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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 adni 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.
***
A cikkek szabadon felhasználhatóak,
amennyiben pontos linkkel, a Berkano
Wicca Tradíció és a szerző megjelö-lésével
kerülnek bemutatásra.
***
Észrevételed van? Szeretnél cikkíró lenni?
Nem szeretnél írni, de van ötleted miről
írjunk? Van téma amiről szívesen
olvasnál?
Van olyan versed, okkult témájú irodalmi
alkotásod amit szeretnél megjelentetni?
Vannak rajzaid,
képeid, fotóid, fotómanipulációid amiket
szívesen viszont látnál az újságban?
Ha bármelyik kérdésre 'igen' a válasz
keress bátran a
sophielamort.arnyak@gmail.com
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
Téli napforduló cikkleadási határidő:
december 6.
http://www.berkano.hu

Kedves Olvasó!

Az Olvasóhoz

Köszöntök minden régi és új Olvasót az Árnyak magazin
hasábjain. Elérkezett November est, itt van a Wicca újév.
A Világokat elválasztó Fátyol elvékonyodik, újra
találkozhatunk elhunyt szeretteinkkel akiket ilyenkor talán
közelebb is érzünk magunkhoz, mint az év többi napján. Az
éjszakák tovább nyúlnak, a nappalok rövidülnek. Ez az
időszak egészen a Téli napfordulóig tart amikortól
fokozatosan újra a világosság kap nagyobb teret.
Azért is fokozottan különleges ez a mostani ünnep, mert a
mai napra esik Vérhold is, október második teliholdja.
19 évente van október 31-én telihold, így azt tanácsolom
mindenkinek, hogyha módjában áll használja ki ezt az
alkalmat valamilyen mágiavégzésre.
Sajnos megérkezett a COVID-19 második hulláma, így nem
tudjuk megtartani nyílt eseményeinket. A mindenkori
legfontosabb szempont tagjaink és vendégeink egészsége és
biztonsága. Aki szeretne kapcsolatba lépni a Berkano Wicca
Tradíció tagjaival megteheti ezt a Discord szerverünkhöz
csatlakozva vagy a Facebook csoportban. Gyertek nyugodtan
ha kérdésetek van vagy beszélgetni szeretnétek a
tradicionális Wiccáról. Igyekszünk online eseményeket
tartani, főleg Wiccaféra lehet számítani aminek időpontját
Facebookon fogjuk közzé tenni. Az online események is
Discord-on lesznek tartva, ezért is érdemes lehet
regisztrálni.
Tanfolyamunkra is lehet még jelentkezni, de amíg a járvány
el nem csendesedik nem fogjuk tudni elindítani az oktatást.
Szeretném ismét megköszönni a pozitív visszajelzéseket,
sokan írtok, hogy tetszik az újság ami nagyon sokat jelent.
Facebook-on már több, mint 170 követőnk van, köszönjük,
hogy velünk vagytok. Ha gondoljátok oszátok meg
véleményeteket az Árnyak Facebook oldalán, értékeljetek
minket.
Boldog új évet, áldott ünnepet és kellemes olvasást kívánok,
Sophie LaMort
Főszerkesztő
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Sabbatok és esbatok találkozása
Írta: Sophie LaMort
Képek: Google Képek

Idén Halloweenkor (Gardner nevezte így ezt az ünnepet Witchcraft today című könyvében, ezért
használom) különleges jelenséget élhetünk át. Október hónapban erre a napra esik a második telihold (amit a
tradicionális Wicca Vérholdnak nevez). Nagyon ritkán esnek egy napra az esbatok és a sabbatok, és míg
Halloween kapcsán a dekorációkban, filmekben sokszor láthatunk teliholdat, valójában 19 évente következik
be ez az „egybeesés”. Utoljára 2001-ben volt ilyen, legközelebb 2039-ben lesz.
A mostani telihold azért is különleges, mert 1944 óta először lesz látható a holdtölte Halloweenkor a Föld
minden pontjáról, minden időzónából.
Ez adta az ötletet, hogy utánanézzek mi a helyzet a többi ünneppel, lesz-e esetleg olyan alkalom
amikor hasonló kettős ünnepet tarthatunk?
Az alábbi táblázatban összeszedtem a következő 10 év minden olyan teliholdját, amely egy ünnepkor,
vagy azelőtt/azután pár nappal várható. Ne feledjük, míg a csillagászati ünnepek napjai elég stabilak, az
aratásünnepeket régen mindig akkor tartották amikor az aktuális mezőgazdasági esemény megtörtént. Ma
már ezeket is dátumhoz kötjük, ám a természet embere nem a naptár szerint élt. Ez utóbbi négy ünnep
(November est, Február est, Május est és Augusztus est) megülése hagyományosan az előestén történik,
mindig az előző hónap utolsó napján ás akkor kezdődik amikor felkel a hold.
Érdekesnek találom, hogy bár egy évben 13 telihold és 8 sabbat van mégis egészen ritkán esnek
ugyanarra a napra:

Sabbat neve és várható időpontja

Telihold/esbat napja, időpontja (GMT+2)

November est

2020. 10. 31.

2020. 10. 31.

15.48

Őszi nap-éj egyelőség

2021. 09. 22.

2021. 09. 21.

1.54

Augusztus est

2023. 07. 31.

2023. 08. 01.

20.31

Nyári napforduló

2024. 06. 20.

2024. 06. 22.

3.07

Február est

2026. 01. 31.

2026. 02. 01.

23.09

Május est

2026. 04. 30.

2026. 05. 01.

19.22

Tavaszi nap-éj egyenlőség

2027. 03.20.

2027. 03. 22.

11.43

Nyári napforduló

2027. 06. 21.

2027. 06. 19.

2.43

Téli napforduló

2029. 12. 21.

2029. 12. 20.

23.46

Tavaszi nap-éj egyenlőség

2030. 03. 20.

2030. 03. 19.

18.56

November est

2031. 10. 31.

2031. 10. 30

8.32
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Ezeket a különleges alkalmakat sokféle mágikus munkára fel lehet használni. Specifikusan a mostani
eseménynél érdekes elgondolkodni azon, hogy November est jelöli a Wicca újév kezdetét, illetve ekkor a
legvékonyabb a világok közötti fátyol, így könnyebben kapcsolatba tudunk lépni elhunyt szeretteinkkel.
Érdemes lehet elengedni azokat a dolgokat amiket nem szeretnénk tovább vinni a következő évbe, vagy
esetleg pont a céljaink elérésében segítő, azokat közelebb hozó mágiát végezni. Nyilvánvalóan mindenki
másképpen éli meg ezeket így nincs is egységes forgatókönyv.
Bármit, amit az ünneppel kapcsolatban készültünk tenni sokszorosan megtámogat a telihold ereje.
Esbatkor a legerősebb a mágia. Divináció, meditáció, szellemtáblázás – de akár maga a tanulás is könnyebben
mehet ezekben a napokban. Ha gyógyító mágiát szeretnénk végezni az is hatásosabb lehet. Érdemes feltölteni
a holdas ásványainkat, esetleg holdvizet készíteni, esős estén esővizet gyűjteni.
Óvatosságra intenék azonban mindenkit: csak olyan mágikus cselekedetet hajtsunk végre amit
teljesen a magunkénak érzünk, pontosan tudjuk mit miért csinálunk benne, értjük a tetteink okát és
felmértük azok lehetséges következményeit. Kár hirtelen összecsapni valamit, megfelelő felkészülés nélkül
nem valószínű, hogy olyan eredménye lenne amit várunk, főleg ha nem is vagyunk még olyan szinten, hogy az
adott mágiát elvégezzük.
Remélem mindenkinek sikerül megünnepelni ezt a kivételes estét, áldott esbatot és sabbatot kívánok
minden kedves Olvasónak!
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Abe no Szeimei – A japán Merlin
Írta és képek: Dia

Abe no Szeimei az onmjódó legnagyobb alakja. A
Heian-korban élt nemesember, hivatalnok és onmjódzsi
korának legismertebb államférfijaival kötött szoros
barátságokat, tehetsége és tudása az onmjódó
társadalom vezetőjévé tette. Őt tekintjük a történelem
legnagyobb onmjódzsi családjának alapítójának,
valamint a Szendzsi rjakkecu című könyv szerzőjének
is. Életét hivatalos forrásokból kevésbé ismerjük,
azonban számos legenda főszereplőjeként láthatjuk
viszont, valamint a modern korban kedvelt főszereplője
könyveknek, mangáknak, filmeknek és játékoknak.
A születéséről és fiatalkoráról szóló információk, ha
voltak is valaha, elvesztek a történelem folyamán, így
csak a legendákra hagyatkozhatunk. A legendák szerint
Szeimei édesanyja Kuzunoha, édesapja pedig Abe no
Jaszuna volt. Egy nap, amikor Jaszuna a közeli hegyen
található szentély felé tartott, útja során egy
onmjódzsiba botlott, aki rókákat ejtett foglyul, hogy
gyógyszerek és főzetek készítésére használja fel őket.
Mikor Jaszuna meglátta a fogságba esett fehér rókát,
úgy döntött, megmenti az életét.
A japán történetekben gyakran találkozhatunk a
kicunék, avagy róka szellemek alakjával, akik szívesen
törnek borsot az emberek orra alá ravaszságukkal és
alakváltó képességeikkel. A legendákból ismert
Szeimei szobra
Kuzunoha is ezeknek a mesés lényeknek az egyike. A
Jaszuna által megmentett fehér róka női alakot öltve tért vissza Jaszunához, hogy hálából ellássa a
megmentése közben megsérült férfi sebeit. Jaszuna persze azonnal beleszeretett és hazatérve feleségül vette
Kuzunohát. Kettejük frigyéből egy szem gyermekük született, akinek az Abe no Szeimei nevet adták. Abe no
Szeimei születésére a legendák három helyszínt is megjelölnek. Első a mai oszakai Szeimei szentély helyszíne,
a második a Kantó vidéki Cukuba hegy lábánál található település és a harmadik Sikoku szigetén található.
Mivel csak félig volt ember, Abe no Szeimei eldönthette volna, hogy emberként éli életét, vagy sem,
azonban a legenda szerint, még fiatal korában meglátta édesanyja valódi alakját, aki úgy döntött, fiának az
emberi életet kell választania, így hátrahagyva Szeimeit, egyedül tért vissza az erődbe. Búcsúként Kuzunoha
megajándékozta gyermekét a képességgel, hogy megérthesse az állatok nyelvét, Szeimei pedig az apja mellett
maradt.
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A legendák ezt követően tanulmányaival folytatódnak. Szeimei Kamo no Tadajuki mellé szegődött
tanoncnak. A Kamo család ekkoriban már híres onmjódzsi családnak számított, leghíresebb tagjuk Kamo no
Jaszunori (Tadajuki fia) Szandó Hakaseként („Három út doktora”) volt ismert. Tadajuki először
egyenrangúként kezelte Szeimeit a többi tanonccal, azonban egy este, amikor Tadajuki a gissában aludt és
tanoncai a gissa mögött kísérték veszélyes helyzetbe kerültek; összetalálkoztak a Száz démon éjjeli
parádéjával (Hjakki jakó). Nagy meglepetést okozott Szeimei, amikor előre sietett és felébresztette mesterét,
hogy figyelmeztesse a veszélyre, hiszen az onmjódzsiknak több éves gyakorlásra volt szükségük hozzá, hogy
megláthassák a „láthatatlan világ teremtményeit”. Szeimeinek köszönhetően azonban Tadajukinak volt elég
ideje rá, hogy egy varázslattal elrejthesse magát és kísérőit a démonok szeme elől. Innentől kezdve Tadajuki
felkarolta Szeimeit és saját fiával együtt tanította meg a mesterségre.
A legendákkal ellentétben a hivatalos források szerint Szeimei mestere nem Tadajuki, hanem fia,
Jaszunori volt. Kamo no Jaszunori életében még a Kamo család birtokolta az onmjó hivatal három vezetői
posztját a négyből; a jin-jang tudományokat, a naptártudományokat és a csillagászatot. Szeimeinek először a
csillagászatot tanította meg, így első rögzített tisztsége a Tenmon Hakasze volt („Csillagászat doktora”).
Jaszunori halála után pedig a jin-jang tudományok hivatali ágát is átvette az Abe család, ezzel a Kamo család
egyenrangú riválisai lettek az elkövetkező évszázadokra (a rivalizálásnak a Kamo család kihalása vetett véget
a 15. században).
Sigeta Sinicsi az A Portrait of Abe no Seimei című tanulmányában kiemeli, hogy Szeimei már ötven
éves is elmúlt, amikor megszerezte a Tenmon Hakasze címet és elkezdte hivatali pályafutását. Az sem
lehetetlen, hogy a legendákban is van némi igazság és első mestere valóban Tadajuki volt, Jaszunori pedig
csak apja halála után vette át Szeimei tanítását. Az mindenesetre biztos, hogy közeli kapcsolatot ápolt
Jaszunorival, hiszen a források alapján gyakran kísérte el akár több évig tartó utazásra is. Mester-diák
kapcsolatukat az a tény is alátámasztja, hogy az onmjódzsi családok ekkoriban már elkezdtek specializálódni
az egyes hivatali ágakra és saját könyvtárakkal rendelkeztek, amelyek látogatása kívülállók számára tilos volt.
Vagyis Jaszunori engedélye nélkül Szeimei nem tanulhatta volna meg a szükséges dolgokat ahhoz, hogy két
hivatali ágat is átvegyen a Kamo családtól.
Tanulmányát követően a legendákban Szeimei hivatali pályafutását is megörökítették, ezek azonban
már nem életének fordulópontjairól szólnak, hanem kivételes képességeiről és a kor nagy embereivel kötött
kapcsolatairól. Ezekből kiderül, hogy már kortársai között is hírnevet szerzett magának, Fudzsivara no
Micsinaga bizalmasa volt és nem csak a fővárosban, de vidéken is ismerték a nevét.
Úgy tartották kivételesen jó képessége van a sikigamik irányításához, amely az onmjódzsik
képességeit mutatta. A sikigamik használata az onmjódó egyik jelképe. Hasonló a súgendóban használt
gohóhoz, vagy az Izanagi-rjú szertartásainak központi elemét képező sikiódzsihoz. A japán irodalomban a
jóslás egyik eszközeként jelenik meg, a sikiszen (vagy csokuszen) nevű jóslásra használt eszköz
manifesztációjaként. Szei Sónagon is megemlíti a Párnakönyvben, a leírás szerint egy sikigamival próbálta
bizonyítani őszinteségét, mivel a sikigami képes különbséget tenni igazság és hazugság között. Az
onmjódóban a sikigami egy kidzsin, amelyet egy papírból vagy fából készült bábúba zárnak, ezért a sikigamit
minden esetben egy ember (onmjódzsi) irányította. Egy onmjódzsi képességeit mutatta az irányítása alatt álló
sikigamik száma is.
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Az alábbiakban bemutatok néhány történetet, amelyben Szeimei képességeit a sikigamikon keresztül
dicsérik.
A hivatalnokok és a béka
Néhány hivatalnok megkérdezte Szeimeit, hogy a
sikigamik használatával képes-e gyilkosságot elkövetni.
Szeimei azt válaszolta, lehetséges, azonban nagy erő szükséges
hozzá. A hivatalnokok ragaszkodtak hozzá, hogy megmutassa
és rámutattak egy békára a kerti tóban, hogy ölje meg. Szeimei
erre letépett egy levelet egy közeli bokorról, megigézte, majd a
béka felé dobta. A béka holtan esett össze.

Szeimei megöli a békát

Az elátkozott tál
Egy nap, mikor Fudzsivara no Micsinaga hazafelé
tartott a rezidenciája kapujában megállította saját kutyája.
Bárhogy csitítgatta, a kutya nem engedte, hogy belépjen a
kapun, így Micsinaga Szeimeiért küldetett. A helyszínre érkező
Szeimei megállapította, hogy a kutya mágikus képességekkel
rendelkezik és megmentette gazdáját egy átoktól, amelyet a
kapuban helyeztek el. Szeimei rámutatott egy pontra, ahol
Micsinaga kísérői ásni kezdtek és hamarosan előkerült a
földből egy elátkozott edény. Ekkor Szeimei fogott egy papírt,
majd madár formát hajtogatott belőle. A papírt elhajítva a
madár életre kelt és elvezette őket a tettes házához.

Csitoku látogatása
A Szeimei képességeiről szóló történetek bejárták az országot. Mikor Csitoku onmjódzsinak – aki
büszke volt a sikigamik feletti irányítására – is a fülébe jutottak a róla szóló történetek, úgy döntött leteszteli
a legendás onmjódzsi képességeit. Útnak indult hát és meglátogatta Abe no Szeimeit két fiatal, tíz év körüli
gyermek társaságában. Mikor találkoztak Szeimei tudását és bölcsességét dicsérve megkérte, fogadja
tanítványává, ő azonban átlátott a mesterkedésen és elutasította. Távozásakor vette csak észre az onmjódzsi,
hogy két kísérőjének nyoma veszett. Azonnal visszament az Abe házhoz, parancsolva Szeimeinek, hogy adja
vissza az elkobzott sikigamijait. Szeimei eleinte tudatlanságot színlelt, mígnem Csitoku bocsánatot kért és
fejet hajtott előtte. A két sikigami, mely ember alakot öltött, visszatért gazdájához.
Modori-basi
Az Abe no Szeimei irányítása alatt álló sikigamik a
saját rezidenciáján laktak. Ez azonban zavarta feleségét, aki
nem rendelkezett a képességgel, hogy meglássa őket. Hogy
megkímélje feleségét az aggodalomtól, Szeimei elzárta a
sikigamikat egy hídon, melyet napjainkban Modori-basinak
neveznek (Visszatérés hídja). Úgy tartják, azóta a sikigamik
megjelennek azok előtt, akik átmennek a hídon, s van, hogy
meg is tréfálják az illetőt.
Modori-basi
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Szeimei nevéhez köthető rituálék az Onmjódóban
Bár amennyire tudjuk nem írt saját rituálékat így is több olyan rituálé létezik az Onmjódóban,
amelyet Szeimei nevéhez kötnek, vagy legalábbis úgy tartják, hogy neki köszönheti népszerűségét.
Az egyik ilyen a Cuina fesztivál, amelyről egy korábbi cikkemben írtam. Minden évben kötelező
jelleggel megtartották a császári palotában, azonban, amikor Icsidzsó császár édesanyja elhunyt a
gyászidőszakra való tekintettel nem csak a palotában tartott rituálét, hanem a nemesi házak egyéni rituáléit is
lemondták. Így hát, amikor elérkezett az idő, egyedül az Abe család házában kezdődtek meg az előkészületek.
Nyílt rituálé formájában tartották meg, így a környékbeli lakosok elmentek megnézni, mi történik az Abe
család rezidenciáján. A feljegyzések szerint Szeimei elkötelezettsége annyira meghatotta az embereket, hogy
rövidesen minden házban megkezdték az előkészületeket és megtartották a rituálékat.
Szintén Szeimeinek köszönhette népszerűségét az úgynevezett Henbai rituálé, amely egy mágikus
szövegek kántálásával kísért lépéssorozat volt. A Henbait azért végezték, hogy új vagy veszélyes helyeken
biztosítsák a biztonságukat, valamint akkor is elvégezték, ha hosszú idő után tértek vissza korábbi
otthonukba. A taoista „sétáló varázslatból” ered. Összekapcsolták a Nagy Göncöl hét csillagjával és a kínai
jóslással. Henbai során jobbra-balra mozogva haladnak úgy, hogy az elülső lábuk után húzzák a hátsó lábukat.
Az onmjódó egyik alaptechnikája volt, mellyel szimbolikus értelemben eltaposták a gonoszt és magukhoz
hívták a jó szándékot. Más népi rítusokba is bekerült, mint például a szumóba és a sintó rituálékban,
utóbbiban azonban már a mozgás irányát is kijelölték. Kilenc lépésből állt, amit négyszer ismételtek el. Az így
kapott harminchat lépést háromfelé osztva a tizenkettes számot kapjuk, mely az onmjódóban a tizenkét isten
védelmezése alatt álló tizenkét irányt jelenti.
A Gorjú szai egy mágikus rítus, melyet arra használtak, hogy szárazság idején eleredjen az eső. 1004ben a hetedik hónap közepén nagy szárazság tombolt. Abe no Szeimeit bízták meg a szertartás
lebonyolításával, aki nagy sikert aratott. Még a szertartás közben esni kezdett az eső.
Mikor egy asztrológiai jelentés szerint a Keikokuszei nevű csillag rossz pozícióban volt Icsidzsó
császárra nézve, rituálét kértek. A császár védelme érdekében Abe no Szeimei kapta a feladatot, hogy
kiválasza a megfelelő napot és időt a szertartásnak, valamint, hogy Jinzen főpappal együtt elvégezze a
szükséges rituálékat. Bár Jinzen főpap elvégezte a szertartás rá eső részét, Seimei nem jelent meg. Ezt tartják
az egyetlen ismert kudarcának is.
A rituálék közül talán a Taizan Fukun szai az, amely Szeimei életében a legnagyobb szerepet kapta –
legalábbis a legendák szerint. Ez egy mágikus rítus, amelyet Abe no Szeimei nevéhez kapcsolnak, bár már
korábban is létezett és inkább csak népszerűségét köszönheti neki. Taizan Fukun egy kínai népi
hagyományból származó isten, aki eredetileg a Tai-hegy keleti csúcsát uralta. A hagyomány szerint Taizan
Fukun a halottak szellemeit megidézve ítélkezik az emberek élettartama felett. Mikor azonban az indiai Jama
isten Kínába érkezett elfoglalta a Tai-hegyet és Taizan Fukun is Jama szolgálatába szegődött. Maga a
szertartás a 10. században érkezett Japánba, azonban a Holtak Birodalmának isteneit félő emberek
tartózkodtak tőle.
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Mikor Abe no Szeimeit 989-ben felkérték egy Daijaku szai nevű szertartás elvégzésére a rituálé
helyett a Taizan Fukun szait mutatta be. A rituálé nagy siker volt és ettől kezdve minden honmjó napon
bemutatták, valamint betegségek, természeti katasztrófák, vagy akár gyermekek születésekor is használt
kedvelt rituálé lett.
Szintén a Taizan Fukun rituáléhoz kapcsolható az Abe no Szeimeit körül lengő egyik legnagyobb
rejtély, vagyis Szeimei halála. A hivatalos feljegyzésekben Szeimei 1005-ben szerepel utoljára, majd teljesen
eltűnik. Semmilyen információnk nincs arról, mikor és milyen körülmények között érte utol a végzet. Az Abe
család feljegyzéseiben mindössze annyit írnak, hogy 85 éves korában hunyt el. Innen származik vélt születési
ideje is. A kutatók szerint, mivel 1005-ben készült az utolsó feljegyzés, még ebben az évben hunyt el, majd 85
évet visszaszámolva megállapították, hogy 921 körül születhetett.
A legendák szerint legnagyobb riválisa és ellensége, Asija Dóman végzett vele egy mágikus csatában.
Kettejük ellenségeskedése akkor kezdődött, amikor Dóman megölte Szeimei apját, aki megfogadta, hogy
bosszút áll érte. Mágikus képességeiket életükben többször is összemérték, még a császár jelenlétében is.
Hogy a császár megállapítsa képességeiket egy lezárt
dobozt helyezett a két onmjódzsi elé, majd megparancsolta, hogy
jóslás segítségével mondják meg, mi van a dobozban. Asija
Dóman válaszolt elsőként, a császár mandarinokat tetetett a
dobozba. Szeimei azonban azt válaszolta a dobozban patkányok
vannak. Mikor felnyitották a dobozt, patkányok sereglettek ki
belőle, noha Dóman válaszolt helyesen a császár kérdésére. A
legenda szerint Szeimei mágiával patkánnyá változtatta a
mandarinokat, így ő nyerte a párbajt.
Visszatérve a Taizan Fukun rituáléra, a történetek
szerint Szeimei bár belehalt utolsó párbajukba Dómannal, egy
régi barátja, Hakudó Sónin a segítségére sietett és a Taizan
Fukun rituálé segítségével feltámasztotta Szeimeit, aki még
mindig életben van valahol.
Ahogy már említettem Szeimei hatalmas örökséget
hagyott hátra. Leszármazottjai egytől egyig magas rangú
onmjódzsik lettek. A 16. században a család főága Cucsimikadóra
Szeimei patkánnyá változtatja a
változtatta a nevét és hivatalosan is átvette az onmjódzsi
mandarinokat
társadalom feletti irányítást, a hivatal vezetői pozícióját minden
generációban a család feje örökölte meg. A Meidzsi restauráció idején az Onmjódó hivatalt megszűntették és a
Cucsimikadó család saját sintó irányzatot hozott létre, amely napjainkban is létezik Japánban.
Abe no Szeimeinek halála után szentélyt építtetett a császár Szeimei korábbi lakhelyén, Kiotóban,
azonban napjainkra az ország minden területén található egy Szeimei szentély, vagy Szeimei legendájához
kapcsolódó szentély.
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Szeimei szentély
Abe no Szeimei legendája a Medzsi-kor haladó szellemiségében és modernizációjában feledésbe
merült. Csak a 20. század végén feltámadó okkultizmus iránti érdeklődés miatt került be ismét a köztudatba.
Tudományos körökben Murajama Súicsi átfogó kutatása indította be az érdeklődést, míg a populáris
kultúrában Jumemakura Baku Onmjódzsi című regénysorozata, melynek első kötete 1988-ban jelent meg
Japánban. A sorozat jelenleg tizennégy kötetnél tart, a legutolsó kötete 2019-ben jelent meg japán nyelven. A
sorozatban a Heian-kori Japánba térhetünk vissza, ahol Abe no Szeimei hű társával Minamoto no
Hiromaszával együtt deríti fel a fővárosban történt misztikus bűntényeket (amolyan Sherlock Holmes –
Watson felállásban). A könyvnek manga és film adaptációja is készült (utóbbi megtekinthető youtube-on is).
Szeimei másik öröksége az ötágú csillag, amelyet Japánban szeimannak neveznek. Ez az onmjódóban
használt öt elem, vagyis inkább öt fázis kapcsolatából származik. Az öt fázis (fa, tűz, föld, fém, víz) kapcsolata
kétféleképpen nyilvánul meg. Első a szószei, melyet egy körként ábrázolnak, a fázisok születése; a fából
születik a tűz, a tűzből a föld (hamu), a földből a fém, a fémből a víz, a vízből pedig a fa. A második
megnyilvánulása a szókoku, amelyet az ötágú csillag jelképez; a fa a fölből táplálkozik, a föld felszívja a vizet,
a víz kioltja a tüzet, a tűz megolvasztja a fémet, a fém elpusztítja a fát (kivágja). Szeimei rejtélyei közé
tartozik, hogy vajon miért választotta az utóbbit saját jelképének – miért a pusztítás vonzotta inkább a
teremtés helyett. Egyik modern magyarázata, hogy a démonok elleni harcát jelképezi vele.
A szeiman párja a dóman, amely a 9 jegy (kudzsi) jelképe, balról jobbra négy függőleges, majd fentről
le öt vízszintes vonalból áll. A levegőbe rajzolják, miközben az egyes vonások neveit kántálják; 1. Rin, 2. Bjó,
3. Tó, 4. Sa, 5. Kai, 6. Dzsin, 7. Recu, 8. Zen, 9. Gjó.
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Holdnaptár

Írta és illusztráció: Saddie LaMort
Mióta megjelent először magyarul a holdünnepekről szóló
cikk, gyakorta kapjuk a kérdést, honnan származnak ezek a nevek?
Először is át kell látnunk, hogy a világhálón legtöbb helyen
megtalálható holdnevek az Egyesült Államokban egészen a 20. század
közepéig nagyon népszerű farmer-almanachokból, évkönyvekből
származnak. Ezek a kiadványok a javasolt ültetési időpontokon túl
mindenféle érdekességet tartalmaztak, például ilyen holdneveket is –
ezek azonban szedett-vedett forrásokból származtak, hol valamelyik
indián törzs hagyományaira alapozva, hol német szokásokra, hol
pedig egyszerűen a saját élénk fantáziájukra.
A Berkano a Silver Circle gardneriánus Wicca vonal
holdkalendáriumát (silvercircle.org/calendar) használja, melyet jelen
formájában Merlin, a holland gardnerianizmus egyik alapítója alkotott
meg. A holdünnepek elnevezései ősi angol hagyományból erednek.
Peter Larkworthy cikke, „A tizenhárom hold”, a Wiccan (később Pagan Dawn, a Pagan Federation
újságja) 1982. májusi számában jelent meg. Ebben a Jég-, Hó-, Halál-, Ébredő-, Fű-, Vetés-, Rózsa-, Villám-,
Árpa-, Orbánc-, Vér-, Fa-, és Hosszú éj holdakat említi meg, ez az első alkalom, hogy ezek írásban
megjelentek. Merlin, és mint kiderült, tőle függetlenül egy másik neves pogány személyiség, Dusty Miller is,
bizonyos egyéb régi angol források alapján az Árpahold helyett az Aratáshold, az Orbánchold helyett pedig a
Vadászhold nevet választották.
Larkworthy és Miller rendszere messze nem volt kidolgozva, de mindketten a téli napfordulót
használták a rendszer középpontjául. Ez egész jó eredményeket hoz, ha nem pont a forduló időpontját, hanem
nagyjából öt nappal későbbet használunk középpontnak. Ezt a problémát oldotta fel Merlinben Colin Murray
egy 1979-ben írt cikke, melyben a holdakat az aratásünnepekkel (keresztnegyed-napok) harmonizálja.
Ez volt az a kulcs, melyből megszületett a teljes rendszer. A Hóholdat Gyertyaszentelőhöz, a
Vérholdat Halloweenhoz állította be, hogy ezek a lehető legközelebb legyenek az ünnepekhez, s így két-három
évente jelenik meg egy Jéghold.
Hogy minek kell a holdnaptár? Korunkban teljesen eltávolodtunk a természettől. A sabbatok köre
valamennyire visszahozza a természet lüktetését, de a holdak váltakozása sokkal közvetlenebb élményt ad
arról, mi is történik a természetben. Minden hold minden fázisa közvetlenül, fizikailag is hatással van a
növényekre, a vizekre, így ránk is. Ha ezekkel megtanulunk harmóniában élni, birtokunkba kerül a
természetvallások egyik nagy misztériuma – hogy az ember része a Nagy Egésznek.
Aki szeretné megvásárolni a Merlin által készített holdnaptárat, a silvercircle.org webshopjában megtalálja.
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Top 5 film a samhain-i hétvégére amitől
garantáltan ünnepi hangulatba kerülsz
Írta: Rebelheart

Forrás: amazon.com

5. Bűvölet (The Craft, 1996)
Négy iskolás lány varázserejüket próbálgatják, mint például szerelmi kötés,
vagy erőt vonzó mágia. Viszont hamar ellenük fordul „a kezdő boszik átka”,
s rájönnek nem gondolták át eléggé a varázsigéket. Ez egy igen tanulságos,
félelmetes és szórakoztató film egyben, hiszen a végén mégis csak van
tanulság: Ahogy az erejüket kapták, úgy el is vehetik tőlük, hiszen arra nem
méltóan használták.
Samhain méter:

Forrás: Columbia Pictures

4. Eastwick-i boszorkányok (1987)
Már-már ikonikusnak mondható film Cher, Susan Sarandon és Michelle
Pfeiffer főszereplésével. Jack Nicholson az ördög szerepében jól megkavarja
a nők fejét ebben a vígjátékban, ám tévedés ne essék, a voodoo babás
jelenetek kifejezetten élethűre sikerültek, hiszen a kétségbeesett nők ezzel
próbálják az ördögöt távozásra bírni. De hogy sikerül-e nekik vajon, az a
filmből kiderül.
Samhain méter:

Forrás: Warner Bros
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3. Átkozott boszorkák (1998)
Ezt a filmet ki sem lehetett volna hagyni a listából hiszen rengetegen
kultfilmként tekintenek rá- Sandra Bullock és Nicole Kidman bravúrosat
alakít ebben a filmben. Az Owens család átka a nőket érinti: Minden férfi,
akibe bele szeretnek, azok mindig túl hamar meghalnak. A két nő végül
mégis dacolni kezd a családi átokkal és ezáltal elkezdődik a transzcendentális
kalamajka. Vajon sikerül e Sallynek és Gilliannek megszabadulni az átoktól,
és ha igen, milyen áron?
Samhain méter:

Forrás: Warner Bros

2. Harry Potter és a bölcsek köve (2001)
Természetesen tiszteletét teszi listánkban a világ legismertebb
varázslótanonca, Harry Potter. Azért az első filmet választottam, mert bár
sajnos a filmből kimaradt Félig Fej Nélküli Nick Kimúlás-napi partyja, a
nagy teremben halloween lakomát tartó nebulók közé sietve megérkezik
Mógus professzor a már jól ismert: „Troll! Troll a pincében! Gondoltam
szólok…” felkiáltással majd ott helyben elájul. De persze melyikünk ne
kívánta volna már, hogy a Roxfort és Harry varázsvilága igazi legyen? Egy
sötét varázsló, a kis túlélő, rengeteg átok, bűbáj és tanulnivaló, bizony
bármikor szívesen beiratkoznék.
Samhain méter:
Forrás: Warner Bros
1. Hókusz Pókusz (1993)
Ezt a filmet egyébként is bűn lenne lehagyni erről a listáról, de idén még
inkább aktuális, mint máskor. A filmben lévő fekete gyertyát ugyanis
Halloween éjjelén, teliholdkor egy szűznek kell meggyújtania. Idén október
31-e teliholdas este lesz, tehát szüzek, el a kezekkel a fekete gyertyától,
mert még feltámadnak a Sanderson nővérek. Őszintén nem tudom
megsaccolni sem, hányszor láttam ezt a filmet, de az biztos hogy minden
alkalommal imádtam.
Samhain méter:

Forrás: Buena vista pictures
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Boline, avagy fehér nyelű kés
Írta: Osara LaMort
Képek: Google

A Boline néhány Wicca hagyományban használatos
fehér nyelű kés, mellyel köteleket, növényeket vágnak,
jeleket vésnek, gyertyákat, pálcákat, vagy más rituális
eszközöket faragnak. Gyakorlatilag munkaeszköz.
Egyes gyakorlatban egyenes, másoknál félhold alakú
pengével rendelkezik, mely szemben az Athamével
egyélű (ezért nem tőr, hanem kés). A félhold alakú
penge jobban alkalmas növények szedésére, az
egyenes penge a faragáshoz jobb.
A Boline eredetét igen nehéz nyomon követni, hiszen
csak nagyon kevés történelmi utalás vagy párhuzam
található rá. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a
markolaton
található
jelek
a
legtöbbször
következetlenek egymáshoz hasonlítva őket és kétféle,
hasonló mágikus fegyveren is megtalálhatóak.
A Boline neve feltehetőleg egy félreértelmezés
nyomán az olasz „bolino”, „tű” szóból ered, mely a
Claviculae Salomonis egy olasz változatú kéziratából
ered. A „bolino” feltehetőleg a „bulino” félreírása,
mely „véső”-t jelent, s mely sokkal inkább megfelel az
eszköz eredeti rendeltetésének. További félreértést okozott, hogy Arthur Edward Waite 1911-ben íródott
művében („A ceremoniális mágia könyve”) összekeverte az eredeti, salamoni, fehér nyelű kést az olasz
kéziratban található sarlóval. Az eredeti Claviculae Salomonis kézirat egyáltalán nem emleget sarlót, de az
olasz fordító a számára feltehetőleg ismeretlen „artavus”, „tollkés” szót sarlónak értelmezte („falcetto”). Így a
sarló belekerült a Mathers féle Claviculae fordításba is, ahonnan aztán széles körben terjedt – hibásan.
Maga Gardner egyébként nem használta a Boline szót, „fehér nyelű késként” emlegeti ezt az eszközt.
Alex Sanders Árnyak Könyvéjében egyszer fordul elő "bolline" néven, a többi alkalommal szintén „fehér nyelű
késnek” nevezi. A Boline más hagyományokban előfordul "Boleen" néven is, melyet egy "Wren" mágikus
névvel rendelkező Wicca papnő talált fel; feltehetőleg hallotta a szót, de sosem látta leírva, ellenben beleírta
egy cikkbe a WitchVox nevű, meglehetősen népszerű Wicca weboldalon 2000 júniusában, innen pedig
rohanvást terjedt szét az új, minden bizonnyal nagyon titkosnak és érdekesnek gondolt variáció. Vivianne
Crowley úgy véli, a "bolline" akkor változott "Boline" írásmódra, mikor 2000-ben valaki megírta a Wikipédia
cikket róla, és senki más nem korrigálta. Azóta széles körben ez a változat terjedt el. Még ejtése is különbözik,
néhol "bolín", néhol "bolájn".
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A Wiccák avatásukkor azt tanulják, hogy a fehér nyelű kés „a Művészet eszközeinek formázására való,
de csak Mágikus Körön belül használható”. Ha a Mathers-féle „Claviculae Salomonis” fordításra
hagyatkozunk, találunk benne egy fehér markolatú kést, mellyel a Mágus „a Művészet minden szükséges
Műveletét elvégezheti, kivéve a Kör meghúzását”. Az ennek a késnek a markolatára vésett jelek azonban nem
emlékeztetnek a Boline egyes Wicca tradíciókon belül használt jeleivel. A felszentelés után a kést fekete
selyembe kell csomagolni, mely "lunáris" jellegre utal. Ez alapján a Holdhoz kapcsolódó Boline tökéletes párja
lenne a „napos” jellegű Athamének, bár a Boline nem a négy fő alap fegyver egyike.
A Claviculae Salomonisban a fehér nyelű kés nyeléhez való faágat napkeltekor kellett levágni. Maga a
kés Merkúr napján (szerda) és órájában készül, amikor a Mars a Kos vagy a Skorpió jegyében áll. Kisliba
vérébe és tikszem levébe kell mártani, vagy növő, vagy teliholdnál. Ennek jelei hasonlatosak a Wicca
gyakorlatban időnként használatos szimbólumokhoz. A fehér nyelű késen vagy sarlón található jelek a
következőek:

A Waite könyvben korábban emlegetett boline egyébként a szerző szerint a mágus legfontosabb
eszköze, melyet Jupiter napján (csütörtök) és órájában kell elkészíteni acélból. Háromszor kell tűzben
megedzeni a pengét, majd tikszem levének és vakond vérének elegyébe mártani, szintén növő, vagy telihold
idején. Markolata szarvból készül.
Néhány modern, kelta hagyományban a Boline megfelelőjének tekinthetjük a hajlított, arany pengét
fehér nyéllel, de jelzések nélkül, mely a babilóniai papmágusok bronz szikéjére emlékeztet, vagy a druida
papok sarlójára, mellyel a szent fagyöngyöt gyűjtötték. Általános pogány körökben gyakorta azonosítják a
görög mítoszok sarlójával is, mellyel Gaia kiherélte Uránoszt.
Általánosságban tehát elmondhatjuk, hogy a Boline vajmi kevéssé tekinthető tradicionális Wicca
eszköznek, használata a 21. század elején terjedt el. Ugyanakkor úgy gondolom, érdemes minden Wiccának
tartania valamiféle éles kést, mely faragáshoz, vagdosáshoz jól felhasználható, pusztán praktikus okokból –
nem feltétlenül kell bármilyen ékes névvel illetni.

Stewart Farrar fehér nyelű kése. Az 1971-ben alapított első covenükben használták Janet Farrarral.
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Almás pite recept
Írta és kép: Daphne

Hozzávalók:
– 30 dkg liszt
– 14 dkg sertészsír
– 14 dkg cukor
– 1 sütőpor
– 1 tojás sárgája
– tejföl: kb. 2 dl
– alma mérettől függően
– fahéj
– cukor (az alma édességének függvényében)
– tojásfehérje kenéshez
A tészta elkészítéséhez, először keverjük össze a száraz hozzávalókat, majd adjuk hozzá a zsírt és a
tojássárgáját. Végül a 2 decis tejfölből lassan adagoljunk a tésztához, amíg meg nem kapjuk a megfelelő
állagot, az egész dobozra nem lesz szükség. A tésztát ezután hagyjuk a hűtőben pihenni.
Az almatöltelékhez reszeljük le a már hámozott magozott almákat, majd facsarjuk ki a reszeléket,
hogy ne áztassuk el a tésztánkat. Én 16 apró méretű almát használtam ekkora adag tésztához. Ezután
kóstoljuk meg, hogy megfelelően édes e, és amennyiben ízetlen, vagy savanyú, adjunk hozzá cukrot ízlés
szerint, majd adjunk hozzá fahéjat is.
Ezután összerakhatjuk a pitét, amennyiben hordozható változatot szeretnénk elkészíteni,
használhatunk muffin formát, de mindenképpen tegyünk bele papírt, különben nem fognak kijönni. A tészta
tetejét kenjük meg tojásfehérjével.
180 fokon süssük, ha lehet légkeveréssel, amíg szépen meg nem pirul. Ezután ha kiállta a
fogpiszkáló próbát, kiszedhetjük a sütőből, és kész is van.
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Halloween, a Wicca új éve
Írta és illusztráció: Saddie LaMort

Bármely, állítólag a Wiccáról szóló könyvet kinyitjuk, nyolc, indokolatlanul kelta nevű ünnepet
találunk, melyet állítólag a Wicca ünnepel. Gyakran merül fel a kérdés, miért pont Halloween az új év kezdete
- erre fogunk cikkünkben választ keresni.
Gerald Gardner A Witchcraft ma című könyvében a következőt írja erről:
„Samhain (November 1), a kelták télünnepe, az új évük kezdete volt, és Samhain előestéjén (a mi
Halloweenünkkor) jóslásokat folytattak, hogy a következő év eseményeit megtudják. [...] Ross Nichols, kicsi
könyvében, a Sassenach Stray-ben, ezt írja a Gaelic {ír - fordító} hagyományról: 'A nagy Nap, Beltane, újra
megjelenik, hogy a tél aszott kis Napját lecserélje május elsején; mikor a szimpatikus mágia ceremoniális
tüzeit meggyújtották. Halloweenkor a nagy Nap helyére a kicsi kerül, a túlvilág uralni kezdi a felső világot, és
a jövőbe lehetett látni’. [...] Nos, a négy nagy ünnep, melyet a witch kultusz ünnepel, az a Halloween, Május
est (a régi Walpurgis-éj), Lammas, és Gyertyaszentelő, február másodika. (Érdemes megjegyezni, hogy, mivel
hold-kultusz,az ünnep előestéjén ülik meg ezeket).”
Látszólag meg is van a magyarázat, hiszen a kelta új év előestéje Halloween – de a Wicca nem kelta,
hanem angolszász vallás. A választ az Évkeréken kell keresni. Az ünnepek hagyományosan egy ember élete
szakaszainak lehet megfeleltetni, Halloween pedig a halál. Miért ott kezdődik az élet? Hitünk szerint létünk
két szakaszra osztható: az egyikben a fizikai világban tevékenykedünk, megismerjük a nehézségeket, a
fáradtságot, az öregkort, és a halált; aztán a fátylon átkelve Nyárföldön kipihenhetjük ezen fáradalmakat. A
Publikus árnyak könyvében ez a halloweeni rituális szövegben gyönyörűen van megfogalmazva:
"...mikor eljő az időnk, ahogy mindenkinek, te vigaszt adsz, megnyugtatsz, békét és nyugalmat ajándékozol
szívünknek; s mi boldogan, félelem nélkül lépünk birodalmadba, mert tudjuk, miután pihentünk s
felfrissültünk szeretteink közt, újjászületünk a te kegyelmedből és a Hatalmas Anya kegyelméből...".
Fizikai világba való születésünk az Évkörön február 2re esik, ünnepelhetnénk ekkor is az új évet – de
ahogy az emberi élet szakaszainak, úgy a napszakoknak is meg
lehet feleltetni, és a nap – mint fentebb olvastuk -előző este
kezdődik.
Ezek után pedig már csak egyetlen kérdést kell
megválaszolnunk – ha úgy gondoljuk, hogy a Túlvilág az
istenek otthona, ahova mi is visszatérünk halálunk után, hogy
megpihenjünk, melyik világból indultunk útnak eredetileg?
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A mágia színei 7. – Kék
Írta: Peter Carroll
Fordította: Taus
Képek: Google

A vagyont nem az eszközök alapján kell mérni, hanem aszerint, hogy
mekkora az emberek és az anyagi javak feletti kontroll, így végső soron
a saját élményeink és tapasztalataink alapján is, amit az ember a
gazdasági tevékenységei során szerzünk meg. A pénz egy elvont
koncepció, amivel számszerűsíteni lehet a gazdasági tevékenységet, a
bőség azt mutatja, hogy mennyire vagyunk képesek irányítani a
tapasztalatainkat a pénz segítségével. A bőség mágia célja az, hogy
akkora pénzforgalmat hozzunk létre, amely megengedi az elfogadható
élményeket mind a bemeneti, mind a kimeneti szakasznál.
A pénz már megszerezte a „spirituális lény” összes jellemét. Ez
láthatatlan és megfoghatatlan. Ez olyasminek a megtestesítője, talizmánja, amit az ökonomisták nem tudnak
koherensen megfogalmazni. Bár még magában megfoghatatlan és láthatatlan, igen nagy befolyással van a
valóságra. A pénznek megvan a maga személyisége és sajátos ízlése, kerüli azokat, akik ezt gyalázzák, és afelé
száll, aki tetszése szerint kezeli ezt. Megfelelő környezetben szaporítja magát. A pénz szellemének a mozgás a
természete, a pénz szeret mozogni. Ha csak felhalmozzuk és nem használjuk, lassan hal meg. A pénz inkább
forgalomként jelenik meg, mintsem kihasználatlan eszközként. A pénztudatban lévő személyek
természetüknél fogva nagylelkűek. Ajánlj fel nekik egy érdekes befektetést, és vagyont kínálnak.
A pénztudat eléréséhez és a vagyon-én megidézéséhez el kell sajátítanunk a pénz szellemének a
hajlamainak, valamint a személyes vágyak feltárásának alapos ismeretét. Amikor ezeket megértjük, az igazi
bőség könnyedén megnyilvánul. Az ilyen invokációk nagy törődést igényelnek. A bőség és a vágy kék
megnyilvánulása ugyanolyan könnyen teremt démonokat, mint isteneket.
Mielőtt belefogunk a kék mágiába, nagyon fontos, hogy komolyan megvizsgáljunk minden pénzzel
kapcsolatos negatív gondolatunkat és érzéseinket, és hogy ezektől megszabaduljunk. A legtöbb szegény
ember, aki nyer a lottón, pár évvel később nem tud felmutatni semmit. Mintha valami tudatalatti erő különös
módon megszabadult volna valamitől, amiről úgy érzi az ember, hogy nem igazán érdemli meg vagy akarja.
Az emberek hajlamosak a gazdagság azon mértékére, amiről mélyen hiszik, hogy rendelkezniük kellene velük.
A kék mágia ennek a meggyőződésnek az alternatív hiedelmek rituális megvalósítása általi módosítása.
A kék mágiában ritkán alkalmazunk egyszerű pénz varázslatokat. A mostani tendencia az, hogy
végrehajtunk egy varázslatot abból a célból, hogy kijavítsuk a rendszert, és hogy pénzt keressünk. Ha egy
varázslat a mechanizmus biztosítására (ami pénz formájában valósul meg) nem sikerül, akkor nem történik
semmi, vagy a varázslat különös eszközökkel valósul meg, például egy szerettünk idő előtti halálával.
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A komoly kék mágia soha nem kísérelhető meg a szerencsejáték konvencionális formáiban. A
konvencionális szerencsejáték az élményszerzés egy drága ösvénye, aminek semmi köze sincs a bőség és a
gazdagság gyarapításához. A kék mágia óvatosan kalkulált befektetés kérdése. Olyan befektetést kell
kidolgoznunk, amely jobb esélyeket kínál, mint a szerencsejáték.

Claude Vignon - Parable of the Unforgiving Servant
Kroiszosz
A kék mágikus rituálék magába foglalják a bőség negatív hozzáállásának az elűzését, a legmélyebb
vágyak megjósolható feltárását, továbbá a Jólét-én és a pénz szellemének megidézését, amely során a
tudatalatti vagyoni szintje egy új érték rituális kifejezése által igazodik. A pénzről szóló himnuszok és
varázsigék kézbesíthetőek, a vágyak kinyilváníthatóak és vizualizálhatóak. A kék erő isteneiként
invokálhatjuk Jupitert, Zeuszt, vagy esetleg a mitológiai Midászt és Kroiszoszt, hogy ezáltal ki tudjuk fejezni a
Jólét-énünket.
Midász

******
A sorozat korábbi részeit Saddie LaMort írta, itt olvashatóak:
A Mágia szinei 1. – Fekete – V. évfolyam 7. szám
A Mágia szinei 2. – Sárga – V. évfolyam 8. szám
A Mágia szinei 3. – Ezüst – VI. évfolyam 1. szám
A Mágia szinei 4. – Zöld – VI. évfolyam 2. szám
A Mágia szinei 5. – Narancs – VI. évfolyam 3. szám
A Mágia szinei 6. – Vörös (harci-) mágia – VI. évfolyam 4. szám
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A jack-o-lantern eredete, története
Írta: Sophie LaMort
Képek: Google képek

Nem igazán lehet elképzelni az október végi időszakot töklámpás nélkül. Ha kimondjuk az ünnepek
nevét, Halloween, Mindenszentek, Halottak napja szinte mindenki előtt megjelennek a lepedőszellemek,
telihold és a kivilágított dísztökök. Kevesen tudják azonban honnan ered ez a szokás és mit jelent. Sokféle
leírással találkoztam már, valahol egyértelműen amerikai szokásnak tartják, valahol ősinek. Ebben a cikkben
szeretnék egy kicsit mélyebb betekintést nyújtani ebbe a hagyományba.

Fehér retek lámpás (Museum of Country Life, Írország)
A Jack O'Lantern eredete
Talán onnan érdemes indulni, hogy amióta az emberiség létezik, világszerte a faragás is része a
mindennapoknak. Az első meghonosított növények között találhatjuk pl. a tökféléket, és a hasonló, könnyen
formálható gyökereket, gumókat, melyeket főleg a faraghatóságuk miatt tartottak nagy becsben. Ezekből
készültek eleinte az edények, konyhai eszközök, hangszerek, játékok stb.
A Jack O'Lantern készítésről sokan gondolják, hogy Amerikából származik, ez azonban tévedés.
Eredetileg az írektől ered. Már a 19. században készítettek ilyen faragványokat Írország és a Skót-felföld
egyes területein. Mivel azonban a tök Amerikában őshonos és akkor az íreknél még nem létezett, ezeket
eleinte fehér retekből, később burgonyából készítették (a burgonya is Amerikából származik, azonban
valamivel hamarabb érkezett Írországba, mint a tök). Ezeket elég nehéz volt megmunkálni. Amikor az ír
bevándorlók megérkeztek Amerikába nemcsak magukkal hozták a hagyományt, de hozzá is adtak azzal, hogy
tököket kezdtek el kifaragni, melyekkel jóval könnyebb volt dolgozni. Ez elég hamar elterjedt a köztudatban,
olyannyira, hogy az English Heritage-nek fel kellett kérnie az embereket, hogy szó szerint térjenek vissza a
gyökereikhez és ápolják a reteklámpások hagyományát. Napjainkban kb. 10 millió tököt termesztenek évente
az Egyesült Királyság területén, ennek 95%-át kifaragják Halloweenkor és csupán 5%-át fogyasztják el.
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A legenda
Maga a Jack O'Lantern legenda is ír eredetű és egy bizonyos Stingy Jack-ről szól. Ennek a történetnek
sok változata van, én itt most egyet fogok leírni.
A legenda szerint Stingy Jack egy részeges csaló volt, aki mindenkit átvert miközben faluból falura
utazott az ír vidéken. Mindenszentek éjszakáján is teljesen részeg volt egy kocsmában, amikor elfogyott a
pénze. Ekkor megjelent az Ördög és meglátta a lehetőséget; felajánlotta Jack-nek, hogy fizet még egy italt a
lelke fejében. Jack elfogadta az üzletet és az Ördög érmévé változott, hogy Jack fizetni tudjon vele. Jack
azonban még nem rendelt semmit és az érmét a zsebébe tette egy ezüst kereszt mellé, amely tehetetlenné
tette az Ördögöt: nem volt képes visszaváltozni. Ezután Jack újratárgyalta a feltételeket, és nem engedte el az
Ördögöt, amíg az meg nem ígérte, hogy további tíz évig nem ragadja el a lelkét.
Ez a tíz év gyorsan eltelt. Amikor Stingy Jack országúton haladt, ismét találkozott az Ördöggel, aki
arra várt, hogy a lelkét elvigye.
– Rendben, természetesen megyek veled – mondta Jack – De mielőtt az örökkévalóságig a pokolban égnék,
arra kérlek szedj nekem egy almát arról a fáról!
Az Ördög kevés kárt látott ebben, és felmászott a fára, hogy teljesítse Jack utolsó kívánságát a Földön. De
amint megtette, a csaló kereszteket tett az almafa köré, és a Sátánt ismét csapdába ejtette. Jack ezúttal azt
kérte tőle, hogy soha nem fogja elvinni a lelkét, még halála után sem. Végül az Ördögnek nem volt más
lehetősége, mint megállapodni.
Mivel Jacknek már nem volt mitől tartania, bűnösebben élte az utolsó éveit, mint valaha. Amikor
végül meghalt és a Mennyország Kapujához ment, megtagadták belépését. „Valaki, aki olyan részeg és csaló
volt, mint te nem tartozik ide” – hangzott az ítélet. Így Jack elveszett lelke a régi ismerős Ördöghöz fordult,
hogy megnézze, van-e neki hely a Pokolban. Az ördög azonban megtartotta ígéretét, és megtagadta tőle a
belépést. Jacknek nem volt más lehetősége, mint visszamenni a Földre. A visszaút meglehetősen sötét és
szeles volt, így az Ördög fényt adott Jacknek a pokol tüzéből, amelyet egy üreges fehér retekbe tett. A fehér
retek Jack kedvenc ételei közé tartozott, és általában magával cipelt egyet. Ettől a naptól kezdve Jack lelke
arra volt ítélve, hogy a Földet járja, miközben a lámpását hordozza.

Az írek erre a furcsa figurára utaltak a „Jack of the Lantern” kifejezéssel, amiből később a „Jack
O'Lantern” kialakult. Eredeti rendeltetése nem dekoráció volt, hanem a vándorló Jack és egyéb ártó szellemek
távol tartására szolgált.
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Infernalista tarot-ajánló
Írta és képek: Satan M. Gay

Egy rendhagyó ajánlóval jelentkezem, melyben két egészen különleges paklit szeretnék bemutatni.
Az Occult Tarot
Amint az előző cikkeimből kiderült, infernalista grimoire-mágiával foglalkozom, így hatalmas
örömmel értesültem róla, hogy Travis McHenry összerendezte a Goetia 72 entitását, melléjük tett hat híres
démoni uralkodót – Azazelt, Baphometet, Beelzebubot, Lucifert, Lucifuge Rofocale-t, és Molochot, és idén
áprilisban kiadta őket nagyszerű minőségű kártyákon Occult Tarot néven.

Már a dobozt élvezet kézben tartani. A Keep Silence project által
kiadott első kiadású Equinox reprint tapintását idézi – enyhén
gumi-szerű felszín, és jól érezhetően a megpróbáltatásokat
kiválóan bíró borítás, hibátlan nyomdamunka.

Kibontva a dobozt, a szokásos olcsó papírra nyomtatott füzetke
helyett gyönyörű könyvet kapunk kezünkbe, mely elmeséli a
pakli születését, és részletezi a lapok jelentését. Maga a könyv is
kiváló minőségű, elképesztő igényességgel készült.
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A lapok sem hagynak kivánnivalót maguk után. Az uralkodók
neve pirossal jelölve, de a goetikus lények lapján is emlékeztető a
Tarot-megfeleltetésekről, és az entitás szigillumai.
Megdöbbentő volt tapasztalni, hogy az infernalista számára
felbecsülhetetlen meditációs fókusz, illetve a demonolátriai
szakrális kép funkciók mellett akár hagyományos tarot helyett
divinációs eszközként is megállja a helyét a pakli.

Itt egy tipikus „kelta kereszt” kirakással
próbáltam ki a lehetőségeket.
Erről a tarotról csak szuperlatívuszokban
lehet beszélni, mindenkinek ajánlom!
Értékelés:
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The Daemon Tarot
A fenti pakli eszembe juttatta a pár évvel ezelőtt, 2013-ban megjelent, és már szinte sehol nem
kapható The Daemon Tarot-t, melyet Ariana Osborne a Pokoli szótár alapján rakott össze. A doboz a
különleges paklikról ismert fényes nyomatú csomagolás, néhány entitás képével.

A dobozt kinyitva egy kiváló minőségű könyvet találunk a
rendszer magyarázatával; a pakli véletlenszerűen két részre
osztva a tartókban.
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A 69 gyönyörű, díszes kártya egy része a Goetiából ismerős lényeket ábrázol, másik része egyéb
helyekről származó, gyakran demonizált (Garuda, Kali) keleti entitásokat. Emellett legalább négy kártya
okkult kifejezéseket tárgyal – a békakövet, a szabbatot, és hasonlókat. A készítő, Osborne, azt mondja, a
kártya egyéb paklikkal szemben figyelmeztető jellegű – ha jósolni szeretnénk vele, akkor az adott démon
jellemzői veszélyeztetnek minket, s ezen energiákkal tudunk védekezni is a felvetett probléma ellen – erről
gondolom mindenkinek azonnal eszébe jutott Tommie Kelly "40 szolga" című orákulum / mágiarendszere,
amelyet szintén ajánlok –, így ezen pakli is többfunkciós.
Mindent összevetve a Daemon Tarot kizárólag az Occult Tarot-val összevetve tűnik némileg gyengébbnek,
amúgy abszolút fantasztikus kiadványról van szó.
Értékelés:
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Mágikus önvédelem
– I. rész Írta: Sophie LaMort
Képek: Google

Nem lehet eléggé hangsúlyozni mennyire fontos, elemi része a mágiának az önvédelem.
Sok helyről hallom azt a kijelentést, hogyha „bajba kerülünk” mágiavégzés során, akkor valamit rosszul
csináltunk. Ez tévedés. A mágia minden cselekedete veszélyes – nyilván több veszélyt tartogat a felelőtlen,
mint a felkészült mágiavégzés, de a legtöbb esetben a felkészülésnek része a védelmi technikák élsajátítása, és
sok esetben ez az az extra ami komoly veszélyben is kihúzhat minket a bajból.
Minden ember rendelkezik energiatesttel, ezt
lehet kisugárzásnak vagy aurának is hívni. Ennek
több szintje van, és amire sokan nem gondolnak, a
fizika test ezek közül az első. Amikor rituálékat
végzünk,
meditálunk,
vizualizálunk,
tehát
technikailag bármilyen mágikus gyakorlatot
végrehajtunk az energiatestünket erősítjük. Az
egyre erősebb, egyre fényesebb lesz – és minél
energiadúsabb annál több parazitát vonzhat be. Ha
nem tudjuk megvédeni az energiatestünket nagy
eséllyel a fizikai testünk is gyengülni fog, hiszen
ezek egyek. Mindenkit érhetnek tehát negatív
behatások, gondoljunk arra, hogy ha egy nehéz
nap
után
hazafelé
utazunk
valamely
tömegközlekedési eszközön mennyi fáradt,
kimerült emberrel találkozunk. Ők akaratlanul is
rákapaszkodhatnak az auránkra, így amikor
hazaérünk
sokkal
rossz
kedvűbbnek,
kimerültebbnek érezhetjük magunkat. Ez is egy
olyan szituáció ahol sokat segít ha tudjuk hogyan
védjük le, illetve töltsük fel magunkat
energetikailag. Ennél persze komolyabb, ha valakit
egy esetleges parazita talál meg, vagy bármilyen
entitás ami az energiájából táplálkozik. Ezek a
lények akkor is köztünk járnak ha nem
foglalkozunk mágiával, ha megtanuljuk az alapvető
védelmi
technikákat
akár
kezdőként
is
védekezhetünk ellenük.
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Az önvédelem fajtái
Az önvédelemnek sok formája van, de én alapvetően három fő
kategóriába sorolnám ezeket:
1.

Személyes: pl. energiatest levédése, tárgyba vezetett védelem

2. Csoportos: pl. egregor levédése
3.

Helyre ható: pl. kör, helyiség, lakás, terület levédése
A pentagramot védelmi
szimbólumként is használják

Mielőtt jobban belemegyünk az (ön)védelem fajtáiba szeretném röviden összefoglalni hogyan alapozzuk meg
bármelyik mágikus gyakorlatot, így a védelmi mágiát is (amennyiben lehetőség van rá).
1. Tisztítás
Mágikus munka előtt mindig érdemes megtisztítani magunkat, a környezetünket, ill. az eszközöket
amelyekkel dogozunk. Nem feltétlenül a fizikai szennyeződésekre gondolok itt, bár nyilván az is fontos. De
mind ránk, mind az eszközeinkre kerülhetnek olyan energiák amik számunkra nem kedvezőek. A tisztítás
segíthet „hangulatba kerülni”, amíg ezzel foglalkozunk rá tudunk hangolódni a mágikus cselekedetre amit el
szeretnénk végezni.
Egy-egy példa:
Személyes tisztítás: kád vízben tiszitófürdő amit meg lehet erősíteni különböző védelemmel azonosított
tárgyakkal pl. ásványokkal, füstölőkkel, illóolajokkal. Ha ez nem lehetséges akkor zuhany, vizualizáció.
Beszélhetünk energetikai tisztításról is.
Csoportos tisztítás: mindenki megtisztítja magát a fenti módon vagy egy személy megtisztít mindenkit
energetikailag.
Helyi tisztítás: tisztítás elemekkel, aki járt már Berkano rituálén emlékezhet, hogy ott is a négy elemmel
végzünk tisztítást mielőtt meghúzzuk a kört.
2. Szenttelés
A legtöbb esetben a szentelés sóval és vízzel vagy tűzzel történik. Lényeg az asztráltest fényesítése és
erősítése.
3. Levédés (maga a védelmi rituálé)
Itt következik a rituálé fő része, amely lehet hosszabb vagy rövidebb. Fontos, hogyha úgy ítéljük meg
veszélyben vagyunk az első két lépés átugorható. A technikák amiket szeretnék bemutatni:
Egyéni: asztálfűrész, od-köpeny, Star Ruby (Rubincsillag)
Csoportos: Pentagram, Boszorkánykúp
Helyi: Kör, kristálymátrix
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Egyéni védelmi technikák
1.

Asztrálfűrész

Ez egy nagyon agresszív védelmi technika ami minden körülöttünk lévőre
kihat, így csak addig tartsuk fenn amíg közvetlen veszélyben érezzük magunkat.
„Ez azon alapszik, hogy védelmi mágiánkban testünk körül két, szédítő
sebességgel forgó acélhengert képzelünk el, melyek minden ellenséges hullámot
szétvágnak s engedélyünk nélkül közeledő asztráldémonok testét darabokra
szaggatják. A hengerek főrészhengerek és két irányban forognak. A belső
hengerben (amely belülről simafalú) helyezkedik el a mágus. Az asztrálfűrész
fegyverét már a Rózsakeresztesek ismerték és alkalmazták összejöveteleiken, ahol
valami fontos kozmikus titok használatára oktatták tanítványaikat. Ezt
alkalmazták a hetedik fokú beavatás szertartásánál is. A Rózsakeresztes irodalom
A fűrészek forgása
hermetikus könyvei a kettős-henger emblémáját szintén tartalmazzák. A képlet
egyúttal a Rózsakereszt titkos szimbóluma is és olyan társaságot jelent, melyet a körbeforgó éterfőrész
hullámai védenek. A két irányban forgó fűrészhengerek már azáltal is üzembe helyezhetők, hogy magunk
köré két ellentétes irányban forgó, óriási asztrális aranykört képzelünk.”
(Forrás: Victor Charon: Atlantiszi mágia)
2.

Od-köpeny

„Valamilyen csendes helyre vonulunk, ahol rajtunk kívül senki sem tartózkodik és meg nem
zavarhatnak bennünket. Kényelmesen elhelyezkedve, imaginatív erőinket arra a gondolatra összpontosítjuk,
hogy fejünk tetején vékony, opálszínű fátyolszalag ömlik ki, amely lassan hálót, asztrális gubót von
körülöttünk. Az asztrális háló, illetve a készülő gubó egyre sűrűbb és sűrűrb lesz, végül eléri az acél
keménységét s minden külső támadás számára áthatolhatatlan páncélzattá válik. Fontos, hogy a fluidfal
imaginatív sűrűsítésének processzusát összekössük annak áttörhetetlensége gondolatával. Testünket a
fluidfalnak minden oldalról körül kell vennie s végül a szálat elöl, jobb kezünk helyével szemben,
képzeletbelileg megkötjük és lepecsételjük. A kívülről rányomott pecsét, amely az asztrálsík lakói számára
feltörhetetlen, ötágú csillag, azaz pentagramm jele. Ez a művelet az odköpeny előkészítése.
Ha ezt a manővert végrehajtottuk néhányszor, áttérünk a gyorsabb eljárásra. Ez mindössze annyiban
különbözik az előzőtől, hogy a fejtetőn imaginatív úton kiengedett fluidszál néhány másodperc alatt azonnal
áttörhetetlen szívósságú falat képez testünk körül, ami azonban mégis hajlékony és a fonál lepecsételt vége
jobb kezünknél, a hurkon belül van.
Az odköpeny, minthogy asztráltestünk anyagából készül, minden gondolatunkat híven megtestesíti és olyan
irányban véd, amilyen impregnációt kapott. Ezzel az eljárással az asztrálsík kapuit teljesen be lehet zárni
kívülről jövő erőhatásokkal szemben. Az odköpeny más személyekre is rátehető, azok tudta nélkül. Ezáltal
valakit mágikus klauzúrába vonhatunk, megvédhetünk. Az odköpeny, vagy fluidbura mindaddig rajtamarad,
ameddig akaratunk azt föl nem oldja. Célszerű azonban a zárlati időt nem túl hosszúra nyújtani, mert az
asztrálköpeny – a biológiai erők csereforgalma következtében – időben veszít; sűrűségéből és áttörhetővé
válik. Így saját köpenyünket minden fontosabb operáció alkalmával meg kell újítani.”
(Forrás: Victor Charon: Atlantiszi mágia)
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3. Star Ruby (Csillagrubin) – Liber XXV

A Star Ruby rituálémenete képi formában
Ez a rituálé a Thelema filozófiájához, illetve mágikus technikájához köthető. 1912-ben jelent meg a
Book of Lies című könyvben, melyet Aleister Crowley írt. Később egy enyhén módosított változata is
megjelent Crowley „Book 4 Part III: Magick in Theory and Practice” című könyvében. Ez az elterjedtebb
verzió, a legtöbben ezt használják. A fenti módszereknél bonyolultabb, de ha valaki tisztában van az
energetika alapjaival megpróbálkozhat a rituálé elsajátításával. Teljesen kezdőknek nem ajánlom.
A Rituálé:
Kelet felé fordulva, a középpontban, végy mély mély mély lélegzetet, lezárva szádat jobb mutatóujjadat alsó
ajkadhoz szorítván. Majd kezed széles mozdulattal ki- és hátracsapva, lélegzeted erővel kiszorítva, kiáltsd:
ΑΠΟ ΠΑNΤΟC ΚΑΚΟΔΑΙΜΟNΟC [Apo pantosz kakodemonosz – a görög szövegben Crowley a Σ helyett
konzekvensen C-t használ, ezt a későbbi verziókban helyesbítette].
Ugyanezen mutatóujjaddal érintsd meg homlokod, és mondd: CΟΙ [Szoi, tiéd], a nemi szerved, és mondd: Ο
ΦΑΛΛΕ [o falle, ó fallosz], jobb vállad, és mondd: ΙСΧΥΡΟС [iszkűrosz, a hatalmas], bal vállad, és mondd:
ΕΥΧΑΡΙСΤΟС [eukarisztosz, jótékony]; majd kulcsold össze kezeid, ujjaid összefonva, és kiáltsd: ΙΑΩ [IAO]
Lépj előre keletnek. Képzelj egy pentagramot erősen, felfelé mutatón, a homlokodon. Kezedet a szemedhez
húzva hajítsd előre, Hórusz jelét mutatva [Más néven A belépő jele – Jobb láb hátul, lábfej a testtel
párhuzamos; bal lábbal előrelépünk, mindkét kezet előrelökjük vállmagasságban, fejünket vállaink
magasságába ejtjük], és bömböld: ΧΑΟС [Khaosz. A modern verziókban Therion nevét használják]. Húzd
vissza kezed Hoor pa kraat jelébe [Ajak a fentebb leírt módon lezárva, jobb lábfej a testtel párhuzamos, a bal
lábfej merőleges].
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Menj körbe északnak, és ismételd meg, de sikoltsd: ΒΑΒΑΛΟΝ [Babalon, modern verziókban mondd: Nuit]
Menj körbe nyugatnak, és ismételd meg, de mondd: ΕΡΟС [Erosz, modern verziókban suttogd: Babalon]
Menj körbe délnek, és ismételd meg, de üvöltsd: ΨΥΧΕ [Pszühé, modern verziókban üvöltsd: Hadit]
Befejezve a kört a nap járásával ellentétesen, térj vissza középre, és emeld hangodat hinuszra, ezekkel a
szavakkal: ΙΟ ΠΑΝ [IO Pan], a NOX jeleivel [Puer: Lábak együtt, fej egyenesen, jobb felsőkar egyenesen áll a
válltól kifelé, alkar egyenesen felfele, jobb hüvelyk a mutató- és középsőujj közt, jobb ököl a lágyéknál,
hüvelyk kinyújtva; Puella: Lábak együtt, fej lehajtva, bal kéz rejti a lágyékot, jobb kér rejti a kebleket; Vir:
lábak együtt, öklök a hüvelykujjakkal kifelé a halántékoknál, fej lehajtva és kitolva, ahogy egy szarvas állat
öklel; Mulier: Lábak széles terpeszben, fej hátravetve, karok felemelve holdsarlót sugallva; Örvendő Iszisz:
lábak együtt, bal kéz ölelőn görbül, mintha csecsemőt tartana, jobb kéz hüvelyk- és mutatóujja a bal
mellbimbót fogja, mintha a gyermeknek ajánlaná.]
Tau alakban tárd ki karjaid, és mondd halkan, de tisztán: ΠΡΟ ΜΟΥ ΙΥΓΓΕС ΟΠΙСΟ ΜΟΥ ΤΕΛΕΤΑΡΧΑΙ ΕΠΙ
ΔΕΞΙΑ СΙΝΟΧΕС ΕΠΑ ΡΙСΤΕΡΑ ΔΑΙΜΟΝΕС ΦΛΕΓΕΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΜΟΥ Ο ΑСΤΕΡ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗΙ
СΤΗΛΗΙ Ο ΑСΤΕΡ ΤΩΝ ΕΞ ΕСΤΕΚΕ. [Pro mou Iüngesz, opiszo mou Teletarhai, epi dexia Szünoheisz, epa
risztera Démonesz, flege gar peri mou ho aszter ton pente, kai en tei sztélé ho aszter ton hex heszteke előttem az Iüngész, mögöttem a Teletarhék, jobbomon a Szünohék, balomon a Démonok, körülüttem az Ötös
Csillag, és az oszlopban a Hatos Csillag ragyog. Az entitások megértéséhez ajánlott olvasmány a Káldeus
orákulumok.]
Ismételd meg a Qabalista keresztet, mint fent, és fejezd be, ahogy elkezdted.
Kommentár: A 25 az 5 négyzete, és a Pentagram színe a Geburah [sic] vöröse. A fejezet a Pentagram elküldő
rituáléjának új, és összetettebb verziója. Nem volna illő bővebben kommentálni az A∴A∴ egy hivatalos
rituáléját.
***
Fordította és jegyzetekkel ellátta: Saddie LaMort
A fordítás Aleister Crowley 1912-ben megjelent The Book of Lies című könyvéből készült, melynek szerzői
jogai a szerző halála után 70 évvel köztulajdonba kerültek.

Csillagrubin
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