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Tavaszistennők a világ körül
A tavaszi napéjegyenlőség idején sok
kultúrában ünnepeltek, az új életet, a
hosszú, hideg tél végét, a tavasz eljöttét, a
melegedő időjárást, ezzel együtt a vetés
megkezdését.
A
világ
számos
panteonjában számos istent és istennőt
kapcsolnak a tavaszhoz és Ostara
ünnepéhez. Nézzünk néhány ismert és
néhány kevésbé ismert példát rájuk:
Asase Yaa (Ashanti népcsoport)
A Nyugat-Afrikából származó Ashanti
népcsoport tiszteli, eredetileg ghánai
gyökerekkel rendelkezik.
Termékenység és földistennő, az igazság
fenntartója, a teremtő istennő, aki a holtak
lelkét kíséri a túlvilágra a halál után.
Nyame, az Égisten felesége, aki az
univerzumot teremtette. Együtt áldoznak
nekik Ghánában a Durbar nevű fesztiválon.
Nem rendelkezik templommal, a földeken
imádják, ahol közvetlenül kapcsolatba tud
kerülni a vetéssel és az aratással.

Szimbóluma az Asase Ye Duru, ami azt jelenti: „a Földnek súlya van” (A
Földanya isteni mivoltának és gondoskodásának szimbóluma, és a szimbólum
egyben reprezentálja a föld fontosságát az élet fenntartásában). Ashanti
dialektusban Tumi nyina ne asase (Minden hatalom a földből ered) és Asase ye
duru sen epo (A föld súlyosabb a tengernél)
Cybele (Görög-Római) – Kübelé istennő
Kübelé tisztelete Frígiából terjedt el Görögországban, ahol alakját azonosították Rheiával, s
mint ilyen, a föld termékenységének jelképe.
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Ő volt az első olyan istennő, akinek kultuszáról Rómában írásos feljegyzések maradtak, bár
nem túl sok, mert kultusza titkos volt. Az azonban bizonyos, hogy papjai nők és kasztrált
férfiak lehettek. Platón írja válogatott műveiben: „a Koribasz-féle papok a frígiai Kübelé
istennő papjai, kiknek fuvola-és dobszó mellett tartott zajos orgiájuk szinte elkábította a
hallgatóságot.”
Az istennő Magna Mater néven alapozta meg az anyaság, nőiesség kiemelt vallási
tiszteletét Rómában. Az ő kedvese volt Attis, aki a legendák egyike szerint Kübelé
féltékenysége miatt kasztrálta és végül megölte magát, de Zeusz segítségével Kübelé
feltámasztotta. Ennek a 3 napos ünnepét tartják ma is egyes helyeken.
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Eostre (Nyugat-Germán)
Keveset lehet tudni erről a teuton származású tavaszistennőről, de említés esik róla a
Venerable Bede brit szerzetes Temporum Ratione című munkájában 1300 évvel ezelőtt.
Ezután nincs sok fennmaradt információ az ő tiszteletéről, de az 1800-as években Jacob
Grimm és testvére említi Ostarát, az istennő német megfelelőjét 1835-ös kéziratában, a
Deutsche Mythologie-ben.

A történetek a tavasszal és a virágokkal, az újjászületéssel hozzák összefüggésbe, sőt
egyesek szerint (például a fent említett brit szerzetes is ezt írja) az angol Easter szó is az ő
nevéből ered (a hónap neve eredetileg Eosturmonath-böjthónap volt), tudományos
bizonyítékok sajnos ezeket nem támasztják alá.
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Freya (Északi)
A termékenység, a szerelem és a szépség istennője. a Vánok legfontosabb istennője a
skandináv mitológiában, ezért Vanandisnak is nevezik. Njörd leánya, Frey nővére, akit az
Edda-énekek gyakran említenek. Miután férje elhagyta őt, ő lett a legbujább istennő. Sok
szerelmi kapcsolata volt többek közt istenekkel, emberekkel, álfokkal, és törpékkel
egyaránt.

A mitológiában egy gyönyörű nyakéket visel, a Brisingamen-t, ami a napot szimbolizálja.
Ezen kívül a birtokában van még egy sólyomtollból készült köpeny is, mely lehetővé teszi,
hogy viselője sólyommá változzon. Az ábrázolásokon gyakran két macska által húzott harci
szekeret vezet. Alakja sokban emlékeztet Frigg istennő alakjára, ezért a mitológusok jó
része azt a nézetet vallja, hogy a kettő egy eredetibb egységes alaknak különfejlődése.
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Ozirisz isten (Egyiptomi)
Mint isten (nem pedig istennő) kicsit kilóg a sorból, de mindenképpen ide kell sorolnunk,
hiszen a tavaszt és a feltámadást nem lehet történetétől elválasztani.

Ozirisz az istenek „királya” volt az Egyiptomi mitológiában. Testvére, Széth ölte meg, hogy
elfoglalhassa trónját. Felesége Ízisz, aki Ozirisz ikertestvére, Geb, a földisten és Nut az
égistennő gyermeke. Széth feldarabolta Ozirisz testét és a darabokat szétszórta Egyiptom
földjén. Ízisz Nephtisz segítségével összeszedte a darabokat és feltámasztotta férjét.
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(A feltámadásmítosz nem idegen a tavaszistennők és istenségek történetétől, gondoljunk
csak Attiszra vagy Mithraszra.) Az Újbirodalom idején, amikor Ozirisz halálát és
újjáéledését összefüggésbe hozták a Nílus éves áradásával, ami termékennyé tette
Egyiptomot, a folyó vizét Ízisz könnyeinek vagy Ozirisz testnedveinek tartották, így azt az
életadó isteni hatalmat jelképezte, ami a folyó vizében és az áradás után növő növényekben
lakozik.
Szaraszvati istennő (hindu)
A tanulás, művészetek, tudományok, kézművesség pártfogója, különösen az irodalom,
költészet és zene istenségének tartják. Őt tekintik a szanszkrit nyelv létrehozójának, a
Védák anyjának.
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Ünnepe, a Sarasvati Puja India-szerte ünnepelt, pontos időpontja a hold állásától is függ, de
általában tavasz elején tartják. Brahma a trimúrti (legfőbb isteni hármas) teremtő
aspektusa. A teremtéshez tudás kell, ezért Brahma női oldala, saktija a tudás istennője
Szaraszvati. Az összetartozás emberi megfelelője szerint a felesége.

Finn varázsige a Naphoz
Köszönet arany arcodért,
vigalmas virradtodért,
ég kékjére keltedért!
Fodor vizek alól felkeltél,
fenyves fölé felhágtál,
aranyos kakukként felszálltál,
ezüstös galambként gördültél
égbolt ékes kékjére,
tegnapi tág tanyádra,
örök ösvényedre.
Kelj fel mindig időben,
a mai nap után is,
ajándékot adj nekünk:
egészséget, épséget,
adjál, amit adni tudsz:
vadászzsákmányt vállunkra,
halat hegyes horgunkra,
békén járd meg ívedet,
mindennapos utadat,
ösvény végén öröm várjon!
Fordította: Rab Zsuzsa
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Priscillianizmus és pogány elemek a korai Spanyolország történetében
Olyan jelenséget szeretnék megismertetni az olvasókkal, a pogány Spanyolország oly
fejezetét, mely ma már igen kevéssé ismert, de közel kétszáz évig okozott feltörést a spanyol
katolikus egyháznak. Priscillan, kiről az irányzat a nevét kapta, nagyon különös alak volt,
életéről kevés dolgot ismerünk teljes bizonyossággal. Tanai még ellentmondásosabbá váltaak
a kutatók szemében, mikor 1885-ben több olyan írás is előkerült, melyet neki tulajdonítottak.
Tevékenysége jelentős hatást gyakorolt a korabeli filozófiára, teológiára, és tanításai egy része
a későbbi, pogány mozgalmakat is nagy mértékben befolyásolta.
Priscillan valószínűleg valamikor 340 környéként született. Sulpicius Severus szerint nemesi
származású volt, családja gazdag. Priscillan őszinte volt és egyenes, tanult és művelt ember,
ékesszóló, és mindig kész a vitákra. Sosem volt rest virrasztani, jól tűrte az éhséget és a
szomjúságot, nem vágyott a földi gazdagságra, és mértékletes életet élt. De voltak kevésbé
örvendetes jellemvonásai is. Hiú volt, különösen büszke képzettségére, és úgy tartották, kora
ifjúságától fogva aktív mágiagyakorló volt. Úgy tűnik, egy bizonyos egyiptomi mágus oktatta,
akit Marcusnak hívtak, s ki Manész követője volt.

Priscillan hamarosan elkezdte prédikálni mestere tanait, és egy teljes kis közösséget gyűjtött
maga köré. Ékesszólásával és aszketikus életmódjával Instantius és Salvian püspököket is
megnyerte magának, s csakúgy számos, kevésbé ájtatos életű embert. Tanításai, s főleg a
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titokzatosság, mely találkozóikat körüllengte, hamarosan felkeltette az egyházi hatóságok
gyanúját.
Hyginus, Cordova püspöke és Hydatius, Medida püspöke (ezen két tartományban volt a
mozgalom a legnépszerűbb), megkísérelt lépéseket tenni ellene, de erőfeszítéseik
terméketlenek maradtak. A helyzet olyannyira kritikussá vált, hogy végül valamikor 378 körül
Damasus pápának (366-384) is jelentették. A pápa elrendelte, hogy a tanításokat püspöki
szinódusnak kell kivizsgálnia, és senkit nem ítélhetnek el anélkül, hogy előbb meghallgatnák.
A parancsnak engedelmeskedve tíz spanyol és két aquitániai püspök gyűlt össze
Saragossában 380-ban.
A Priscillanizmus tanításai a
következő gyakorlatokat mutatták:
(1) a nők nem keveredhettek a
férfiakkal az imádságok során, (2)
senki nem vehetett magához ételt
vasárnaponként, sem a böjt időszaka
alatt, és a Víztkeresztet megelőző
három hét során nem mehetett
templomba, helyette otthonának
vagy
a
magas
hegyeknek
magányában kellett meditálnia, (3) a
szentséget a templomban kellett
magukhoz venniük, és nem vihették
haza azt, (4) egy püspök által
kiközösített személyt egy másik
püspök nem vehetett vissza, (5) egy
pap nem válhatott szerzetessé azzal
az ürüggyel, hogy a szigorúan
vallásos élet sokkal tökéletesebb,
mint hagyományos papság élete, (6)
senki sem vehette fel a „doktor”
titulust, (7) és végezetül, egy nő
nem emelkedhetett a Szűz rangjára
negyven éves kora előtt.
A püspökök mélyen elitélték mindeme tanokat, mivel ha ellenőrizetlenül marad a szekta
vallásgyakorlata, reménytelen zavart okoz az egyház szervezetében és a hit kérdéseiben.
Egyetlen Priscillánus nem jelent meg Saragossában. De míg Sulpicius azt állította, hogy a
tanács elítélte Instantius és Salvian püspököket, valamint két világi férfit, Priscihiant és
Helpidiust, a Priscillánuisok később egy levélben azt állították Damasus pápának, hogy
egyiküket sem vádolták meg vagy ítélték el Saragossában. A saragossai püspökök Ithaciust,
Ossonuba püspökét jelölték ki arra, hogy véget vessen az eretnek vallásgyakorlatnak.
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Nem sokkal a Saragossa-i Tanács gyűlése után a Priscillánus vezetők egy része Meridába
ment, hogy rávegyék a püspököt a kérdés újratárgyalására. Hydatius nemcsak hogy mereven
elzárkózott a találkozó elől, de arra bátorította az embereket, hogy közösítsék ki maguk közül
a Priscillánusokat. Feldühödve Hydatius viselkedésén, és új tagjaik - Symposius, Astorga
püspöke, és Hyginus, Cordoba püspöke - ügybuzgóságától felbátorodva, a Priscillánusok
merész lépésre szánták el magukat. Istantius és Salvian püspökök felszenteltek egy
Priscillánus püspököt, és az Avila-i tenger térségének fejévé tették meg, Lusitania északkeleti
felén. A felszentelés mélyen sértette a katolikus egyházi kánon szabályait. Hydatius azonnal
megragadván a lehetőséget, panaszt tett Gratianus császár előtt, és egy rendelettel tért vissza
a „pszeudo-püspökök és manicheánusok” ellen. Bár a császári rendelet nem említette a
Priscillánusokat név szerint, a szekta ráébredt, hogy Hydatius püspök nem lesz rest ellenük is
felhasználni azt.
Instantius, Salvian püspökök, és maga Priscillan elindult
Rómába, hogy megnyerjék maguknak a pápa
támogatását. De a pápa, majd később Milánó püspöke,
Szent Ambróziusz egyaránt elutasították, hogy fogadják
a küldöttséget. Küldetésük mégsem lett teljesen
sikertelen: milánói tartózkodásuk alatt megnyerték
maguknak Macedonius kegyeit, ki a magister officiorum
volt és Ambróziusz ádáz ellenfele. Az ő befolyásának
köszönhetően a császári rendeletet visszavonták.
Hydatius eltűnt, Ithacius pedig csak úgy menekült meg a
letartóztatástól, hogy Galliába menekült és ott bújdokolt.
A Priscillánusok jószerencséje azonban rövid életű volt.
383-ban a Britanniában állomásozó légiók fellázadtak, s
egyik tisztüket Maximus néven császárrá kiáltották ki.
Mikor a trónbitorló gyözedelmesen bemasírozott
Treves-be, Ithacius feladta rejtőzködését, és az követelte
Maximustól, hogy tegyen lépéseket a Priscillánusok
ellen. Az új császárnak komoly érdekében állt elnyerni a
katolikus egyházi méltóságok jóindulatát, ezért utasította Spanyolország lelkészét és Gallia
prefektusát, hogy vizsgálja ki ezt az eretnekséget egy, Bordeaux-ban összehívott, püspöki
szinóduson. Elsőképp Instantiust idézték be, és el is ítélték eretnekségért. Instantius
fellebbezett a püspököknél és kérelmezte, hogy világi magisztrátus bírálja felül az ügyét.
Evodius, a pretóriánus prefektus, ki szigorú és igazságos ember volt, elnökölt a tárgyaláson.
Ithacius püspök megvádolta Priscillant, hogy mágikus gyakorlatokat végez. A mágiagyakorlás
vádját akkoriban igen könnyű volt megtenni, és igen nehéz bizonyítani az ellenkezőjét.
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A tárgyaláson Priscillant „elítélték a mágia használatáért, mivel nem tagadta, hogy
szemérmetlen tanoknak szentelte magát, és éjjelente gonosz asszonyokkal találkozott, kikkel
mezítelenül imádkozott”. Szinte bizonyos, hogy a vallomást kínzással csikarták ki. Evodius
halálra ítélte Priscillant, kinek még előtte egy másik tárgyaláson is meg kellett jelennie
Maximus császár előtt. A császár jóváhagyta a kimondott ítéletet, és Priscillant néhány
követőjével együtt kivégezték, másokat pedig száműztek.
Nem sokkal a Treves-i kivégzések után Siricius
pápa (384-398) kérvényezte Maximustól a
periratok kiadását. A dokumentumokat a császár
levele kísérte, melyben azt írta, hogy a kivégzett
személyek oly bűnökben találtattak bűnösnek,
melyeket nem képes pirulás nélkül felsorolni. A
fővád mindazonáltal a mágia volt. A
manicheizmus vádja szintén szerepelt a
felsoroltak között, de valószínűleg pusztán azért,
mert a korabeli törvény ezzel feljogosította a
császárt, hogy elkobozza az elítéltek minden
vagyonát. A halálbüntetés indokát azonban
mindenképp a mágiahasználat vádja adta, mely
már akkor is törvényben volt.
Vessünk még egy pillantást arra, milyen tanokat
követett Marcus, Menész követője, Priscillan
mestere, melyek végül az egész szekta bukását
okozták. A Menész-vallás egyfajta szintézise volt
Zoroaszter és Jézus tanainak, mely a jó és rossz
szükségszerű ellentétén alapult. A fényt a jó, míg a
sötétséget a gonosz princípiumának tekintették.
Minden „spirituális” dolog – a nap, a hold, a
planéták és az ember lelke – jónak volt
tekintendő, mert a fényből származott; minden
„anyagi” dolog – a világ, az emberi test, és
bizonyos típusú étkek – gonoszak voltak, mivel a
sötétségből teremtettek. A manicheizmusban olyan sok pogány elemet fedezhetünk fel, hogy
F. Cumont professzor „a nyugati világ egyik utolsó, bálványimádó vallásá”-nak nevezte.
A mágiagyakorlat vádját főleg Priscillan írásai táplálták, se sajnos ezeknek még címei sem
maradtak fenn. Saragossában ez a vád még nem került elő, de Trinesben központi témává vált,
és ez tette lehetővé a szekta felszámolását.
A mágiagyakorlat nyomaira utaló továbbá érdekes vonatkozások fedezhetőek fel Orosius
levelezésében, 414 körül, ki többek között azt írta, hogy Priscillan szerint a mágia törvényei

Árnyak 2016. Ostara – XVI. évfolyam 2. szám

érvényesülnek a földi világban, mivel Jézus felszabadította kötelékeit szenvedélye által, és a
keresztre ruházta át azt; továbbá azt tanította, hogy az égi jelek elhelyeztettek az ember
testében, úgy, mint a Kos a fejben, az Ikrek a karokban, stb. A levél azt is kimondja, hogy az
ember testében „a mennyek és a föld és a minden világ hatalma egyesülni látszik”.
Nyilvánvalóan asztrológiai tanokkal is vegyültek tehát a Priscillánusok tanításai. Később Leo
pápa (440-461) egy levele is megerősítette ezeket az értesüléseket, ki azt írta, hogy a
Priscillánusok szerint a csillagok döntő befolyást gyakoroltak az emberre, és bizonyos
ártalmas hatásaik csupán az asztrológia gyakorlatával határoztathattak meg.
Priscillant később sokan szentként és mártírként emlegették, s tanításai ellen a katolikus
egyház még több, mint kétszáz éven keresztül küzdött, mire elérte, hogy elmerüljenek a
feledés homályában.

Interjú Kéri Lászlóval
Kéri Lászlóval beszélgetünk, aki író, költő, grafikus
és festő. Festményei különleges stílusa szinte
addiktív, témái közt az élet, halál és a szerelem
misztériumain túl a mitológia, a vallások, a
történelem, és a társadalomkritika is helyet kap.
Miket kell rólad tudni alapvetően? Honnan
indultál?
Egy kicsi, de gyönyörű történelmi kisvárosban,
Gyulán születtem, 1988. szeptember 11.-én. Itt
található Közép–Európa egyetlen fennmaradt
gótikus téglavára, de az egész város tele van
csatornákkal, hidakkal, zegzugos sikátorokkal,
lépcsőkkel, ligetekkel és parkokkal. Ebből a
szempontból hasonlít egy kicsit Hollandiára, ahol
egyébként egyszer egy kalandos nyarat
eltöltöttem már. A keresztyén általános iskola
után nem művészeti középiskolában tanultam
tovább. A szüleim orvosnak szántak, ugyanis a
rajz mellett biológiából is jeleskedtem, ők pedig a
biztos jövőt szánták nekem a bohém
művészélettel szemben. Én azonban érettségi
előtt két hónappal leadtam a biosz-kémia
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fakultációt, és elkezdődött a kaland, amiben ma is élek.

Mikor kezdtél el grafikával, fesztészettel foglalkozni, hol tanultad?
Gyermekkorom óta rajzolok. Mióta vannak emlékeim. Már a narancslével és a babakenőccsel
is rajzoltam, összezsírkrétáztam a tapétát, összekentem a házak falát, amit azután
takaríthattam le édesanyám és a szomszédok intelmére. Imádtam rajzolni mindig is, festeni
viszont valamiért utáltam, megmondom őszintén. Tehernek éreztem, nagyon idegen volt, nem
tudtam kontrollálni, nem is érdekelt. Rajzszakkörön is, és később művészeti iskolában is
kerültem, amikor csak lehetett. Elvégeztem ugyanis egy két éves grafikus oktatást a
gimnázium után, valamint díszlet- és jelmeztervezőnek tanultam egy színitanházban.
Egy nagyon furcsa - és bevallom - sötét időszakom zárómomentumaként viszont megtört a
jég. Egy hosszabb depresszív időszak után, ami a művészeti suliban bontakozott ki, és
hedonista életmódba valamint dekadens bulikba torkollott, teljesen kifordultam
önmagamból. Sötét rajzaimon furcsa lények és visszatérő alakok bontakoztak ki, de nekem ez
teljesen természetesnek tűnt, hisz mindig is szerettem a mitológia és a misztikum világát,
nem tettem különbséget. A családom és az akkori barátnőm viszont mindent megtett, hogy
megmentsenek, de én csak ész nélkül rohantam a vesztembe. Felkerestek egy spiritiszta
embert, aki azt mondta, egy évre tegyem félre a mitológia és az okkult dolgok iránt való
érdeklődésemet, ugyanis szerinte sötét erők környékeztek meg, ő megtisztított, de míg meg
nem erősödöm, könnyen visszaránthatnak. Nem hallgatam rá, poénnak fogtam fel az egészet,
akárcsak egy klisés tinédszer horrorban. Hamarosan bekerültem a pszichiátriára, ahol egy
hétig bent tartottak, valamint még egy évig kezeltek. Az orvosok szerotonin-szint ingadozást,
valamint túlburjánzó fantáziát állapítottak meg a Rorschach-teszt eredményeként, és úgy
vélték jobb leszedálni, míg helyre nem áll a rend.
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Egy évig olyan voltam, mint egy élőhalott, féltem mindenkitől és mindentől, nem éreztem az
erőmet, remegett a kezem, amikor ceruzát fogtam, de a múzsák is elkerültek, a kreativitásom
a nullához konvergált. Ez alatt az időszak alatt volt egy visszatérő rémálmom egy hatalmas
fekete örvényről egy viharos sötét tengeren, ami magához vonzott, majd felébredtem.
Érdekes mód körülbelül az egy év elteltével, amit a spiritiszta „jósolt”, az örvény leszippantott.
Látomásomban megjártam az alvilágot, és amikor visszatértem, már más ember voltam.
Hamarosan elhagyhattam a gyógyszereket és elkezdtem festeni. Őszintén szólva a mai napig
nem értem miért, sokat gondolkodtam a történteken, sikertelenül. Valamiért így kellett
lennie.

Hogyan találtál rá a mágia világára? Milyen irányzatokkal foglalkozol?
Gyermekkorom óta vannak látomásaim. Hogy van e jelentőségük vagy sem, azt nem tudom,
azóta kezdtem el foglalkozni velük, mióta célom van a művészetekkel, és tanulmányozni
kezdtem a szimbólumokat is. Valami kapcsolat lehet a kettő között, de elég ösztönösen
közelítem meg a dolgokat. Amikor érdekel valami, annak utána járok, elolvasom,
elbeszélgetek róla valakivel, de jobb szeretem megélni a dolgokat.
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A spiritualizmusban is az empírizmus híve vagyok. Szeretem megélni a dolgokat, legyen az
bármekkora őrültség, szentség, legyen bármi az ár. Ha valami vonz, nem gondolkozom, csak
belevetem magam, azután majd lesz valami. A tudásom sajnos eléggé szétszórt és felszínes a
vallásokat, mítoszokat és az okkult tudást illetően. Azonban már megtapasztaltam sok
mindent, és nem tudok szkeptikus lenni. Szeretném az emberek közé elhozni a mágia világát,
a mítoszokat és misztikumot, szürreális képek, ősi szertartások, és izgalmas bulik
formájában, ezeket kombinálva megelevenedik a mágia, és minden ember megélheti a szürke
hétköznapok után. Mint egy modern Dionüszosz kultusz.

Kapcsolatod van a harcművészettel is, mesélnél erről egy kicsit?
„Épp testben épp lélek”, mondja a római. Kipróbáltam már sokféle sportot, köztük a thai-chit,
a kung-fu egy fegyveres formáját, és a thai-boxot is. Mindig is szerettem a régi legendákat a
hősökről és a kalandorokról, akiknek bizony nem egy próbát harccal kellett megoldaniuk. Az
én lefőbb fegyverem azonban az elmém és a kreativitásom, a többivel csak az egészségemet
táplálom.
Nemrég "Romantic Lights for Twisted Minds" címmel kiállításod volt a Red Hole-ban. A
képek hagyományos fénynél is kifejezőek, de UV-fénnyel megvilágítva új dimenziójuk
tárul fel. Hogy jött ez az ötlet?
Fogalmam sincs, szeretek kísérletezgetni. Előtte is sokat változott a stílusom a megélt
kalandjaim számával, de amikor először megláttam az első uv-s festményemet, megállt a
lélegzetem. Félreértés ne essék, minden képemet ugyanúgy szeretem, mindannyian a
gyermekeim, és minden képnek teremtő és kifejező ereje van. De ezzel a technikával
megteremthetem azt a sejtelmes túlvilági hangulatot, amit annyira imádok, valamint
összeköthetem a művészetet a szórakozással, aminek szintén hatalmas ereje van, ha azt
akarom, hogy az emberek ne féljenek ettől a világtól, ne érezzék furcsának és idegennek,
hanem szeressék és élvezzék a mágiát.

Árnyak 2016. Ostara – XVI. évfolyam 2. szám

Ha valaki szeretne képet vásárolni, illetve megbízással megkeresni, hogyan teheti ezt
meg?
Az üzleti részével még keveset foglalkoztam, de igen én is pénzből élek, ráadásul nagy terveim
vannak, amihez bőven fog kelleni, bevallom őszintén. Egyelőre menedzsert keresek, vagy
valakit aki szakavatott a témában. Ez idáig ez személyes úton történt, tehát megkerestek
privátban akár az interneten is. Legegyszerűbben a facebookon vagyok elérhető.
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Akarsz még valamit üzenni az olvasóinknak?
Remélem a művészetemmel átadhatom azt a tudást amit a kalandjaim során szereztem az
embereknek, de mégjobban szeretném ha őkvmaguk is megélnék, hisz az az igazi. Szeretnék
nekik segíteni ebben, hisz ez egy fantasztikus világ, tele izgalmakkal és rejtéjekkel, valamint
én sem szeretem magányosan járni az utamat. Örülnék ha minél többen lennénk akik kutatják
a misztikumokat és megélik a mágiát. Kalandra fel!

Köszönjük szépen az interjút!
Én köszönöm a lehetőséget!
- Az interjút készítette: Saddie LaMort -
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Egyiptomi mágia 1. – A rituális mágia előkészületei
Bevezető
Egyiptom mágikus művészete több ezer év óta szinte vallásos áhítat tárgya a kutatók
körében. Oly összetett rendszer, melynek mára már csak töredékei maradtak fenn.
Legnagyobb részét nem értjük, félremagyarázzuk; Egyiptom nyelve szinte kimondhatatlan
hangzókkal jelent kihívást a modern gyakorlóknak; s a tanokból sok minden elveszett.
Kincsként őrizzük a töredékeket, és a cserepekből mozaikokat rakunk össze, melyeket
csodálkozó ámulattal szemlélünk. Vétünk hibákat is, nem is keveset; a források töredékesek,
több évezred különböző korszakaiból táplálkoznak, s tudásunk megkopott.
Amit találtam, azokat összeszedegettem, saját mozaikom darabjait őrzöm és adogatom
hozzájuk az új, színes darabokat, mikor rájuk lelek. Ezekből állítottam össze egy
cikksorozatot.

A rituális mágia előkészületei
A mágikus igék bemutatását gondos előkészületeknek kell megelőznie.
1. Az időpont kiválasztása
Az egyiptomiak egyes napokat szerencsésnek, másokat szerencsétlennek tekintettek. A
legrégebbi, jelenleg ismert egyiptomi naptár, mely tartalmazza a szerencsés és
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szerencsétlen napok listáját, a Középbirodalom korából származik. Ez a papirusz nyolc
hónapot ir le, és az egyik legteljesebb lista, mely a XIX. Dinasztia korából fennmaradt (i.e.
1225 környéke).
Minden nap előtt három hieroglifa szerepel, melyek mutatják, hogy “jó” (nefer) vagy “rossz”
(aha) az adott nap. A három hieroglifa a reggelt, a napközbent és az estét jelölte. A “rossz”
hieroglifákat vörössel írták. A nap jellege általában valamely mitológiai eseménnyel állt
kapcsolatban. Az epagomena napokkal kapcsolatban nem adtak meg sem jó, sem rossz
megjelölést. Ezeket egyébként egyiptomi nyelven heriu-renpetnek nevezték.

A nefer napokon öröm és siker koronázta a vállalkozásokat, és jó óment jelentett az ezen
napon született gyermekek számára. Az aha napokon problémák merülhettek fel, különösen
az egészség és a munka területén, továbbá, az ilyen napokon született gyerekeket betegesnek
és gyengének vélték. A nefer napok gyakorlta ünnepnapok is voltak, melyeken áldozatokat
mutattak be az istenek számára. Az aha napokra azt tanácsolta a naptár, hogy ne menjenek ki
az emberek házaiból, különösen ne utazzanak, vagy - bizonyos esetekben – ne fogyasszanak
bizonyos ételeket (például halat Akhet hónap 22. napján).
A hónap legelső napja mindig a Nefer-Nefer-Nefer megjelölést kapta, ezen a napon fontos
ünnepeket tartottak.
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A kairói naptár papirusza három részre osztható: az első részben felsorolja az isteneket és az
ünnepeket, valamint a napokat két részre bontva a szerint, hogy mennyire szerencsések. A
legtöbb kutató szerint ezt az első részt csak később toldották hozzá a papiruszhoz. A
második rész tartalmazza a teljes mitologikus naptárt, minden naphoz asztrológiai jóslatokat
kapcsol, melyeket a különböző mitikus eseményekkel magyaráz. Itt vannak az elmondandó
varázsigék és az amulettek készítésének szabályai. A papirusz harmadik része egy lista,
amely a jó és a rossz napokat sorolja fel az istenek ünnepnapjaival együtt: valószínűleg ezt is
utólag csatolták a középső ‘törzsszöveghez’. Az alkotás egyébként feltételezhetően II:
Ramszesz korában íródott és a másolója egy Payszen-neb írnok volt.

2. A hely kiválasztása
A papok nyilván szentélyek mélyén űzték a mágikus gyakorlatot. A többi varázsló kénytelen
volt megelégedni házának titkos rejtekével. Szabadtéren, a sivatag közepén legtöbbször csak
meditációs gyakorlatokat tartottak, általában sötét, zárt helyeket részesítettek előnyben a
mágikus rítusok bemutatásához.
3. A rituális megtisztulás
A megtisztítási szertartások egyaránt vonatkoztak a helyre, a felhasznált eszközökre és a
mágus személyére.
A személy megtisztulása nagyobb rítusok esetén minimum 3 napot vett igénybe. Egy késői
periódusból származó felirat szerint, melyet egy Esna-i templomban taáltak, a templomba
belépni kívánó minden személynek meg kellett tisztulnia: le kellett vágnia körmeit, fejét és
testét le kellett borotválnia, vászonba kellett öltöznie. Kezeit nátronnal kellett megmosnia,
lábaira papirusz szandált kellett öltenie (bár néhány újbirodalomi beszámoló arról ír, hogy a
bőrszandál is elfogadott volt rituális öltözetként, tekintettel annak nagy népszerűségére). A
templomba belépni kívánó embernek előtte jó néhány napon keresztül a szexuális aktustól is
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tartózkodnia kellett. Hérodotosz hasonlóképp írta le a megtisztulási rítusokat. Mindezek
kiegészítéseképp a fiatal férfiakat pubertáskorban körülmetélték.
A víznek fontos szerepe jutott a megtisztulási rítusokban. Minden nagyobb templomban volt
víztározó, „szent tó”. Ma is láthatunk még ilyent a denderai Hathor templomban, mely most
pálmafa liget, de valaha a szent vizet tartalmazta, ahol a látogatók megmosták lábukat,
mielőtt beléptek a templomba.

A papoknak ki kellett öblíteniük szájukat víz és nátron keverékével (akár rendszeresen, több
napon át), és speciális olajokkal kenték fel testüket, mielőtt hozzákezdtek a rítushoz.
Mindehhez szigorú diéta is járult, és bizonyos, tisztátalannak gondolt étkek kerülése.
Érdemes megemlítenünk, hogy még a fáraók koronázási szertartását is megelőzte egy
tisztulási szertartás, melynek fontos része volt a vízzel való meghintés; ez a rítus nemcsak a
megtisztulást segítette elő, de az életerő és vitalitás felébresztésében is fontos szerepe volt.
A nátront nemcsak vízben oldva itták, de időnként rágcsálták is. Így készítették elő a szájat
arra, hogy a „szent igéket” méltó legyen kimondani. „Hódolat néked, Ó, világosság ura, a
Templom Kormányzója, az éjszaka, és a sûrû sötétség Hercege. Eljöttem hozzád. Sugárzó
vagyok, és tiszta. Add nekem szájamat, amivel beszélhetek. Irányítom szívemet lángolása és
sötétsége idején.” (Egyiptomi Halottaskönyv részet) A gonosz erők kiűzésére különböző
füstölőket használtak. Ezek a végső előkészületek a templom úgynevezett „megtisztuló
kamrájában” zajlottak, itt cserélték le ruházatukat is, mielőtt a szentélybe léptek volna.
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A tisztaságról számos varázsige említést tesz. Példának először lássuk az Egiyptomi
Halottaskönyv egy részletét: „E Fejezetet egy szertartásosan tiszta és bûntelen embernek kell
elmondania, aki nem ette állat vagy hal húsát, és nem került kapcsolatba asszonnyal.”
Ugyanezen fejezet a mirrhával való felfüstölésről is szót ejt.
Szintén a Halottaskönyvből: „Tiszta vagyok szám tekintetében, tiszta vagyok kezeim
tekintetében, ezért ezt mondják azok, akik szemlélnek engem: "Jöjj békében, Jöjj békében." …
Tiszta vagyok. Szívem megtisztult az italáldozatok által, rejtett részeim megtisztultak a
dolgok által, amik tisztítanak, és belsõ részeim megmártóztak az Igazság Tavában. Nincs
semmily egyszerű részem, mely nélkülözné az igazságot. Tisztára mostam magam a Dél
Tavában. Megpihentem az Észak Városában, ami Sekhem Sanhemu (a Sáskák Mezeje)-ban
van, ahol Ra tengerészei tisztára mossák magukat az éj második órájában, és a nap harmadik
órájában... Ó Un-em-hetep, Két Föld ura, eljöttem hozzád. Alámerültem Tcehert Tavaiba;
nézd, a tisztátalanság minden formája eltávolíttatott belõlem. ”
Végül lássunk egy késői, divinációs varázslatot, mely szintén kitűnő példáját adja a rituális
előkészületeknek: “Menj egy sötét kamrába, mely délre vagy keletre nyílik egy tiszta helyen;
hintsd meg tiszta homokkal, mely a nagy folyóból való; végy egy tiszta bronzkupát vagy
újonnan készített kerámiaedényt, és tégy bele egy mérő tiszta vizet, és egy mérő igazi, tiszta
olajat...” (Londoni és Leideni Démotikus Mágikus Papirusz)
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Ugyanebből a forrásból egy másik, előkészületekről utasítást adó szöveg, szintén
divinációhoz: „Tisztán tartván magad, ahogy tanultad, végy egy bronz ivókupát, és írd rá
mirrha tintával az előzőekben említett bűbájt, mely Aphroditét szólítja, és használj érintetlen
oliva olajat és tiszta folyóvizet. Tedd az ivókupát térdedre, és szóld a szavakat a bűbáj felett,
és az Istennő megjelenik előtted, és felfedi mindazon dolgokat neked, amit csak kívánsz.”
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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