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Egzotikus kultúrák spiritualitása - 
A tradicionális maori vallás - ng  karakia a te M oriā ā

1. rész: Istenek és papok

Ngā atua – Az istenek
A  Māori  vallás  középpontjában  az  atua-k,  vagyis  az  istenek  állnak.  A  Māori 
hitrendszerben a természetes és a természetfölötti világ egy és ugyanaz -nem volt 
külön szó a  Māori nyelvben a vallásra. A „whakapono” kifejezést használták arra a 
vallásra, amit a misszionáriusok mutattak be nekik. A szó jelentése ezen kívül hit  
és bizalom.

Te Kore – Káosz
A teremtéstörténetek általában a Káosszal vagy ürességgel (Te Kore) kezdődnek, 
majd az Éjszakával (Te Pō), aztán a Fény világával (Te Ao Mārama) folytatódnak. Ez 
a folyamat eonokon keresztül tart. Számos állomása lett feljegyezve a Te Kore – Te 
Pō – Te Ao Mārama körforgásának számos whakapapa-ban (kb. teremtésmítosz), 
mindegyik az előtte lévőből születve. Ezek a sorozatok váltakozhatnak a különböző 
törzsek elbeszéléseiben.

Rangi, Papa és gyermekeik
Az egyik jelentős teremtéstörténet Rangiról és Papáról szól. Ranginui (ég apa) és 
Papatūānuku (föld anya) örök ölelésbe volt zárva. Gyermekeik, az elemi istenek 
csapdába  estek  kettejük  között  az  örök  sötétségben,  így  elhatározták,  hogy 
megpróbálják  szüleiket  szétválasztani.  A  gyermekek  (Tāwhirimātea  kivételével) 
mindannyian próbálkoztak, és el is buktak. Azután Tāne a lábai segítségével eltolta 
az eget a földtől.

Tāwhirimātea  a  szél  istenévé  vált,   Tāne  az  erdők istenévé,  Tangaroa  a  tenger 
istenévé,  Rongo a feldolgozott élelmiszerek istenévé és Haumia a feldolgozatlan 
élelmiszerek istenévé.

Rajtuk kívül jelentős istenek még a háború istenei, Maru, Uneku és Kahukura.
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Az istenek és a whakapapa
A  Māorik  hagyományában  minden  élőlény  összeköttetésben  áll  egymással  a 
whakapapa-n keresztül.  Tāne, az erdők istene formálta az első nőt, Hineahoune-t a 
földből, majd feleségül vette. Ők lettek az emberek ősei.

Egy másik tradíció szerint egy másik isten, Tiki az, akitől az emberek erednek. A 
whakapapa-n  keresztül  állnak  kapcsolatban  egymással  az  emberek,  madarak, 
halak, fák és a természeti jelenségek.

Io – a főisten
Io köré csoportosulva sok vita keletkezett arról, hogy vajon van-e főisten a Māori 
hagyományban. Io-nak számtalan neve van, ezek közé tartozik az Io-matua-kore – 
az „Io a szülők nélküli” is.

Azok, akik Io, mint egy nagyon korai „legfelsőbb lény” létezése mellett érvelnek, 
két Wairarapa pap által gyűjtött tradícióra hivatkoznak, melyek szerint már a korai 
hagyományokban is megjelent Io neve.

Az a tény, hogy a tudásnak/tanításoknak létezik egy magasabb és egy alacsonyabb 
formája, a Kauwaerunga (felső állkapocs) és Kauwaeraro (alsó állkapocs), szintén 
bizonyíték Io, mint a legfelsőbb lény koncepcióra. Csak bizonyos embereknek volt 
hozzáférése  a  Kauwaerunga-hoz,  míg  a  Kauwaeraro-t  mindenki  ismerte.  A  20.  
században Io elfogadottá vált, mint a Ngāti Kahungunu és Ngāpuhi tradíciók része.

Azok,  akik  szerint  Io  a  keresztény  istenkép  befolyása  miatt  került  a 
hagyományokba,  vitatják,  hogy  lenne  a  létére  bizonyíték  a  korai  Māori 
hagyományokban.

Egyéb természetfölötti lények
A természetfölötti lényeket a tipua névvel illetik. A Taniwha-k (őrző, védelmező) 
olyan tipua-k, akik a természetben élnek. Néha szörnyként, vagy sárkányként írják 
le őket, sokféle alakot vehetnek fel, és gyakran őrzőkként viselkednek.

A  kisebb  isteneket  is  a  tipua-k  közé  sorolják,  és  gyakran  engesztelik  ki  őket 
ágakból,  gallyakból  készült  kis  felajánlásokkal,  amikor  elhaladnak az  élőhelyeik 
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mellett.

Rākau és kōhatu tipua
Néha  bizonyos  fákat  és  köveket  az  elemüket  megtestesítő  természetfeletti 
entitásoknak véltek és tipuáknak neveztek. A Rākau tipuák (természetfeletti fák) 
és  kōhatu  tipuák  (természetfeletti  sziklák)  szintén  gyakran  kaptak  ág/gally 
felajánlásokat a mellettük elhaladó utazóktól.

A papok - Tohunga

Mi a tohunga?
A papok voltak tohunga-ként ismertek.  Māori kutató, Peter Buck szerint a szó a 
tohu szótőből ered,  ami vezetni,  irányítani jelentéssel  bír.  Ngāpuhi öreg,   Māori 
Mardsen szerint a tohu szótő egy másik jelentéséből, a jel, megnyilatkozásból, így 
kiválasztott vagy kijelölt egyént jelent.

A  tohunga  kifejezést  használták  ezen  kívül  olyan  személyre,  aki  egy  terület 
szakértője volt. A tetováláshoz (tā moko) értő például: tohunga tā moko. A vésés 
(whakairo) szakértője:  tohunga whakairo.  A pap:  tohunga ahurewa (áldott  hely 
szakértője).

Túlságosan „tapu” (kb. szent)
Néhány tohunga annyira „tapu” volt, hogy nem is etethették saját magukat (nem 
ehettek önerőből). Fabotokra helyezett étellel etették őket, és a vizet egy edényből 
csepegtették az ajkaikra.  Egyes  esetekben egy speciálisan erre  a  célra  készített 
tölcsér, a korere segítségével öntöttek vizet a szájukba. A tapu tohunga soha nem 
vágathatta le a haját. (A mellékelt képen egy gyermek látható, amint egy tohunga-t 
etet; 1863 környéke.)

Médiumok
Az atua-k (istenek) és a szellemek a tohunga-n keresztül tudtak kommunikálni, aki 
a médiumukként szolgált. A tohunga különböző hangokon beszélt, attól függően, 
hogy melyik isten beszélt rajta keresztül. Egy híres Ngāi Tūhoe tohunga neve Uhia 
volt, aki a  Hope-motu nevű szellem médiuma lett, aki új nevet adott neki: a „Te 
Rehu-o-Tainui”-t.
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Azt a személyt, akin keresztül egy isten beszélt waka atua-nak (isten edénye) vagy 
kauwaka-nak (médium) nevezték.

Matakite
A matakite olyan személy, aki információt tud megsejteni a jövőről, vagy a jelenből 
de távoli helyekről (divináció, jövendőmondás). Egy tohunga gyakran volt egyben 
matakite.

Példa egy ilyen esetre, amikor egyszer egy csoport harcos csatába indult, amikor 
Maru  isten  megjelent  a  tohunga-junak.  Utasítást  adott  a  csata  helyszínére 
vonatkozóan, így a csapat megnyerte a csatát, annak ellenére, hogy az ellenségük 
számbeli fölényben volt.

Az 1840-es évek közepén egy tohungát egy nagy társaság kísért, akik lándzsával 
halásztak a Rua-papaka sziget északi partjainál.  Amikor partot értek,  a tohunga 
elmondta  nekik,  hogy  egy  Nga-ropene  nevű  fiatal  lány  meghalt;  a  szelleme 
meglátogatta  őt,  tőle  tudja  ezt  az  információt.  A  lány fiatal  és  egészséges  volt,  
amikor a társaság utoljára látta, így nem hitték el a tohunga szavait. Mindazonáltal 
visszatérésük után szembesültek vele, hogy a fiatal lány valóban halott volt. 
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Mit csináltak a tohunga-k?
A  tohunga  feladata  volt  a  tikanga  (vámok)  kivetésének  betartatása.  A  tohunga 
vezette az embereket, és ő védelmezte őket a szellemek erejétől. Fizikai és szellemi 
betegségek gyógyítói voltak, és ők vezették a kertművelés, halászat, vadászat és 
hadakozás  megfelelő  rituáléit  is.  Felszentelték  az  újonnan  épült  házakat  és  az 
újonnan  készített  waka-kat  (kenukat),  és  szentséget  közvetítetek  a  temetési 
szertartásokon.

A ruahine-k (idős asszonyok) és a puhi-k (fiatal lányok) szintén szerepet kaptak a  
házak és a kenuk felszentelésénél.

Folytatása következik.

A “Vízgereblyézés” technikája

Az  úgynevezett 
“vízgereblyézés”  egy  ősi 
technika,  melyet  brit 
boszorkányok  használtak, 
hogy  feltöltsék  a  vizet 
divináció  vagy  különböző 
varázslatok előtt.

A  rítust  telihold  idején 
mutatták  be.  Szükséges  volt 
hozzá  egy  fémből  készült 
edény, ideálisan ezüsttál vagy 
ezüsttányér,  de  időnként 
réztálat  is  használtak,  vagy 
esetenként  kristálytálat.  A 
tálnak  félig  kellett  lennie 
vízzel,  a  legjobb  hozzá  a 
harmat,  vagy  valamely  szent 
kútból  vagy  forrásból 
merített  víz.  A  tálat 

kihelyezték egy olyan helyre, ahol a telihold fénysugarai szabadon érték a víz teljes 
felületét. Ilyenkor azt mondták, a holdsugarak “meggereblyézik” a vizet a tálban. 

Időnként a boszorkány a tál mellett ülve kezeivel hasonló mozdulatokat tett a víz  
felszíne felett, hogy segítse az energiák áramlását. Közben vizualizálta maga előtt, 
ahogy  a  hold  ezüst  fénye  feltölti  a  vizet  erővel.  Használtak  hozzá 
varázsmondókákat vagy mantrákat is, hogy növeljék az erőt. 
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Amikor a  víz  megfelelően feltöltődött  energiával,  lehetett  használni  divinációra, 
vagy akár belehelyezett kristályokat is fel lehettt tölteni a segítségével.

A finnek pogány világa – 2. rész
A kozmikus istenek

Az ősi finnek két különböző teremtésmítoszt is ismertek arról, hogyan teremtődött 
meg a földi világ. Az egyik, az úgynevezett „Föld – Búvár” mítosztípus széles körben 
elterjedt  Eurázsiában,  Észak-Amerikában,  s  melyet  az  ortodox  karéliaiak  is 
megőriztek.  A  mítosz  lényege,  hogy  egy  madár  alámerül  az  őstengerbe  és  a 
tengerfenékről felszínre hozza a földet. 

A másik mítosz szerint a világ akkor formálódott ki, mikor egy vízimadár lerakta 
tojását   Väinämöinen  térdeire,  ki  abban  az  időben  az  őstengeren  lebegett. 
Väinämöinen megmozdította a lábát, a tojás pedig összetört és létrejött belőle a 
világ. A tudósok általában úgy vélik, hogy ezt a mítoszt a balti-finn népek délebbi 
kultúráktól vették át valamikor a Vaskor során.
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Az idők hajnalán Iro,  a  szűz adott  életet  három isteni  testvérnek,  kiknek nevei 
Väinämöinen, Ilmarinen és Joukahainen voltak.  Väinämöinen volt a legidősebb és 
Joukahainen a  legfiatalabb.  Ezeket  a  fivéreket  emlegették  közösen a  „Kozmikus 
Istenek” néven, mivel azelőtt születtek, még mielőtt a világ kiformálódott volna, és 
ők alkottták meg az univerzumot olyan arculattal, ahogyan ma ismerjük azt.

Az isteni fivérek az őselemekhez kapcsolódnak. A legidősebb, Väinämöinen a vízzel  
párosítható.  A  finn  varázsigékben  és  népdalokban  a  vizet  a  „legidősebb  fivér” 
néven is említik. A vas volt a második a sorban a fivérek között, különösen, mikor a  
kovács  kohójában  keveredik  a  levegő  elemmel,  ezek  a  kovács  isten,  Ilmarinen 
elemei. A legfiatalabb testvér, ki elmésségéről ismert, a tűz, Joukahainen. Együtt a 
víz,  a  vas,  a  szél  és  a  tűz  tették  lehetővé  az  emberiség  számára,  hogy  jobb 
fegyvereket és eszközöket készítsenek, melyek lehetővé tették számukra a túlélést. 
Ezek  a  tárgyak  alkották  meg  a  civilizáció  bölcsőjét.  Épp  ezért  a  kozmikus 
istenségeket  nem  csak  a  természeti  elemek  urainak  tekintik,  de  a  kultúra 
védelmezőinek is.

Mint korábban említésre került,   Väinämöinen szorosan kapcsolódik a vízhez.  Ő 
teremti meg a világot mozdulataival, miközben az őstengeren lebeg, ő építi meg a 
legendás  csónakot,  és  számos  alkalommal  úszik  el  az  alvilágba  hal  vagy  vidra 
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alakjában.  Mikor  Väinämöinen el  kívánja hagyni az emberek világát,  csónakján 
hajózik tova. Továbbá,  Väinämöinen híres kanteléje (cimbalomszerű, ősi, finn népi 
hangszer)  csuka  állkapcsából  készült,  és  az  ősi  finnek  a  vízfelszín  bizonyos 
mintázatait  „  Väinämöinen Ösvénye”  néven emlegették.  Amikor  a víz  spirituális 
erejét kívánták megidézni,  mindig  Väinämöinent szólították.  Ezért a finn tudós, 
Kaarle Krohn úgy véli, hogy  Väinämöinen eredetileg vízisten lehetett.

Väinämöinen a világ első gyógyítója is, aki elutazik az alvilágba, hogy megszerezze 
a gyógyítás igéit, és énekével az egész világot elbájolja. Elmondhatjuk tehát, hogy 
Väinämöinen a víz, a legendák és mítoszok, a gyógyítók és költők istene.

Az égisten,  Ilmarinen hozta el  először a tüzet  az emberiségnek azzal,  hogy első 
villáma lesújtott az östenger felett. Ilmarinen és  Väinämöinen számos mítoszban 
jelenik  meg  együtt.   Väinämöinen  egyébként  szintén  szerepet  kap  a  tűz 
megismerésének legendájában, de nem ő a főszereplő.

Ilmarinen, más nevein Ilmari, Ilmaroinen, Ilmamo vagy Ilmamoinen uralja a levegő 
elemet: a felhőket, a villámlást, a mennydörgést, a szelet, a viharokat, az esőt és a 
hót. Ugyanakkor teremtő isten is, aki az égkupolát és a világoszlopot kovácsolta. 
Mikor elvégezte művét, felhelyezte a csillagokat az égi kupolára. Mint a tűz, a szél 
és az eső istene, ő a perjelégető földművesek védelmezője. Mint a szelek és viharok 
istene,  ő  segíti  a  tengerészeket  és  halászokat.  Mivel  hatalmas  bölcsességgel  és 
kiterjedt ismeretekkel rendelkezik a tűz és szelek terén, ő a kovácsok patrónusa is.  
Ilmarinent  feltehetőleg egykor  valamiféle  atyaistenségnek tekintették,  akihez  az 
emberek fordultak, amikor bajba kerültek.
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A szűz anyaistennő prototípusa is jól ismert a finn folklórban. „Maaria” népszerű 
eleme a finn varázsigéknek, segítségéért számos dologban folyamodtak. Például a 
medvevadászok  kérték  pártfogását,  mivel  úgy  hitték,  hogy  az  istennő  szerepet 
játszik a medvék születésében. Maariát a nyáj védelmezőjének is gondolták, és úgy 
tartották, meggyógyítja a betegeket, segíti a szövőket és fonókat, és élethosziglan 
tartó meleget hoz az embereknek.

A néphitben a mókusokat és a méheket tartották Maaria szent állatainak,  mivel 
hasonlóan sok más európai mítoszhoz, a méhek a szexualitás szimbólumai. Maaria 
esetében  azonban  a  méhek  inkább  a  szexualitás  hiányának,  a  szüzességnek  a 
jelképei. Úgy tartották, méhek hozzák Maariának a gyógyító kenőcsöket az égből, s 
itt  fontos  kapcsolatot  lelhetünk  Lemminkäinen  anyja  és  Maaria  között. 
Lemminkäinen halála után anyja összegyűjtötte fia testrészeit, és mágikus módon 
új életre keltette egy olyan kenőcs segítségével, melyet egy méh hozott az égből. A 
halálnak és az újjászületésnek e jelenete jól  ismert az ókori  kultúrákban,  szinte 
minden nép történeteiben megjelenik, ebből kovácsolta később a kereszténység a 
Jézus-kultuszt.

Lemminkäinen a népköltészet fiatal, erős hőse. Büszke és bátor, de nem előrelátó, 
és hajlamos a dicsekvésre.  Lemminkäinen haros és képzett rúnaénekes.  Elegyíti 
magában a tietäjä (bölcs javasember) és a büszke viking harcos tulajdonságait. 

A modern időkben az emberek számos egyéb tulajdonságokkal is  felruházták,  ő 
sok  finn  történet  hősszerelmese,  a  Kalevala  Don  Juanja  is.  A  tudósok  azonban 
hangsúlyozottan  rámutatnak  Lemminkäinen  sámánikus  attribútumaira. 
Lemminkäinent nem hívták meg a Päivölä („a nap helye”) ünnepségeire, ő azonban 
ennek  ellenére  odautazott.  Útja  során  számos  veszéllyel  találkozott,  melyek  a 
sámánisztikus  beavatási  rítusok  próbatételeire  emlékeztetnek,  mint  például  a 
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lángoló nyírfa. Mikor odaérkezett az ünnepségre, tiszteletlenül bántak vele, ezért 
megölte  a  ház  urát  nyílt  küzdelemben,  majd  elmenekült.  Végül  legvadászták  és 
megölték,  testét feldarabolták és a darabokat a Tuonela folyóba vezették.  Ekkor 
történt a már korábban említett esemény, mikor Lemminkäinen anyja összeszedte 
a testrészeket és mágikusan feltámasztotta fiát.

Lemminkäinen tehát  hős,  ki,  mint  Odüsszeusz,  vándorlásra  kényszeríttettett,  és 
mindenhonnan elűzik. Ennek fényében érdemes megemlíteni, hogy a  tietäjä lelke 
is  hasonló  módon  vándorol  a  mítikus  helyek  között.  Úgyszintén  sámánisztikus 
elem Lemminkäinen drámai halála és újjáéledése.

Annyit érdemes még megemlítenünk, hogy a tudós Pentikäinen véleménye szerint 
a  Päivölä fesztivál a nap birodalmában zaklik, nem pedig a  Pohjolában, mint ahogy 
Lönnrot  Kalevalája  és  több,  későbbi  forrás  állítja.  A  nap  a  világ  közepét 
szimbolizálja.   Lemminkäinen  megpróbál  eljutni  oda,  az  égi  istenek  közé,  de 
elbukik és eltűnik a napban – arra ítéltetett, hogy meghaljon és újjászülessen, mint 
az emberi lelkek.

Folytatása következik.
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K be vésett mágiaő

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 történelmi adattal és érdekességgel.

Lia Fáil – a Végzet Köve

A Végzet Köve egyike Írország négy legendás kincsének. A kő Írországban Meath 
megyében található a Koronázódombon (Dublintól 25 mérföldre északra)  ,  az ír 
királyok koronázóköveként használták. A legendák szerint minden ír király ezen a 
kövön lett megkoronázva Muirchertach mac Ercae-val bezárólag, i. sz. 500 körül.

Mitikus eredet
Több, egymásnak ellentmondó legenda található az ír mitológiában amely a Lia Fáil 
Írországba kerüléséről szól. A legnépszerűbb, a Lebor Gabala, mely a XI. századra 
datálható, azt állítja, hogy az ókorban hozta magával egy félig isteni eredetű nép, a 
Tuatha Dé Dannan. A Tuatha Dé Dannan az „Északi szigetekre” utazott, ahol sok 
bölcs és mágikus dolgot tanultak meg, négy városukban (Falias, Gorias, Murias és 
Findias).  Innen  Írországba  utaztak,  minden  városból  magukkal  hozva  egy-egy 
tárgyat – Írország négy legendás kincsét. A Lia Fáil Falias-ból érkezett. (A másik 
három kincs: Claiomh Solais vagy a Fény Kardja, a Sleá Bua vagy Lugh Lándzsája, és 
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a Coire Dagda vagy Dagda Üstje.)

Mitikus erő
A legendák szerint  a  Lia Fáil  mágikus hatalommal  bír:  amennyiben ha Írország 
jogos királya ráteszi a lábát,  a kő örömében felmordul.  A kőnek ezen kívül más 
tulajdonságokat  is  tulajdonítottak:  megfiatalítja  a  leendő  királyt  és  hosszú 
uralkodással ajándékozza meg.

A  Lebor  Gabála  Érenn  monda  szerint  Cúchulainn  kettévágta  a  követ  kardjával, 
amikor  az  nem  támogatta  kiválasztottját,  Lugaid  Riab  nDerg-et.  A  kő  onnantól 
kezdve – egy kivétellel – nem adott ki magából hangot.

Viták az eredeti kő helyéről
A most látható kő nem az eredeti Lia Fáil. Az eredeti fellelhetősége nem ismert, de 
várható módon (többek között mivel gyakran keverik a Skóciában található Stone 
of  Scone-al).  Teszik  ezt  főleg  John  of  Fordun  és  Hector  Boece  XIII.  századi 
krónikások szerint a kő i. sz. 500 körül elhagyta Tara dombját, amikor a regnáló ír  
király kölcsönadta azt unokatestvérének, Fergus-nak későbbi koronázására, és a kő 
nem  került  vissza.  Mindazonáltal  William  Forbes  Skene  történész  szerint: 
„Mindenesetre figyelemreméltó, hogy míg a skót legendák a követ Scone-ba hozzák 
Írországból, az ír legendákban Tara-ba viszik a követ Skóciából.” …

A jelenleg ott álló követ sajnálatos módon 2012-ben kalapácsütésekkel, 2014-ben 
pedig festékkel megrongálták.

Árnyak 2015. Litha - XV. évfolyam 4. szám



Árnyak 2015. Litha - XV. évfolyam 4. szám



Írás: -
Típusa: sztélé
Anyaga: -
Mérete: kb. 140 cm magas
Keletkezés ideje:
Kiállítva: Tara hegye (Koronázódomb), Meath Megye, Írország
Feltárás ideje: -
Feltáró: -

Skarlát Asszonyok - 6. rész

Almira

Mielőtt  Leah Hirsig,  a  legjelentősebb Skarlát  Asszony Rose mellett  megérkezett 
volna Crowley életébe, rövid ideig egy másik asszony, Bertha Almira Bruce foglalta 
el ezt a pozíciót.

Bertha  1889.  körül  született  Kansasban,  és  abból  élt,  hogy  kiadta  házát 
albérlőknek.  Harcias,  független,  csinos  lány  volt,  ki  abban  az  időben,  mikor 
Crowley-val  találkozott,  Albert  Winslow  Ryerson  szeretője  volt.  Ryerson  volt  a 
managere  a  New  Hamphsire-i  Universal  Book  Stores-nak,  emellett  aktív 
szabadkőműves és Crowley nagy tisztelője,  akivel  1818. októberében találkozott 
először.

Crowley  felajánlotta  Ryersonnak,  hogy  újraszervezi  az  amerikai 
szabadkőművességet  és  modernizálja  rítusaikat,  melyet  a  férfi  nagy  örömmel 
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fogadott és közvetített detroiti társainak. Ekkor lépett be az életükbe Bertha, aki  
kivételesen jó üzleti érzékkel rendelkezett, és rendszeresen kölcsönzött pénzt az 
Universal Book Stores vállalkozásaihoz. Miközben a két férfi az  Equinox  kiadásán 
dolgozott,  testvériesen megosztoztak  a  Berthán is,  aki  hamarosan az  új  Skarlát 
Asszony lett.

Feltehetőleg  Bertha  volt  az,  aki  a  detroiti  Gnosztikus  Misén  a  papnői  szerepet 
kapta. Két évvel később, már Cefalúban Crowley még mindig sokszor gondolt rá, és  
azt írta: “Almira, kinek elhivatottságában nem kételkedhetem, összességében véve 
mégis  kudarcot  vallott,  mivel  nem  tudta  nekem  megadni  azt  a  függetlenséget, 
melyre  oly  nagyon szükségem volt.  De  nem tudom eltölteni,  vajon  még  mindig 
betölti-e ezt a posztot.”
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Bertha 1919. decemberében házasságot kötött Ryersonnal. A  Detroit News  1922. 
január  27-i  számában  az  újság  Berthát  idézi,  aki  Bertha  Bruce  Ryersonként 
szerepel  benne,  s  aki  tanúként  lépett  fel  az  Universal  Book  Stores  elleni 
csődeljárásban.  Bertha  kijelentette,  hogy  ő  pénzelte  a  vállalkozást,  de  az  általa 
adott  1550  dollár  (mely  hatalmas  összeg  volt  akkoriban)  valahogyan  férje 
személyes bankszámláján kötött ki. Ryerson azzal védekezett, hogy mindegy, hová 
teszi a pénzt, mivel a cég 85 %-a az ő tulajdonában van.

Bertha nem volt  hajlandó elárulni  házasságkötése  pontos  dátumát,  azt  állította, 
sem a helyre nem emlékszik, sem arra, ki adta őket össze. Ryerson 1919. december 
31-ét adta meg a bíróságnak. Bertha azt mondta, házassága idején saját lakásában 
élt,  ahol  Crowley-t  is  vendégül  látta,  és  1000  dollár  értékű  írásokat  vásárolt  a 
mágustól,  melyekért  950 dollárt kifizetett.  A pénzért kapott  elismervényeken az 
Universal Book Stores aláírása szerepel. 

Másnap ugyanaz a hír megjelent a Detroit Free Pressben is, a cikk az Ordo Templi 
Orientist  misztikus  szerelemkultusznak nevezve,  Az ausztrál  Mirror  Perth 1922. 
szeptember 23-án azt írta: “feleségeket, akik elmentek a rend titkos ceremóniáira, 
azután sorban kidobták férjeik; s a férjek, kik csatlakoztak a kultuszhoz, hamarosan 
válópereken kötnek ki”. Ugyanezen újság Berthát az O.T.O. Papnőjének nevezte, és 
így jellemezte: “rövidre vágott haj, dacos és megkeseredett személyiség”, 

A  fiatalasszony ezután elindította  a  válást.  Ryerson hamarosan új  szeretőre  tett 
szert  Maizie  Mitchell,  egy  fiatal,  gyönyörű  modell  személyében,  akit  el  is  vett 
azonnal feleségül, aki szintén papnői szerepet kapott az O.T.O.-ban; feltételezhető, 
hogy Bertha kilépett a rendből. Ryerson új asszonya azonban három hónap után 
szintén bíróságon kötött ki, erőszakkal vádolván meg férjét, aki – mint mondta – 
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rendszeresen verte  őt  az  O.T.O.  által  rendezett  rituálék  során.  Így  végül  a  rend 
detroiti ága botrányba és kudarcba fulladt.

Folytatása következik.

---------------------------------------------------------------------------------

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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