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Wicca etika

Az  alábbiakban  részletet  közlünk  a  2008  nyári 
Wicca táborban elhangzott "A Wicca filozófiája" c. 
előadásból. 
  
"Az első dolog, amivel mindenki találkozik, mikor 
a  Wiccáról  van  szó,  az  Intelem:  
"An  Ye  Harm  None,  Do  What  Thou  Wilt".  Ez 
modern angolra lefordítva:  "If  it  harms none, do 
what  you  will",  azaz  "Ha  azzal  nem  ártasz,  azt 
tégy, amit akarsz". 

Kis  kitérő:  Rengeteg  helyen  lehet  rengeteg 
félrefordítással  találkozni.  A  második  helyezett, 
amely  még  rendelkezik  az  Intelem 
szellemiségének  bizonyos  aspektusaival  a  "Tégy 
amit akarsz, de ne árts" verzió. A legszörnyűbb a 

"Tégy, amit akarsz, de ne árts senkinek".

Lássuk, mi is az Intelem lényege? Először is az, hogy Intelem, nem Törvény. Útmutatás, hasznos 
jótanács. Másodszor: a hangsúly az "azt tégy, amit akarsz"-on van - ez az első irányelv, a "Ha 
azzal nem ártasz" miértjét a Háromszoros Visszatérés Törvénye rejti  magában, amire később 
kitérünk.  

Az Intelem a hetvenes évek elején jelent meg egyébként a Wiccában, mint a mágikus munkára 
vonatkozó  aranyszabály,  csak  mintegy  tíz  évvel  későbbre  nőtte  ki  magát,  először  általános 
erkölcsi irányelvvé, majd mostanra több helyen szinte törvénnyé.

Az Intelem magyarázata  a  Háromszoros  Visszatérés  Törvénye,  amely  azonban  nem emberi, 
hanem természeti törvény jelleget mutat: "Minden, amit teszel, háromszor száll vissza". Ez is 
magyarázatra szorul, hiszen naivitás lenne szó szerint elfogadni ezen gondolatot. Az alapja a 
hatás-ellenhatás törvénye. Ha hatsz a világra, a világ visszahat rád. Ha a fejünket beleverjük a 
falba, lehet, hogy a fal megreped, vagy betörik - de a fejünk fájni fog. Miért háromszor száll 
vissza?  A  cselekedeteink  közvetlen  következményei  pusztán  fizikai  érzékeinken  keresztül 
érkeznek  be  hozzánk,  a  minket  érő  visszahatást  azonban  fizikailag,  érzelmileg  és 
intellektuálisan is megéljük.

Természesen arról sincs szó, hogy egy egység dologért pontosan egy egység ugyanolyan dolgot 
kapunk  visszahatásként.  Itt  jön  be  a  "Web of  Wyrd"  koncepciója,  amit  talán  a  "Természet 
Hálójaként" lehetne fordítani. Ha egy bizonyos jellegű rezgést elindítunk, hasonló jellegű rezgés 
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fog visszatérni hozzánk. Ha valaki jóindulatú, figyelmes, jókedélyű, ezen "rezgéseket" kelti, így 
előbb-utóbb hasonló jellegű visszahatást kap, az emberek megkedvelik. Ha valaki folyamatosan 
rosszkedvű,  gyűlölködik,  átkoz,  akkor  ugyanezt  vonzza  be  -  az  emberek  eltávolodnak tőle.

Fontos azt is megemlíteni, hogy a dolog nem, ismétlem: NEM jutalomcukorka / büntetővirgács 
jelleggel működik. Igazságtalanságot kiabálni ugyanolyan, mintha a gravitációt hibáztatnánk, ha 
elesünk. Ez pusztán az univerzum egyik beépített törvényszerűsége.
Ezen két szabály egy alapvetéssé olvad össze: Te Vagy A Felelős. A Wicca felelősséget vállal 
minden  cselekedetéért,  mert  tudja,  hogy  a  természet  kiegyensúlyozza  önmagát.  A 
tisztességtelenség, a hazugság, az átok, a szerelmi kötés visszaüt. A Wicca nem azért nem teszi 
általában  ezen  dolgokat,  mert  tilos  volna.  Nem  holmi  vallási  parancsolat,  hanem  saját 
becsületérzéke, empátiája az, ami visszatartja - ha ez nem, akkor pedig saját jól felfogott érdeke. 
Ennek  ellenére  előfordul,  hogy  egy  Wicca  árt.  Ezt  azonban  (ideális  esetben)  alaposan 
megfontolva, a visszahatás és a következmények pontos ismeretében teszi, tudatosan felvállalva 
azokat.  

Itt érkezünk el a Wicca etika egyik sarkallatos pontjához, a Jó és Rossz kérdésköréhez. A Wicca 
vallás, mint láttuk, nem hisz az Egy Igazságban, ezért a Jó és Rossz sem része a vallásnak. Ha 
minden igaz bizonyos szempontból, akkor semmi nem lehet tökéletesen Rossz, vagy tökéletesen 
Jó. A Természet nem ebben a mátrixban mozog. A macska nem azért játszik az egérrel, mert 
Rossz és a fa sem azért ad hűs árnyékot a forró nyárban, mert Jó lenne. Minden igyekszik a 
természete szerint az általa felfogott lehető legjobbat tenni. Azok, akik "spirituálisan rövidlátók" 
azt nézik, hogy nekik mi a jó, ezért akár másokat is hajlamosak megkárosítani. Azok, akik értik 
az  Intelmet  és  a  Háromszoros  Visszatérés  Törvényét,  inkább  azt  nézik,  hogyan  lehet 
mindenkinek a lehető legjobb - magukat is  beleértve,  hiszen az aszkétizmus sem jellemzője 
vallásunknak.  

Kitérnék  még  egy  apró,  de  fontos  dologra,  amely  akár  titoksértésnek  is  felfogható,  de 
megkerülhetetlen az említése ezen témával kapcsolatban. Bizonyos irányzatoknál avatáskor az 
avatandó  esküt  tesz  bizonyos  dolgokra.  Ezeknek  mibenléte  teljesen  mellékes  a  mi 
szempontunkból,  ami  fontos,  az  a  megfogalmazás.  Elhangzanak  olyan dolgok,  hogy "anyám 
méhére",  "eljövendő életeim reményére",  "előző  életeim emlékére",  gyakran anyagi  javak,  a 
mágikus erő és hasonlók is említve vannak. Ez egyértelműen modern dolog. Egy ősi keltának 
vagy  germánnak  mindez  természetes  volt.  Ha  valamit  megígért,  akkor  a  szavát  adta  rá,  a 
becsülete a tét. A becsületét vesztett pogány nem születhet újjá - nincs az a túlvilág, amely 
beengedné. A modern korban azonban kénytelenek vagyunk emlékeztetni magunkat, mit  is 
teszünk pontosan. "
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szt pog nys gÉ á á

Az észt  néphit  egyik  jellegzetessége  a  pluralizmus 
volt, ami a sokféle rossz és jó szellembe vetett hitben 
nyilvánult  meg.  A szellemek,  tündérek,  istenségek 
között  hiányzott  az  alá-fölérendeltségi  viszony, 
különböző természeti jelenségekben éltek, hatalmuk 
korlátozott  volt.  Észtországban  az  animalista 
természethit volt jellemző. 

A "szent" (püha) szó jelentése valamikor a tabuhoz 
állt  a  legközelebb,  valami  érinthetetlent, 
különlegeset,  határtalant  jelölt.  Minden  szent 
titokzatosságot,  emberre  veszélyes  erőt  sugárzott, 
elővigyázatosságból  rituális  viselkedést  kívánt. 
Szentek lehettek helyek, tárgyak, emberek, állatok, 
időszakok,  az  élet  eseményeivel  kapcsolatos 
különféle jelenségek és helyzetek. A szent helyek az 
áldozati kövek, források és berkek voltak. 

Az  észtek  áldoztak  a  halott  ősök  lelkének,  a 
természet  szellemeinek  és  tündéreinek,  hogy  azok  jóindulatúak  legyenek,  védelmezzenek  a 
balesetektől és betegségektől, biztosítsák a föld termékenységét, az állatok szaporodását, a jó 
vadászzsákmányt  stb.  Az  áldozat elsősorban  étel  és  ital  volt,  de  lehetett  termék  is,  például 
vászon, gyapjú, fonal vagy ruhadarab, de akár ékszer vagy pénz is. Különösen nagyra becsült 
áldozat volt az ezüstpor - az ezüstpénz vagy ékszer oldaláról lekapart por, aminek különleges 
csodatévő erőt tulajdonítottak. Áldoztak a kaszálás megkezdése előtt, a munkák megkezdése és 
befejezésekor,  a  halottak  hónapjában,  a  különböző  jeles  napokon  és  a  családi  események 
alkalmával is. 

Az áldozókövek felszínén természetes  vagy mesterséges  mélyedéseket,  lyukakat  találhatunk, 
ezekben helyezték el az áldozatot. Gyakran nevet is adtak a köveknek. Észtországban több, mint 
1700  lyukas  követ  regisztráltak,  ebből  kb.  400  kapcsolatos  valamilyen  népszokás  alapján 
áldozatokkal, vagy bír mágikus, gyógyító erővel. 

Az áldozati forrásnak mágikus, gyógyító erőt tulajdonítottak, vizével szem- és bőrbetegségeket 
gyógyítottak, vagy lemosták magukról a bűnöket. A forrásoknak ezüstöt áldoztak, ezek között a 
8.-12. századból származó tárgyakat is találtak. Észtországban közel 400 szent forrást tartanak 
számon. 

A szent  berek különleges  erdőrészlet  volt,  ahova  imádkozni  és  áldozni  jártak.  Kezdetben 
feltehetőleg  temetkezési  hely  is  lehetett,  ennek  tabu-jellegéből  fakadt  a  berek  szentsége  és 
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érinthetelensége is. A berekben tilos volt megkárosítani a füvet, ágat letörni, fát kivágni stb. A 
berek általában lomdhullató fákból állt, gyakran a település közelében egy magasabb dombon, 
sík területen vagy valamilyen forrás közelében nőtt, ahol a halott elődöknek áldoztak. Később, 
amikor a népszokás már nem társította ezeket a helyeket a holtak lelkeivel, a földalatti erőknek, 
szellemeknek, tündéreknek, természetfeletti erőknek áldoztak itt, akikről feltételezték, hogy a 
fákban  élnek.  Áldoztak  a  különálló  fáknak  is.  A  kereszténység  felvételével  párhuzamosan 
megkezdődött  a  berkek módszeres  pusztítása:  a  katolikus egyház ezek helyére  állította  saját 
keresztjeit, kápolnáit, templomait, a luteránus hit pedig megpróbálta teljesen megsemmisíteni a 
berkek és fák hitét, az áldozat szokását. Ettől függetlenül még a 17.-18. században is temetkeztek 
a szent helyekre. A szent fák tisztelete a 19. század elején kezdett eltűnni, a nép ajkán emlékeik 
a 20. század elejéig megmaradtak. 

Dél-Észtországban  a  tanyák  vagy  falvak  áldozókerteket,  szent  és  sérthetetlen,  kerítéssek 
kőrbevett kertecskéket tartottak fenn az udvarban, esetleg a nagyobb kertből különítettek el egy 
részt, ahol lombhullató fák és cserjék éltek. Az áldozatot a kertben lévő kőre, a fűre vagy a 
bokrok aljába helyezték. Az ilyen kertek a legtovább Mulgimaaban maradtak meg, helyenként a 
19. század közepéig. 

Az észtek  szellemei és tündérei  általában csak lelkek voltak, akikhez fordultak, vagy akiknek 
áldoztak. Lett Henrik Lív Krónikája a 13. század első feléből megemlíti, hogy az észteknek és a 
líveknek is voltak olyan isteneik, akiknek alakja melltől fölfelé kinőtt a fákból. Habár a papok a 
balti  népek istenalakjait  kivágták, és a pogányok nagy csodálkozással látták,  hogy azok nem 
véreznek, a keresztény hit mégsem tudta évszázadokon keresztül megszüntetni a pogány hit 
gyökereit. Még a 17. századi templomi vizitációkban is panaszkodnak, hogy a szentek napjain a 
kápolnák mellett hamis isteneket szolgálnak. 
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A szetuknál fennmaradt  Peko-kultuszról szóló szóbeszéd 1933-ban nyert bizonyítást,  amikor 
megtalálták a Peko-figurát és az Észt Nemzeti Múzeumba szállították. A kévében álló kormos 
Peko a faistenség tárgyi bizonyítéka, ugyanakkor szép példája a hamis istenségek világának és a 
kezdetleges  művészeti  alkotások  kapcsolatának.  A  Peko,  a  házat  és  a  terményt  védő  szent, 
valójában  fából  faragott  primitív  emberi  torzó,  akinek  a  fejébe  fúrt  lyukakban  áldozatként 
gyertyát égettek. Ez az egyetlen megmaradt Peko, de alakjáról Szetuföldön többféle történet is 
kering.  Pekonak fákat és  bokrokat szenteltek,  ezek alá  hordták az áldozatot.  A Peko-alak a 
faluközösségé volt, minden évben másik tanyán őrizték, az idegenek elől gondosan elrejtették. 
A Peko tiszteletére rendezett ünnepségek elsősorban ősszel, kaszálás után, tavasszal Pünkösd 
idején és Szent Iván napkor zajlottak. A legfontosabb az őszi ünnep volt. Ezt mindig teliholdkor 
tartották, csak férfiak lehettek jelen. Ekkor költözött Peko az egyik tanya csűrjéből a másikba. 
Pünkösdkor  sört  főztek  és  Peko  fején  gyertyákat  égettek.  A  megmaradó  gyertyavégeket 
szétdorzsölték a fején - minél több viasz gyűlt ott fel, annál jobb nyár volt várható. Ezen az 
ünnepen  minden  tanya  gazdája  és  asszonya  részt  vett.  A  Szent  Iván  napi  Peko-ünnepség 
különlegessége az volt, hogy az alakot kivitték a legelőre a legnagyobb titoktartás közepette. 
Vittek áldozatként vajat, túrót és gyapjút, szerencsét és az állatok szaporodását kérték. A Peko-
kultusz  csak  Szetuföldön  volt  ismert,  egyetlen  adat  sem  szól  amellett,  hogy  másutt 
Észtországban is ismerték volna. 

Pekotól  eltérően,  aki  az  egész  faluközösség  sajátja 
volt,  Nyugat-Észtországban  ismert  az  egyetlen 
családhoz  tartozó  Tőnn figurája.  Tőnn  kultusza  a 
legtovább  Vändraban,  Pärnumaaban  maradt  fenn, 
helyenként  egészen  a  20.  század  elejéig.  A  házi 
szellemek  Észtországban  általánosan  elterjedtek  és 
tiszteltek  voltak,  de  az,  hogy  megjelentek  olyan 
típusú anyagi formában, mint Tőnn, kétséges. Tőnn 
akár  férfi,  akár  nő  is  lehetett,  Tőnn apácskának  és 
anyácskának  is  szólították.  Alakja  sokféle  lehetett. 
Vannak adatok arról,  hogy viaszból  formálták meg, 
amire néha kis ruhácskákat is varrtak. Gyakran egy 
egyszerű gyertyát neveztek ki Tőnnek, amire kalapot 
ás  nadrágot  varrtak.  Egy  mondás  szerint  minél 
öregebb a gyertya, annál nagyobb Tőnn ereje. Egyes 
Tőnnök fából  készültek,  kisebb-nagyobb mértékben 
emberformára  emlékeztettek.  Az  Észt  Nemzeti 
Múzeumban  őrzött  Tőnn,  ami  az  egyetlen  ismert 
Tőnn-figura  Észtországban,  csak  egy  egyszerű 
bőrkalapocska,  alig  emlékeztet  emberre,  a  Finn  Nemzeti  Múzeum  Tőnnje  azonban 
hasonlatosabb és teljesen fel van öltöztetve. Tőnn jelenlétét a házban titokban kellett tartani. 
Általában a hozományos ládában, a csűrben vagy a padláson tartották. Úgy hitték, hogy vannak 
erősebb és  gyengébb Tőnnök, akik bizonyos helyeken összegyűltek.  Oda nem volt  szabad a 
földre köpni, különben azonnal betegség ütötte fel a fejét a házban. 
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Tőnnnek volt egy hordócskája is, amibe az ajándékokat helyezték el. Gyakran maga Tőnn nem 
is  volt  anyagilag  létező,  jelenlétét  csak  hordócskája  jelezte.  Minden  kenyérsütéskor  és 
disznóvágáskor Tőnnek is  részesednie  kellett,  neki  áldozva  azt  mondták:  "Tőnn,  te  vagy az 
első!". Vannak adatok arra vonatkozólag is, ahogy a vasárnapi áldozáskor kivették szájukból az 
ostyát,  hogy  hazavigyék  azt  Tőnnek.  Szerencsétlenségkor  vagy  betegségkor  a  hordócskába 
bronzkopejkákat is dobtak. Tőnnről nem volt szabad megfeledkezni, különben azonnal valami 
szerencsétlenség  történt.  Ha  a  hordócska  már  megjelent  a  házban,  minden  következő 
generációnak ugyanabba kellett a saját áldozatait elhelyeznie. Tőnnhöz hasonlóan a hordócskát 
is meg kellett védeni az idegen tekintetek elől, különben elvesztette jótevő erejét és gonosszá 
vált. A hordócska helyét csak a gazda és a gazdasszony ismerte. A legfontosabb Tőnnek szentelt 
nap Antal-nap volt (01.17.). Általában ezen a napon levágtak valamilyen állatot, aminek véréből 
három cseppet a hordócskába cseppentettek. Helyenként Tőnnt kivitték az istállóba és minden 
állat  fejéhez  odatartották,  hogy  sokasodjanak.  Tőnnt  távol  kellett  tartani  az  istentől,  Antal 
napkor nem volt szabad imádkozni sem. 

Ezeken a konkrét védőszellemeken kívül a világ 
az  észt  néphit  szerint  sokféle  természetfeletti 
lénnyel  népesült  be,  akik a  természetben élték 
titokzatos  életüket.  Az  otthontól  távol  a  vad 
természetben  az  ember  bizonytalanul  érezte 
magát. A rossz szellemek elsősorban farkas vagy 
kígyó  formájában  jelentek  meg,  ezeket 
szelleműzéssel kellett távol tartani. 

A legnépszerűbb természetfeletti  lény az  ördög 
volt, akinek árnyékában nagy számban rejtőztek 
egyéb természetfeletti  lények, akik egy része a 
kereszténységet  megelőző  időkből  származott. 
Az  ördögöt  megjelenési  formáinak  nagy 
változatossága  és  szerepeinek  sokfélesége 
jellemzi,  ő  volt  az,  aki  az  egykori  természeti 
szellemeket  kitörölte  a  népi  emlékezetből.  Az 
ördög általában kétféle  lehetett:  agresszív  vagy 
neutrális.  Az  első  az  emberre  közvetlenül 
veszélyes  volt,  a  második  nem  volt 
különösebben  emberellenes.  A  harmadik, 
későbbi  ördögforma  a  komikus  ördög,  aki  a 
népmesékben egyszerű, vagy egyenesen buta. 

A kereszténységben az ördög és a boszorkány együtt jelentek meg, az emberek természetfeletti 
képességei  általában  az  őt  segítő  démonoktól  származtak.  Az  észt  néphitben  a  boszorkány 
önálló,  a  saját  tudására  és  természetére  támaszkodva  jelenik  meg.  A  boszorkány  szó  mégis 
rosszakaratú,  ellenséges  tudással  rendelkező  embert  jelent.  A  jóakaratú  gyógyító  és  a 
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boszorkányság ellen védő a  tudó, bölcs volt. Mindketten egyaránt tartoztak a hitvilághoz és a 
faluközösség  valós  társadalmához.  A  boszorkányság  területének  népszerű  szereplője  volt  az 
észtek körében a  kincsgyűjtő (manó), aminek létrehozásához pontos leírás segített hozzá. Az 
ilyen kincsgyüjtő összehordta a szomszédok értékeit. Hogy a kincsgyüjtő ne tudjon bejutni, a 
tetőnyílásra mágikus deszkapárt kellett erősíteni. 

A  kereszténység  nyomása  ellenére  az  észtek  sok  pogány  elemet  megőriztek  hitükben,  ami 
elsősorban praktikus gondolkodásmódjukra utal: senkit sem szabad eltaszítanai, sem az újat, sem 
a  régit.  A  család  és  a  jószág  védelmében  mindkét  helyről  lehetett  segítséget  várni  és  ezért 
áldozatot  hozni,  hiszen ki tudta pontosan megmondani,  miben jelenhet  meg a titokzatos  és 
veszélyes másik oldal. 
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Wiccafé

Nyílt körbeszélgetés és teázás minden héten, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
haladókat és kezdőket egyaránt, Wicca és mindenféle egyéb. pogány témában.

Helyszín: Fehér Holló teaház, Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 1.

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.

________________________________________________________________________________

http://pwh.freeblog.hu

Közösségi blogmagazin
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A litv nok t zr tusai - 1. r szá ű í é

Romuva,  a  Baltikum  pogány  vallása,  a  helyi 
spirituális  tradiciók  továbbélése,  mely  az  ősi 
európai és indo-európai kultúrkörre épül. A mai 
Romuva  mozgalmak  célja  az  ősi  litván  hit 
felélesztése és továbbvitele.

A  Romuva  ritusokban  a  Dainos  (kántálások) 
különleges szerepet játszanak. A Daina szó „dal”-t 
jelent,  a  litvánok  pedig  úgy  tartják,  országuk  a 
dalok  földje.  A  Daina  az  élet  dala,  a  nép 
vitalitását,  esszenciáját  hordozza.  Öregek  és 
fiatalok,  férfiak  és  asszonyok,  mind  énekelnek, 
amikor dolgoznak, ünnepet ülnek vagy gyászolnak. A dalok generációról generációra kincsként 
hagyományozódtak.

A Romuva rituálék gyakorta egy speciális fajta dallal kezdődnek, melynek neve Sutartine. A 
Sutartine  egy,  a  Baltikumra  különösen  jellemző,  polifón  kánon,  szokatlan  hangzatokkal.  A 
rituális  kántálásoknál  meglehetősen  megszokott,  hogy  misztikus  szövegeket  tartalmaznak, 
arhaikus szimbólumokkal. Előfordulnak bennük olyan szavak is, melyek jelentése nem ismert a 
litván nyelvben, és csak ezekre a szovegkre jellemzőek, olyanok, mint „dobylio”, „tuta”, „lylio”, 
„sadula”, „gadula”.

A Romuva vallás  szinte minden természeti  jelenséget és 
tárgyat – a folyókat, forrásokat, fákat, köveket – szentként 
kezel,  megőrizve  ezzel  a  „szentség”-nek  az  ősi  időkben 
hordozott,  spirituális  erőt  és  hatalmat  magába  foglaló 
jelentését.  Megszemélyesitik  az  univerzum  misztikus, 
teremtő  erőit,  melyeket  megtapasztalva  és  megértve  az 
ember folyamatosan formálódik, és közelebb kerülhet az 
istenség megtapasztalásához.

A  neves  litván  történész,  Daukantas  azt  irta,  hogy  a 
teremtő  istenségnek  számos  neve  volt  a  balti  népek 
körében.  Ennek  a  teremtő  erőnek  a  kiáradása 
következtében  jött  létre  a  világ,  mely  formálódása, 
növekedése  során  nem  vesztette  el  ősi  forrásból  eredő 
gyökereit, s ezért leginkább fa formájában képzelhető el. A 
világfa sámánikus eredetű, ősi koncepciója tehát a litvánok 
körében  is  erőteljesen  megjelenik.  A  litván 
aratóénekekben igy énekelnek:
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„Nyárfa állt az út szélén,
Ó, ragyogó rozsszál,
Gyökerekből a zengő citera,
Ó, ragyogó rozsszál,
Középről a zümmögő méhek,
Ó, ragyogó rozsszál,
Tetejéről sólyom gyermekei,
Ó, ragyogó rozsszál,
Fivérek lovagolják
Ó, ragyogó rozsszál,
Álljatok meg, ifjú fivérek,
Ó, ragyogó rozsszál,
Lássátok a sólyom gyermekeit,
Ó, ragyogó rozsszál,
Hallgassátok a zümmögő méheket
Ó, ragyogó rozsszál,
Hallgassátok a zengő citerát
Ó, ragyogó rozsszál,
A méhek drága anyánknak zümmögnek
Ó, ragyogó rozsszál,
Sólyom gyermekei – testvéreinknek.
Ó, ragyogó rozsszál”

Ez a dal a Romuva világfát irja le. A gyökerek – az alvilág, a holtak, a múlt, a viz – a kezdet, az 
élet  forrása.  A citera  zengése  a  gyökereknél  az  ősi  bölcsek és  a  holtak világának hangja.  A 
zümmögő méhek a közepén, a fa törzsén a munkálkodó emberek világa. A fa tetején a sólyom 
gyermekei a mennyek, a harcosok és hősök világa. Élet és halál ily módon kapcsolódik össze. A 
fa elhullajtja ugyan ősszel leveleit és álomra hajtja fejét télen, az élet mégis tovább buzog benne, 
lelke  élő  marad.  Ilyen  az  ember  is  –  megszületik,  meghal  és  újjászületik.  E  himnusz  fő 
mondanivalója ennek a körforgásnak és a három szint között rejlő harmóniának a megértése.

Az  ősök  tisztelete  a  rájuk  való  emlékezést  jelenti,  és  annak  a  kihangsúlyozását,  hogy  bár 
eltávoztak  az  élők  közül,  a  kapcsolat  közöttük  és  családtagjaik,  rokonaik,  szeretteik  között 
továbbra  is  élő  marad.  A  nyelv,  a  dalok,  a  szokások  mind  ennek  a  kapcsolatnak  a  részei. 
Litvániában azt mondják, hogy „a holtak lelkei élő rokonaik és szeretteik őrzői, különösen a 
szülők, akik haláluk után is vigyáznak elárvult gyermekeikre”. A holtak úgyszintén felügyelnek 
a  mezőkre,  szántóföldekre és  veteményesekre.  Az élők és  holtak közti  kapcsolat  töretlen,  a 
természeten és a földön keresztül erősen fennmarad. 

A tűzritus a balti népek legfontosabb ünnepe. „Ez a nap minden litván számára szent. Egyetlen 
más  jelenség  sem kapcsolható  olyannyira  a  valláshoz,  mint  a  tűz.  Csak  a  láng  vezetheti  a 
bölcsességet a spiritualitás ösvényére” – irta a jeles litván filozófus, Vydunas.
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Minden litván ünnep alapvető eleme a tűz (ugnis), akár oltáron égő gyertyát gyújtanak, akár 
máglyát  raknak.  Az ősi  időkben  a  balti  népekeket  tűzimádónak  tartották.  Vilnius  közepén, 
Sventaragis völgyében az Örök Láng lobogott. Minden háztartásban volt tűzrakó hely, melyet a 
család minden tagja tisztelt, de az anya gondozta és őrizte a benne lobogó tüzet. A tűznek sokkal 
nagyobb jelentősége volt, mint csupán a meleg és fény forrása. Szimbolizálta a töretlen köteléket 
a család és ősei között. A közösség Örök lángja nemcsak annak tagjait fogta egységbe, hanem az 
egész  törzset  is  egyesitette  az  ősök  szellemeivel,  akik  az  istenek  között  élnek.  Hosszú 
generációkon keresztül hitték a litvánok, hogy a holtak tovább folytatják életüket a házi tűzhely 
tüzében.

„Egész Litvániában szentnek tartották a tüzet. Tisztelni kellett, és tisztelettel viselkedni vele. A 
szenet takaros halomba kellett rendezni. A tüzet csak hideg és tiszta vizzel lehetett kioltani. A 
tűzzel nem lehetett tiszteletlenül bánni, beszennyezni, ártani neki. Az emberek nem köphettek 
a tűzbe, tilos volt rugdosni vagy rálépni. Mindezeket bűnös cselekedetnek tekintették, és az 
efféle tettek büntetést vontak maguk után, akár még az illető életében, akár halála után.” (J. 
Balys: A litván folklór kincsesládikája, 1951)

Az ünnepnapokon az izzó széndarabot vagy hamut tilos volt eloltani, mert ez bűnnek számitott 
– addig kellett várni, mig a tűz magától kialszik. Amikor sóval hintették meg a tüzet, és az 
ropogni kezdett, azt mondták: „Szent Gabija, fogadd táplálékod.” Ismeretes volt az a kifejezés is, 
hogy „ágyat késziteni a tűznek”, ez azt jelentette, hogy kövekkel gondosan körülrakták a helyét, 
és hamuval öntötték körbe. Hozzá volt egy másik mondóka: „Szent Gabija, kovácsolt -   pihenj 
le, lángoló - ragyogj!”

Amikor a házban meggyújtották a tüzet, minden jelenlévőnek csendben kellett maradnia, és 
nem szabadott hátat forditania a tűzrakó helynek közben. Egy csésze tiszta vizet helyeztek a tűz 
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közelébe,  hogy  „a  szeretett  kis  tűz  tisztálkodhassék”.  Ehhez  is  mondtak  mondókát,  például 
ilyesfélét: „Ugnele, Ramute, szent Gabija, hűsitőnk, légy csendes, légy sebes, örökkön örökké.”

Gabija,  a  Tűzistennő  kultusza  az  ősi  időkben  ered. 
Időnként  macska  alakban  ábrázolták,  vagy  vörösbe 
öltözött  női  alakként,  aki  néha  szárnyakat  is  visel. 
Kultuszának  „főpapnője”  hagyományosan  mindig  a 
törzs, a nemzetség első asszonya volt.

A  Gabija  név  az  apgaubti,  „letakar”  igéből  ered.  Ez 
arra  a  folyamatra  utal,  amikor  Gabiját  az  „ágyba 
fektetik”,  melyet  gondosan  „megvetnek”  szénnel  és 
hamuval az éj idejére, és csendes imákat suttognak az 
Istennőnek, hogy „maradjon veszteg és ne kószáljon el 
onnan”.  Ez  a  szertartás  a  ház  úrnőjének  tisztje  volt 
minden  este.  Az  imát  minden  asszony  anyjától 
tanulta,  és  leánygyermekének  adta  tovább.  Ezeket 
ismételgetve  szeretetteljesen és  gondosan letakarta  a 
parázsló széndarabokat. A gondatlanság vagy a tűzzel 
való tiszteletlen bánásmód katasztrófát jelenthetett a 
családnak  –  a  heves  északi  szelektől  fellobbant  láng 

könnyen leéghetette az egész kunyhót, sőt tovább terjedhetett a törzs többi tagjának otthonára 
is.

Gabiját  hagyományosan  sóval  és  ételáldozatokkal  kell  táplálni.  A  házitűzhely  tüze  minden 
családi ritusnak középpontja volt, melyeket a családfő vezetett (a ház úrnője, vagy a legidősebb 
férfi a házban). A litván rituálék mindig a Tűzistennő megidézésével kezdődtek, mert jelenléte 
nélkül az egész ceremónia értelmetlen. Az istennő elfogadja az áldozatokat, és cserébe egyúttal 
közvetitőként is működik a család és a többi istenség között. Gyógyitó, védelmező és tisztitó 
hatalmat is tulajdonitottak neki. 

Később, amikor a litvánok népe egyre nagyobbra nőtt, már külön papság is kialakult Gabija 
kultusza körül, papnőit vaidilutes néven tisztelték, ők gondozták és őrizték a szent lángot.

Február hónapban több nap is szent a Tűzistennőnek. Másodika Perkunas napja. A litvánok 
ezen a napon egy kis viaszgyertyát, a perkunine-t (Perkunas gyertyája) hajtogatnak, méghozzá 
úgy,  hogy  a  viasszal  átitatott  vásznat  egy  kis  darab  fa  köré  tekernek.  A  vászon  az  élet 
szimbóluma,  a  gyertya  az  örökkön  égő  tűzé.  Perkunas  gyertyáját  gyújtják  meg  azután  a 
haldoklók mellett, temetések alatt, vagy védelemül villámcsapás és más természeti katasztrófák 
ellen. 

Február 5 Gabija napja. Ekkor a Perkunine gyertyát háromszor körülhordozzák az asztal és a 
tűzhely körül. Majd minden családtag keresztvetéssel megáldja a tüzet – a kereszt szimbóluma a 
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litván hitben Perkunas jele. Ez a rituálé „a tűz megerősitése” néven ismert.

A rituális tüzet vagy kőből rakott tűzhelyen, vagy az oltáron gyújtották. Jóféle tölgyhasábokat 
válogattak gondosan a tűz megrakásához. Miközben meggyújtották a tüzet, az alábbi Sutartinét 
kántálták:
„Ég a Tűz. Tuta tuta,
Gabija ég...
A dombon,
A hegyen
Tűz Gabija,
Fénylik, amint meggyullad,
Elporlad, ha letakarják,
Zemynele, drága föld,
Gyermekeid vagyunk,
Saule, nap, drága anyánk,
Leányaid vagyunk,
Menuo, hold, drága apánk, 
Fiaid vagyunk,
Csillagok, drága nővéreink,
Nővéreitek vagyunk,
Tűz Gabija,
Fénylik, amint meggyullad,
Elporlad, ha letakarják,
Adj nekünk erőt,
Egyesits minket,
Zemynele, drága föld,
Segits meg bőséggel,
Laima, sors-osztó,
Áldj meg minket.”

Ezután a rituálé minden résztvevője egyenként megközeliti a tüzet, kifejezi jó szándékát és kéri, 
hogy erősödjön a kapcsolat közötte és az istenek, valamint az ősök között a tűzön keresztül. 
Ezután  áldozati  ajándékokat  dobnak  a  tűzbe:  kenyeret,  magvakat,  sót,  virágokat.  Majd 
megkerülik a tüzet háromszor, a nap járásával megegyező irányban, energiagyűjtés céljából.

Folytatása következik.
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A k t l szerepe a wicc banö é á

A kötés  szót  mind  a  mai  napig  használják  varázslat,  bűbáj  értelemben.  Gondoljunk  csak  a 
szerelmi kötésekre,  vagy a rosszindulatú támadásokat meghiúsító kötésekre.  Ezek a mágikus 
eljárások persze nem feltétlenül igénylik kötelek megcsomózását, de a csomókötés, és a kötelek 
mágikus  használata  a  régebbi  korokban és  a  népi  varázslásban  mégis  nagyon elterjedt  volt. 
Olyannyira,  hogy  egy  XII.  századi  teológus  például  a  következő  szavakkal  határozta  meg  a 
mágiát:  „A  démonok  megidézésének  és  a  zsinórok  megcsomózásának  kárhozatba  taszító 
mestersége.” 

A  csomókötéssel  történő  varázslás  a  köztudatban 
olyan  erősen  összefonódott  a  boszorkánysággal, 
hogy a boszorkányperek vádlottait Magyarországon 
gyakran ligantes, azaz megkötő néven emlegették. 
A  korabeli  elképzelések  szerint  a  boszorkányok 
egyik  legfélelmetesebb  eszköze  a  boszorkánylétra 
volt,  mely  nem  más,  mint  egy  kilenc  csomóval 
ellátott zsinór.  Az egyes csomókba a rontó beleköti 
minden  rosszindulatát  és  ártó  szándékát,  majd  a 
zsinórt  elrejti  az  áldozat  közvetlen  közelében,  ha 
módja van rá, akkor az ágyában, vagy az ágya alatt. Ha fel nem fedezik, és ki nem oldozzák a 
csomókat,  a  zsinór  rövid  időn  belül  megfojtja  áldozatát.  A  csomókötést  azonban  segítő 
szándékkal is alkalmazták. Európa egyes vidékein például a tengerészek három csomóval ellátott 
köteleket  vettek  meg  varázslóktól.  A  csomók  kioldásával  képesek  voltak  befolyásolni  a 
széljárást. Egy csomó kioldása enyhe szellőt, kettőé erős szelet, háromé pedig tomboló vihart 
idézett elő. 

A  wicca  bizonyos  irányzatai  mind  a  mai  napig  használnak  különböző  köteleket  rituális  és 
mágikus céllal. A mágikus kötél természetes anyagból készül, és a hagyomány szerint általában 
9 láb hosszú. Kivétel az a két 4 láb 6 hüvelykes kötél, mely a beavatásnál a jelölt térdének és 
bokájának összekötözésére szolgál. A wiccák általában legalább három különböző színű kötéllel 
rendelkeznek. Ezek leggyakrabban piros, kék és fehér színűek. 

A köteleket rituális és mágikus céllal is használják. Talán a legfontosabb szertartás, melyen a 
kötél főszerepet kap, a wicca beavatás. A legtöbb wicca tradíció használja a megkötözést, mint a 
halál szimbólumát. A jelöltet kötéllel megkötözik, szemét bekötik, és így vezetik be a körbe. 
Kötéseit  csak  azután  távolítják  el,  miután  kinyilvánította  csatlakozási  szándékát,  és  letette 
esküjét. A gardneriánusok egy 9 láb hosszú kötéllel hátrakötik a beavatandó személy kezét, és a 
kötél két végét a vállakon előre vezetik, meghúzzák és a nyak előtt megcsomózzák, úgy, hogy a 
szabad kötélvégek elöl, az ember mellén szabadon lógjanak. A jelöltnek a körbe való bevezetése 
után a térdeit és a bokáit is összekötik két rövidebb kötéllel. Gardner szerint a kelták gyakran 
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megkötözve  temették  el  halottaikat.  A  rituális  megkötözés  a  beavatáskor  szintén  a  halál 
szimbóluma, és azt jelképezi, hogy a jelölt meghal eddigi élete számára, és egy új életet kezd, 
újjászületik a wicca közösségén belül. 

Kezd  Wicca k pz ső é é

A KWHE Berkano Tradíciója alapszintű wicca képzést indít. A nyolc kelta ünnephez és a mágia 
nyolc  ösvényéhez  kapcsolódva  egy  év  alatt  körbejárjuk  a  Wicca  legfontosabb  területeit.  A 
képzés  célja,  hogy  megalapozott,  széleskörű  ismereteket  nyújtson  a  Wicca  vallásról.

A képzés 8 alkalomból áll,  melyek kb. hathetente kerülnek megrendezésre.  Az egyes wicca 
ünnepekhez és a mágia 8 ösvényéhez kapcsolódva egy-egy témakört dolgozunk fel előadások és 
gyakorlatok segítségével. 

A képzésbe, moduláris jellege miatt, az év során 
bármikor  be  lehet  kapcsolódni.  A  képzés 
folyamatos,  tehát  a  később  csatlakozók  is 
elsajátíthatják majd a teljes tananyagot. 

Szeretettel várunk minden olyan jelentkezőt, aki 
érdeklődik a Wicca iránt. Ha nem tartod magad 
wiccának, de szeretnéd jobban megismerni ezt a 
vallást,  vagy  érdeklődsz,  de  még  nem  tudtad 
eldönteni, hogy ez-e a te utad, akkor is szívesen 
látunk, hiszen ez egy remek alkalom arra, hogy 
jobban megismerhesd a Wicca vallást, filozófiát, 
életmódot,  és  más érdeklődőkkel  és Wiccákkal 
találkozhass.  A  jelentkezés  feltétele  a  betöltött 
18.  életév.  16  és  18  év  között  írásos  szülői 
engedély szükséges.

A képzés önköltséges, ami azt jelenti, hogy a résztvevőknek kell fizetniük az olyan járulékos 
költségeket, mint például egy kirándulás során az útiköltség, vagy ha egy teázóban találkozunk, 
akkor a fogyasztás, esetleg terembérlet. A lehetséges költségeket előre igyekszünk közölni. Maga 
az oktatás ingyenes.
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Jelentkezés:
A képzésre jelentkezni Caballusnál lehet személyes üzenetben vagy a  caballus (kukac) wicca 
(pont) hu e-mail címen, illetve személyesen, a keddi teaházi találkozók alkalmával (Fehér Holló 
Teaház,  Budapest,  1085.  Horánszky  utca  1.,  minden  kedden  19  órától.)  A  képzésen  való 
részvételre személyes találkozó után nyílik lehetőség.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Aleister Crowley - a XX. sz zad legnagyobb m gusaá á  
- 5. (befejez ) r sző é

Aleister  a  Pasquaney  tó  partján  töltötte 
nyara  további  részét  egy  kis  kunyhóban, 
közben  rövid  kalandba  bonyolódott  egy 
Ratan  Devi  nevű  hölggyel,  egy  indiai 
vallás-  és  művészetkritikus  feleségével.  A 
nő hamarosan teherbe esett,  de végül úgy 
határozott, hazatér Angliába a családjához, 
A hajóút során pedig elvesztette a gyereket. 
A  szakítás  után  Aleister  New  Orleans-ba 
utazott,  amjd  onnan  Floridába,  egy 
rokonához.  Utazásai  közben  egyre  jobban 
szembesült  a  civilizáció  összeomlásával, 
ahogyan  látta,  amint  "az  emberiség  egyre 
mélyebbre süllyed a szolgaság mocsarába". 
Napjait  egyfajta  révült  álomban  töltötte, 
gátlás  nélkül  nyakalta  az  abszintot. 
Elvesztette  minden  hitét  önmagában, 
olyannyira,  hogy  befejezte  mágikus 
munkálatait, és egy sort sem volt hajlandó 
írni.  "Ha  a  Mesterek  azt  akarják,  hogy 
elvégezzem számukra a Munkát, akkor előjönnek és szólítanak" - írta önéletrajzában. 

New York-ban rövid időre összeköltözött egy lánnyal, akire későbbi írásában úgy hivatkozik, 
mint a "Kutyafejű Hermész, avagy Anubisz", a lány azonban hamarosan alkoholistává vált, ezért 
Crowley elhagyta, és októberben összeköltözött  Roddie Minor-ral (Soror Ahitha - a Teve), a 
lány  barátnőjével.  Közben  folyamatosan  dolgozott  Liber  Aleph  című  munkáján.  Legújabb, 
médiumi képességekkel megáldott skarlát asszonya segítségével egy újabb szellemmel vette fel a 
kapcsolatot, aki Amalantrah néven mutatkozott be. 
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Egyre  inkább  úgy  érezte,  hogy  Roddie  lassan  megszállottjává  válik,  ezért  végett  vetett  a 
kapcsolatuknak. Szükségét látta annak, hogy mágikus erői felfrissüljenek, ezért 1918. nyarára a 
Hudson folyó egyik lakatlan szigetére vonult vissza, ahol lefordította a híres  Tao Te King-et, 
újra kezdte jóga gyakorlatait, és meditációkba mélyedve próbálta előző életeit kutatni. 

Megerősödve tért vissza New Yorkba, ahol januárban 
megismerte  legújabb  barátnőjét  és  egyben 
legnagyobbnak tartott szerelmét, Leah Hirsig-et, akit 
"Thot  Majma"-ként  emleget  írásaiban.  1919. 
karácsonya  előtt  pár  nappal  együtt  utaztak  haza 
Európába.  Crowley  Londonba  ment  (ahol  jelentős 
örökséget vett fel),  Leah (Alostrael) pedig Svájcba a 
nővéréhez.  Párizsban találkoztak újra,  ahol  Aleister 
megdöbbenve tapasztalta, hogy skarlát asszonya egy 
fiatal  özvegyet  fogadott  fel  szolgálólányként,  aki 
olyan volt, akár "egy szomjazó virág", kétségbeesett, 
gyámoltalan és gyönyörű. Hamarosan szeretők lettek. 
Közben február  27-én Leah egy Ann Léa  (Poupée) 
nevű  kislánnyal  ajándékozta  meg.  A  gyermek 
azonban nem egészen tíz hónap múlva meghalt, és ez 

mélyen lesújtotta Crowley-t, Leah pedig a hír hatására elvetélte következő magzatát.

Márciusban Leah Londonba ment üzleti ügyeket intézni, Crowley pedig a Ji Csing-hez fordult, 
hogy megtudja,  hol  lenne legjobb helye  a  tervezett  thelemita  központnak.  Végül  a  szicíliai 
Cefalú-t találta legalkalmasabbnak, ahol március végén kibérelt egy villát, és megalapította a 
Thelema (Akarat)  nevű mágikus központot. Leah néhány hét múlva vissztért, és nekikezdtek 
mágikus ihletésű kísérleteiknek. A kolostorban, melynek belső falait Crowley obszcén freskói 
díszítettték,  egymást  érték  a  kábítószerfogyasztással  fűszerezett  sötét  orgiák  és  kultikus 
szertartások.  1920.  novemberében  itt  folytak  a  "Cephaloedium  Munkálat"  nevű  kísérletek, 
melyekben Crowley a Neuburg-gal végzett párizsi rítussorozatok továbbvitelét látta. 

Leah és Crowley másik szeretője, eredetileg Poupée dajkája, Ninette  
Shumway  (Sister  Cypris)  durva  veszekedésekbe  keveredtek,  és 
hátborzongató  pletykák  kaptak  szárnyra  az  egész  kolostorról. 
Ninette  egyébként  szintén szült  két  kislányt  a  mágusnak:  az  elsőt 
1920. november 26-án, aki a hangzatos Astarte Lulu Panthea nevet 
kapta; a másodikat, Isabella Frauxot pedig 1923. május 19-én. 

1921-ben Crowley a Leah társaságában celebrált rituálén felvette az 
Ipsissimus címet,  és megírta  a  Liber Samech-et.  1922-ben kiadta a 
Diary of a Drug Fiend (Egy kábítószerélvező naplója) című könyvét, 
Alostraelnek  és  a  kis  Lulunak  ajánlva.  Az  angol  sajtó  ezek  után  elindította  ellene 
rágalomhadjáratát. Ekkor kapta Crowley a "világ leggonoszabb embere" címet a John Bull nevű 
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magazin egyik újságírójától.

A  Thelema  körülötti  botrányra  végül  Crowley  legkedvesebb  tanítványának,  a  csupán 
huszonhárom éves  Raoul Loveday-nek a halála tette fel a koronát, akinek a haláláért a sajtó 
Crowley-t  tette  felelőssé,  pedig  valójában  májgyulladás  és  bélhurut  végzett  vele  (fertőzött 
patakból ivott). A brit The Sunday Express-nek Loveday felesége, Betty May tálalta ki a mágikus 
orgiák minden részletét. A Thelema ellen indított angol sajtóhadjárat végül oda vezett, hogy 
1923-ban Benito Mussolini parancsára Crowley-t kiutasították Olaszországból. Tuniszba utazott, 
itt  fejezte  be  Confessions  (Vallomások)  című  monumentális  (kilencvenhat  fejezetes) 
önéletrajzát, mely azonban teljes terjedelmében csak jóval Crowley halála után, 1969-ben jelent 
meg. Tunisz az egyik mélypontnak bizonyult életében; akut hörghurutban szenvedett és mind a 
betegség, mind a kezelés igen megviselte a szervezetét.

Következő  skarlát  asszonya  a  vagyonos,  amerikai 
Dorothy  Olsen (Soror  Astrid)  lett,  akivel  Párizsban 
ismerkedett  meg  1924.  szeptemberében.  Együtt  tértek 
vissza  Tuniszba.  Mivel  Reuss,  az  OTO  nagymestere 
1921-ben meghalt, helyét  Heinrich Tränker vette át, ő 
azonban  1925-ben  felkérte  Crowley-t  az  OTO 
vezetésére.  Ezzel  a  lépéssel  azonban  a  rend  sok  tagja 
nem  értett  egyet,  így  végül  szakadáshoz  vezetett.   A 
rend egyik része, köztük Martha Künzel és Karl Germer 
Crowley-t  támogatta,  míg  Heinrich  Tränker,  Albin  
Grau  és  Henri  Birven  kiváltak  a  rendből,  és 
megalakították  a  "Pansophical  Lodge"  elnevezésű 
páholyt.  Eme  szervezet  mindenben  elhatárolta  magát 
Crowley  tanaitól.  Egy  év  múlva  azonban  ez  is 
felbomlott, és az addig semleges álláspontra helyezkedő  Eugen Grosche  csatlakozásával - aki 
eredetileg Crowley-t támogatta, de Germerrel csúf vitába keveredett - megalakult a Fraternitas 
Saturni.  Kijelentették,  hogy  elfogadják  "Master  Therion"-t,  mint  prófétát,  és  a  Liber  Al-t  is 
alkalmazták, némi változtatásokkal,.  azonban mereven elhatárolódtak az OTO egészével való 
mindennemű kapcsolattól.

A mágus a következő években Franciaországot, Németországot és Észak-Afrikát járta. Mivel az 
angol  kiadók  sorra  visszautasították  könyveit,  Párizsban  jelentette  meg  őket.  1928-ban  ott 
találkozott Israel Regardie-vel (Francis Israel Regudy), aki a titkárává lett The Serpent (A kígyó)  
néven.  A  fiatalember  eredetileg  a  Societas  Rosicruciana  in  America nevű  szervezet 
beavatottjaként tevékenykedett, amikor azonban találkozott Crowley írásaival, rögtön levelet 
írt neki. Regardie P. R. Stephenson-nal közösen két éven belül kiadta a The Legend of Aleister  
Crowley (A. C. legendája)  című művét, melynek célja a "mesterről" a társadalomban kialakult 
kép alakítása, jobbítása volt,  később, 1937-ben pedig kiadta a  The Golden Dawn (Az Arany  
Hajnal) című könyvét, melyben a rend mágikus rítusait és beavatási szertartásait mutatja be. A 
könyv nagy vihart kavart, de manapság a nyugati ezoterizmus egyik legfontosabb alapműveként 
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tartják számon.

Crowley  1929.  augusztus  16-án  Lipcsében  vette 
feleségül  a  nicaragua-i  származású  Maria  Ferrari  de  
Miramar-t,  akit  voodoo-főpapnőként  emlegetett. 
Ugyanebben  az  évben  jelentette  meg  összefoglaló 
alapművét a mágia művészetéről,  Magick in Theory 
&  Practice  (Mágia  elméletben  és  gyakorlatban)  
címmel. 

A  harmincas  évek  elején  Németországban  és 
Portugáliában  kalandozott.  Egymást  váltogatták 
mellette a skarlát asszonyok: előbb a tizenkilenc éves 
Hanni  Larissa  Jaegar  (1930)  lett  a  szeretője.  Maria 
hamarosan  alkoholistává  vált,  és  amikor  Crowley 

levélben szólította fel a válásra, a nő súlyos kényszerképzetekkel pszichiátriai klinikára került. 
Hanni közben teherbe esett a mágustól, aki naplójában igaz, nagy szerelmet emlegetett - később 
azonban csak "A Szörny"-ként  hivatkozik a  lányra.  Kapcsolatuk nem tartott  tovább néhány 
hónapnál.  Szakításuk után pedig a lány hamarosan öngyilkosságot követett  el.  Mindeközben 
Dorothy  Olsen  is  belehalt  alkoholizmusába.  Majd  Bertha  "Bill"  Busch  (1931),  végül  Pearl  
Brooksmith (Anu)  (1933)  következett,  de  egyik  sem  maradt  huzamosabb  ideig.  1932-ben 
Crowley megvált  Regardie-től  is,  mivel  bizonyos bírósági  perek miatt  nem engedhette  meg 
tovább magának egy titkár tartását.  Regardie mélyen megbántódott  és csak évek múlva volt 
képes  megbocsátani  barátságuk romba dőlését.  1934-ben egy tizenkilenc éves  lány,  Patricia  
Deirdre MacAlpine egy fiúval ajándékozta meg az öregedő mágust. (Aleister Ataturk 1978-ban 
halt meg.)

Késői  munkáinak  egyik  legfigyelemreméltóbbb 
darabja, az Eight Lectures on Yoga (A jóga nyolc  
leckéje)  1938-ban  jelent  meg.  A  negyvenes 
években továbbra is rendszeres kapcsolatot tartott 
fent az OTO-val. 1944-ben kiadta a The Book of  
Thot  (Thot  könyve)  című  munkáját,  melyhez 
Frieda  Harris  festette  meg  az  általa  kigondolt 
Tarot-lapokat.

Egy  csendes,  kisvárosi  panzióban,  Hastings-ban 
töltötte hátralévő éveit, a heroin, a morfium és az 
alkohol  rabjaként,  de  aránylag  rendezett  anyagi 
körülmények  között,  hála  néhány  amerikai 
tanítványának,  akiktől  rendszeres 
pénzküldeményeket  kapott.  Itt  dolgozott  utolsó  jelentős  művén,  a  Magick  Without  Tears  
(Mágia  könnyek nélkül)  című munkán.  Rendszeres  látogatókat  fogadott,  és  élénk levelezést 
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folytatott követőivel, rajongóival. 

Crowley  1947.  december  elsején  halt  meg,  Pat  és  a  kisfia  virrasztott  mellette.  Utolsó 
cselekedeteként  azt  tartják  számon,  amikor  megátkozta  a  doktort,  aki  nem akart  neki  több 
heroint adni. (Az orvos a mágus halála után következő napon szintén meghalt.) A kis Aleister 
sötét  árnyakat  látott  az  utolsó  két  napon  a  ház  körül.  Crowley  rendelkezésében  az  OTO 
gondjaira bízta őt, azt kívánta, ne szenvedjen hiányt semmiben. Frieda Harris gondoskodott róla 
és  anyjáról  is.  Crowley-t  Brightonban  hamvasztották  el,  hamvait  pedig  elküldték  amerikai 
tanítványainak.

Crowley önarcképe, amint Paimon démont idézi

rnyak 2009. Litha  IX. vfolyam 4. sz mÁ – é á



A fert r kosi Mithrasz-szent lyő á é

Magyarországon igen kevés fennmaradt, pogány kultuszhely található. A fertőrákosi Mithrasz-
szentély, avagy Mithraeum ezek egyik legszebb gyöngyszeme. 

A Mithrasz-szentélyek a II-IV. században élték virágkorukat a Római Birodalom területén, főleg 
a nyugati tartományokban. A Napistenként is tisztelt Mithrasznak szentelték ezeket a föld alatti 
templomokat, avagy barlangokat ahogy a hívek nevezték. Közülük kevés maradt fenn.

A  Mithrasz–barlang  maradványait  1866.  júliusában  két  fiatalember  fedezte  fel,  egymástól 
függetlenül. A Fertőrákos melletti erdőben közel egy időben talált rá a soproni ifj. Stornó Ferenc 
és Malleschitz György, meggyesi kőfaragó. A Mithraeum feltárását id. Stornó Ferenc végezte. 
Egy feliratos kultuszképet, három oltárkövet, két oroszlánszobrot, 27 db halotti hamvakat és 
érméket tartalmazó hamvasztásos sírt, és egy csontvázas sírt talált. Ezek után faragott mészkőből 
boltozatot építtetett a szentély fölé, hogy megvédje azt. 

A Mithraeum a szocialista és a kapitalista rendszer szembenállásának éveiben a nagyhatalmak 
ütközőzónájába került. Rendőrségi eljárást vont maga után, ha valaki a környékre merészkedett. 
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1948-tól aknazár, majd az azt felváltó vasfüggöny akadályozta meg, hogy bárki idejöhessen. A 
múzeum szakemberei sem juthattak ki Mithras szentélyéhez. A kultuszkép megrongálódott, a 
barlang belseje agyagos hordalékkal telt meg. A szentély állapotára dr. Tóth István - a római 
kori Mithrasz misztériumok kutatásának nemzetközileg elismert tekintélye - hívta fel a szakma 
figyelmét „Pusztuló műemlékek” című írásában. (Műemlékvédelem, 1971/4.) 

A Mithras-szentély 1991-es hitelesítő ásatását Gabrieli Gabriella, soproni régész végezte. Kovács 
György szobrász-restaurátor  művész állította  helyre a  kultuszképet.  A védőépület  H.  Vladár 
Ágnes alkotása. 

A  Fertőrákos  mellett  feltárt  Mithrasz-relief  hasonlít  a  Római  Birodalom  többi  Mithrasz-
barlangjának  kultuszképeihez.  A  2x1.5  m-es  színes  dombormű  Mithraszt  perzsa  ruhában 
ábrázolja, amint egy bikát nyom térdével a földre, miközben tőrét annak nyaki ütőerébe döfi. 
Alulról  kutya  és  kígyó  ágaskodik  a  sebből  patakzó  vér  irányába,  a  skorpió  pedig  mindkét 
ollójával belecsíp a bika heréjébe. Jobbról és balról két fáklyás alak – Cautes és Cautopates - áll. 
Felettük a Nap és a Hold ábrázolása adja meg a barlangi jelenet égi hátterét. A kompozícióban 
ősi  jelképekként fedezhetők fel az egyenlő oldalú háromszög és a  mágikus pentagramma. A 
kultuszkép rejtett üzenete a tudósokat régóta foglalkoztatja. 

Forrás: www.mithras.hu 

Interj  Oghus Wicca f pappalú ő

Mutatkozz be, légy szíves! 
A  Wicca  közösségen  belül  Oghus  néven  ismernek,  23  éves 
vagyok és jelenleg a könyvkereskedelemben dolgozom.

Mióta foglalkozol Wiccával? 
Egyéni  úton nagyjából  9  éve,  közösségbe  járni  és  konkrétan 
tanulni 2001-ben kezdtem el, az első beavatásom pedig 2002-
ben volt.

Neked van egy saját covened is. Mondanál arról néhány szót? 
A  Borostyánvér  coven  elsődlegesen  felvállalt  feladata,  hogy 
kapcsolatot  találjon  és  ápoljon  az  emberi-  és  a  tündérvilág 
között és közösséget biztosítson a tündérvilág iránt érdeklődő 
és rájuk fogékony wiccák számára. Mindemellett természetesen 
minden tagunk igyekszik a tanultakat saját fejlődésére fordítani 

és  a  tapasztalatokat  megosztva egymást  is  segítjük ezen az úton.  Tagjainknak általában saját 
kutatási  területei  is  vannak,  van aki  a  gyógynövényekkel  foglalkozik,  van,  aki  a  különböző 
samanikus hagyományok hasonlóságaival, van, aki a misztériumjátékok és a színház szerepével 

rnyak 2009. Litha  IX. vfolyam 4. sz mÁ – é á



a vallásban és a mágiahasználatban.
Ez egy nyílt coven, fogadtok új tagokat? 
Nyílt coven, vagyis nem zárkózunk el sem az ismerkedés, sem a tagnak való jelentkezés elől, ám 
ebben az esetben érdemes megemlíteni azt is,  hogy elképzelésünk szerint a coven nem csak 
azonos érdeklődésű emberek csoportja, hanem a tagokat szoros érzelmi kötelékek fűzik össze. 
Ilyen szempontból egyfajta családi köteléknek is tekinthető, ez pedig ugye általában nem alakul 
ki  egyik  napról  a  másikra.  Éppen emiatt  ha  valaki  tagnak  jelentkezik,  akkor  általában  arra 
szoktuk kérni őt, hogy inkább előbb ismerkedjen meg az egyes tagokkal, járjon el különböző 
találkozóinkra, ismerje meg a világlátásunkat, szemléletünket, céljainkat és általában azt, hogy 
milyen  emberek  vagyunk  (és  mi  is  megismerhessük  őt  ilyen  szinten),  majd  megfelelő  idő 
elteltével ennek fényében beszéljük meg újra a jelentkezési kérelmét.

http://borostyanver.wicca.hu

Ha valaki érdeklődik a Wicca iránt, hogyan állsz hozzá, mire számíthat?

Nyitottan :) De komolyra fordítva a szót: a Wicca az én hitvallásom szerint nem dogmatikus 
vallás, így az iránta érdeklődő emberek is valószínűleg sokfélék lesznek mind személyiség, mind 
érdeklődési kör terén. Éppen ezért lehetőségeimhez mérten igyekszem segíteni vagy eligazítani 
az érdeklődőket, ám ezen a téren csak egy dolgot adhatok: önmagamat. Úgy gondolom, hogy 
sem jogalapom, sem tisztem nincs ahhoz, hogy egy személyben képviseljem a Wiccát (tekintsük 
akár vallásnak, akár szellemi útnak), de szívesen megosztok a gondolataimból, világlátásomból 
annyit mindenkivel, ami alapján talán el tud indulni vagy legalább azt el tudja dönteni, hogy 
kettőnk útja elég közel áll-e egymáshoz annyira, hogy valamit tanulhassunk egymástól vagy 
taníthassunk egymásnak. Ha pedig nem, akkor ezt igyekszem minden esetben tudtára adni és 
esetleg  javaslatot,  útmutatást  adni  neki,  hogy  mely  irányvonalat  tartanám  a  számára 
megfelelőnek vagy legalábbis kutatásra érdemesnek.

Milyen rendezvényeitek vannak?
Konkrétan a covennek általában zárt vagy meghívásos alapon működő rendezvényei vannak 
(bár  ezeket  jellegüknél  fogva  inkább  találkozónak,  mint  rendezvénynek  lehet  nevezni), 
melyeket  mindig  esetileg  szervezünk  meg.  Emellett  pedig  a  tagok  egymástól  függetlenül  is 
lehetőségeikhez mérten igyekeznek valamilyen formában szerepet vállalni a közösség életéből, 
akár a kedd esti  teázások alkalmával,  akár fórumon, akár nagyobb szabású rendezvényeken, 
mint például a táborok, fesztiválok, de szerveztünk már kirándulást is.

Köszönöm az interjút, légy áldott!
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Olt r Litha nnep reá ü é

A Litha  oltár  a  tűz  kultuszát  idézi.  Vörös  vagy  narancsszín  kendővel  takarjuk  le  az  oltárt, 
kerülhetnek rá tüzes elementálok szobrocskái, úgy mint szalamandra, vörös sárkány, Nap vagy 
Mars uralma alá tartozó növények, gyümölcsök és virágok (napraforgó, babér, cikória, alma, 
kamilla,  pipacs,  olajfa  ága,  cseresznye  stb.),  valamint  napos  és  marsikus  drágakövek  (rubin, 
krizolit, heliptróp, karneol, stb.).
A legtöbb Litha oltáron számtalan gyertya világít. Ha tehetjük, üstben gyújtsunk tüzet az oltár 
mellett, vagy - ha szabadtéren tartunk rituálét - rakjunk máglyát.
Ha  valaki  kedveli  a  Tölgykirály  és  Magyalkirály  legendáját,  magyalból  font  koszorút  is 
elhelyezhet az oltáron.
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