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Skarlát asszonyok – 2. rész

2. A Hegedűművész

Leila  Ida  Nerissa  Bathust  Waddell 
1880-ban  született  Dél-Új  Walesben, 
Ausztráliában.  Hétéves  korától  tanult 
hegedülni,  csodagyermeknek tartották. 
Mikor  első  tanítója  meghalt,  kiderült 
azonban, hogy a lányka a mestere után 
játszik,  emlékezetből,  és  nem  tanulta 
meg  sem  a  kottaolvasást,  sem  a 
zeneelméletet.  Új  tanárt  kapott,  s 
előlről kezdődött az oktatás.

Henri Stael oktatta, ki a Pleyel Koncert 
Társaság  első  hegedűse  volt,  és  a 
Sydney  Zeneiskola  1898-as 
záróvizsgáján a lány kitüntetést kapott. 
Elvégezvén az  iskolát,  tanítani  kezdett 
Sydney  külvárosában.  Több  híres 
koncert  részese  volt,  1905-ben  pedig 
szólóhegedűsként  debütált  a  Sydney-i 
Városházán tartott koncerten.

A következő évben tehetségével felhívta 
magára  Henry  Hawyard figyelmét,  aki 
az Új-Zélandon működő moziszínház zenekarába szerződtette. 

Leila 1908-ban Angliába költözött, hogy tovább csiszolhassa tudását. Három 
évvel  később már  a  Hölgyek  Zenekarának tagja  volt,  és  Oscar Straus  egyik 
darabját adták elő egy Bournemouth-i színházban. 

Leila  ereiben egy rész  maori  vér  is  csörgedezett;  széles,  szögletes  vonásai 
voltak és vastag szemöldöke,  dús  ajkai.  Egyenes,  sötét  haja  a  derekáig ért. 
Karcsú volt,  exotikus  és  vonzó.  Amikor  Crowley 1910-ben találkozott  vele, 
azonnal beleszeretett, és a “Mennyek Anyjának” nevezte.

Leila  az  egyik  leginspirálóbb  és  legfontosabb  alak  volt  Crowley  életében. 
Április elsején a nő befogadást nyert az A. A. titkos rendjébe Agatha néven, s 
hamarosan megkezdték a közös mágikus munkát. 

Crowley gyakorta állította kihívások elé a nőt. Verset olvasott fel neki, és arra 
kérte, improvizáljon hozzá zenét, mely tükrözi a költemény hangulatát. Estéik 
ihletett, érdekes, izgatott hangú beszélgetésekkel teltek. Crowley úgy érezte, 
új  spirituális  ihletet  merít  a  nőből.  Drámajátékokat  próbáltak;  Crowley 
tanítványa, Victor Neuburg táncolt, Crowley szavalt, Leila pedig hegedült.
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Augusztus végére az egész mágikus gyakorlatsorból egy teljes rituálésorozat 
nőtte ki magát, melynek Crowley az  Eleusziszi rítusok nevet adta, s melyet a 
nagy nyilvánosság előtt is előadtak. 

Crowley más tanítványokat is maga köré vett: Leila mellé felsorakozott Ethel  
Archer, egy  tehetséges,  fiatal  költőnő;  Elizabeth  Gwendolen  Otter,  Chelsea 
társasági életének egyik legközpontibb alakja; Vittoria Cremers, egy eredetileg 
itáliai  származású milliomosnő;  és  Jeanne  Eugenie  Heyse,  egy  fiatal,  csinos 
színésznő. A hölgyek körét hamarosan mindenki “A Hárem” néven kezdte el 
emlegetni. 

Az  Eleusziszi  rítusokat  1910.  októberében  és  novemberében  adták  elő  a 
Caxtron Hallban, és a kísérletet nagy sajtóvisszhang kísérte. 
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Bár  sok  időt  töltöttek  külön,  Leila  a  karrierjét  egyengette,  Crowley  pedig 
utazott,  a  férfi  több költeményt  és novellát  komponált  szerelme ihletésére. 
Mindez  azonban  cseppet  sem  akadályozta  abban,  hogy  számos  egyéb 
szeretőre  tegyen  szert,  többek  között  Desti  Sturges-re,  ki  szintén  Skarlát 
Asszonyként vett részt mágikus munkájában – róla a következő rész szól majd.

Tudjuk, hogy 1912 Crowley életében az az időszak, mikor  Theodor Reuss, az 
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Ordo  Templi  Orientis akkori  vezetője  előbb  meggyanúsította  azzal,  hogy 
ellopta  a  titkos  tanításokat,  majd  pedig  –  amikor  a  helyzet  tisztázódott  – 
kinevezte Crowleyt a rend 9.  fokozatú tagjának. Kevesen tudják,  de Leila is 
megkapta ugyanakkor ezt a fokozatot.

1913-ban  Leila  New  Yorkba  költözött, 
karrierje  további  építése  reményében. 
Akkoriban  azonban  igen  kevés  nő 
játszott zenekarokban, és minden sikere 
ellenére nehezen talált munkát. Crowley 
ekkor  egy  hét  hegedűsből  álló 
leányzenekart  hozott  össze  Ragged 
Ragtime Girls  néven,  melynek Leila  lett 
első  hegedűse.  Nemcsak  színházakban, 
de privát  összejöveteleken,  banketteken 
is vállaltak fellépéseket, és nagy sikerük 
lett.  Áprilisban  már  a  londoni 
Operaházban léptek fel.  Crowley ezután 
Moszkvába vitte őket turnéra.

Szeptemberben  visszatértek  Londonba, 
ahol  a  pár  az  O.T.O.  9.  fokozatának 
szexuálmágikus  rítusait  gyakorolta.  A 
következő  évben  kitört  a  háború,  és 
Crowley  Amerikába  utazott.  Leilával 
azonban  továbbra  is  tartotta  a 
kapcsolatot.  1915-ben  a  férfi  a 
Szabadságszobor  talapzatánál  állva 
mondott  hosszú,  szenvedélyes  politikai  szónoklatot,  melyet  Leila 
hegedűjátéka kísért.

Nem  tudjuk  pontosan,  mikor  szakadt  meg  kapcsolatuk.  Crowley  annyit 
jegyzett fel, hogy “hűtlenség” volt az oka.

1921-ban  Leila  visszatért  Sydney-be,  hogy  öreg  és  beteg  apját  ápolja. 
Továbbra is  fellépett  különböző koncerteken és estélyeken,  és  újrakezdte a 
zenetanítást is.

Rákban halt meg ötvenkét éves korában, 1932. szeptemberében.
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Interjú Sean Woodwarddal

Sean  Woodwarddal  készítünk  interjút,  aki 
talán az egyik leglenyűgözőbb kortárs művész. 
Fényképész, festő, költő, zenész, író és mágus - 
valódi  reneszánsz  ember.  Végre 
megkérdezhetjük  magáról,  művészetéről,  az 
Ordo Templi Orientis Antiqua & La Couleuvre 
Noire-ról,  mely  mágikus  rendnek  ő  a  nagy-
britanniai  nagykövete,  és  nemrég  megjelent 
gyönyörű  divinációs  rendszeréről,  a  Tarot  of  
the Emissary-ról (a Nagykövet Tarot-ja). 

Sean, hogyan kerültél először kapcsolatba az okkultizmussal?

Sean Woodward:  Ez számomra soha nem volt olyan, amihez csatlakoznom 
kéne, nem külső dologként érzékeltem, inkább olyan terepként, melyhez már 
kezemben volt egy régi és kopott útikönyv. 13 vagy 14 éves koromban Waite 
Pictorial Key to the Tarot-jában megtaláltam az útikönyvem néhány hiányzó 
lapját.  Ez  elvezetett  a  Golden  Dawnhoz,  Gerald  Gardnerhez  és  Aleister 
Crowleyhoz,  és  nagyjából  ugyanekkor  fedeztem  fel  Grant  írásait  melyeken 
elhajóztam Spare, Lovecraft szigeteihez, majd hosszú és eseménydús út után 
Michael Bertiauxhoz. 

Mit kell tudni az OTOA & LCN-ről és mi vitt téged oda?

Megismételném  a  Michael  Bertiaux  által  írt  Voudon  Gnostic  Workbook 
bevezető kijelentését, "bárki lehet nagy, szerencsés Hoodoo". 1988-ban láttam 
az  arannyal  szedett  kék  kiadást  egy  Botok  Ásza nevű  könyvesboltban.  A 
nagysága  jelentőséget  sugallt,  de  a  kinézet  kicsit  elriasztott  először,  főleg,  
mert  az  akkori  árakhoz  képest  elég  drága  volt.  Néhány  évvel  később 
meglátogattam a new york-i Magical Childe boltot, ahol ismét vontott a könyv, 
de ismét otthagytam. Akkoriban tagja voltan egy Tüfóni erőzónának, a NAPZ-
nak, melyről nemrég tudtam meg, hogy munkájukat az OTOA-éhoz hangolták, 
tehát az áramlat hosszú évek alatt, lassan húzta hajómat a legendás sziget felé. 
A  könyv  2007-es  újrakiadásával  újra  vonzott  és  ekkor  komolyan 
tanulmányozni  kezdtem.  Nagyon  hamar  többé  vált,  mint  egyszerű  olvasás. 
Egyáltalán  nem  a  szavak  számítottak,  hanem  a  Hoodoo  hagyományokhoz 
fűződő élő kapcsolat, melyet kovácsoltak. Kapukat nyitott az ő világukba, és a 
Les  Vudu-éba,  ami  művészetem  teljes  újjáéledését  hozta,  immáron  ezek 
bemutatásának és a gnózis szívébe tartó ösvény felfedésének szentelve. Nem 
gondoltam 1988-ban, hogy 2013-ban a könyv írójának lakásán ülök majd!

Te vagy az  OTOA & LCN nagykövete Britanniában és Írországban. Ez mit 
foglal magában?

Az  OTOA  és  LCN  célja  a  beavatás  az  európai  hermetikus-alkímiai 
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Gnoszticizmus  és  a  haiti  Zobopok  titkos  társaságaiban  tanított  ezoterikus 
Voudon élő és fejlődő hagyományaiba, illetve ezek gyakorlása. Mint nagykövet 
képviselem a Uralkodó Nagymesterétét  és szolgálom a rendeket, a Voodoo 
Hangja  vagyok  azok  számára,  akik  a  Brit  Szigeteken  ezt  igénylik.  A 
tanítványok mentorálása és saját mágikus kísérleteim és praxisom mellett így 
a  Rendek  legbelső  egregorjához,  és  azok  Legfőbb  Főpapjához,  Michael 
Bertiauxhoz a testvériség, hűség és vudu kötelékében. 
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Mikor kerültél a zenével kapcsolatba? 

1979-ben hallottam először a Led Zeppelintől a  Battle of Evermore albumot 
bakeliten, amit egy felsőbb osztályos hagyott ott. Ugyanezen évben jelent meg 
a Pink Floydtól a Fal, mely állandó társammá vált. Nem sokkal ezután kezdtem 
a gitáron játszani. 
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Kik voltak a fő hatásaid?

S.W.: Led Zeppelin (IV,II,III,Physical Graffitti), Black Sabbath (Sabotage, Never  
Say Die,  Heaven & Hell),  Bob Dylan (Desire,  Hard Rain,Bringing It  All  Back  
Home, Infidels), Pink Floyd (Animals, The Wall), Fields of the Nephilim (Elizium,  
Earth Inferno, Mourning Sun), John Lennon (Mind Games), The Waterboys (A 
Pagan Place, This is the Sea) és John Martyn (Stormbringer, Foundation,On the  
Cobbles).  Azóta  felfedeztem  olyan  együtteseket,  mint  a  NIN,  Rammstein, 
Sisters  of  Mercy,  Gravity  Kills,  Psychic  TV  és  COIL,  hogy  csak  néhányat 
említsek. 

Mesélj  együttesedről,  a  Gothickról  és  a  mögötte  meghúzódó 
koncepcióról!

Olyan  dalokat  akartam  írni,  melyek  tükrözik  utamat  a  Nagy  Mű  felé  és  a 
gothikus tudás keresését. A név ez utóbbi koncepcióból született, hozzáadva a 
Thelemikus 'K' betűt [a Thelema az angol 'magick' mágiaszót k-val a végén 
írja,  Crowley,  az  alapító  így  próbálta  azt  megkülönböztetni  a 
bűvészmesterségtől – szerk]

Az első albumot, az Abyss Walker-t ("Mélységjáró") a Magister Templi fokozat 
gyakorlata ihlette, de lovecrafti és egyéb témák is áthatják. Ismét, akkoriban 
még nem tudtam, de alagúttá vált az OTOA-LCN rejtett szellemcsoportjaihoz. 
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Az 1980-as  évek indusztriális  zenéjét  akkoriban szinte  teljesen kihagytam, 
ennek újbóli felfedezése hozta a szintetizátorok iránti szeretetetemet, mellyel 
kísérletezni akartam. Viszonylag korán írtam a három ingyenesen letülthető 
albumot,  melyek  a  Crowley  a  Törvény  Könyvének  látomások  útjábn  való 
felfedezésén alapul, majd ZODIOS albumomat a berlini Quartier23 adta ki. 

A Voudon City két évvel ezelőtt jött ki. Várható új album a közeljövőben?

A festészetre való koncentrációm kicsit  elnyomta a zenekészítést  az utóbbi 
években,  ennek ellenére  lassan halad  a  munka  az  Adepts  Ov  Atlantis és  a 
Societe  Des  Sorcerors című  Gothick  albumokon.  Emellett  Edgar  Kervallal 
(Emme-Ya)  együttműködtem  a  Sons  Ov  Sirius projecten,  csináltam  egy 
instrumentális  rituális  albumot  LAPIDIS LAZVLI címen és  várom a  további 
együttműködést nem csak Edgarral, de Anthony Mangicaprával (Hoor-paar-
Kraat) és Charlie Martineauval (Esperik Glare) is. 

Élő fellépések?

Most épp nem. 

Nagylelkűen  felajánlottad  legutóbbi  verseskötetedet,  a  Dervish  Dayst 
ingyenesen a Nemzetközi  Könyvnap alkalmából.  Van valami új  verses 
proected?

Van néhány kéziratom, mely megértő kiadóra vár. 

Folytatása következik.

Sean-t megtalálhatjátok honlapján, a seanwoodward.com -on. 

Árnyak 2014. Mabon - XIV. évfolyam 6. szám



A hold ünnepe és süteménye

Minden  évben  a  kínai  naptár  nyolcadik  havának  tizenötödik  napján,  azaz 
őszközép  ünnepén  a  kínaiak  fényes  lampionokkal  díszítik  házaikat,  fát 
ültetnek, füstölőket égetnek, s a családok összegyűlnek, hogy együtt csodálják 
a holdfényes éjszakai égboltot. Ilyenkor nem hiányozhat asztalukról a híres 
kínai édesség, a holdsütemény. 

Az ősz közepének ünnepe  (zhongqiujie)  a holdimádás több mint háromezer 
éves – a Shang-dinasztia korából származó – hagyományából ered. Először a 
Zhou-dinasztia idején nevezték el őszközépnek, s a Song-korban vált hivatalos 
ünneppé. A kínai holdnaptár nyolcadik havának tizenötödik napja egybeesik 
az  őszi  napéjegyenlőséggel,  a  földművesek  ekkor  ünnepelték  az  aratás 
befejeztét. Manapság az őszközép ünnepe az egyik legfontosabb hagyományos 
kínai ünnep,  s  nem csak Kínában,  hanem a környező országokban,  például 
Vietnamban  is,  valamint  a  kínai  közösségek  körében  szerte  a  világon.  Az 
ünnep idején mindenkit  magával  ragad – különösen a nagyvárosokban –  a 
hangulatos  lampionfény,  az  ínycsiklandó  holdsütemény  és  a  többi  ünnepi 
finomság.
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A csodapirula

Az ünneppel kapcsolatos számos monda egyike úgy tartja, hogy réges-régen 
élt  egyszer  egy  halhatatlan  mennyei  íjász,  Houyi,  akit  a  Jáde  Császár 
büntetésből  a  földre,  a  halandók  közé  száműzött  szépséges  feleségével, 
Chang’e-vel.  Asszonya  nehezen  viselte  a  halandó  létet,  Houyi  ezért 
elhatározta,  hogy egy pirula segítségével  visszaszerzi  halhatatlanságukat.  A 
Nyugat Anyakirálynője varázsszert ajándékozott neki, de figyelmeztette, egy 
embernek  csupán  a  felét  kell  bevennie.  Houyi  hazavitte  és  elzárta  a 
csodaszert,  ám  felesége  pandórai  kíváncsiságában  kinyitotta  a  dobozkát. 
Ijedtében, hogy az éppen ekkor hazatérő férje észreveszi engedetlenségét, az 
egész  pirulát  lenyelte,  visszanyerte  halhatatlanságát,  de  a  túlságosan  nagy 
adag csodaszer egészen a Holdig repítette őt. A Holdon Chang’e felköhögte a 
pirula egy részét, s megkérte a Holdon lakozó Holdbéli Nyulat, segítsen neki a 
Holdon  termesztett  füvekből  férje  számára  is  egy  pirulát  készíteni,  hogy 
visszaküldhesse neki a Földre. Chang’e azóta is a Holdbéli Nyúllal füvészkedik, 
gyógyszereket  készít  az  isteneknek,  s  továbbra  is  keresi  férje  számára  a 
megfelelő csodaszert.

A Holdbéli Nyúl

A Holdbéli Nyúl ugyancsak kalandos módon került a Holdra. Történt egyszer, 
hogy  három  tündér  három  öregemberré  változott,  s  ennivalót  koldult  egy 
rókától, egy majomtól és egy nyúltól. A róka és a majom azonnal ételt adtak 
nekik, ám a nyúlnál nem volt semmi. Ezért az a szikrázó tűzbe vetette magát, 
hogy  saját  húsát  ajánlja  fel.  A  három  tündért  nagyon  meghatotta  ez  az 
önfeláldozás, ezért megengedték neki, hogy a Holdbéli Palotában lakjon, s a 
megtisztelő Jáde Nyúl címet adományozták neki.

A holdsüti

A Holdbéli  Nyúl  nem csak  a  csodaszer  elkészítésében segédkezik,  ő  süti  a 
legfinomabb holdsüteményt (yuebing), mely az ünnep kiemelt nyalánksága. A 
holdsütemény egy kis  korong,  melynek a tetejére  általában a „hosszú élet“ 
vagy a „harmónia“  kínai  írásjegyeit  formázzák,  emellett  díszíthetik  Chang’e 
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vagy a Nyúl figurájával is. A vékony, sült kéreg különféle ízesítésű tölteléket 
rejt, s gyakorta még egészben megfőtt sós tojássárgáját is, mely a teliholdat 
szimbolizálja.  Egy  Ming-kori  történet  úgy  tartja,  hogy  a  holdsüteményt  a 
mongol uralom idején a kínai ellenállók titkos üzenetek küldésére használták. 
A süteményeket négyes csomagolásban szállították, majd a négy darabot négy 
részre  vágták,  s  az  így  kapott  tizenhat  szeletet  megfelelően  összeillesztve 
elolvashatták  a  sütemény  tetejére  írt  üzenetet.  Más  változat  szerint  az 
üzenetet tartalmazó papírt belesütötték a süteménybe.

A süteménynek rengeteg változata létezik, például az édes pekingi, a sokszínű 
hongkongi,  a  sós  yunnani  vagy  a  fűszeres  ningbói.  Az  őszközép  ünnepet 
szintén  ünneplő  országokban,  Vietnamban,  Koreában,  Japánban  és 
Szingapúrban is  sokféle  változatban kapható.  Manapság megjelentek  az  új, 
szokatlan ízű vagy állagú holdsütik is,  mint a zselés, mogyorós, krémsajtos, 
zöld teás, csokoládés vagy akár a madárfészek ízesítésű változatok.

– Muszka Katalin – 

K be vésett mágia – 2. résző

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.
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A rosette-i kő

1799 július 15-én a francia Pierre-Francois Bouchard az egyiptológia tekintetében 
forradalmi  felfedezést  tett:  erődítési  munkálatok  során  napvilágra  hozott  egy 
kőtáblát, melyet ma a Rosette-i kő néven ismer a világ (a kő, amely eyébként egy 
gránitból  készölt  sztélé  fennmaradt  darabja,  a  felfedezés  helyéről  kapta  nevét 
(Rosette, ma Rashid, a Nílus deltájában található). A sztélés segítségével sikerült 
1400 éves sikertelen kutatás után végre megfejteni az egyiptomi hieroglifák titkát.

A leleten V. Ptolemaiosz i.e. 196-ban kelt rendeletét tartalmazza három nyelven, 
görögül, egyiptomi démotikus írással (mely a köznapi írott nyelv volt) valamint 
egyiptomi  hieroglifákkal.  A  rendelet  kivetendő  adókról,  templomokban 
felállítandó  szobrokról  rendelkezik,  valamint  arról,  hogy  a  rendeleteket  három 
nyelven kell írásba foglalni, az “istenek szavaival” (hieroglifákkal), a “nép nyelvén” 
(démotikus írással) valamint “égei betűkkel (görög nyelven).

A lelet hiányos állapotára a magyarázat az, hogy -a feltételezések szerint- a teljes 
sztélé eredetileg egy templomban volt kiállítva Sais-tól nem messze,  azonban a 
korai  keresztány  vagy  középkori  időkben  sok  más  kővel  együtt  (sok  esetben 
piramisok köveivel  együtt)  ápítási  anyagként  került  felhasználása,  ez esetben a 
Fort Julien építésekor, amely Rashid-tól nem messze volt található.
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A jelek megfejtéséig a kő napvilágra kerülése után még több, mint két évtizedre 
volt  szükség.  Az  első  sikereket  Johan  David  Akerblad  (svéd)  és  Antoine-Isaac 
Sivestre  de  Sacy  (francia  tudós)  érte  el  a  dámotikus  szöveg  kapcsán,  1802-re 
azonosították a görög személyneveket. Az ő eredményeiket, valamint Jean-Jacques 
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Barthélemy  korábbi  hipotáziseit  felhasználva  a  brit  Thomas  Young  1814-re 
azonosította a  kartusokba írt  hieroglif  jeleket,  melyek uralkodók neveit  jelölték 
(felfeldezéséte 1815-ben publikálta is). A hieroglifák megfejtése azonban nem az ő 
nevéhez kötődik (bár kutatásaihoz felhasználta Young eredményeit is), hanem a 
francia  nyelvtudós,  Jean-Francois  Champollionhoz,  aki  eredményeit  1822 őszén 
kezdte  publikálni.  Az  áttörést  végül  az  hozta  számára,  hogy  -a  korábbi 
feltételezésekkel  ellentétben-  felismerte,  hogy  a  hieroglif  írás  jelei  nem 
gondolatokat  jelölnek,  hanem  vagyesen  fordulnak  elő  benne  szójelek, 
mássalhangzócsoportok  jelei,  önálló  mássalhangzók  jelei,  értelmező  jegyek 
valamint  ritkán piktogramok is.  (A görög szöveg 468 szóból,  a  hieroglif  textus 
1419 jelből áll,  ezt statisztikai szempontból is felhasználták a kutatók, az egyes 
jelek ismétlődési gyakoriságának vizsgálatára többek között.)
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Nagy jelentősége már a lelet napvilágra kerülésekor is egyértelmű volt, olyannyira, 
hogy  az  angolok  a  háború  végi  fegyverszünet  egyik  feltételeként  követelték  a 
törvényoszlop  átadását.  Az  1801-es  alexandriai  béke  értelmében  az  angolok 
magukkal vitták a régészeti kincset, amely egy évvel később a British Museum-ba 
került. Azóta is ott van kiállítva, egy viszonylag rövid szünettől altekintve, amikor 
is  1917-ben,  az  Első  Világháború  vége  felé  a  múzeum  vezetősége  aggódott  a 
londoni  bombázások miatt,  így  több más,  szállítható,  'fontos'  tárggyal  együtt  a 
következő két évet a Rosettei-kő a Postal Tube Railway (földalattai postai vasút) 
egyik  állomásán  töltötte,  15-20  méterrel  a  földfelszín  alatt  Holborn-ban. 
Visszakerülése óta is a leglátogatottab műtárgya a múzeumnak.

Írás: 3 nyelvű: egyiptomi hieroglifák;egyiptomi démotikus; 
görög
A szöveg V. Ptolemaiosz i.e. 196-ban kelt rendeletét 
tartalmazza

Anyaga: sötét színű gránit
Mérete: jelenlegi mérete: 112.3 x 75.7 x 28.4 cm, kb 760 kg-ot 

nyom
Keletkezés ideje: Egyiptom, Ptolemaioszi időszak, i.e. 196
Kiállítva: British Museum, London, Anglia 
Feltárás ideje: 1799 július 15.
Feltárás helye: Rosette (ma Rashid)
Feltáró: Pierre-François Bouchard

Források:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/t/the_r
osetta_stone.aspx
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/509988/Rosetta-Stone
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1799_julius_15_a_rosettei_ko_megtalala
sa/

C. G. Jung okkzult világa – 3. rész

Jung  Freuddal  való  szakítása  vezetett  oda,  hogy  “alászálljon  a  tudattalan 
mélységeibe”. Kísérletezése olyan jól sikerült, hogy maga is megrémült tőle, attól 
félt, elveszíti józan eszét. 1913 októberében különös víziója támadt. Miközben egy 
vonaton utazott épp, hirtelen azt látta, hogy egy hatalmas ár önti el Európát, az 
Északi-tenger  és  az  Alpok  között.  Mikor  az  áradat  elérte  Svájcot,  a  hegyek 
felkeltek, hogy megvédjék az országot, de a hullámok mindenféle törmeléket és 
holttesteket is sodortak magukkal. Azután a víz vérré változott.

A  látomás  mintegy  egy  órán  át  tartott,  s  Jung  először  úgy  vélte,  olyan  álom 
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lehetett,  mely  behatolt  éber  fázisába  valahogyan.  De  miután  több,  mint  egy 
évtizede  kezelt  betegeket,  kik  hasonló  jelenségekről  számoltak  meg,  a 
pszichológus komolyan aggódott. Ironikus módon szinte megkönnyebbült, mikor 
a következő nyáron kitört  az  első világháború,  s  ekkor  felismerte,  hogy víziója 
jóslátomás volt.  Az elméjére helyezkedő nyomás azonban nem enyhült,  s  végül 
elért arra a pontra,  hogy Jung úgy érezte,  nem képes tovább küzdeni az őrület  
ellen. Végül úgy határozott,  elengedi  a dolgot, és nem küzd ellene tovább. Ennek 
eredményeképp  különös,  éber  álom-látomásokkal  telt  meg  elméje,  mintha 
intelligens lények költöztek volna a tudatába. Az élményt olyan nyugtalanítónak 
találta,  hogy  egy  ideig  töltött  pisztollyal  ágya  mellett  aludt,  készen  arra,  hogy 
szétlője saját agyát, ha a stressz túlságosan elviselhetetlenné válna.

Híres  Vörös Könyvében pontos számadást tartott azokról az entitásokról, melyek 
hangját hallotta és kik képeket közvetítettek számára “kreatív betegsége” idején. 
Közöttük volt Elijah és Salome, két bibliai alak, kiket egy kígyó kísért. Egy másik 
entitást Jung Philemonnak nevezett el, aki valamiféle “belső guruvá” vált számára,  
s  kit  úgy  festett  le,  mint  kopasz,  fehér  szakállú,  idős  férfit  bika  szarvaival  és 
jégmadár szárnyaival. 

Egy reggelen, miután Jung meg is festette Philemon képét, elment sétálni, és egy 
halott jégmadarat talált az úton. Ez a madár igen ritka volt Zürichben, és korábban 
sosem látott  halott  példányt.  Et  csak  egyike  volt  a  számos  szinkronicitásnak - 
“jelentőségteljes véletleneknek” - , melyek ekkoriban történtek vele. 

1916-ban, még mindig a krízis közepén, ismét azt érezte,  hogy “valami ki akar 
törni”. Nyugtalanság töltötte el. Holtak közelségét érezte, de nem csak ő, hanem 
gyermekei is. Egyik lánya egy különös, fehér alakot látott; egy másikról éjjel valaki  
lehúzta  a  takarót.  Fia  egy halászról  rajzolt  képet,  akit  álmában látott,  a  halász 
fejéből füstölgő kémény emelkedett ki, felette pedig egy ördög szállt, átkozván a 
halászt,  amiért  ellopja  a  halakat.  Jung  még  mindig  nem  beszélt  Philemonnak 
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senkiről.  Azután  egy  délután  hangosan  megszólalt  a  bejárati  ajtó  csengője,  de 
senki sem volt ott. Megkérdezte: “Ez meg mi volt?” És a holtak hangja válaszolt: 
“Visszajöttünk Jeruzsálemből, ahol nem találtuk, amit kerestünk”. Ezek a szavak 
kezdik  később  Jung  könyvét,  melynek  címe  a  Hét  szentbeszéd  halottaknak,  s 
melyről  azt  tartotta,  hogy  szellemi  entitások  sugallták;  egész  konkrétan 
Alexandriai Bazilidész.

1919-re a világháború véget ért, és Jung krízise is múlni látszott, bár folytatta azt a 
gyakorlatot, amit ő “aktív képzelgésnek” hívott; mely egyfajta éber álmodás volt.  
Manapság  asztrális  utazásnak  neveznénk.  Eredeményeit  és  tapasztalatait  hűen 
lejegyezte a Vörös Könyvben.

A szellemek továbbra is jelen voltak életében. Meghívták Londonba, hogy tartson 
egy előadást a Pszichikai Kutatótársaság részére. Előadásában kifejtette, hogy a 
szellemek  és  egyéb  materializációk  “a  tudattalan  kivetítései”.  “Ismételten 
megfigyeltem”,  mondta,  “hogy  a  tudatalatti  telepatikuis  hatásai  roppantul 
összetettek, s csakúgy a számos parapszichikus jelenség, de összességében nem 
látom valós bizonyítékát annak, hogy mindez valós szellemek létezésére utalna, s 
amíg  ilyen  bizonyíték  nem  kerül  elő,  ezen  egész  területet  a  pszichológia 
függelékének kell tekintenem.”

Egy  évvel  később,  Angilában  érdekes  élménye  volt.  Néhány  kétvégén 
Aylesburyban  töltött,  melyet  Maurice  Nicoll  bérelt,  ki  később  Gurdijieff  és 
Ouspensky  tanítványa  is  volt,  s  míg  rendszeresen  különös,  éteri  hangok 
hallatszottak,  és  kellemetlen  szag  terjengett  a  hálószobában.  A  helyiek  azt 
mondták,  hogy  a  hely  kísértetjárta,  és  egy  különösen  rossz  estén  Jung  egy 
öregasszony fejét pillantotta meg a párnán maga mellett; arcának fele hiányzott. 
Kiugrott  az  ágyból  és  reggelig  egy  karosszékben  kuksolt.  A  házat  később 
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lebontották.

Azt gondolhatnánk, a szellemek sugallta Vörös Könyv után Jungot nem rázza meg 
ennyire egy szokványos, angol szellem megjelenése. Ennek ellenére csak harminc 
évvel  később  számolt  be  róla,  1949-ben,  egy  szellemtörténetekkel  teli 
anthológiában.

Mikor  a  Pszichikai  Kutatótársaság  részére  tartott  előadását  nyomtatásban  is 
megjelentették  1947-ben,  Jung  hozzátett  egy  lábjegyzetet,  miszerint  már  nem 
annyira  bizonyos  abban,  hogy  a  jelenések  a  pszichológia  eszközeivel 
megmagyarázhatóak,  mint  1919-ben volt.  Egy későbbi  megjegyzésében szintén 
elismerte, hogy korábbi magyarázata a szellemek mibenlétéről nem volt helytálló, 
de  ugyanakkor  hozzátette,  hogy  mégsem  tudja  elismerni  a  szellemek 
valóságosságát,  mivel  semmilyen tapasztalata nem volt  velük – mintha csak az 
Aylesbury  élmény  nem  is  létezett  volna.  Még  egy  érdekesség:  1946-ban  egy 
személyes levelében, melyet Dritz Kunkelnek, a neves pszihoterapeutának írt,  a 
következőt ismerte el: “A metafizikai jelenségek sokkal jobban magyarázhatóak a 
szellemek elméletével, mintsem a tudattalan minőségeivel és különlegességeivel.”

Hasonló bizonytalanság lengi körül a  I Chinggel való kapcsolatát is, ez ősi, kínai 
orákulummal,  mellyel  a  húszas  évek  elején  kezdett  el  foglalkozni.  A  I  Ching, 
akárcsak  a  horoszkópok,  részévé  vált  kezelési  módszereinek.  Bár  időnként 
megemlítette egy-két írásában, egészen 1949-ig nem ismerte el, hogy ő maga is 
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használja.  És  bár  a  szinkronicitás  elvével  próbálta  magyarázni  az  orákulum 
működési elvét, azt is írta, hogy az orákulum forrásai “spirituális ügynökségek”, 
melyek “a könyv élő lelkét” formálják.

A húszas években Jung a gnosztikus filozófia tanulmányozásába is belemélyedt, 
mellyel már korábban, 1912-ben megismerkedett. S még egy érdekes tudomány 
ragadta meg képzeletét:  az alkímia.  Megkísérelte az ősi hermetikus hagyomány 
intellektuális, tárgyilagos megközelítését. Úgyszintén elmélyedt az asztrológiában, 
különösen  akkor,  miután  Freuddal  megszakadt  barátsága.  Jung  elmondta 
tanítványainak, hogy a horoszkópok felállítása részét képezi terápiás praxisának.

1940-ben  egy  H.G.  Baynes-nek  írott  levelében  Jung  elmesélt  egy  látomást, 
melyben még 1918-ban volt része, s melyben azt látta, hogy “tűz hull alá az égből, 
akár  az  eső,  és  elemészti  Németország  városait”.  Hozzátette:  “a  Vízöntő  első 
csillagának  deléhez  értünk”,  mely  “az  Új  Kor  figyelmeztető  földrengése”.  Egy 
Margaret  Ostrowski-Sachs-al,  Hermann  Hesse  egy  barátjával  folytatott,  privát 
beszélgetésben megemlítette, hogy a Vízöntö korszakának eljöveteléről hosszú idő 
óta tudomása van, de évek óta megtartotta magának a “titkos tudást”, s végül az 
Aion című  írásában  tette  közzé.  Nem  volt  benne  biztos,  vajon  “szabad-e” 
megosztania ezt a tudást, végül azonban betegsége alatt megkapta az engedélyt.

A  következőket  írta:  “Pszichiáteri  tudatom azt  követeli  tőlem,  hogy  teljesítsem 
kötelességem,  és  készítsem  fel  mindazokat,  kik  meghallanak  engem,  az 
elkövetkezendő eseményekre, melyek egy korszak végét jelölik...  Mint tudjuk az 
ősi  egyiptomi  történelemből,  léteznek  bizonyos  jelei  azon  pszichikus 
változásoknak, melyek mindig kísérik egy platonikus hónap végét és egy másik 
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kezdetét. Úgy tűnik, változások vannak a pszichikus archetípusok avagy “Istenek” 
körében, ahogyan azokat nevezni szokás, melyek a kollektív tudat hosszan tartó 
változását kísérik. Ez az átalakulás megkezdődött a Bika korszakából a Kosba való 
átmenettel, majd a Kosból a Halakba, melynek kezdete egybeesik a kereszténység 
felemelkedésével.  Most  ismét  nagy változás  elé  nézünk...  mikor  a  tavaszpont  a 
Vízöntőbe lép...”

Jung 1961-ben halt meg, épp a hatvanak évek okkult újjáéledésének küszöbén, a 
mágikus gondolkodás reneszánszának elérkezésekor, melyből oly sok köszönhető 
neki.  Sok  szempontból  atyja  volt  a  hippi  generációnak,  s  láthatjuk  arcképét 
megjeleni a Beatles St. Pepper' Lonely Hearts Club Band albumának borítóján. Bár 
a legtöbben a mai napig elsősorban pszichológusként, nem pedig okkultistaként 
emlékeznek rá,  kapcsolata  a  miszticizmussal,  a  mágiával,  a  szellemekkel  és  az 
álmokkal mindenképp figyelemreméltó és mágikus munkásságát az úttörők között 
kell számon tartanunk.

 

Megalitok Törökországban

Igazi szenzáció lehet a szíriai határtól 60 kilométerre északra, az Anatóliai fennsík 
és a Mezopotámiai síkság között található Göbekli Tepe régészeti helyszíne, ahol 
1994 óta dolgoznak régészek. Az ott felmért közel 20 kőkörből eddig 4-et ástak ki,  
és mindegyik nagyjából 30 méter átmérőjű. A helyszínen álló oszlopok, illetve a 
feltárás  során  előkerült  faragványok,  amelyek  vaddisznókat,  rókákat, 
oroszlánokat,  madarakat,  kígyókat és skorpiókat ábrázolnak,  a  leginkább koruk 
miatt lehetnek érdekesek: az i.e. 9500 körül épített helyszínen ezek a kövek 5500 
évvel  idősebbek  Mezopotámia  első  városainál,  és  7000  évvel  korábbiak 
Stonehenge köveinél is. 

A különleges templom építőinek sem kerekük, sem írásuk, cserépedényeik vagy 
háziasított állataik nem voltak. Bár falvakban éltek, inkább voltak vadászok, mint 
földművelők  -  állítja  Schmidt.  Ian  Hodder,  a  Stanford  Egyetem  antropológia 
professzora,  aki  1993 óta  folytat  ásatásokat  a  közeli  Catalhüyükben,  azt  állítja, 
hogy az emberek általában úgy gondolják, hogy hasonló városokat csak összetett, 
hierarchizált  társadalmak  tudtak  építeni,  és  erre  csak  a  mezőgazdaság 
megjelenése  után  kerülhetett  sor.  Göbekli  feltárása  azonban  minden  hasonló 
hiedelmet  megváltoztatott. “Elképesztően  összetett,  a  mezőgazdaság  kora  előtt  
megjelent  várossal  van  dolgunk.  Ez  az  elmúlt  évtizedek  egyik  legjelentősebb  
régészeti helyszínévé teszi a területet:” 
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A munkálatok  ellenére  a  helyszínnek alig  egy kis  részét  kutatták  át,  és  az  azt  
építők  kiléte  a  mai  napig  homályba  veszik.  Egyesek  szerint  a  konstrukció 
középpontjában  valamiféle  termékenységi  rítus  állhatott,  és  a  körök  közepén 
található két  oszlop a férfit  és  a  nőt szimbolizálja.  Nem meglepő hát,  ha  ez az 
útikönyvekbe már az került  be,  hogy ez a terület  lehetett  az  Édenkert,  ahol  az 
oszlopok Ádámot és Évát ábrázolják. Schmidt azonban részben szkeptikus maradt. 
Szerinte a hely a félnomád világ virágzásának utolsó példája, “amelyet a megjelenő  
földművelés  szép  lassan  elpusztított”. A  város  azonban  ma  is  közel  tökéletes 
állapotban van, ugyanis az építők annak elkészülte után nem sokkal betemették.

Az  persze  érdekes,  hogy  a  helyszínen  szinte  teljesen  hiányoznak  a  máshol 
megszokott neolitikus szimbólumok, és hogy a kör közepén álló szobrok teljesen 
nemtelenek.  Schmidt  szerint  ennek  az  az  oka,  hogy  talán  ez  lehet  a  világ 
legkorábbi istenábrázolása. "Nincs szájuk, szemük, és arcuk. De van karuk és kezük:  
ők  a  teremtők.  Szerintem  akik  létrehozták  őket,  az  összes  közül  a  legnagyobb  
kérdésre  keresték  a  választ:  mi  az  az  univerzum?  Miért  vagyunk  itt?"  Mivel  a 
kövekhez közel sem házak, sem sírok nyomai nem léteznek, a kutatók szerint az 
talán egy zarándokhely lehetett  a  200 kilométeres  körön belül  élő  közösségek 
számára. 

A helyszín igencsak érdekes régészeti szempontból is: innen nem messze tavaly 
egy  szokatlan,  a  valaha  talált  legrégibb  falfestmény  került  elő,  és  a  szakértők 
szerint lehetséges, hogy annak készítői is Göbekli Tepéből származnak. 
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Az egykori templomegyüttes rekonstrukciós modellje

Szeretettel  meghívunk  mindenkit  a  Berkano  Samhain  ünnepére.  Előadások  a 
Tradicionális  Wiccáról  és  határterületeiről,  beszélgetés,  nyílt  rituálé! 
Belépő 1500 Ft, amely 100%-ban a Boszorkánymúzeumot támogatja. 

Időpont: 2014. november 8, 15:00

Helyszín: Boszorkánybazár, Budapest VII. kerület, Alsóerdősor utca 13.
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