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A finnek pogány világa – 1. rész

Az ősi finnek felfogása a világegyetemről többrétegű. Úgy képzelték el, hogy a világ 
egy lapos korong, melyre az ég kupolája ráborul. Ezt a kupolát „az ég fedőjének” 
nevezték  el  (Taivaankansi),  az  éjszakai  égboltot  pedig  „fényes  fedőnek”  hívták 
(Kirjokansi). Az égkupola közepén, ahol az Égisten uralkodik, áll a hatalmas pózna, 
a  világtengely  avagy  axis  mundi,  mely  a  kupolát  tartja.   Ez  a  világtengely 
kapcsolódik a Sarkcsillaghoz, melynek neve Taivaannaula (nevezték „szög-csillag”-
nak  vagy  „égi  szög”-nek  is),  és  ez  a  kapcsolódás  teszi  lehetővé,  hogy  a  pózna 
foroghasson  a  tengelye  körül.  Időnként  ezt  az  világtengelyt  Világfaként  is 
említették, a „Nagy Tölgy”-ként, máskor világhegyként. 

Az ősi finn kozmológia gyökerei megtalálhatóak a proto-uráli mítoszokban, melyek 
igen  érdekes  rekonstrukcióját  V.  V.  Napolkikh  végezte  el.  Véleménye  szerint  a 
proto-uráli világkép a valóság három rétegét foglalja magába; így alsó, középső és 
felső világot különböztettek meg. A felső világ az égben található, s egyúttal délen. 
A hatalmas Világtölgy (más, proto-uráli népeknél Világnyír) is itt áll. A fa gyökerei 
alól tiszta vizű forrás buggyan fel,  innen erednek a világfolyam. A fa és a forrás 
mellett terül el egy meleg vízű tó, avagy „az élet tengere”, ahol a vízi madarak és az 
emberi lelkek megújhodnak. A finn népi hit szerint ez a felső világ meleg és fényes, 
neve Lintukoto („madarak otthona”), és az élet tengere kellemes, meleg víz, mely 
körbefogja a Lintukoto világot. Ezen felső világot egy idős asszony uralja, ki minden 
élet ura,  a gyermekszületések,  az anyaság és a vízi madarak védnöke. Ő küldi a 
lelkeket vissza a földre,  és  ő az istenek anyja.  Azonos lehet Iro-val,  a  misztikus 
szűzzel, aki a három isteni fivérnek életet adott az idők kezdetén.
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Az uráli hitvilág szerint a költöző vízimadarak az istenek üzenetvivői, kik a felső 
világból szállnak alá. Ezek a madarak a Tejúton keresztül utaznak a világok között,  
melynek finn  neve  Linnunrata  („A  madarak útja”).  A  sarki  búvárok,  a  ludak és 
időnként a hattyúk is arról ismertek, hogy elviszik magukkal az emberi lelkeket a 
túlvilágra. A Tejútat úgy képzelték el, mint a világ folyóinak égi változatát; összeköti 
a felső világot a középső és alsó szférákkal. 

A középső világon túl, északon fekszik az alsó világ. A világfolyam itt fagyos, jeges 
óceánba torkoll, melynek neve Sarajas; az óceán közepén pedig található a sötét  és 
hideg „Pohjola” („az Északi Hely”). Feltehetőleg a Sarajast azonosították az Északi-
tengerrel; ebbe az óceánba számos folyó torkollik, s úgy tartják, a Pohjola kapui 
mellett északi fények ragyognak.

A  Pohjola  tehát  északon,  a  föld  mélyében található.  Némely  fennmaradt  népdal 
szerint a Pohjolából a világfolyam egy széles, feneketlen szakadékba ömlik és végül 
eléri a holtak honát.

A  finn  néphitben a  holtak  birodalmának neve  Manala  vagy Tuonela,  szintén  az 
északi, hideg óceán közepén található; egyes mítoszokból néha úgy tűnik, mintha a 
Pohjola  és  az  alvilág  egy  és  ugyanaz  lenne.  Amikor  a  finn  gyógyító,  a   tietäjä 
transzba esik,  a  lelke  az  alvilágba utazik,  hogy információt  gyűjtsön az  elhunyt 
legendás bölcsek lelkeitől.  Úgy tartják,  ilyenkor a  tietäjä egy résen át zuhan le, 
melynek finn neve „lovi”. A „lovi” feltehetőleg szinonimája Louhinak, aki a Pohjola 
úrnője.  Amennyiben ez így van, akkor mind a „lovi”,  mind „Louhi” jelentése egy 
hasadék a földben, mely bejáratként használható a holtak birodalmába. 

Néhány finn népdal szerint a világhegy is a Pohjolából nő ki, és felér egészen az ég 
kupolájáig, ahol a Sarkcsillagban végződik. Ennek a világhegynek a neve „Kőhegy” 
vagy  „Fájdalomhegy”;  ez  utóbbi  elnevezés  valószínűleg  onnan  származik,  hogy 
bizonyos finn gyógyító varázslatokban ide száműzik a fájdalmat a betegből. A hegy 
tehát  a  holtak  földjén  emelkedik,  s  egy  olyan  helyet  szimbolizál,  hol  minden 
fájdalom  és  szenvedés  eltűnik.  A  világhegy  motívum  számos  nemzet 
kozmogóniájában jól ismert.
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A finn hit szerint az alvilágban minden fordított az emberek világához képest. A bal 
jobbra van, a fenn lefelé, és így tovább. A világfolyam itt visszafordul és „Tuonen 
joki”-vá válik, a holtak földjének folyójává. Ebben a formájában északról dél felé 
folyik, majd felfelé ismét a felső világba. Az égben visszatér a forráshoz a nyírfa 
gyökereinél.  Innen  ismét  lefelé  kezd  folyni,  mint  világfolyam.  Ez  az  élet  örök 
ciklusa.

A Tuonela hattyúja

Folytatása következik.

Meditációs technikák 2. rész – A Tattwa-kártyák
Az elemek megismerése

A tattwák rövid története

Az eredeti Tattwa-rendszert az indiai Kapila fejlesztette ki Sankhya filozófiájának 
részeként. Ez nagyjából i. e. 700 körül történt, de a gyökerek i. e. 2000 környékére 
nyúlnak vissza. Kapila Sankhya filozófiája öt alapvető Tattwikus formára osztja az 
univerzumot, amelyek 25 tattwává válnak, ahogyan kapcsolatba lépnek egymással.

Maga a Tattwa szó két  tagból  tevődik össze:  a „Tat” (ami azt  jelenti:  „az”)  és  a 
„Tvam”  (jelentése:  „olyanság”).  Az  összetétel  alapvetően  azt  jelenti,  hogy 
„olyanság,”, „az, ami” bármilyen létező valódi lényege. Ez összecseng a hermetikus 
„mint  fent,  úgy  lent”  axiómájával,  ezen  keresztül  a  mikrokozmosz  és  a 
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makrokozmosz koncepcióival.

A  Hatha  jóga  iskola  és  a  Tattwikus  filozófia  az  öt  Tattwa  ciklikus  belélegzésen 
keresztül  felvett  energia  (Prana)  koncepciójában  talált  kapcsolódási  pontot.  Az 
Indiai  Tantra  buddhista  szövegei  a  7  csakra  és  az  öt  Tattwa  közötti 
összefüggésekről ír.

H.P.  Blavatsky Teozófiai  Társasága,  (Aydar,  India székhellyel)  a Tattwákról  szóló 
tudásuk  nagy  részét  Rama  Prasad-tól  szerezték,  aki  akkoriban  a  Hatha  jóga 
iskolában tanított Tattwikus filozófiát.  A teozófusok kombinálták ezt a tudást az 
Ezoterikus Buddhista Tradícióval, valamint hozzáadtak két további tattwát (Adi és 
Anupadaka), így a hét csakrával párosíthatták őket. 

Az  Arany  Hajnal  Hermetikus  Rendje  (Hermetic  Order  of  the  Golden  Down)  a 
teozófikus  tattwa-rendszert  vette  át  azzal  a  különbséggel,  hogy  a  hatodik  és 
hetedik,  később  hozzáadott  tattwát  elhagyta,  így  a  Kapila-féle  Sankhya  Tattwa 
rendszer 25 „elemes” változatát ismerve el.

A Golden Down rendszere az 5 tattwa és a nyugati tanítások négy elsődleges eleme 
és a kvintesszencia között (föld, víz, levegő, tűz + éter) von párhuzamot. 

Tattwa Szimbólum Elem

Akasha Fekete vesica piscis vagy tojás Szellem

Tejas Piros egyenlő oldalú háromszög Tűz

Vayu Kék kör Levegő

Apas Lila félkör vagy ezüst félhold Víz

Prithvi Sárga négyzet Föld

A tattwa-kártyák
Maguk a kártyák bármilyen méretűek lehetnek.  Általában a  méretük egy tarot-
kártyához  hasonló,  de  téglalap  helyett  négyszög  alakúak.  (Használhatunk  nagy 
változatokat  is  poszterként  a  falta  téve,  amennyiben  ennek  használatát 
könnyebbnek érezzük.)

Az alap készlet öt lapból áll, melyek az öt szimbólumot tartalmazzák, kártyánként 
egyet.

A bővebb készlet 25 lapból áll, minden elem tisztán megjelenítve, valamint 4 olyan 
kártya (elemenként),  amely a másik 4 elemmel szerepel (az elem képe a másik 
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elem kicsinyített képét tartalmazza).

Általában ajánlott, hogy a saját kártyáinkat magunk készítsük el (mivel a készítés 
közben is energiát fordítunk a gyakorlatra,  és elkezdünk kapcsolatba kerülni az 
elemekkel).  (Ezt  megtehetjük  egyszerűen  a  szimbólumok  felfestésével  fehér 
kartonlapra,  vagy  színes  papírból  kivágott  alakzatok  felragasztásával).  Azonban 
amennyiben ezt  valami miatt  nem szeretnénk megtenni,  ki  is  nyomtathatjuk az 
interneten található több verzió közül a nekünk tetszőt.

Hogyan használjuk a kártyákat?
Az alábbi vizualizációs gyakorlat az Arany Hajnal Hermetikus Rendje (Heremetic 
Order  of  the  Golden  Down)  által  használt  gyakorlatok  és  információk  alapján 
készült. Emiatt a nyugati mágikus tradícióba illeszkedik, és nem feltétlenül helyes 
filozófiai vagy történeti szempontból, ha a tattwákról szóló eredeti keleti tanítások 
szemszögéből vizsgáljuk.

Általánosságban az asztrális  utazás,  asztrális  kivetítés kategóriájába sorolható a 
gyakorlat.

Vizualizációs gyakorlat
1. Keressünk egy csendes helyet, ahol senki nem zavar bennünket.
2. Üljünk kényelmesen, a kártyát helyezzük el egy kényelmes távolságra.
3. Nézzük kitartóan a kártyát a szimbólummal. Próbáljunk nem pislogni.
4. Lélegezzünk mélyen és ütemesen.
5. Engedjük, hogy a kép betöltse a tudatunkat. Merüljünk el a kártyán szereplő 
elem  energiájában.  Érezzük  át  azokat  a  minőségeket,  és  érzéseket,  amiket  az 
elemhez  társítanak.  Használhatunk  mantrát  is,  hogy  lefoglalja  a  tudatunkat  a 
vizualizációs gyakorlat alatt.
6. Folytassuk  ezt,  amíg  a  kép  szélén  halványan  meg  nem  jelenik  a 
komplementer  szín.  Ez  lehet  halvány  villogás,  vagy  akár  egyfajta  mélységérzet 
megjelenése.  Idővel  könnyen  ki  lehet  ezt  tapasztalni,  és  egyre  könnyebben  és 
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rövidebb idő alatt el lehet érni ezt az állapotot.
7. Tegyük félre a kártyák és csukjuk be a szemünket.
8. Engedjük, hogy a kép asztrális verziója élesen megjelenjen, szinte világítson 
a tudatunkban.
9. Képzeljük el, hogy a szimbólum egy portál, melyen keresztül átléphetünk az 
elem síkjára, vagy ha ez nehezen megy, lássuk a szimbólumot egy ajtón, melyen 
keresztül beléphetünk.
10. Haladjunk át a szimbolikus átjárón.
11. Az átjárón áthaladva figyeljük meg a környezetet, ami a szemünk elé tárul.

12. Hagyjunk  időt,  hogy  kialakuljon  a  táj.  Használjuk  az  összes  érzékünket, 
hogy befogadhassuk a látványt, hangokat, szagokat, ízeket és a dolgok tapintását.
13. Megidézhetünk  egy  vezetőt,  hogy  eligazítson  a  helyen.  Ezt  egyszerűen 
kérnünk kell, és a segítő megjelenik. Alternatívaként kérhetjük felsőbb énünket is, 
hogy vezessen.
14. Az,  hogy  mit  fedezel  fel,  és  hogyan  lépsz  kapcsolatba,  hogyan 
kommunikálsz, a te választásodtól függ.
15. Ha befejeztük a felfedezést, vizsgálódást, megtudtuk, amit akartunk, térjünk 
vissza az átjárón keresztül.
16. Figyelmünket  fordítsuk  újra  a  fizikai  világra,  kezdjük  az  ismerős  hangok 
befogadásával.
17. Vegyünk néhány mély lélegzetet és amikor készek vagyunk rá, nyissuk ki a 
szemünket.
18. Jegyezzünk  fel  minden  részletet  egy  naplóban.  Ez  hasznos  a  jártasság 
fejlesztéséhez,  a  hibák  kijavításához,  és  meglátások  rögzítéséhez,  melyek  a 
szimbólumokhoz és a bejárás közben történt eseményekhez kötődnek.
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Skarlát Asszonyok – 5. rész

A Kutya és a Teve

Anna  Catherine  Miller  nagyon  rövid  időre  játszott  fontosabb  szerepet  Crowley 
életében, és viszonylag keveset tudunk róla.

Holland származású, pennsylvániai bevándorló volt, akivel Crowley 1917-ben egy 
szingaléz étteremben találkozott New Yorkban, a 8. sugárúton. 

Crowleyt  az  egyiptomi  istenségre, 
Anubiszra  emlékeztette  a  nő,  és  ezért 
visszaemlékezéseiben  “A  Kutya”  néven 
emlegeti őt. Egy alkalommal azt írta róla, 
ő volt “az egyetlen a családjában, aki nem 
volt  őrült”.  Egy  ideig  együtt  éltek  egy 
közösen  bérelt  lakásban  a  Central  Park 
Westen,  közel  a  110.  utcához.  A  nő 
azonban  keményen  ivott,  s  mikor  nem 
volt  hajlandó  alkoholizmusától 
megszabadulni, Crowley elhagyta.

Az egyetlen komolyabb, mágikus munka, 
melyről a Kutyával kapcsolatban tudunk, 
pénzszerzés  érdekében  végzett 
rituálésorozat volt.

A  Kutya  mégis  fontos  szerepet  játszott  Crowley  életében,  mert  rajta  keresztül 
ismerte meg barátnőjét, Roddie Minort. Roddie 1884-ben született Georgiában, egy 
farmer  házaspár  harmadik  lányaként  a  négy  közül.  Miközben  a  Columbia 
Egyetemen  tanult,  1908.  telén  aktív  tagja  lett  a  New  York-i  szüfrazsett 
mozgalomnak. A radikális feminista aktivista, Bettina Borrman Wells a mozgalom 
hadnagyaként említi meg.

Amikor  a  rendőrség  visszautasította,  hogy  vasárnapi  demonstrációt  tartsanak, 
Roddie azt  mondta a riportereknek:  “Ha szükséges,  hogy elkerüljük a rendőrök 
zaklatását,  akkor  szerzünk  egy  holttestet  és  egy  koporsót,  vagy  valamelyikünk 
halottnak tetteti magát, és temetkezési menetként vonulunk fel.” Hogy elkerüljék a 
letartóztatást, másik hét nővel együtt csendes menetet szerveztek a Broadwaytől, 
melyhez végül kétezer nő csatlakozott. A felvonulás eredményeképp Roddie képe 
megjelent az újságokban a következő felirattal: “Ő az, aki szavazni akar.” Amikor 
Borrman Wells és társai elhagyták New Yorkot, hogy más városokban is terjesszék 
üzenetüket, Roddie-t bízták meg azzal, hogy a helyi főhadiszállást vezesse tovább.

1911-ben gyógyszerészként tette le doktori diplomáját, a következő évtől kezdve 
pedig  vegyészként  dolgozott  gyógyszerészek  számára.  Csatlakozott  az  Amerikai 
Gyógyszerész Szövetséghez, később alelnöknek nevezték ki.  Hamarosan azonban 
otthagyta orvosi labori munkáját és egy nagy parfümgyártó cég vegyésze lett.
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Mivel Crowley akkor találkozott vele, mikor életének egy meglehetősen száraz és 
kitikkadt korszakát élte, melyből a nő kormányozta ki őt, ezért Tevének nevezte el, 
bár Roddie eredetileg az Eve becenéven futott. Októberben már együtt éltek egy 
stúdiólakásban. 

Roddie nem volt különösebben szép nő. Magas termetű volt, szürke szemekkel és 
barna  hajjal,  ahogy  Crowley  leírta  őt,  egy  “fizikailag  pazar  állat”,  széles,  izmos 
vállakkal és férfias vonásokkal.

Új környezetében Crowley figyelmét ismét a Thelema törvényeinek megalkotása 
kötötte  le.  1918.  januárjában Crowley épp a  Liber  Aleph című írásán dolgozott, 
miközben  Roddie/Eve  egy  padlóra  helyezett  matracon  ópiumot  szívott.  A  nő 
egyszer  csak  arról  kezdett  beszélni,  hogy  önmagát  látja  gyertyatartóként 
tizenhárom  gyertyával.  Crowley  elmagyarázta  neki,  hogyan  kapott  üzeneteket 
eddigi Skarlát Asszonyain keresztül, és hogyan tette próbára ezeket az üzeneteket, 
majd  visszatért  munkájához.  Roddie  ekkor  azt  mondta,  most  tizenhárom 
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asszonynak érzi  magát,  kik  mindegyikét  külön becézgetik.  A  tizenhármas  szám 
semmit nem jelentett Crowley-nak, félvállról odavetette hát, hogy próbáljon meg 
ebből  valamiféle  üzenetet  szerezni.  Roddie  ekkor  egy  tojást  látott,  körülötte 
felhőket,  fákat,  hegyeket  és  vizet  –  a  négy  elemet.  Ekkor  pedig  a  látomásban 
előlépett  egy  teve.  Crowley  megperdült,  felidézve,  hogy  ezen  képek  a  Destivel 
folytatott munkájában is fontos szerepet játszottak. A teve természetesen Roddie-t 
jelentette.

A nő egy trónon ülő királyt is látott,  s amikor megkérdezte a nevét, a Ham szót 
kapta, melyet a mágus Khemként, Egyiptom ősi neveként értelmezett. A nő további 
részletek  után  tudakozódott  a  királytól,  de  válaszul  csak  annyit  kapott,  hogy 
“minden a tojásban van”. Ennek a mondatnak a jelentőségét Crowley csak sokkal 
később értette meg.

Crowley  és  barátnője  ezek  után  közösen  kísérletezett  tovább  a  következő 
hónapokban,  általában  hétvégeken.  A  látomásokban  megjelent  egy  szürke 
szakállas,  fekete  köpenyes  varázsló  is,  akinek  a  neve  Amalantrah  volt.  Crowley 
akkor vált bizonyossá a látomások hitelességét illetően, mikor a varázsló felfedte 
előtte  a  Baphomet  név  helyes  betűzését:  Bafomethr-ként  írva  számértéke 
megegyezik  Amalantrah  nevének  számértékével  (729),  nevének  jelentése  pedig 
Mithrasz Atya.
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A  látomások  intenzitásának  növelése  érdekében  anális  közösülést  és  hasist 
alkalmaztak.  A kísérletek közepette Amalantrah azt javasolta Crowley-nak, hogy 
változtassa  meg  a  To  Mega  Therion  mottót  héberre  anélkül,  hogy  annak 
számértéke  megváltozna.  Crowley  ezt  lehetetlennek  gondolta,  azonban  még 
ugyanazon  a  napon  egy  olvasója  a  The  International  újságban  korábban 
megjelentettett cikkének megválaszolta a kérdést; felfedte, hogy a Th + R + I + V + 
N betűzése a Therionnak épp 666-ot ad ki. Ugyanakkor az olvasó neve Samuel bar 
Aiwaz volt – Crowley megtudta tehát, hogy a korábban Aiwassként betűzött Szent 
Őrző  Angyalának  neve  egy  valós,  héber  név.  Levelére  válaszul  az  olvasó  azt  is 
felfedte,  hogy  a  név  helyesen  OIVZ-ként  írandó,  melynek  számértéke  93  –  a 
Thelema legfontosabb száma!

1918.  februárjában  és  márciusában 
három másik nő is segített az Amalantrah 
munkálatokban;  őket  Crowley  három 
skorpióként  nevezte,  kik  a  sivatagban 
útjába akadtak azon az ösvényen, melyen 
a  Teve  vezeti  őt.  Eva  Tanguay  (1878  – 
1947) ünnepelt  amerikai  sztárszínésznő, 
Marie Lavrov (1891 - ?) orosz emigráns és 
Dorothy A. Troxel (1896 – 1986) amerikai 
zenész  volt  a  három  asszony  neve. 
Közülük  Marie  vált  a  legfontosabbá 
Crowley számára; új Skarlát Asszonyának 
nevezte ki és az Olun mágikus nevet adta 
a  nőnek.  Bár  egyszerre  vitte  ágyba 
Roddie-t  és  Marie-t,  hogy  mágikus 
szexuális rítus során kigyógyítsa az orosz 
asszonyt  bűntudat  komplexusából 
(Roddie-t  pedig  féltékenységéből),  Olun 
hamarosan kilépett az életükből.

A  munkálatok  tovább  folytatódtak, 
egészen júniusig, mikor is Crowley megelégedvén azzal, hogy megépítették Jupiter 
Templomát, sikeresnek és befejezettnek nyilvánította őket.

Augusztusban  kapcsolatuk  véget  ért.  Bár  Crowley  azt  állította,  hogy 
egyenrangúként kezelte és tiszteletben tartotta Roddie-t, a szüfrazsett úgy érezte, 
háttérbe szorítja és lenézi őt. Udvariasan megbeszélték a dolgot, majd nyugodtan 
búcsút intettek egymásnak.

Ismeretségüket  továbbra  is  fenntartották  egy  darabig,  Roddie  szerepet  játszott 
később  a  következő  Skarlát  Asszony,  Leah  Hirsig  kiválasztásában  is;  később 
azonban már sehol nem kerül említésre, feltehetőleg,  amikor Crowley visszatért 
Európába, elvesztették a kapcsolatot.

Roddie  később  férjhez  ment,  feltehetőleg  egy  Louis  Zimm  nevű  szobrászhoz. 
Később,  immár  középkorúan,  ismét  megházasodott,  egy  bizonyos  Robert  Lee 
Warwick  vette  feleségül.  Gyermekei  feltehetőleg  egyik  házasságából  sem 
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születettek.  Férje  hamarabb ment  el,  mint  ő,  a  megözvegyült  Roddie  1979-ben 
hunyt el hosszú betegség után.

Folytatása következik.

Lady Sheba és az amerikai neoWicca mozgalom

„Lady  Sheba”  Jessie  Bell  néven  született 
Kentucky hegyei között 1920. július 18-án. Ő 
maga  azt  vallotta,  családja  hét  generáción 
keresztül gyakorolta a boszorkányságot, és ő 
maga is sokat örökölt pszichikus képességeik 
közül.  Amikor  nagyjából  hat  éves  lehetett, 
nagyanyja  vezette  be  őt  a 
boszorkánytudományok  rejtelmeibe,  először 
gyermekmesék  formájában  –  a  kislányt 
különösen lenyűgözték az ír leprechaunokról 
és  az aprónépről  szóló  történetek.  Szokásuk 
volt együtt kitenni tejet a tündéreknek az ajtó 
mellé.

Amint egyre nagyobb lett, fokozatosan ébredt 
rá arra,  hogy más, mint a többi ember.  Saját 
bevallása  szerint  „a  hatalom  kezével 
született”,  vagyis  érintésével  képes  volt 
megvédelmezni  az  embereket  mindenféle 
ártó  hatástól.  Jobb  kezének  tenyere  olyan 

szimbólumokkal volt tele, mondotta, melyet csak a látók képesek észrevenni. Jobb 
kezén egy hatalmas, vörös rubinnal ellátott gyűrűt viselt talizmánként. Erről azt 
mondta,  a  gonosz  erőket  távol  tartja  tőle,  és  jó  szerencsét  hoz  neki.  A  kőben 
látomásokat  is  látott,  sőt  néha  másoknak  is  közvetített  képeket  a  rubin, 
megérinteni azonban nem engedte senkinek.

Lady Sheba azt állította, hogy a harmincas évek végén kapott beavatást egy helyi 
covenbe, ekkor vette fel mágikus nevét. A Sheba nevet állítása szerint szintén már 
gyermekkora  óta  használta;  egy  korábbi  életben  volt  ez  a  neve,  amit  Észak-
Írországban vagy Skóciában töltött. 

Ideje megoszlott a boszorkányság és a család között – ő és férje nyolc gyermeket 
(négy lányt és négy fiút) nevelt fel. Az ötvenes években a család Michigan államba 
költözött,  Lady  Sheba  pedig  megalapította  saját  tradícióját,  melynek  neve  az 
American Order of the Brotherhood of Wicca (A Wicca Testvériségének Amerikai 
Rendje) volt, s melynek főpapnője lett. A tradíció érdekes eklektikus egyvelege volt 
Lady  Sheba  kelta  mitológia  iránt  érzett  vonzalmának  és  az  őshonos  indián,  
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sámánisztikus  hagyománynak.  Rituáléiban  Gardner  hagyományait  próbálta  meg 
követni, de a ceremóniákat nem skyclad, hanem ruhába öltözve tartották.

Amikor  több  covent  is  megalapított,  Lady  Sheba 
Boszorkánykirálynőnek  nevezte  ki  magát.  A 
csoportok egész Amerikában megjelentek, néhány 
közöttük  Európában  is  felbukkant.  Kiadta  első 
könyvét  Mágikus Grimoire néven, mely különböző 
varázsigéket  és  bűbájokat  tartalmazott,  melyek 
állítása szerint családi hagyományként öröklődtek 
rá.  Második  könyve,  Árnyak  Könyve néven  nagy 
vihart  kavart  a  korabeli  Wiccák  körében,  azzal 
vádolták meg, hogy elárulta a Wicca hagyományait 
és  kiadta  az  esküvel  őrzött  titkokat.  Lady  Sheba 
azzal védekezett, hogy az Istennő maga bízta meg 
őt ezzel a küldetéssel.

1971-ben  Lady  Sheba  beavatta  Carl  „Llewellyn” 
Weschkét, aki hamarosan maga is főpappá vált, és 

saját  covent  alapított.  Ugyanabban  az  évben  találkozott  Sandra  Heggummal,  a 
Kelta-Wicca tradíció egy másik főpapnőjével, kivel nagy nyilvánosság előtt tartott 
Wicca  kézfogót.  Az  Árnyak  Könyve  első  megjelenését  követően  Lady  Sheba 
rendszeresen látogatta  Weschkét  és  feleségét,  sőt,  még vendégelőadóként  fel  is  
lépett  Minneapolisban  tartott  és  Weschke  által  szponzorált  éves  Gnosztikon 
fesztiválokon.

1971.  augusztus  13-án  Lady 
Sheba  beregisztrálta   az 
American  Order  of  the  
Brotherhood  of  Wicca  
szervezetet  Michigan 
államban hivatalosan elismert 
vallásként.  1973-ban  az 
American  Order  of  the 
Brotherhood  of  Wicca 
covenjeinek  vezetői 
megalapították az Ikervárosok 
Területi  Tanácsa  nevű 
szervezetet,  melybe  minden 
egyéb  Wicca  tradíció 
képviselőit is meghívták. 

Lady Sheba és az Ikervárosok 
Területi Tanácsa ezután aktív 
szerepet játszott  a  Council  of  
American  Witches (Amerikai 
Boszorkányok  Tanácsa)  nevű 
szervezet  létrehozásában 
1973-ban,  mely  Weschke 
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vezetésével  alakult  meg.  Ők  adták  ki  az  elhíresült  „A  Wicca  Hit  Tizenhárom 
Alapelve”  című,  erőteljesen  vaskalaposnak  tartott  és  a  Wicca  hit  valódi  etikai 
értékeihez  még  köszönőviszonyban  sem lévő  nyilatkozatot,  mely  hatalmas  éket 
vert a Wicca európai irányzatai és az elamerikaisodott, sokak által sekélyesnek és 
felszínesnek tartott Wicca csoportok közé.

Lady Sheba és tevékenysége – különösen a hetvenes években – közvetlenül felelős 
a számos apró és magát „örökletesnek”, „tradicionálisnak” nevező amerikai Wicca 
csoport kialakulásáért. Raymond Buckland mellett az ő nevét említik a legtöbbet,  
mint  olyan  személyeket,  akik  elhiteltelenítették  a  Wicca  tanításait.  A  hetvenes 
éveket manapság szokás a „Witch War” („Boszorkányháború”) éveinek is nevezni,  
amikor e sok új és Gardner eredeti törekvéseivel semmilyen kapcsolatot felmutatni 
nem tudó csoport egymással versengve próbálta bebizonyítani, melyikük irányzata 
eredetibb és értékesebb. 

Lady  Sheba  kinevezte  magát  „Amerikai 
Boszorkánykirálynőnek”.  Boszorkánykirálynősége 
alkalmából  speciális  nyakláncot  kezdett  viselni, 
melynek a  „Holdistennő” nevet  adta;  azt  állította, 
hogy ennek a nyakláncnak mindenkori örököse,  a 
Királynő, Arthur király napjai óta Camelot örököse 
és  vérvonaluk  letéteményese.  Lady  Sheba  azt  a 
legendát  is  kitalálta  a  nyakláncról,  hogy  ha  ál-
Királynő viseli, a nyakék megfojtja azt. Lady Sheba 
szerint: „a Bölcsek egész világának joga van tudnia, 
hogy a nyaklánc még mindig velünk van,  ez a Mi 
Kegyes  Istennőnk  Szent  Talizmánja, 
Fennhatóságunk Jelvénye.”

Később Lady Sheba irányzata egyre több befolyást 
vesztett; a nyolcvanas évek végére már alig néhány 
coven  maradt  fenn.  Maga  Lady  Sheba  is 
visszavonult  a  nyilvánosságtól,  és  sokáig  nem 
hallatott  magáról,  míg  Weschke  elhatározta,  hogy 
„milleniumi  kiadást”  készít  Lady  Sheba  korábban 

kiadott  Árnyak Könyvéjéből,  így jelent meg 2001.  júniusában a  The Grimoire of  
Lady Sheba.

Lady  Sheba  2002.  március  20-án  halt  meg,  és  végső  kívánsága  az  volt,  hogy 
hamvasszák el kézzel írott Árnyak Könyvéjével együtt, majd hamcait szórják szét a 
családi temető földjén Kentuckyban.
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A Floralia ünnepe

A római vallásban Flóra a virágoknak, virágzásnak, a természetnek szentelt istennő 
volt.  Ő  személyesítette  meg  a  tavaszt,  az  újjászületést,  a  termékenységet,  az  új 
termést.  Hozzá  kapcsolódik  a  Florália,  a  megújulás  ünnepe,  amely  eredetileg  a 
rómaiak egyik legnagyobb, évente megrendezésre kerülő örömnapja volt.  

Flóra  kultuszát  a  rómaiak  nem  a  görögöktől  vették  át,  hanem  valószínűleg  a 
szabinoktól; a kultuszt állítólag Titus Tatius király vezette be,  nem sokkal Róma 
alapítását követően, a legenda szerint Sibylla könyveinek sugalmazására. Országos 
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válság  idején  a  rómaiak  az  úgynevezett  Sibylla-könyvek  jóslatgyűjteményéhez 
folyamodtak tanácsért,  amelyet - legalábbis úgy tartották -  a cumaei barlangban 
lakó  jósnő,  Sibylla  írt  az  ősidőkben.  Sibyllát  évszázadokon  át  az  isteni  akarat 
közvetítőjeként tartották számon a rómaiak. 

Numa Pompilius, aki i e. 715-672 között uralkodott, külön papot, a Flamen Floralist  
rendelte  a  tiszteletére.  Flora  ősi  temploma  eredetileg  a  legendás  Quirinalison, 
Róma egyik halmán állt, azon, amelyen a királyi palota emelkedett.  I.  e. 238-ban 
azonban  újabb  szent  hely  épült  a  tiszteletére  a  Circus  Maximus  közelében.  
Festményeken és szobrokon általában virágokkal övezve ábrázolták. 

Flóra  eredetileg  nem  volt 
kivételesen jelentős istennő, 
csupán  egyike  a  jó  néhány, 
termékenységet  képviselő 
istennőknek,  aki  különösen 
a  tavasz  érkeztével  kapta 
meg  az  őt  megillető 
figyelmet.  Különösen 
tisztelték  Florát  az  ifjúság 
körében:  a  hellenisztikus 
korban némelykor a szépség 
és  a  szerelem  istennőjével, 
Aphroditéval  azonosították. 
Nagyobb  jelentőségre 
areneszánsz-korabeli  neo-
pogány irányzat megújulása 
nyomán  tett  szert  a  kor 
humanistái között. 

Flóra  férjének  Zephyrost, 
római  nevén  Favoniust 
mondták,  a  nyugati  szél 
istenét,  de  tekinthették 
Faunus  isten,  az  erdők-
mezők  ura  párjának  is. 
Zephyros és Flóra nemzették 
a kerteket és a tavsz virágait. 
Gyakran  tisztelték  együtt 
Ceresszel  és  Tellusszal  a 
termőföld 
termékenységének 
biztosítása érdekében. Ovidius Khloris görög nimfával azonosította. 

A Floralia Flóra istennő szent ünnepe volt, mely április 28-án kezdődött, és az évek 
során  több  nappal  bővülve  végül  május  3-ig  tartott.  A  fesztivál  eredetének 
időpontját ie. 238-ra szokták tenni, amikor is nagy szárazság sújtotta Rómát. Ennek 
a természeti csapásnak a véget vetése érdekében rendelték el először a Floralia 
megtartását,  és  egy új  templomot is  építettek az istennőnek,  amit  április  28-án 
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szenteltek fel. Az ünnep ie. 173-tól évente megrendezésre került.

A  vidám,  tarka  ünnepség  az  élet  ciklusának  megújulását  szimbolizálta.  Az  első 
napon hagyományosan áldozatot  mutattak be az istennőnek,  virágokat  helyezve 
oltárára.  A vidám kedvű polgárok tarkabarka virágfüzérrel  fölékesítve táncoltak, 
otthonukban az asztalokat és a bútorokat virággal díszítették. A római Persius arról 
számol be,  hogy ezen a napon parlagi  bükkönyt,  babot és csillagfürtöt  dobtak a 
tömeg közé, a jó termés, sokasodás szimbólumaként.  

Az  egész  ünnepet  szabadosság  és  orgiasztikus  hangulat  járta  át.  A  hagyomány 
szerint  az  ünnepség  első  öt  napján  az  aedilis  curulis  (a  nyilvános  játékok 
megszervezésére  ügyelő  főtisztviselő,  kezdetben  csak  a  patríciusok  közül 
választották)  felügyelete  alatt  a  színházakban  az  erkölcstelenség  határát  súroló 
mimusokat, vagyis szicíliai eredetű bohózatokat adtak elő. A valóságos színészek 
nélküli színielőadásokat olyan műkedvelő félvilági  hölgyek rendezték,  akik adott 
jelre ledobták magukról ruháikat, és meztelenül táncoltak.

Az ünnepi programok részeként - valószínűleg az állatviadalok paródiájaképpen - 
kecskék és nyulak mókás párharca zajlott a cirkuszban -ezeknek az állatoknak a 
közhiedelem  erotikus  jelentőséget  tulajdonított.  Az  utolsó  napon  a  rómaiak 
levadászták az állatokat. A játékok alatt borsót és lencsét szórtak szét a szegények 
között, illetve ingyenebédre szóló meghívókat osztogattak. 
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A varázslatos rózsa

Réges régen a rózsa a hallgatás, a 
titkok  megőrzőjének  a  jelképe 
volt. Ha valaki fehér rózsát tűzött 
ki a ruhájára, azt jelentette, hogy 
titkos  találkára  igyekszik,  ha  az 
összegyűlt  társaság  rózsát 
helyezett  az  asztalra,  azt 
jelentette,  hogy  amiről 
beszélnek, örökre titok marad.

A  rózsa  őstörténete  csaknem 
egyidős az emberi  civilizációval, 
több millió évre vezethető vissza. 
Telt  virágú  fajtáik  az  ókori 
egyiptomi,  majd görög és római 
kertekben  éppúgy  ott  voltak, 
mint  a  kínai  palota-,  vagy  az 
indiai  maharadzsakertekben. 
Találtak  már  32  millió  éves 
geológiai  maradványok  között 
rózsát is.

Egy  legenda  szerint  a  rózsa  a 
Paradicsomban  még  sima  szárú 
virág volt, csak azután növesztett 
tüskéket,  miután  Ádám  és  Éva 
kiűzetett  a  Paradicsomból.  Egy 
másik  monda  szerint  Cupidó 

lőtte bele véletlenül nyilát egy rózsabokorba, mire az megtüskésedett.

Az  ókorban  a  rózsa  a  bizalom  szimbóluma  volt,  ha  tárgyaltak, 
rózsafüzérekkel díszítették a falakat. Innen ered a  sub rosa latin kifejezés, vagyis 
„rózsa alatt intézik az ügyet”, ami annyit tesz: bizalmasan kezelik.

A  rózsakultusz  első  jeleit,  a  rózsák  változatos  kultikus  felhasználását,  a  görög 
szerzők  szövegei  mutatják.  A  vallási,  az  állami  és  a  családi  ünnepekkel,  a 
házasságkötéssel vagy a temetkezéssekkel és a lakomákkal is kapcsolatba kerül a 
rózsa.  Mindenek  előtt,  mert  a  szerelem  istennő  Aphrodité,  az  alvilágistennő 
Perszephoné  és  Dionüszosz  történeteinek  állandó  szereplője.  A  görögök 
rózsaszeretete  a  rómaiaknál  szenvedéllyé  változott.  A  római  mitológiákban  is 
szimbolikus szerephez jutó rózsák a szépséggel, a fiatalsággal, a termékenységgel, 
az élettel való szoros kapcsolatra utalnak. A növényi díszek az istenek tiszteletére 
szolgálnak. 

Az ókori Rómában használták az ünnepségeken díszítésre, az ifjú házasok fejére 
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helyezték, fürdővizükbe tették, szépítőszerekhez és másnaposság ellen használták.

A rózsát évezredek óta ismerik és termesztik, már a legkorábbi írásos feljegyzések 
is  megemlítik.  Az  ókori  Közel-Kelet  birodalmai,  az  egyiptomiak,  a  görögök és  a 
rómaiak egyaránt igen kedvelték. Érdekes, hogy a kereszténység első századaiban 
pogány  kultusza  miatt  termesztését  tiltották,  később  viszont  a  kolostorkertek 
becses  virága,  egyben  gyógynövény,  illatszer,  egyházi  szimbólum  és  legendák 
tárgya  lett.  Később,  a  középkorban,  Mohamed  kedvenc  virágjából  rózsaolajat 
pároltak a törökök, bolgárok.

Kelet-Indiában  már  a 
legrégibb  idő  óta  ott 
találjuk  a  rózsát  s  minden 
jel  arra  vall,  hogy  nagy 
becsben  tartották.  Mikor 
aztán a Perzsia felől terjedő 
iszlám  vallás  Indiában 
meghonosodott, 
szaporodnak a rózsakultusz 
nyomai.  A  rózsa  idővel  a 
hinduk  egyik  legkedvesebb 
virága  lett;  erről  az  a 
középkorbeli  szokásuk  is 
tanúskodik,  hogy  a 
szegényebb  alattvalók 
rózsával  adóztak 
királyaiknak,  kik 
hálószobájukat hintették be 
vele.

Franciaországban 
rózsapomádét készítettek, rózsafűzért morzsolgattak a jámbor szerzetesek. Míg a 
Távol-Kelet szubtrópusi-trópusi területein a folytonos növekedésű, folyton virágzó 
örökzöld  fajok  (Rosa  chinensis,  R.  odorata),  a  Közel-Keleten,  később  pedig 
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Európában az edzettebb, lombhullató, egyszer, de igen gazdagon virágzó, erősen 
illatos  fajok  (Rosa alba,  R.  foetida,  R.  damascena,  R.  centifolia)  telt  virágú  fajtái 
terjedtek el.

A perzsa dalokból megtudjuk, hogy 
Allah maga avatta a rózsát a virágok 
királynéjává.  Azelőtt  ugyanis  a 
gyönge lotosz uralkodott a virágok 
fölött.  E  növénynyel  azonban  nem 
voltak megelégedve a virágok, mert 
éjjel  rendkívül  álmos  és  bágyadt 
volt, a mi királyhoz nem illett. Azért 
más királyt kértek. Erre teremtette 
Allah  a  fehér  rózsát,  melyet  az 
egész  élő  természet  megcsudált. 
Legjobban  el  volt  ragadtatva  a 
fülemüle;  határtalan  örömben 
úszott,  sőt  szerelemre  is  gyulladt 
iránta s eszeveszetten röpködött  a 
rózsa-bokrok körül, nem vigyázva a 
sok tüskére, melyeket Allah a rózsa 
védelmére rendelt. Ezektől sebesült 
meg a fülemüle s boldog érzelmek 
közt  lehelte  ki  parányi  lelkét.  A 
fülemüle  vére  pirosra  festette  a 
rózsát, azóta piros a szine. 

A rózsa általában a szemérmesség, 
a szépség, a vágy, a szerelem, valamint az élet, a tejesség szimbóluma. Szirmainak 
száma  szerint  többfélét  jelenthet.  A  négyszirmú  rózsa  a  négy  elemből  álló 
kozmoszra  utal,  míg  az  ötszirmú  a  mikrokozmoszra,  a  hatszirmú  a 
makrokozmoszra. A zsidó hagyomány szerint az élet fájáról származik, és szirmai a 
természet végtelen változatosságának harmóniáját fejezik ki.

A középkorban Szűz Mária volt  a rosa mystica,  a  tövis  nélküli  rózsa.  Az a virág, 
amely megőrizte eredeti,  paradicsombeli,  ártatlan állapotát.  Mária a szeplőtelen 
fogantatás révén mentesül az eredendő bűn alól. Ezért gyakoriak a rózsakertben 
ülő, kezében rózsát tartó Mária ábrázolások. A vörös rózsa összefüggésbe került 
Krisztus sebeivel  is.  Az öt  vörös rózsa a keresztet  jelképezi  és  a  megváltásra,  a 
feltámadásra és a halhatatlanságra utal. 

A  rózsalegendák  népszerűségének  csúcsát  a  XII.  században  érték  el.  Az  egyik 
leghíresebb egy Josbert nevű szerzetesről szól, aki mindennap elmondta a Mária 
nevének betűivel kezdődő öt zsoltárt. 1156-ban Szent András napján a házfőnök 
észrevette,  hogy Josbert  imaidőben nincs a kápolnában a többiekkel.  Cellájához 
ment, hogy megkeresse, és holtan találta őt. Egy rózsa volt a szájában, füleiben és 
két szemében: egyet-egyet Mária öt betűiért. 

A rózsa mint építészeti szimbólum is ismert: gótikus templomokban fedezhetjük 
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fel a rózsaablakot (rozettát), melynek nyolc "szirma", a nyolcágú csillag a Magna 
Mater, a Nagy Istenanya szimbóluma volt. 

Orvosi  szempontból  is  megbecsülték  a  rózsát,  s  azonkívül  tévhit  és  babona  is 
fűződött  hozzá.  Orvosi  szempontból  hűsítő  hatásúnak  tartották;  Theoprastus, 
Dioscorides, Galenus és mások iratai részletesen és bőven foglalkoznak a rózsával 
mint orvosszerrel.

Többek  közt  a  rózsa 
harmatját  gondosan 
összegyűjtötték  és 
szemgyulladás  ellen 
használták. Fontosabb volt az 
úgynevezett  királynedv  vagy 
rózsaméz, ami nem más, mint 
a  rózsa  kisajtolt  és  szirup 
sűrűségre  főtt  nedve.  Ezt 
orvosságul is használták.

A rózsa szirmait veszett kutya 
harapása ellen is használták, a 
mely  gyógyítás  már 
Hippocrates  óta  ismeretes  s 
rendszerint  az  istenek 
utasításai  szerint  történt. 
Plinius is megemlékszik ilyen 
esetről,  így  szólván: 
"Régebben  a  veszett  kutya 
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harapása ellen nem volt orvosság. Néhány évvel azelőtt azonban Spanyolországban 
egy,  a  testőrséghez  tartozó  katonának  édes  anyja  azt  álmodta,  hogy  egy  vad 
rózsának (cynorrhodon) virágát, mely előző napon neki egy bokorban kellemesen 
feltünt, avval az üzenettel küldte a fiának, hogy belőle igyék. Ezt megírta az anya a 
fiának, a kit történetesen ugyanakkor veszett kutya harapott meg s a ki a harapás 
hatását  már  kezdte  érezni.  Az  édes  anya  levelében  megkérte  hát,  hogy  csak 
hallgasson az isteni intelemre. A fiú követte a tanácsot s megmenekült. Attól fogva  
mindenki használta ezt az orvosságot."

Más csudadolgokat is művelt a rózsa, mint orvosság: a dicső  Aspasia, az ókornak e 
híres  szépsége,  a  rózsa  segítségével  gyógyult  meg.  Gyermekkora  óta  az  arcán 
kinövése volt, a mely roppant elcsúfította. E dolgot egy alkalommal annyira szívére 
vette,  hogy  bánatában  ételt  sem  akart  magához  venni.  Ekkor  álmában  galamb, 
Aphrodite  szent  madara  jelent  meg  neki,  s  megparancsolta,  hogy  Aphrodite 
szobráról  vegye  le  az  elhervadt  rózsakoszorúkat,  morzsolja  szét  a  szirmokat  s 
kösse be velük az arcát. Aspasia engedelmeskedett a parancsnak, kinövése eltünt s 
Görögország legszebb nője lett. 
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------------------------------------------------------------------------------
Impresszum

Az  Árnyak  újság  a  Berkano  Wicca  Tradíció magazinja,  1998.  óta  létezik. 
Elsősorban olyan útkeresőknek szól, akik értik és részesei a Nagy Misztériumnak; 
de arra törekszünk, hogy írásai érthetőek legyenek azok számára is, akik még csak 
most indulnak el az úton.

A magazin teljes mértékben támogatja a Berkano Tradíció célkitűzéseit:
- elérhetővé tenni a tradicionális Wicca vallást minden érdeklődő számára;
- hiteles és pontos tájékoztatást ani a Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkeresőnek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai 
megegyeznek a mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyetértő és együttműködni kívánó egyéneket és 
coveneket, és fejlődésükhöz minden segítséget megadni.

http://berkano.hu
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