába 
merültek. Többségük öngyilkosságba menekült vagy őrültek házában végezte, 
melynek véleményem  szerint  több oka  is  volt:  1.  eredetileg  is  ideggyenge, 
érzékeny  természetük,  2.  a  szuggesztív,  manipulatív,  szinte  hipnotikus 
befolyás, melyet Crowley rájuk gyakorolt, 3. a szexuális közösülés és drogok 
együttese okozta víziók és a mágikus gyakorlatok, melyekben részt vettek, s 
melyhez messze nem voltak sem eléggé felkészültek, sem eléggé stabilak.

Ez  a  cikksorozat  tehát  alkalmat  ad  arra,  hogy  közelebbről  megtekintsük 
Crowley Skarlát  Asszonyait.  Nem csak azt vizsgáljuk,  kik voltak ők,  hogyan 
kerültek  a  mágussal  kapcsolatba  és  miféle  közös  munkát  végeztek  együtt, 
hanem azt is, honnan jöttek, milyen múlttal rendelkeztek ezek az asszonyok, 
és mi történt velük utána.

Aleister Crowley közzétette azon nők listáját, akiket ő hivatalosan is Skarlát 
Asszonynak tekintett, méghozzá a  Liber Al vel Legis Új Kommentárjában; bár 
ez messze nem a teljes lista, lévén, hogy az 1920-as években íródott. A Skarlát 
Asszony az ő megfogalmazásában nem más, mint Babalon Orákuluma avagy 
földi megtestesítője, a Thelema tiszta női archetípusának, a Szent Szajhának a 
megszemélyesítője,  ki  a  Legfensőbb  Akarat  Eonjának  áramlatát  közvetíti 
szépsége, életöröme és vágyai által. 

Crowleynak  élete  során  számos  szeretője  volt,  s  többségüket  belevonta 
mágikus  munkájába.  Mégsem  tekinthetjük  mindannyiukat  Skarlát 
Asszonynak. A következő cikksorozathoz részben Crowley listája szolgáltatta a 
nőket, részben pedig későbbi levelezései és önéletrajzi jellegű kommentárjai.

1. Arábia Rózsája

Rose Edith Kelly az egyik legismertebb, 
és egyben az első a Skarlát Asszonyok 
közül. Crowley első felesége volt, kivel 
igen  kalandos  körülmények  között 
ismerkedett  meg.  Rose  ezt  megelőző 
életéről keveset érdemes mondani – jól 
ismert,  hogy  semmiféle  mágikus 
tevékenységet  nem  űzött,  mielőtt 
férjével Egyiptomba utazott volna.

Az  1874-ben  született  Rose  művelt, 
középosztálybeli  család  elsőszülött 
lánya  volt.  1897-ben férjhez  ment,  és 
két  évvel  később  megözvegyült,  majd 
1903.  augusztusában  öccse,  a  festő 
Gerald  révén  megismerte  Aleister 
Crowleyt,  aki  meglátogatta a családot. 
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Rose akkoriban már ismét menyasszony volt,  a kiszemelt férj pedig Howel, 
Gerald egyik barátja, a lány azonban cseppet sem rajongott a család által is 
nagyban támogatott jelöltért, titokban ugyanis egy Frank Summers nevű, nős 
férfiba volt szerelmes. 

Rose  elpanaszolta  bánatát  Crowley-nak, 
aki úriember módján felajánlotta lovagias 
segítségét.  Azt  tervelték ki,  hogy elveszi 
Rose-t  feleségül,  majd  utána  elválnak 
útjaik.  Így  a  lánynak nem kell  a  családi 
erőszaknak  engedelmeskednie,  hiszen 
már  férjes  asszony,  ellenben  nyugodtan 
és  zavartalanul  folytathatja  viszonyát 
Frank-el. A pár már másnap megszökött, 
és a skóciai Dingwall-ban azonnal össze is 
adták  őket,  1903.  augusztus  12-én.  A 
hazafelé  úton  azonban  megszálltak  egy 
szállodában  –  és  Crowley  meglepődve 
fedezte  fel,  hogy  fiatal  felesége  már 
egyáltalán nem érdeklődik a nős szerető 
iránt.

Viharos  és  gyors  szerelembe  estek 
egymással,  melynek  következményeként 
hosszas  nászútra  indultak.  Crowley 
Quardának nevezte el Rose-t, mely arabul 
rózsát  jelent.  1905-ben  neki  dedikálta 
Rosa  Mundi című,  gyönyörű  költeményét,  s  válásuk  után  róla  írta  egyik 
legszebb és  legfájdalmasabb versét,  melynek címe  Rosa Decidua (Lehullott  
rózsa).

1903.  decemberében,  miközben  Ceylonban  jártak,  Rose  bejelentette,  hogy 
terhes. Crowley úgy gondolta, menjenek egy rövid vadásztúrára az eredetileg 
tervezett  hosszú nászút  helyett,  majd  pedig  térjenek vissza  Angliába,  hogy 
Rose megfelelő orvosi felügyeletet kaphasson. Egy tóparti bungalót béreltek, 
majd  csónakba  ültek  és  elindultak  vadászni.  Crowley  különös  fajta 
denevéreket  fedezett  fel,  melyekből  nagyon  szeretett  volna  elejteni  egy 
példányt. Amikor azonban elsütötte a puskáját és a denevérek felreppentek, 
Rose felsikoltott; egy denevér a hajába gabalyodott.

Crowley  kiszabadította  az  állatot  és  hosszasan  nyugtatgatta  feleségét. 
Visszavitte a partra, szúnyoghálóval fedte be sátrukat, és megpróbáltak aludni. 
Hamarosan azonban denevér sivítására ébredt; szólongatni kezdte Rose-t, aki 
nem  válaszolt.  Gyertyát  gyújtott,  és  meglátta  az  asszonyt,  aki  mezítelenül 
kapaszkodott  a  szúnyoghálóba,  és  vadul  sivítozott,  akár  egy  denevér.  Nem 
reagált férje nyugtatására, s mikor végül sikerült visszaterelnie az ágyba, Rose 
még akkor is fújt, köpködött és harapott. 

Reggel  az  asszony  ismét  jól  érezte  magát,  Crowley  pedig  nem  tudta,  a 
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terhességnek  tudja-e  be  az  esetet,  vagy  pedig,  mint  később  jellemezte,  “a 
legtipikusabb megszállottságnak, melyet valaha is volt szerencsém látni”. 

1904. januárjában elindultak Port Said felp, majd Kairóba folytatták újtjukat. 
Úgy  jelentkeztek  be  a  hotelbe,  mint  “Chioa  Khan  herceg  és  hercegnője, 
Ouarda”.

1904.  március  16-án  Kairóban, 
miközben  Crowley  egy  rituálét 
tartott feleségének, eredetileg azzal a 
céllal,  hogy  megmutassa  neki  a 
szilfeket,  melyeket  megidéz,  Rose 
váratlanul  transzba  esett,  és  egy 
mondatot  kezdett  ismételgetni 
szüntelenül:  „Várnak  rád”.  Később 
azt  is  kijelentette,  hogy  az  üzenet 
Hórusz  istentől  érkezett.  Crowley 
először  meglehetősen  szkeptikusan 
állt  váratlanul  orákulummá  vált 
feleségéhez,  és  mindenféle 
bizonyítékot  követelt  tőle,  többek 
között  például,  hogy  az  eleddig 
egyiptológiában  teljesen  járatlan 
Rose  írja  le  pontosan  a  neki 
megjelent  isten  külsejét, 
attribútumait,  szent  tárgyait.  Rose 

minden kérdésre hibátlanul felelt. Crowley ezután elvitte az asszonyt a kairói 
múzeumba, hogy mutassa meg neki az istenséget, akit víziójában látott. Rose 
több  Hórusz-szobor  mellett  is  elhaladt,  majd  végül  megmutatta  a  666-os 
sorszámmal jelzett Felfedés Sztéléjét, melyen Hórusz Ra-Hoor-Khuit alakjában 
látható. 

Ezen események előzték meg a Liber Al vel Legis keletkezését, melynek rituális 
körülményeit  Crowley teljes  egészében Rose –  és  rajta  keresztül  Hórusz  – 
instrukciói alapján alkotta meg. A könyvet egy Aiwass nevű szellem diktálta,  
kinek hangját Rose is hallotta – még az is előfordult, hogy egy-egy mondatot 
megvitatott vele Crowley, és Rose pontosította, mielőtt leírásra került volna. A 
nő kézírása is megtalálható a Liber Al egyes javításai között.

Rose  és  Crowley  első  kislánya  1904.  júliusában  született,  és  a  Nuit  Ma 
Ahathoor Hecate Sappho Jezebel Lilith Crowley nevet kapta. Sajnos a kislány 
még kétéves  kora  előtt  meghalt  tífuszban.  1906-ban megszületett  második 
kislányuk, Lola Zaza.

Rose problémái  első  kislánya halála  után  kezdődtek.  Házasságuk is  erősen 
megszenvedte  a  veszteséget,  no  meg  persze  azt  a  tényt,  hogy  Crowley 
meglehetősen  kevés  időt  tudott  feleségével  tölteni.  Amikor  nem  épp  a 
Himaláját mászta, akkor dzsungelekben túrázott, okkult avatásokat kapott és 
belevetette  magát  a  mágikus  munkába,  melynek  Rose  egyre  kevésbé  volt 
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részese.  Talán  az  is  meglehet,  hogy  mivel  Crowley  az  első  néhány  évben 
visszautasította a Liber Al gondolatait, több szempontból is követhetetlennek 
és  zavarónak  találta  a  benne  található  utasításokat,  ezért  Rose  –  ki 
közvetítette  az  egész  könyvet  –  szintén  tudat  alatt  taszította.  Crowley 
egyébként többek között azzal is vádolta a szerencsétlen, gyásztól sújtott nőt, 
hogy nem tölti be elég jól a számára kijelölt Skarlát Asszony szerepét; továbbá, 
hogy gondtalan és felelőtlen anya.

Kevés  utalást  találhatunk  arra  nézve,  ekkoriban  mit  is  várt  volna  Crowley 
Skarlát  Asszonyától,  minek  kellett  volna  Rose-nak  megfelelnie.  Annyi 
bizonyos, hogy miután Crowley hazatért keleti útjáról, és értesült róla, hogy 
kislánya meghalt, elmondta Rose-nak addigi mágikus munkája eredményét, és 
hogy Aiwass azt  sugallta neki,  térjen vissza Kairóba Rose-zal  és folytassa a 
megkezdett munkát. Az asszony azonban nemet mondott.

Komoly problémát jelentett, hogy Rose az alkoholizmusba menekült, fiatal és 
ambíciózus férjének pedig fogalma sem volt, hogyan segítsen rajta. Crowley-t 
sokan megvádolták azzal, hogy kihasználta majd eldobta a nőt – úgy vélem, ez 
nem igaz. Korabeli versei komoly lelki vívódást mutattak. Szerette a feleségét,  
de menekült volna tőle. Az sem segített a kapcsolaton, hogy Crowley Rose-t 
hibáztatta első kislányuk haláláért, mondván, hogy a nő már akkor is súlyos és 
krónikus  alkoholista  lévén  nem  figyelt  eléggé  a  baba  cumisüvegének 
tisztaságára s így juthatott tífuszvírus a kislány szervezetébe. 

Rose valóban keményen ivott; öt hónap alatt nagyjából 150 üveg whiskey-t 
fogyasztott el. Amikor Victor Neuburg, Crowley egyik tanítványa Boleskine-be 
látogatott, s később azt mondta egy barátjának, hogy a nő egész nap részeg 
volt. A kis Lola hörghurutot kapott, s ő is kis híján meghalt. Crowley anyósa 
gondjaira bízta Lola Zazát, és közölte a feleségével, addig nem látja viszont a 
kislányt,  míg össze nem szedi  magát.  Rose orvosa azt  mondta,  az egyetlen 
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remény a számára, ha klinikára vonul, az asszony azonban ezt visszautasította, 
így  Crowley  benyújtotta  a  válópert.  1909.  novemberében  a  válásról  szóló 
dokumentumot  ugyanaz  az  Alex  Dewar  szignózta,  mint  hat  évvel  korábbi 
házassági oklevelüket.

A válás után született a korábban már említett Rosa Decidua című, egyébként 
tizenegy oldalas költemény, melyet Crowley összesen húsz példányban ki is 
adatott, benne egy fényképpel róla, feleségéről és kislányukról. Ez volt a maga 
búcsúüzenete s lezárása szerencsétlen házasságuknak.

Mindezek ellenére Crowley megpróbált segíteni a nőn, bár persze nem biztos, 
hogy a  legjobb módszereket  választotta.  A  válás  után különös  módon még 
majdnem  egy  évig  együtt  éltek.  A  házasság  zátonyrafutása  mindkettejüket 
megviselte.  1911  szeptemberében  azonban  Crowley  elmegyógyintézetbe 
záratta a nőt, alkoholizmus okozta szellemi leépülése okán. 

Keveset tudni arról, mi történt Rose-zal később. Annyi bizonyos, hogy miután 
kikúrálták, 1912-ben férjhez ment dr. Joseph Andrew Gormley-hez, aki orvosa 
volt az elmegyógyintézetben, hithű római katolikus férfi. Rose alkoholizmusa 
azonban a vallásos élet és az orvosi felügyelet dacára is hamarosan visszatért,  
végül 1932-ben Londonban halt meg, miután mája végleg tönkrement.

Illuminátusok a konteón túl

Beszéljünk kicsit az Illuminatiról. Nézzük meg, mi is történik az alapítás előtt 
és  alatt  Európában:  a Reformáció megrengette a Katolikus egyházat,  ennek 
következményeként  a  felvilágosodás  már  javában  zajlik,  az  Egyház  szorul 
vissza. Egyre több csoport gondolja buta babonaságnak a keresztény papok 
által  hangoztatott  dogmákat.  1776  május  elsején  Ingolstadtban  Adam 
Weishaupt, egy jezsuita iskolában nevelkedett fiatal értelmiségi megalapította 
az Illuminátus rendet. A jezsuitáknál ő maga is megutálta a kétszínűséget és az 
ostobaságot,  s  saját  csoportja céljául  azt  tűzte ki,  hogy az egyház hatalmát 
megdöntse,  s  az  emberiséget  a  babonaság  helyett  a  tudomány  irányába 
vezesse.  A  rend  szigorú volt,  s  a  tagok mindig  csak  saját  felettesüket  s  az  
alattuk beszervezetteket ismerték.
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Fontos  megemlíteni,  hogy  Weishaupt  csak  két  évvel  később  lett 
Szabadkőműves  -  de  azt  is,  hogy  ebben  a  korban  már  bőven  divat  volt  
Szabadkőművesnek  lenni  egész  Európában  (és  divat  is  maradt  a  II. 
világháborúig,  mikor  is  Goebbels  a  birodalom  legendásan  hatékony 
propagandagépezetét  ellenük  is  fordította;  a  "zsidó-Szabadkőműves 
összeesküvés" idiótaság annak köszönhető ugyanis, hogy a Szabadkőművesek 
erős  és  összetartó  testvérisége  nem  vette  fel  Hitlert  és  követőit,  ők  pedig 
betegesen féltek mindentől, ami titkos és nem ők irányítják).

1777-ben  Károly  Tivadar,  a  felvilágosodott  despotizmus  egy  képviselője 
átveszi a hatalmat Bajorországban és betiltja az összes titkos társaságot, és 
1785  március  2-án  egy  olyan  törvényt  hoz,  mely  az  Illuminati  végső 
feloszlásához vezetett.

Két  csoportot  említenék,  akik  az  Illuminati  valós  örökösei: 
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A Szabadkőművesek az Illuminátusok gondolatkörét,  mely tíz fokozatú volt,  
egy saját fokozatukba (az Illuminatus) sűrítették bele. Rendelkeztek a teljes 
ritualitással, s mivel a Szabadkőművesség eszméjét a mély humanizmus járja 
át, nem csoda, hogy az emberiség felvilágosodásának ügye közel állt hozzájuk.
Az 1800-as évek legvégén, 1900-as évek elején több csoport is megpróbálta az 
eredeti Rendet helyreállítani az eredeti dokumentumok egy-egy példányának 
és  a  megfelelő  avatási  leszármazásnak  birtokában,  egyikük  az  a  Theodor 
Reuss,  aki  később Karl  Kellnerrel  megalapította  az  Ordo Templi  Orientist  - 
többek közt az Illuminati örökségére építve.
Természetesen nem csak ennyien vannak, de a többi csoport titkos társaság 
maradt.

Akkor most felhívnám a figyelmet arra, hogy milyen témákat nem említettem 
az Illuminatival kapcsolatban:

- Szórakoztatóipar
- Olajbiznisz
- Bankszakma
- Politika
- Nemzetközi cégek
- Fegyverkereskedelem és háborúbiznisz

Hogy  miért?  Azért,  mert  az  Illuminati  utódszervezetei  ilyesmivel  nem 
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foglalkoznak.  Azzal  foglalkoznak,  hogy  az  emberiséget  a  szellemi  fény  felé 
vezessék a sötétség helyett, a hitelesség felé a babonaság helyett, a tudás felé a 
pénzéhség  helyett.  Természetes,  hogy  ez  nem  tetszik  azoknak,  akik  a 
babonaságból, az emberi ostobaságból élnek és úgy tűnik, nem sok változott  
az  elmúlt  évszázadokban:  ugyanúgy  a  sátánista,  luciferiánus  cimkéket 
próbálják azokra ragasztgatni, akik szerint az ész arra való, hogy használjuk.

Igen,  léteznek  a  színfalak  meghúzódó,  titkos  érdekszövetségek.  Vannak  a 

politikában,  akik  az  olajbizniszben  és  vannak,  akik  a  fegyvernizniszben 
érdekeltek.  A bankszakma külön ág,  ők a  politikusokat  csak használják,  de 
nem  engedik  maguk  közé.  A  nemzetközi  cégek  szintén  inkább  kifizetik  a 
politikusokat, a szórakoztatóipar pedig teljesen különálló dolog, aminek szinte 
semmibe  nincs  beleszólása.  Ezt  kellene  átlátni  -  nem  egy  "háttérhatalom" 
létezik,  hanem  sok,  egymástól  független,  hol  összefonódó,  hol 
érdekellentétben levő csoport, amely mind pénzre és / vagy hatalomra hajt.

T zjóslásű
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A piromancia nem más, mint a tűzből történő jóslás ősi művészete. Először 
annak a régi gyakorlatnak volt része, mely során állatok beléből jósoltak. Az 
áldozati  tűz  lángjait  vizslatva  próféciák  születtek  a  jövő  eseményeiről.  A 
véletlenszerű  képek  megpillantása  a  tűzben  nagyon  hasonlatos  ahhoz  a 
módszerhez, melyet a felhőjóslás vagy a vízjóslás kedvelői is alkalmaznak. 

A  tűzjóslás  egyike  a  legelső  módszereknek,  mellyel  az  orákulumok 
felhasználták  az  elme  azon  képességét,  hogy  képeket  pillanatsanak  meg 
valamely mozgó, tükröződő vagy hullámzó anyagban. A tudósok általában úgy 
vélik,  ezen  divinációs  technika  eredete  még  azokból  az  időkből  származik, 
mikor  áldozatokat  égettek  az  isteneknek.  Az  ősi  látók  tanulmányozták  a 
lángokat,  miközben  az  áldozatot  bemutatták,  s  különböző  jóslatokat  és 
előjeleket  olvastak  ki  belőlük.  A  tiszta,  füst  és  hang  nélkül  lobogó  tűz  a 
jószerencse hírnöke volt. Abból is kiolvastak dolgokat, hogy merrefelé szállt 
fel a füst, milyen volt a szaga, és mennyire volt vastag, erős. A füstöt általában 
véve  az  istenek  üzenetének  tekintették.  Mindemellett  több  más  jóslási 
módszer is dívott az áldozat bemutatásakor; szent növények leveleit égették, 
vagy  különböző  tárgyakat  dobtak  a  tűzbe.  Fontos  volt  az  égő  tárgyak 
hangjainak megfigyelése is, e célból különösen babérágakat és leveleket vagy 
sót szórtak a lángokba előszeretettel.

A  sámánok  a  mai  napig  használják  ezeket  a  technikákat  arra,  hogy 
megpillantsák a jövő képeit. A gyakorló csendesen letelepszik a tűz elé, mely 
már csak parázslik, és meditációs állapotba kerül. Mikor úgy érzi, készen áll és  
eléggé  ellazult,  egy  marék  sót  szór  a  parázsló  szénre.  Mikor  a  fellobbanó 
lángok elcsitulnak és a recsegés-ropogás is elhalkul, a parázsló tűzbe mered 
legalább 10-15 perc hosszan, és megpróbálja értelmezni az ott látott képeket.
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Nagyon sok, különféle kép jelenhet meg, de ezek közül egynek mindenképp 
kiemelkedőnek kell lennie, mely különösképp jelentős. Ha egyetlen képet sem 
lát a sámán, akkor abba kell hagynia a piromancia gyakorlását arra a napra, és 
csak 24 óra elteltével gyújthat új tüzet, mellyel újra próbálkozhat. Ha azonban 
tisztán és világosan megragadható képt lát, akkor ezt mindenképp fontosnak 
kell  tekintenie,  és  a  jövőre  nézve  jóslatként  kell  értelmeznie.  Különösképp 
szerencsésnek  tekintendő,  ha  a  parázsló  széndarabok  felragyognak  akkor, 
mikor ez a bizonyos kép megjelenik.

A  tűzben  megjelenő  szimbólumokhoz  szinte  minden  pogány  kultúrkör 
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megalkotta  a  saját  jelentésrendszerét.  Így  alakulnak  ki  eégszen  bonyolult 
jelképrendszerek,  mint  például  az,  hogy  a  szélmalom  jobb irányba  történő 
változást jelent, éppúgy, mint a szökőkút, de a virágok csalódottságot hoznak. 
Az  igazi  tisztánlátó  azonban semmiképp sem  előre  megalkotott  „szótárral” 
dolgozik,  sokkal  inkább  hagyja,  hogy  intuíciója  vezérelje  a  látomások 
értelmezésében.

Modern  idők  tűzjóslása  a  gyertyajóslás.  Úgy  gondolják,  ha  a  gyertya 
szabályosan ég, lángja nem imbolyog, akkor az a tervek sikerét jelzi és esélyt  
jelent  a  problémák  megoldására.  Ha  azonban  össze-vissza  hajladozik  a 
gyertyaláng, akkor gondok, bajok következnek, különböző kellemetlenségek 
és akadályok várnak a kérdezőre. Ha a láng egyben marad és nem válik ketté, 
a  szerelem vagy barátság tartós  lesz.  Ha  szikrázik  és  pattog  a  láng,  akkor 
elszállnak a lehetőségek és kihasználatlanok maradnak.

Ha a tűzbe vetünk valamit,  és az szabályosan, szépen elég,  az jó jel,  de ha 
szanaszét  spriccel  vagy szétpattog,  az  rossz.  Ha kialszik  a  tűz  a  belevetett 
anyagtól,  az  mindenképp  baljós  jel  és  általában  közelgő  betegségre 
figyelmeztet. 

C. G. Jung okkult világa – 2. rész

Árnyak 2014. Lammas - XIV. évfolyam 5. szám



Ezen  időre  Jung,  mint  sokan 
mások,  aktívan  kezdett 
érdeklődni a spiritualizmus iránt, 
és  belevetette  magát  annak 
irodalmába – Zöllner, Crooks, Carl 
du  Prel,  Swedenborg  könyveit 
olvasta,  valamint Justinus Kerner 
klasszikusát,  a  Prevorst  
Látóasszonyát.  A  bázeli 
egyetemen  leckéket  adott  “Az 
elméleti  kutatás  értéke”  és  “A 
reáltudományok  korlátai” 
címekkel,  melyekben 
megkérdőjelezte  a  korabeli 
uralkodó materialista paradigmát. 
Jung  különböző  okkult 
kísérleteket  végzett 
tanítványaival,  de  mikor 
elképzeléseiről beszélt nekik vagy 
arról  beszélt,  mennyre komolyan 
kell venni a spiritualitást, komoly 
ellenérzésekkel  találta  magát 
szemközt.  Sokkal  több megértést 
kapott tacskójától, kiről úgy vélte, 
hogy maga is képes természetfeletti jelenségek érzékelésére...

Egy másik társra is lelt az okkult érzékelés kapcsán; ez unokatestvére volt a 
család  anyai  ágáról,  Helene  Preiswerk.  Egy  J.B.  Rhine-nak  írott  levelében, 
melyben  a  kettétört  kenyérvágó  késről  ír,  Jung  megemlítette  Hellyt,  mint 
“figyelemreméltó  médiumi  képességekkel  rendelkező  fiatal  nőt”,  kivel 
akkoriban  találkozott,  mikor  a  korábban  már  ismertetett  incidens  történt. 
Önéletrajzának  nevezhető  könyvében  –  Emlékek,  álmok,  tükröződések – 
megjegyezte,  hogy egy szeánszsorozatban vett részt rokonaival a késsel és az 
asztallal történtek után. Tudjuk azonban, hogy a szeánszok már ezen esetek 
előtt is folytak, s nagy részük középpontjában Helly volt, kit Jung már akkor is 
jól ismert, s aki minden bizonnyal szerelmes is volt belé. Ez is egy korai jele 
Jungnak az okkultizmushoz való érdekes kapcsolatódásának. 

A  szeánszokon  Helly  általában  transzba  esett  és  a  földre  ájult,  mélyeket 
lélegezve,  az öreg Samuel Preiswerk hangján beszélve – bár ő maga sosem 
hallotta beszélni.  Azt mondta a többieknek, hogy imádkozniuk kell  idősebb 
nővéréért, Bertháért, ki – állította Helly – épp egy fekete kisgyereknek adott 
életet. Bertha, aki Brazíliában élt, már szült egy gyereket kevert vérű férjének, 
s mint később kiderült, épp a szeánsz napján érkezett a következő. A további 
szeánszok  is  hasonlóan  zavarbaejtőek  voltak.  Egy  alkalommal  Samuel 
Preiswerk és az idősebb Carl Jung, Jung apai nagyapja között, kik életükben 
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meglehetősen utálták egymást, új megértés született. Figyelmeztetés érkezett 
tőlük egy másik nővérre vonatkozóan, ki szintén gyermeket várt, hogy el fogja 
veszíteni azt; augusztusban a gyerek holtan érkezett, koraszülöttként.  

Helly  több  személy 
hangján tudott beszélni, a 
legérdekesebb  közöttük 
egy  Ivenes  nevű  szellem 
volt,  ki  magát  a  valódi 
Helene  Preiswerknek 
nevezte.  Jelleme  sokkal 
érettebb,  magabiztosabb 
és  intelligensebb  volt, 
mint  Helly,  kit  Jung 
szórakozottnak  és  nem 
különösebben  okosnak, 
tehetségesnek  vagy 
műveltnek írt le. Úgy tűnt, 

mintha  a  jelentéktelen,  figyelemre  sem  érdemes  tinédzser  mélyén  egy 
teljesebb,  sokkal  parancsolóbb  személyiség  lenne  eltemetve,  mint  Jung 
“Másik”-ja.  Helly  pszichéjének  tanulmányozása  minden  bizonnyal 
hozzásegítette  Jungot  az  individuáció  elméletének  kidolgozásához.  Helly 
később  kibontkakozott  és  sikeres  ruhakészítő  lett  Franciaországban,  bár 
fiatalon halt meg, mindössze harminc éves volt.

Jung  írt  egy  disszertációt  a  szeánszokról  Az  úgynevezett  okkult  jelenség  
pszichológiája és patolólógiája címmel, melyben úgy jellemzi Hellyt – kevésbé 
hízelgő  módon  –  mint  “kissé  angolkóros  koponyát  mutató”  s  “valamiképp 
sápatag  arcszínezetű”  személyt,  s  azt  sem  említi,  hogy  az  illető  a  saját 
unokatestvére.  Arról  sem  beszél,  hogy  saját  maga  részt  vett  volna  a 
szeánszokon, és 1899-1900 közé helyezi őket időben, bár tudjuk, hogy már 
évekkel korábban elkezdődtek. Gerhard Wehr udvariasan azt sugallja, hogy “a 
doktori  kandidátus előtt álló Jung nyilvánvalóan nagy igyekezettel  próbálta 
elrejteni önnön szerepét, s különösen közeli családi kapcsolatát e dolgokhoz, 
így próbálván megelőzni már a kezdetektől minden kritikus megjegyzést, mely 
megkérdőjelezhette volna emiatt az egész munka hitelességét”.

Más  szavakkal,  Jung,  a  tudós  úgy  vélte,  jó  ötlet,  ha  karrierje  érdekében 
homályba burkolja Jung, az okkultista személyes érdekeltségét az ügyben.

1900-ban  a  25  éves  Jung  a  neves  Burghölzli  Mentális  Klinikán  kezdertt 
dolgozni  Zürichben.  Keményen  dolgozott  a  szó-asszociációs  teszteken, 
kifejlesztette  komplexuselméletét  és  sikeres,  “szülőbarát”  megközelítést 
alkalmazva  eredményeket  ért  el  a  pszichotikus  és  skizofrén  személyekkel 
történő  kutatásban  is.  Ezen  időszaka  alatt  került  közelebbi  kapcsolatba 
Freuddal. 1906-ban kezdtek el levelezni, s egészen 1912-ig, mikor barátságuk 
megszakadt,  Jung  hűséges  támogatója  volt  Freud  munkásságának,  és 
nagylelkűen  promotálta  azt.  A  közös  ösvényen  azonban  mégiscsak  akadt 
néhány göröngy. Ezek egyike Freud könyvespolcának híres kopogó szelleme 
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volt. Mikor Jung 1909-ben meglátogatta Freudot Bécsben, megkérdezte annak 
hozzáállását  a  parapszichológiához.  Freud szkeptikus volt  és elhessegette a 
témát, mint afféle képtelenséget. Jung azonban nem értett egyet, s miközben 
mesterével szemközt ült, hirtelen úgy érezte, hogy rekeszizma fényleni kezd, 
minthat csak vörösen izzó vörösre akarna váltani. Hirtelen hangos csattanást 
hallottak  a  könyvespolc  felől.  Mindketten  felugrottak,  és  Jung  így  szólt 
Freudhoz:  “Tessék,  íme  a  példa  az  úgynevezett  katalitikus  kivetítés 
jelenségére!”.  Mikor  Freud  azt  válaszolta:  “Badarság”,  Jung  azt  mondta, 
figyeljen, újabb csattanás fog következni. Megtörtént. Jung később azt mondta, 
hogy ezen pillanattól  kezdve  vált  Freud  bizalmatlanná  feléje.  Freud  levelét 
megvizsgálva, melyet Jungnak írt az esetről, úgy vélhetnénk, egyenesen Jungot 
érezte valahogy felelősnek a történtekért.

Nem  meglepő  a  feltételezés,  hiszen  Jung  valóban rendekezett  számos 
paranormális képességgel. Egyszer, miközben egy hotelszoba ágyában feküdt, 
miután  épp  leckét  adott  tanítványainak,  világosan  érzékelte,  hogy  egyik 
betege  öngyilkosságot  követ  el,  ki  egyébként  sok  érzelmét  átvitte 
pszichológusára.  A  beteg  depresszióba  süllyedt  és  fejbe  lőtte  magát.  Jung 
felébredt  a  hotelben,  és  különös  fájdalmat  érzékelt  a  homlokán.  Később 
megtudta,  hogy betege pontosan azon a ponton lőtte fejbe magát,  ahol  ő a 
fájdalmat érzékelte, ugyanazon időpontban, mikor felébredt. 

Több  más  érdekes  eset  is  történt;  otthonának  egyik  rendszeres  látogatója 
például  megemlíti  Jung  “kívülre  helyezett  libidóját”,  vagyishogy  “mikor 
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valamely fontos ötlete támadt, mely még nem volt teljesen tudatos, a házban 
szerte lévő bútorok s egyéb, fából készült tárgyak nyikorogtak és pattogtak”.

Folytatása következik.

A leviatán mítosza

Kriptozoológia:  rejtőzködő 
állatok  tana.  Így  nevezik  a 
ma  már  sokak  által 
tudománynak  elfogadott 
irányzatot,  amely  olyan 
rejtélyes  állatokkal 
foglalkozik, amelyek létezése 
feltételezhető,  de  nem 
bizonyított,  vagy  amelyeket 
általánosan  kihaltnak 
tartanak, de időnként valaki 
jelenti,  hogy  észlelt  egyet 
közülük. A kriptozoológusok 
szerint  őskori 
pleiszioszauruszok  a  mai 
napig  élhetnek  a 
tengerekben.  Miért  ne  – 
érvelnek –, végül is bolygónk 
kétharmadát  víz  borítja,  és 
ennek  nagy  része  1000 
méternél  mélyebb.  Állítólag 
a  Marsról  többet  tudunk, 
mint  az  óceánok  mélyéről. 
Mivel az óceánok nagy része 
még  teljesen  felfedezetlen, 

így elképzelhető, hogy nem teljesen alaptalanok a tengeri szörnyekről szóló 
beszámolók, hiszen sokféle ismeretlen és osztályozatlan teremtmény élhet e 
sötét  és  rejtett  mélységekben.  A  kriptozoológusok  éppen  ezért  az  óceán 
mélyén legalább hétfajta óriás tengeri kígyót feltételeznek, melyek a 30 méter 
hosszúságot is elérhetik.

Nos, ilyesminek képzelik el a leviatánt is, melynél most sorra veszünk, hogy 
hol, hogyan bukkant fel....

Leviatán a Bibliában
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A Jób könyvében szereplő egyik fontos bibliai lény a leviatán. A héber liv-vi-
jatan  tekergőzőt  jelent,  és  egy,  a  tengerben  élő  kígyó  vagy  sárkány  alakú 
élőlényre vonatkozik.  A  jellemzés szerint  az állat  igazi  szörny:  „fogai  körül 
rettegés  lakik”.  Korábban  ezt  az  állatot  is  megpróbálták  azonosítani  a 
krokodillal,  de  a  leviatán  egyes  tulajdonságai  a  krokodilra  egyáltalán  nem 
illenek. A bibliai beszámoló szerint a leviatán „felkavarja a mély vizet, mint a 
fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény. Maga után világos ösvényt 
hagy, azt hinné az ember, hogy a tenger megőszült”. Ebből a leírásból az derül 
ki, hogy a leviatán egy nagyon nagy méretű állat, amely, ha gyorsan tekereg, 
felkavarja a homokot, és így nagy területen felzavarja a vizet a mélységben.
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És ami talán a legmeglepőbb: a Biblia szerint legalább egy leviatán a mai napig 
él.  Ézsaiás  próféta  szerint  ugyanis  az  idők  végén  maga  az  Úr  fogja 
megsemmisíteni a leviatánt: „Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és 
erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a tekergőző kígyót, és megöli 
a sárkányt, amely a tengerben van.” (Ézsaiás 27,1) A próféta ezt az ítéletet a 
halottak feltámadása és Izrael helyreállítása idejére, „az utolsó idők” jövőbeli 
eseményei közé helyezi. A Talmud egyik magyarázata szerint is az idők végén, 
az armageddoni csata után kerül majd sor a leviatán elpusztítására.

Leviatán a mitológiában

Már  az  emberiség 
történetének 
hajnalán  keletkezett 
közel-keleti 
mítoszokban  is 
olvashatunk ilyen ősi 
tengeri lényekről.  Az 
ősi  mezopotámiai 
vízi  istennőt, 
Tiamatot  is  tengeri 
kígyóként  ábrázolja 
egy  babilóniai 
pecsét,  asszír 
ábrázolása  pedig 
ugyanez a kígyó, csak 
lófejjel és sasszárnyakkal, ami a tengeri sárkányok közkeletű képe. 

A kánaáni térségből származó istenpár, Baál és Astoret esetében is előfordul 
egy tengeri szörny. A történet szerint az időjárás- és termékenységisten, Baál 
úgy szerezte meg a tengerek felett az uralmat, hogy legyőzte Lotant, a hétfejű 
tengeri szörnyet. 
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A  görögöktől  kezdve  a  vikingekig  számtalan  nép  monda-  és 
hiedelemvilágában megtalálhatók még ezek a tengeri szörnyek, és mindenhol 
jelentős szerepet kapnak.

Leviatán az újkorban

XVI. század

Az  első  leírások  Norvégia  és  Svédország  környékéről,  a  16.  században  élt 
Olaus  Magnustól  származnak.  Az  uppsalai  svéd  érsek,  az  északi  népek 
vallásának történetéről szóló Historia de Gentibus Septentrionalibus című mű 
szerzője egy 60 méter hosszú és 6 méter széles tengeri kígyóról számol be, 
amely egy Bergen melletti barlangban lakott. A kígyó hajókat borított fel, vagy 
a  fedélzetről  embereket  és  állatokat  ragadott  el.  Éjszakánként  pedig 
teheneket, bárányokat és disznókat evett. A beszámoló szerint a fekete kígyó 
nyakán haj vagy sörény nőtt, fényes szeme volt és „fejét feltartotta, mint egy 
oszlop”.  A  püspök  azt  állítja  művében,  hogy  ilyen  kígyók  az  egész  norvég 
partvidéken éltek.  Olaus  Magnus  a  sárkányokat  és  a  mitológiai  állatokat  a 
mesék világából valóknak tartotta, de szilárdan hitt az óriási tengeri kígyók 
létezésében.

XVIII. század

1752-ben a  tengeri  szörnyek iránt  nagyon érdeklődő bergeni  püspök,  Erik 
Pontoppidan birtokába jutott egy levél, melyet Lorenz von Ferry kapitány írt a 
bergeni bíróságnak. A levélben a kapitány beszámol arról,  hogy 1746 egyik 
forró  augusztusi  napján,  amikor  legénységével  partra  eveztek  a  norvég 
Moldéban,  láttak egy tengeri  kígyót.  A kígyónak lóhoz hasonló szürke feje, 
nagy, fekete szeme, fekete szája, hosszú, fehér sörénye és egymástól körülbelül 
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60 cm-re hét vagy nyolc púpja volt. Von Ferry kapitány rálőtt a szörnyre, de az 
gyorsan  lemerült.  Legénységének  két  tagja  esküvel  erősítette  meg  a 
beszámolót. 

XIX. század

A korszerű tengerhajózás idejéből is számos beszámoló szól titokzatos tengeri 
lényekről. 1848. augusztus 6-án a Daedalus nevű angol hajó fedélzetéről egy 
18  méteres  tengeri  kígyót  pillantottak  meg  a  Jóreménység  foka  körül.  A 
sötétbarna szörny rendkívül gyorsan úszott el a hajó mellett, miközben feje 
120 centiméterre kiemelkedett a vízből. A hírre Sir Richard Owen, konzervatív 
tudós, Darwin eszmei ellenfele a The Times hasábjain meglehetősen csípős 
hangú vitába bocsátkozott a Daedalus kapitányával, Peter M’Quhae-vel. Owen 
szerint  a  tengerészek  csak  egy  oroszlánfókát  láttak.  M’Quhae  kapitány 
azonban szilárdan kitartott amellett, hogy az bizony egy tengeri kígyó volt.

1833. május 15-én a brit hadsereg négy tisztje és egy raktárosa kint halásztak 
a nyílt tengeren, amikor 180 méterre elúszott mellettük egy 24 méteres kígyó. 
Az eset a Mahone-öbölben, Nova Scotiában, Halifaxtól 65 kilométerre történt. 
Mindannyian meg voltak róla győződve, hogy nagyon jelentős dolgot láttak. 
Feljegyzést is készítettek az esetről, s kijelentették: „A tévedés ki van zárva. 
Nagyon örültünk, hogy megbizonyosodhattunk róla, a tengeri kígyó létezik.” 

XX. század

1901 májusában a Grangense gőzös az Atlanti-óceán nyugati részén hajózott, 
amikor  a  hídon  tartózkodó  tisztek  egy  hatalmas,  krokodilszerű  élőlényt 
pillantottak  meg,  amely  a  felszínen  fickándozott.  Fogai  legalább  15 
centiméteresek voltak. A kapitány nem volt hajlandó a hajónaplóba bevezetni 
ezt  a  különös  eseményt,  hanem  kijelentette:  „Csak  azt  mondanák,  hogy 
mindannyian részegek voltunk.” 
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Robert Serrec is állítólag egy óriási tengeri kígyót látott 1964 decemberében, 
amikor  Ausztráliában  a  Hook-szigeteken  töltötte  szabadságát.  Éppen 
családjával  és  barátaival  vitorlázott,  amikor  a  10  méter  mély  vízben  egy 
kígyószerű  lény  25  méteres  árnyékára  lett  figyelmes.  Gyorsan  sikerült 
lefényképeznie, mielőtt a különös lény ismét eltűnt.

Az észak-amerikai Chesapeake-öbölben több szemtanú látott egy kígyószerű 
tengeri  szörnyet.  1982-ben figyelték  meg először  ezt  a  hosszú,  kígyószerű 
lényt.  A  szemtanúk  7  és  12  méter  között  adták  meg  az  állat  hoszszát,  és 
Chessie-nek nevezték el. Állítólag futball-labda nagyságú feje van, sötét színű, 
és nincsenek uszonyai. Az állatot 1982-ben egy Robert Frew nevű szemtanú le 
is  filmezte.  A  videón  látható  titokzatos  lénynek  kígyószerű  feje  van,  és 
jellegzetesen úszik – úgy, mint az ismert kisebb tengeri kígyók.

1983  novemberében  San  Franciscóban  a  Golden  Gate-től  északra 
építőmunkások egy körülbelül 30 méter hosszú és 1,5 méter széles tengeri 
kígyót  figyeltek  meg,  amely  kimászott  a  partra.  A  munkások  távcsővel 
figyelték, ahogy a kígyó tekergőzött és a fejét ide-oda dobálta. 

XXI. század

2007  decemberében  jó  állapotban  megmaradt  tengeri  őshüllőcsontvázra 
bukkantak norvég kutatók a Spitzbergák szigetcsoport egyik szigetén. A 29 
őslény csontváza között van egy óriási méretű is, melynek koponyája 3 méter 
hosszú,  a  fogai  pedig  akkorák,  mint  egy-egy  ananász.  Az  állatot  a 
pleiszioszauruszok közé sorolják, teljes hossza vélhetően 15 méter volt.
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