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Az egyiptomi hieroglif k megfejt s nek t rt neteá é é ö é

Az egyiptomi nyelv fejlődése rendelkezik az egyik leghosszabb írásos emlékkel, a hieroglifák 
több  mint  háromezer  évig  voltak  használatba.  Valójában  még  az  egyházi  nyelvként  ma  is 
használt kopt nyelv is az egyiptomi nyelvhez tartozik. 
A legkorábbi ismert írásos emlék i. e. 3200 körülről, a legkésőbbi pedig i. sz. 396-ból származik, 
nem  sokkal  azután,  miután  391-ben  I.  Theodosius  betiltotta  az  összes  nem  keresztény 
templomot.  A  hieroglifák  feledésbe  merülése  szorosan  összefügg  a  római  birodalom 
hanyatlásával.  Akárcsak  a  rómaiak  által  még  ismert  cement  és  beton  használatát,  úgy  a 
hieroglifák használatát is 1400 évig tartott Európának újra felfedeznie. Csak az 1820-as években 
sikerült alkalmazásuk logikáját megfejtenie Jean-François Champollionnak, aki természetesen 
más előtte járó tudósok munkájára támaszkodott. 

 
Memphisi hieroglifák 

A hieroglifák bonyolultsága

Az  1400  év  alatt  sokan  próbálkoztak  a  hieroglifák  megfejtésével,  de  erőfeszítéseiket  az 
egyiptomi írás bonyolultsága rendre kudarcra ítélte. Az ó-, közép- és újbirodalom időszakában 
(i. e. 700-ig) is már kb. 800 hieroglifa létezett, de Egyiptom görög-római időszakában számuk 
5000-re bővült. Jobbról balra és balról jobbra is lehetett írni őket, és fentről lefelé is. A jobb 
vagy bal olvasat attól függött, hogy az írásban szereplő ember- és állatfigurák melyik irányba 
néznek, de esetenként egy szövegen belül is változhatott az olvasási irány. 

Ennél  lényegesen jobban megnehezítette  a  megfejtésüket,  hogy a  hieroglifák  – bár  lehettek 
ideogrammák, azaz valódi képi jelek – sokkal gyakrabban jelöltek betűket (uniliterálokat) vagy 
szótagokat (bi- ill. triliterálokat). A szótagok két vagy három mássalhangzót tartalmaztak, mert 
az arab és héber nyelvekhez hasonlóan az egyiptomiban sem jelölték a legtöbb magánhangzót, 
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és  ma  már  tudjuk,  hogy  az  egyiptomi  nyelv  amazok  közeli  rokonának  tekinthető.  A 
redundancia is gyakori a hieroglifák használatánál, egy szótagot gyakran megtoldottak a szótag 
mássalhangzóinak ismétlésével a szótag előtt vagy után. 

A hieroglifák között voltak  determinatívumok is, amelyek jelezték az előttük vagy mögöttük 
álló azonos írásmódú, ám eltérő jelentésű egységek megkülönböztetését. Továbbá az egyiptomi 
írnokok  és  vésnökök  számára  az  esztétikai  szempontok  elsőbbséget  élveztek  az  értelmezési 
megfontolásokkal szemben. A következő példa talán szemléltetheti a hieroglifák bonyolultságát:

 

 

A hieroglifák és az egyiptomi nyelv 

A hieroglifa szó jelentése a görög ερός (ἱ hierósz 'szent') és a γλύφω (glifohieratikus vagy papi 
írás,  amely  egyfajta  gyorsírásként  fogható  fel,  és  inkább papiruszra írták.  Ez később tovább 
fejlődött  egy  még  gyorsabb  ún.  démotikus kézírássá,  ami  már  a  görög  kultúra  hatása  alatt 
teljesedett ki. 'vésni') szavak összetételéből és Egyiptom görög időszakából származik. Már az i. 
e.  4000-ből  származó agyagedényeken található jelek  is  a  hieroglifákra  emlékeztetnek,  de  a 
legkorábbi feliratokat i. e. 3200 körülre datálják, nagyjából azonos időben a legkorábbi sumér 
ékírásos emlékekkel. Jelenleg még nem tudjuk pontosan megmondani, hogy volt-e kölcsönhatás 
a két írásmód között, és hogyha volt, akkor milyen irányban. A hieroglifákat viszonylag lassan 
lehetett  csak  leírni,  és  általában  vésett  formában  alkalmazták  őket.  Használatukkal 
párhuzamosan kialakult két másik írásmódja is az egyiptomi nyelvnek. Ezek közül a korábbi i. e. 
2500-tól a 

A rosette-i kő

A hieroglifák végső megfejtése is kapcsolódik a démotikus íráshoz. Napóleon seregei 1799-ben 
találtak egy követ az Alexandriához közeli egyiptomi kikötőváros, Rashid – franciául Rosette – 
mellett, ami azóta is a rosette-i kő nevet viseli. Ezen a kövön V. Ptolemaiosz egy i. e. 196-ból 
származó rendelete áll három írásmóddal: ógörögül, démotikus és hieroglif egyiptomi írással. Az 
angolok 1801-ben elfoglalták Egyiptomot és így a rosette-i kő is birtokukba került, amely 1802-
től  a  British Museum  egyik  fő  látványossága.  Szinte önmagában ez az  egy lelet  tette  végül 
lehetővé a hieroglifák teljes megfejtését. 

A hieroglifák megfejtésének  története azonban régebbre  nyúlik  vissza.  Horapollo  már az  5. 
században  200  jelet  azonosított,  de  szinte  mindet  tévesen,  és  ezzel  jelentősen  visszavetette 
követői erőfeszítéseit. Arab tudósok, köztük Ibn Wahshiyya, a 9-10. században tovább jutottak, 
és  egyes  hieroglif  szövegrészleteket  helyesen  azonosítottak  a  kopt  nyelv  ismeretének 
birtokában, amely – ahogy azt korábban már említettük – az egyiptomi nyelv leszármazottja, és 
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akkor még élő nyelv volt. Ezeket az arab kéziratokat olvasta Athanasius Kircher a 17. században, 
és tette ismeretanyagukat elérhetővé európai nyelveken. A következő fontos állomáspont pedig 
már  maga  a  Rosette-i  kő.  Ez  volt  az  első  eset,  hogy egy hosszabb hieroglifákkal  írt  szöveg 
valószínűsíthetően ugyanazt jelentette, mint egy már ismert nyelven (ógörögül) írt szöveg. De 
még szükség volt a kő harmadik írásmódjára is, a démotikusra. 

 
A rosette-i kő a British Museumban 

A kódtörés utolsó stádiuma

Egy svéd diplomata és orientalista, Johan David Åkerblad (1763–1819), már 1802-ben helyesen 
azonosította a szöveg összes  démotikus személynevét,  és 14-et  a  démotikus írásmód 29 jelei 
közül.  Åkerblad azonban tévesen feltételezte,  hogy a démotikus írás teljesen fonetikus vagy 
alfabetikus.  Ugyanezt  a  hibát  az  angol  polihisztor  Thomas  Young (1773-1829)  is  elkövette, 
1814-re mégis sikerült a teljes démotikus szöveget megfejtenie egy 86 szóból álló szólistával. A 
hieroglifák értelmezésével folytatta, de sikerét megakadályozta, hogy nem jött rá, hogy a két 
szöveg  egymásnak  nem  a  pontos  fordítása.  A  végső  dicsőség  a  fiatal  francia  Jean-François 
Champollionra (1790-1832) várt. 

Champollion  már  fiatalon  nagy  nyelvtehetség  volt,  16  éves  korára  már  tizenkét  nyelvet 
sajátított el.  20 évesen a latin,  az ógörög és a héber mellett már tudott  arabul,  szanszkritül, 
perzsául és koptul is. Kopt tudásának köszönhetően sikerült hét démotikus jelet beazonosítania, 
a kopt ábécé ugyanis a görög ábécére alapszik, annak kiegészítése hét démotikus jellel, amelyek 
a  görögben  nem  található  egyiptomi  hangokat  jelölnek.  Ennek  a  többletinformációnak  a 
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segítségével  1824-re befejezte a  Rosette-i  kő hieroglifáinak megfejtését,  és  egyben feltárta  a 
hieroglifák  írásmódjának  logikáját,  alapvető  mérföldkövet  állítva  fel  ezzel  az  egyiptológia 
tudományában. Champollion maga így jellemezte a hieroglif írást: „Ez egy bonyolult rendszer, 
amely egyszerre ír figurálisan, szimbolikusan és fonetikusan egy szövegen belül, egy kifejezésen 
belül, mondhatnám egy szón belül.” 

Milyen Tarot-t v lasszak?á

Sokan kérdezik tőlem, melyik Tarot pakli 
lenne a megfelelőbb, melyiket ajánlom. 

Manapság rengeteg szép, divatos Tarot létezik, 
de  legtöbbjük  igazából  csak  gyűjtők  számára 
értékelhető.  Úgy  gondolom,  kezdők  számára 
sokkal fontosabb, hogy a Tarot képei segítsék 
az összpontosítást, a helyes értelmezést, ezért 
első körben mindenképp érdemes olyan paklit 
választani,  amelyik  minél  klasszikusabb 
ábrázolásokkal dolgozik. 

Tudnunk kell,  hogy a  Tarot  paklikat  rajzoló 
művészek  sokszor  megrendelésre  dolgoznak, 
és nem is mindig vannak feltétlenül tisztában 
a lapok értelmével, jelentésével. Ebből adódóan rengeteg hibát, pontatlanságot fedezhetünk fel a 
rajzokon.  Nem  beszélve  arról,  hogy  egyes  Tarot-k  nagyon  kreatívak,  ellenben  teljesen 
elrugaszkodnak az  eredeti  elképzeléstől.  Ilyen például  a  drágakő Tarot -  szép,  érdekes,  csak 
semmi köze a Tarot-hoz azon kívül, hogy megfelelő számú lappal rendelkezik. 

A  másik  probléma,  amikor  a  Tarot-t  megálmodó  művész  igenis  mélyen  és  alaposan 
tanulmányozta a Tarot-t, és így olyan jelképekkel,  szimbólumokkal dolgozik, ami egy kezdő 
számára meglehetősen nehezen érthető és kezelhető. Szép példája ennek a Crowley-Tarot. Én is 
nagyon szeretem, és azt látom, hogy a kezdők különös affinitással és lelkesedéssel vásárolják ezt 
a fajta paklit - talán kicsit divat is lett. Kezelni azonban nem tudják. 

Azt  javasolom,  várjatok  a  megálmodott,  szép,  bonyolult  Tarot-k  megvásárlásával.  Előbb 
tanuljátok  meg  alaposan  kezelni,  értelmezni  a  kártyát  valamely  egyszerűbb,  ámde könnyen 
érthető szimbológiájú pakli segítségével. Utána már mindegy lesz, mi van a képeken, és jöhet 
számos színes, érdekes, különleges Tarot - ha valaki már ismeri és tudja használni, oly mindegy, 
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hogy épp kiscicák hancúroznak-e a képeken, vagy indián sámánok. (Hozzátenném azért, én 
továbbra sem szeretem a Tarot elképzelésétől teljesen elrugaszkodott paklikat, és sosem fogom 
megérteni, miért kell mondjuk az indiánokat hozzákeverni... Tiszteletlenségnek is tartom mind 
az  adott  kultúrával,  mind  a  Tarot-val  szemben,  és erőteljesen  megkérdőjelezem  az  illető 
komolyságát, hozzáállását, aki ilyen paklikat használ - szobadísznek még elmegy.) 

A legegyszerűbb Tarot pakli, érthető, tiszta szimbolikával mindenképp a Rider Waite, bár sokan 
nem szeretik, mert nem olyan szépek a rajzai. Én azért mindenképp ajánlom, legalábbis kezdő 
paklinak, gyakorlásra. Személyes kedvencem a képen is látható Arcus Arcanum. Kevés hibát 
fedezhetünk fel a szimbolikában, azonban a rajzok szépek, kellemesek a szemnek, továbbá nagy 
előnye,  hogy a kis  arkánum lapjai  is  "beszédesek",  részben ábrázolják az adott  jelentést,  így 
nagyban megkönnyítik a tanulást. 

Hozzá kell tenni mindettől függetlenül,  hogy a személyhez legjobban illő Tarot "megszólal", 
megmutatja  magát  már  a  vásárláskor.  Olyant  érdemes  választani,  amelyikről  már  az  elején 
érezzük, valamilyen módon hozzánk tartozik, közel áll a szívünkhöz. 

rnyak 2009. Samhain  IX. vfolyam 7. sz mÁ – é á



Victor Anderson s a T nd r trad cié ü é í ó

Victor  Anderson  a  New  Mexikó-i  Claytonban  született, 
1917-ben.  Éveken  keresztül  az  asztrális  síkon  keresztül 
találkozott  Corával,  későbbi  feleségével,  személyesen  csak 
jóval később, 1944-ben. Miután azonnal felismerték egymást, 
három napra rá össze is házasodtak. 

1970-ben  megírta  Thorns  of  the  Bloodrose című  könyvét, 
melyet  a  Boszorkányság  és  a  pogány  költészet  egyik 
legnagyobbjaként  tartanak  számon;  emellett  számos  cikket 
publikált  a  Tündérhitről  és  a  hawaii-i  Hunáról. 
Elapadhatatlan  érdeklődést  táplált  a  fizika,  a  kémia,  az 
irodalom, és a világ spirituális tradíciói iránt. Mindemellett 
szórakoztató mesélő, kiváló nyelvész is volt, számos nyelven 
beszélt, mint például a hawaii, spanyol, kreol, olasz és a gall. 
Gyönyörű hanggal áldották meg az istenek; szépen énekelt, 
és meglehetősen tehetséges dobos is volt.

Victor és Cora az  Ősi Vallás részét képező Tündérhagyományok alapító tanárai.  Az általuk 
használt források között megtalálható többek közt az Arica (tai-chi), az Eckankar (Isten Hangján 
alapuló vallás), a Tibeti Buddhizmus, a Gardneriánus és Alexandriánus Wicca, a Hawai'i Huna 
(Max Freedom Long által újjáélesztett irányzat), H. P. Lovecraft írásai, a görög, mezopotámiai, 
baszk mitológia, amerikai indián gyakorlatok, a Kabbala, a Santeria, a Sátánizmus, a Szufizmus, 
a wales-i mitológia, és a Yezidi tradíció is. Ők avatták be a hagyományokba a pogányság néhány 
legbefolyásosabb és legelismertebb személyiségét, például Starhawk-ot vagy a néhai  Gwydion 
Pendderwen-t.

Az Anderson-féle Tündérhagyományoknak számos követője van szerte a világon; önmagukat 
Feri  tradíció néven  emlegetik.  Core  könyve,  a  Fifty  Years  in  the  Feri  Tradicion  szerint,  a 
hagyomány eredeti neve Vicia volt (ejtsd víkja), az olasz La Vecchia-ra (Ősi Vallás) utalva.

A Feri tradíció fontosabb tanításai

A Hármas Lélek

Éppúgy,  mint  a  Hunában,  ahonnan maga a  koncepció származik,  a  Feri  hagyomány három 
elkülönült, de együttműködő lelket feltétlelez az emberben. Ezek elnevezése a Bájoló, a Beszélő 
és az Isteni Lényeg. A Beszélő az embernek az a része, mely tudatában van önnön létezésének, 
és a nyelvekkel, a racionális gondolkodással, valamint a tudás összegyűjtésével, rendszerezésével 
és  továbbadásával  foglalkozik.  Ez  a  lélekrész  alkotja  a  másokkal  való  kommunikáció  első 
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vonalát.

A Bájoló az érzelmi, ösztönös, gyermeki lélek. Feladata az energia 
nyerése és tárolása, a fizikai test fenntartása, az emlékek megőrzése, 
és a mély érzelmek átélése, mint amilyen a félelem vagy a szerelem.

Az Isteni Lényeg az emberek örökkévaló része, a közvetlen kapcsolat 
az  Istennőhöz.  Úgy  tartják,  hogy  a  Beszélő  nem képes  közvetlen 
kapcsolatba lépni az Isteni Lényeggel, mivel nem ugyanazon nyelvet 
beszélik; ezért a Feri hagyomány követői az Isteni Lényeget a Bájoló 
módszereivel  közelítik  meg,  szimbólumok  segítségével  (művészet, 
költészet,  zene,  vizualizációk, stb.)  A tündérhagyományok követői 
számára az egyik legfontosabb gyakorlat, hogy ezeket a lélekrészeket 
összehangolják,  és  rajtuk  keresztül  mélyebben  megismerhessék 
önnön Isteni Lényegüket és az Istennőt.

A Gyöngy Pentagram és a Vas Pentagram

A két pentagram nem más, mint az ember önmaga, a Gyöngy a lélek világos fele (kapcsolható az 
év  világos  feléhez),  a  Vas  a  lélek  sötét  fele  (az  év  sötét  fele).  Szimbolikus  eszközként 
használatosak. A két pentagrammal való azonosulás, mint meditációs gyakorlat igen hasznos a 
tündérnéppel való kapcsolatfelvételhez és a közös munkához.
A pentagram alakja az emberi testet formázza, kinyújtott kezekkel és szétterpesztett lábakkal, 
ily módon utalva a kozmikus valóság és az emberi valóság, a makrokozmosz és a mikrokozmosz 
összefüggéseire: mindannyiunkban létezik elrejtve egy univerzális, energetikai térkép, mely az 
univerzum leképezése az emberi lélekben.

A Vas Pentagramja:

A Gyöngy Pentagramja:
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A Gyöngy Pentagramja a Vas Pentagram mikrokozmikus energiát felemeli, és makrokozmikus 
szintre terjeszti ki. A "szabadság" helyett néhány ágazatban "erő" szerepel.
A  Pentagramokkal  való  egyik  legalapvetőbb,  meditációs  technika  a  következő:  Azonosítsuk 
önmagunkat  előbb  a  Vas  Pentagramjával,  majd  a  Gyöngy  Pentagramjával,  és  alaposan 
meditáljunk  el  az  egyes  attribútumokon.  Keressük  meg  önmagunkban  ezeknek  a  magvait. 
Fontos,  hogy a Vas Pentagramjának attribútumait  se  fojtsuk el!  Értsük meg őket,  és tegyük 
magunkban ezeket a megfelelő helyre.
Keressük meg az attribútumok kapcsolódási pontjait, és teremtsünk egyensúlyt a segítségükkel 
önmagunkban!

„A szextől a büszkeségig, 
a büszkeségtől az egóig,
az egótól a hatalomig, 
a hatalomtól a szenvedélyig,
a szenvedélytől a szexig,
formálódik a kapu.
Akaratom által átjáró nyílik,
Legyen áldott.”

Az Ártatlanság Fekete Szíve

Nem más, mint az emberi létező a maga természetes állapotában, a társadalom megszabásaitól 
mentesen.  A Fekete Szív eredendő, nemiségtől  forrongó, becsületes és ártatlan;  magva türes 
szenvedéllyel  ég.  Úgy  tanítják,  hogy  a  Fekete  Szív  csak  akkor  érhető  el,  ha  az  ember 
állhatatosan  munkálkodik  önnön  énjén,  és  lelkében  a  Vas  és  Gyöngy  Pentagram  csúcsai 
megtisztultak és egyensúlyba kerültek.
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A Tündérhagyományok istenségei

A  legtöbb  követő  számára  univerzális  pantheon 
létezik,  és  szinte  bármely  istenséggel  szívesen 
dolgoznak,  néhány  ágazat  azonban  erőteljesebb 
hangsúlyt  fektet  egyes  istenségekre,  ezek  a 
következőek:
-  A  Csillagistennő.  Néha  Quakoralina  néven  is 
emlegetik,  a  Feri  tradíció  központi  istensége.  A 
teremtés  androgün  középpontja  és  forrása,  a 
mélységes  űr  ősi  sötétsége,  a  Semmi  energiája  és 
intelligenciája.  Belőle  ered  minden,  és  minden 
dolog hozzá tér vissza.
- Az Isteni Ikrek. A Csillagistennő gyermekei, akik 
leggyakrabban férfi-női párként manifesztálódnak. 
Együtt  reprezentálják  a  polaritás  energiáját  és 
rezgéseit.  Gyakorta  lépnek  egymással  szexuális 
aktusra.  Úgy  tartják,  mindkettő  képes  ellátni  a 
másik  szerepkörét  is,  és  oly  könnyen  képesek 
összeolvadni egymásba, mint két gyertya lángja.
-  A  Kék  Isten. A  Csillagistennő  elsőszülöttje. 
Időnként az Isteni Ikrek egyikének tekintik, néha különböző istenségnek. A fiatalság, az erotika 
szelleme, gyakran androgün férfi alakjában jelenik meg, kék bőrrel, és hajában pávatollakkal. A 
Yazidi Melekh Thaus angyalához szokták kapcsolni.  Egyik neve, "Dian y Glas"  (mely walesi 
nyelven annyit tesz: "Dian, a kék"), egyúttal a Ferik által az Isteni Lényegre alkalmazott egyik 
név is, ezért többen úgy vélik, a Kék Isten az emberiség kollektív Isteni Lényegét testesíti meg.

A Starhawk által lejegyzett teremtésmítosz egyike a Tündérhagyományok legszebb szövegeinek, 
mely  talán  minden  magyarázatnál  hűbben  és  tisztábban  képes  megmutatni  ezen  tanítások 
lényegét:

"Egyedül, félelmetesen, önmagában teljesen, az Istennő, Ő, kinek neve ki nem mondható, az a 
külső  sötétség  ürességében  lebegett,  minden  dolgok  kezdete  előtt.  És  amint  a  fekete  űr 
meghajlított tükrébe tekintett, meglátta Önnön fényét, Önnön sugárzó visszatükröződését, és 
szerelembe esett vele. Életre hívta a hatalomnál fogva,  mely Benne rejtezett, és szeretkezett 
Önmagával, és "Miriának, a Csodálatosnak" nevezte el.
Eksztázisuk egyetlen dalban tört elő, mely minden, ami van, volt vagy valaha lesz, és a dallal 
érkezett a mozgás, hullámok, melyek előáramlottak, és világok gömbjeivé és köreivé váltak. Az 
Istennő  eltelt  szerelemmel,  megduzzasztotta  a  szerelem,  és  ragyogó  szellemek  zuhatagának 
adott életet, akik megtöltötték a világokat s minden dolgokká váltak.
De abban a csodálatos pillanatban Miriát elsodorta az ár, és amint eltávolodott az Istennőtől, 
férfiassá vált. Először a Kék Isten lett, a szerelem kedves, nevető Istene. Azután a Zöld Istenné 
vált, szőlőindákkal borítottá, földben gyökerezővé, ki minden növekvő dolog szelleme. Végül a 

rnyak 2009. Samhain  IX. vfolyam 7. sz mÁ – é á



Szarvas Isten lett, a Vadász, kinek arca a pirospozsgás nap, s mégis sötét, mint a Halál. De vágya 
mindig visszavonzza Őt az Istennő felé, így örökkön kering körülötte, keresvén az utat, hogy 
visszatérjen a szerelembe.
Minden szerelemben kezdődött; minden utat keres, hogy visszatérjen a szerelembe. A Szerelem 
a törvént, a bölcsesség tanítója, és a misztériumok nagy felfedője."

A t nd rm gia olt rfajt iü é á á á

Gyakorlatilag bármi alkothat oltárt. A szabad ég alatt 
tartott rituáléknál a sziklák és a fatörzsek is kiválóan 
megfelelnek erre a célra. Általában nem használnak 
olyan oltárt,  mely fémet tartalmaz, ez alól  kivételt 
csak  az  Istennő  féme,  a  sárgaréz  képez.   Az  oltár 
leggyakrabban kelet felé néz.
Az oltár általában kör alakú, a rituálé alapját képezi, 
melyen  a  mágikus  munkához  szükséges  eszközök 
helyezkednek el.  Az  oltáron az  eszközök az  egyes 
iránynak megfelelően helyezhetők el.
Az igazi oltár földből készül, a modern oltárok fából 

faragottak.  A hagyomány szerint  a  tündérkörök  közepén máglyának  kell  állnia,  és  mellette 
állítjuk fel  oltárunkat,  melyen az eszközöket tartjuk a  rituáléhoz.  A tündérmágiának három 
alapvető oltártípusa létezik:
- az Öt-Ötöd Oltár
- a Tüköroltár
- és a Poláris Oltár.

Az Öt-Ötöd Oltár koncepciójában Írország felosztását követi. (lásd korábban) Ez az oltár Tuatha 
Dé Dannan isteneivel való mágikus munkákhoz használatos. Az oltárt  középre vagy északra 
helyezzük el.
Részei:

- Észak: az átjáró, melyen keresztül a harcos a Nagy Körbe lép. Korreszpondanciák: Ulster, 
harcos lélek, föld, gnómok, tél, éjfél, regenráció, zöld és fehér színek – a zöld a föld színe 
a Nagy Nap idején, a fehér pedig a Kis Nap idején).

- Kelet:  a  harcos  tanulni  kezdi  kapcsolódását  a  Földdel,  kapcsolatba  lép  a  bolygó  más 
létformáival,  beavatódik.  Korreszpondanciák:  Leinster,  levegő,  szilfek,  hajnal,  tavasz, 
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születés,  sárga  és  zöld  színek  (  a  sárga  a  mentális  tudás  színe,  mely  szükséges  a 
megvilágosodáshoz, a zöld a növekedésé).

- Dél: érzelmek, szenvedély, a harcos lélek kezdi megérteni az élet-energiák egyensúlyát, 
mely  a  természet  női  aspektusát  is  magában  hordozza.  Istennő,  belső  hatalom. 
Korreszpondanciák:  Munster,  tűz,  szalamanderek,  dél  (12  óra),  nyár,  felfedezés  és 
növekedés, megtapasztalás, vörös szín (a vér színe, mely a lélek szenvedélye).

- Nyugat: a harcos lélek megtanulja beépíteni magába a tudást és a bölcsességet, az ego 
halála,  a  Bölcs  Lélek  születése.  Belsú  misztériumok,  az  élet  méhe,  ahol  minden  élet 
kezdődött és ahová minden élet visszatér a végén. Korreszpondanciák: Connaught, víz, 
undinék, alkony, ősz, halál, kék, szürke és fekete szín (a kék a hűsítő tenger, a szürke a 
halál ideje, a fekete az utazás az ismeretlenbe).

- Közép: a szív, az egyensúly, három attribútuma: igazság, győzelem és gyümölcsözőség. A 
kandalló tüze, a lélek tüze. A harcos lélek körbeutazta a tartományokat, és ha félelem 
nélkül képes keresztüllépni az ismeretlen átjárón, akkor megtalálja az Igazság ösvényét. 
Korreszpondanciák: Tara, tündérek, az ismeretlen, tűz, szív, lélek, éter.

Az Öt-Ötöd Oltár tehát egyúttal egy mandala is, mely a harcos immram-ját szimbolizálja 
(utazás). 

A  Tüköroltár az „amint fent, úgy lent” koncepciójára épül. Mindkét rész tovább bomlik két 
részre, középen, a horizonton pedig kialakul az ötödik rész.
Részei:

- Fent: az Ősiek birodalma, az Égi Birodalom és annak mezői. A felső része a Mennyek, az 
alsó része a Mezők. Felső rész: női és férfi istenség aspektusok és szimbólumai, előttük 1-
1 fehér gyertya, a láng az istenek dicsőségét jelképezi. Helyezhetünk el ide áldozatokat 
is:  ételt,  italt,  növényeket.  Alsó  rész:  a  föld  felszíne,  ahol  megjelennek  az  istenek. 
Lehetséges  tárgyak:  rózsa  az  istennő  törvényének,  üst  Dagdának,  szarvas  szobor  a 
termékeny istenségnek vagy galambszobor Brighidnek, stb.

- Lent: az ego halála, a tanítványi szint, az elementális tündérek birodalma, az Ősök, a föld 
fénye, az alvilág. Szintén két részre oszlik, az alsó rész az Alvilág és a föld találkozása, a 
felső rész az Alvilág és a csillagok a föld belsejében. Felső rész: a tanítvány szintje, a Nagy 
Kör.  Olyan szimbólumokat  helyezhetünk  el  itt,  melyek  a  változást,  az  elengedést,  a 
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tanítványi szintet jelképezik (a Tarot Remete és Halál lapjai, az Ezüst Ág, talizmánok, 
kehely). Alsó rész: az Alvilág isteneinek lakhelye, az itt elhelyezett tárgyak a tudattalant, 
a halált és az újjászületést, az átalakulást szimbolizálják: pl. alvilági istenek szobrai.

- Közép: az Lélek Tüze (lásd előbbiek).

A  Poláris  Oltár jobb  és  bal  félre  oszlik,  az  egyensúlyt  jelképezi.  A  bal  oldal  a  női 
attribútumokhoz kapcsoható, a jobb oldal pedig a férfi attribútumokhoz.

-  Bal  oldal:  rombolás,  rengeneráció,  termékenység,  újjászületés,  befogadás,  istennő, 
érzékenység, anya, Hold. A mező közepére helyezhetünk a Holdnak valamely szimbólumát és 
fekete gyertyát.

- Jobb oldal: teremtés, aktivitás, isten, kiáradás, növekedés, erő, természet, apa, Nap. A 
mező közepére a Napnak valamely szimbólumát és fehér gyertyát helyezhetünk.

- Közép: A Tűz Lelke (lásd korábban). A polaritást fejezi ki, és a kapcsolatot az isteni pár 
között. Ideális szimbólum erre a Jin-Jang.
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Kapcsolatfel tel a t nd rekkelé ü é

A Kék Tűz technikái

A tündérekkel való kapcsolatfelvételben hagyományosan a Kék Tűz gyakorlatát használják a 
modern tradíciók. Lássuk a gyakorlatokat!

Az első gyakorlat
Gyújtsunk meg egy fehér gyertyát, üljünk le és lazítsuk el magunkat!  Vegyünk néhány, lassú, 
mély lélegzetet, egyenletes ritmusban. Ne erőltessük, a légzés legyen természetes. Helyezzük 
kezünket a szívünkre, hogy érezzük lassú, ritmikus dobogását. 
Folytassuk az egyenletes,  mély légzést,  és  képzeljük el,  ahogy a belélegzett  levegővel együtt 
finom,  kékes  köd  áramlik  a  tüdőnkbe.  Érezzük,  ahogy  ez  a  kék  színű  energia  beáramlik 
orrlyukainkba, és megtölti a tüdőnket, majd egész testünket. Érezzük, ahogy a kék köd a testünk 
mélyén  körülöleli  a  szívünket,  az  pedig  „válaszol”  az  energiának,  feltöltődik  életerővel,  és 
halvány rubin fénnyel kezd világítani. 
Érezzük,  ahogy a  kék  köd végighalad a  testünkön,  eljut  a  végtagjainkig,  és  feltölt  mindent 
energiával. 
Végezzük  ezt  minden  nap  reggel,  felkelés  után.  Amikor  ez  a  gyakorlat  könnyedén  megy, 
rátérhetünk a következőre.
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A második gyakorlat
Hasonlóan az előző gyakorlathoz, gyertyagyújtással, lazítással és 
mély légzéssel kezdünk.
Majd  képzeljük  el,  hogy  kék  tűz  hatalmas  óceánja  fürdeti 
testünk,  minden  egyes  belégzéssel  új  és  új  örvények  árama 
mossa át. A lángok finoman, hűvösen ölelik körbe a testet.
Most képzeljük el, ahogy ebből a kék tűzből finom, kék köd száll 
fel,  lélegezzük  be  a  ködöt,  és  érezzük  (mint  az  előbb),  hogy 
energiával tölti fel egész testünket, szívünk pedig rubin fényben 
izzik.  Érezzük  a  szívverésüket,  hallgassuk,  ahogy  a  szívünk 
énekel.
Végezzük  ezt  minden nap  reggel,  felkelés  után.  Amikor  ez  a 
gyakorlat is könnyedén megy, rátérhetünk a következőre.

A harmadik gyakorlat
Gyújtsunk meg egy fehér  gyertyát,  lazítsuk el  magunkat,  és  közben fókuszáljunk a  gyertya 
lángjára.  Majd  végezzük  el  a  korábbiakhoz  hasonlóan  a  Kék  Tűz  meditációját.  Minden 
belégzéskor gondoljunk arra: „Ahogyan akarom…”, kilégzéskor pedig: „…úgy legyen!”
A  kék  ködöt,  mely  a  testünkben  áramlik,  vetítsük  ki  magunk  elé,  lássuk,  ahogy  előttünk 
kavarog. Tudatunkkal induljunk útra ebben a ködben.
A kék  ködben  lassan  kiformálódik  egy  gyönyörű,  tavaszi  rét.  Minél  több érzékszervünkkel 
igyekezzünk észlelni  a  rétet:  érezzük a  zöld  fű és  a  virágok illatát,  homlokunkat  simogassa 
könnyed tavaszi szellő, bőrünkön érezzük a nap melegét, talpunk alatt a friss füvet. 

Ezután nézzünk körül. A rét körül szép táj nyúlik el, lehet tó, vagy folyó, hegyek, akár épületek. 
Induljunk  el  tetszőleges  irányba,  és  nézelődjünk.  A  séta  során  találkozhatunk  lényekkel  is. 
Próbáljunk meg beszédbe elegyedni velük, kérdezzük meg a nevüket, és hogy miben tudnak 
segíteni a fejlődésünkkel kapcsolatban. 

Az  asztrálsíkon  számtalan  egyéb  helyet  fedezhetünk  fel  vagy  alakíthatunk  ki  saját  magunk 
számára,  melyet  rendszeresen  látogathatunk.  Pl.  építhetünk magunknak saját  kastélyt,  vagy 
szentélyt, esetleg varázslótornyot. (Természetesen ez inkább a szórakozás és pihenés részére jó. )
A tündérekkel kapcsolatos meditációknál képzeljük el magunkat egy elhagyatott kertben, vagy 
mezőn,  erdőben,  vagy  folyóparton.  Kérjük  a  tündéreket,  hogy  mutassák  meg  magukat,  és 
mondjuk el nekik, hogy nem akarunk ártani, csak tanulni és beszélgetni szeretnénk. 
A siker nem kevés időbe és többszöri próbálkozásba telhet.  Amint a  tündérek megtanulnak 
bízni  benned,  előjönnek.  Próbálkozzunk  többféle  helyszínnel  és  időponttal.  Ha  sikerült  a 
kapcsolatfelvétel, egy darabig használjuk ugyanazt az asztrális helyszínt, hogy könnyebb legyen 
a továbbiakban fenn is tartani a kapcsolatot.
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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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Zoszimosz s az alk miaé í

Zoszimosz görög származású gnosztikus filozófus volt. Az egyiptomi Panapoliszban (mai nevén 
Ahmimban) született i. sz. 300 körül. Alexandriában és Athénben tanult, s a hellén világ számos 
városában megfordult. Zoszimosz könyveinek nagy része elveszett. Mindössze rövid részletek 
maradtak fenn, amelyeket jóval a szerzõ halála után jegyeztek le görögül vagy szír fordításban. 
A  görög  szövegeket  Velencében  és  Párizsban,  a  fordításokat  Londonban  és  Cambridge-ben 
õrzik.  A  kéziratokat  Berthelot a  múlt  század  végén  lefordította  franciára.  Zoszimosz  négy 
könyvének címét említi a  Kitab al-Fihrist arab enciklopédia, amelyet i.  sz. 987-ben adtak ki 
Bagdadban. Egy másik mûre, A kulcsok könyvére, egy bizánci szerzetes hivatkozott i. sz. 1050 
táján. 
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Zoszimosz  munkásságát  egy  arab  alkimista  könyv  tanulmányozásán  keresztül  szemlélhetjük 
átfogóan. A könyvet, A kegyelem kulcsa és a bölcsesség titka címmel, a XII. század elsõ részében 
írta egy kevéssé ismert kurd alkimista, Al-Tughrai. A könyv két részbõl áll. Az elsõ rész szerzõje 
Al-Tughrai. A második rész, a Bölcsesség kulcsa, Zoszimosz egyik elveszett írásának fordítása. 

A  kegyelem  kulcsa  és  a  bölcsesség  titkának  elsõ  részében 
Tughrai  elmagyarázza  Zoszimosz  könyvét.  Írásokat  idéz 
Zoszimosztól  és  az  antikvitás  más  híres  személyiségeitõl, 
például Arisztotelésztõl, Démokritosztól és Galenustól. A szerzõ 
misztikus  személyeket  is  felsorakoztat,  például  Hermész 
Triszmegisztoszt, fiát Tatát, lányát Kleopátrát (aki nem azonos 
Shakespeare  Kleopátrájával)  és  a  kopt  Máriát,  akihez  számos 
Zoszimosz-levél szól. Sok megállapításról sajnos nem derül ki, 
hogy  Tughraitól  vagy  Zoszimosztól  származik-e.  A  könyv 
ennek ellenére nagyon értékes, mert számos eredeti Zoszimosz-
idézetet  közöl,  és  világos  képet  fest  Tughrai  korának  kémiai 
ismereteirõl.  A második rész címlapján Tughrai közli,  hogy õ 
fordította  le  Zoszimosz  mûvét,  és  görögtudását  gyakran be is 
mutatja, amikor az arab fordítások elõtt a görög elnevezéseket is 
megadja.

A  kegyelem  kulcsa  és  a  bölcsesség  titka  alkimista  tankönyv;  tárgyát  logikusan,  rendezett 
formában adja elõ. Az elsõ rész egyes témáinál a szerzõ közli, hogy a második rész hol fejti ki 
részletesen  a  problémát.  Az  elsõ  rész  emellett  olyan  kérdéseket  is  elemez,  amelyek  a 
másodikban nem fordulnak elõ.  Szó esik például kevéssé ismert arab alimisták munkáiról,  a 
kémiai nómenklatúráról, szerepelnek itt veresek, és Tughrai 
kedvenc témája, az emberi szervek mûködésének utánzása is 
terítékre  kerül.  Olyan  eszközöket  és  üvegedényeket  ír  le 
Tughrai, amelyek a formákat utánozva a megfelelõ szervek 
mûködését  másolják.  Ismertet  például  egy  emésztõedényt, 
amelynek  alakja  az  emberi  gyomoréra  emlékeztet;  egy 
üvegkészülék  a  méhet  és  a  placentát  imitálja,  amelyben 
"lombikbébi" növekdehetne. 

Mindkét rész a négy elem (tûz, levegõ, víz és föld) és a négy 
tulajdonság  (meleg,  hideg,  nedves  és  száraz)  tárgyalásával 
kezdõdik,  majd  arányaik  megállapításával  folytatódik. 
Mindez  a  fémek tulajdonságainak  módosításához,  az  elixir 
(bölcsek köve) elõállításához szükséges. A réz például 18 rész 
meleget, 15 rész hideget, 5 rész szárazat és 5 rész nedveset 
tartalmaz. Ahhoz, hogy a réz elixirré váljon, tulajdonságait 
ki  kell  egyenlíteni:  a  18  rész  meleget  15  résznyire  kell 
csökkenteni, hogy a 15 rész hideg kioltsa; majd az 5 részt 
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nedveset  kell  kioltani  az  5 rész  szárazzal.  A könyv ezután leírja,  hogyan kell  megjavítani  a 
tulajdonságokat, és végül elárulja, hogyan kell átalakítani a rezet fehér elixirrel ezüstté, és az 
ezüstöt vörös elixirrel arannyá. 

Mind az elsõ, mind a második rész hosszú fejezeteket szentel a 
desztillálás mûvészetének és bõven illusztrálja mondanivalóját. 
A lombikok, desztillálóedények mellett kemencék, olajfûtésû 
"tûzhelyek",  vízfürdõk,  álladó  hõmérsékletû  fürdõk  is 
szerepelnek a leírásokban. 

A  könyv  részletesen  beszámol  az  alkímia  titkait  felfedõ 
álmokról. A második rész egyik álma például a cinóbert (HgS), 
a  transzmutáció  egyik  közbensõ  anyagát,  trónuson  ülõ 
oroszlánként írja le. A trónhoz kilenc lépcsõ vezet (ennyi lépés 
szükséges az elixir elõállításához), minden lépcsõ más színû, és 
az  utolsó  rubinvörös  (ez  az  elixir  színe  a  munka  utolsó 
szakaszában).  Az  álom  emlékeztet  egy  másik  Zoszimosz-
szövegben  található  álomra,  amely  Berthelot  fordításából 
ismert. Itt az "isteni víz" áll egy 15 lépcsõ magasan elhelyezett 

trón elõtt. Az elsõ rész egyik álma egy "in vitro" keletkezõ csecsemõrõl szól (a színhely az elõbb 
említett készülék).  A könyv mindkét része hosszan tárgyalja az asztrológiát és a hét "bolygó" (a 
Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz) szerepét a munka egyes 
szakaszaiban. 
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Szabbatok n v nyeiö é

Samhain - krizantém, fehér üröm, alma és körte, mogyoró, 
mezei  bogáncs,  gránátalma,  gabonafélék,  az  ünnep  táján 
gyűjthető gyümölcsök, diófélék, tök, kukorica.

Yule -  magyalbogyó,  fagyöngy,  borostyán,  cédrus,  babér, 
boróka,  rozmaring,  fenyő.  Felajánlásként  a  Yule-fára 
tegyen almával, naranccsal, szerecsndióval, egész fahéjjal és 
citrommal töltött zacskókat.

Imbolc -  hóvirág,  vörös  berkenye,  valamint  az  év  első 
virágai.

Ostara - szagos müge, ibolya, sünzanót, olajfa, bazsarózsa, 
írisz, nárcisz és minden tavaszi virág.

Beltane - galagonya,  lonc,  lyukas levelű orbáncfű,  szagos 
müge, valamint minden ekkor nyíló világ.

Nyárközép -  fekete  üröm,  vasfű,  kamilla,  rózsa,  liliom, 
tölgy,  levendula,  borostyán,  cickafark,  páfrány,  bodza, 
démutka (vadkakukkfű), százszorszép, szegfű.

Lugnadash -  gabonafélék,  szőlő,  csarab  (hanga  és  erika  néven  ismert),  szederfélék,  kökény, 
vadalma, vadkörte.

Mabon -  mogyoró,  kukorica,  rezgő  nyár,  makk,  tölgyfaágacska,  őszi  falevél,  gabonaszár, 
ciprusok tobozai, fenyőtoboz, kalász.
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Olt r Samhain nnep reá ü é

A Samhain oltárdekorációja a késő őszt idézi. Használjunk gazdag, telt színeket, mint a narancs, 
lila, burgundi vörös, bronz, arany és fekete. Az oltárt sötét terítővel fedjük le, köszöntvén az 
eljövendő, hosszú éjszakákat. 

Az oltárra a halál és a túlvilág jelképei kerülhetnek, például csontok, sarló, vagy ősök képei, őszi 
falevelek  és  termések.  Mivel  ilyenkor  hagyományosan  jóslást  is  végzünk az  új  évre,  ennek 
kellékei is szerepelhetnek, elsősorban tükör és kristálygömb.

Díszíthetjük  továbbá  az  oltárt  az  utolsó  aratás  gyümölcseivel,  kosár  almával,  makkokkal, 
diókkal, mogyoróval, gránátalmával, és természetesen az elmaradhatatlan sütötök is rákerülhet, 
akár töklámpás formájában.
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