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Alex Sanders és az Alexandriánus Wicca kezdetei

Alex  Sanders  (1926.  június  6.  -  1988.  április  30.)  az 
Alexandriánus  boszorkányság  megalapitója. 
Munkásságával  új  irányzatot  hozott  létre  az  addig 
egyeduralkodó Gardneriánus Wicca mellett, elsőként a 
példáját követő sok másik Wicca ágazat közül. A Wicca 
megismertetése  és  elterjedése  nagy  mértékben 
köszöhető tevékenységének.

Eredeti neve Orrel Alexander Carter. Munkáscsaládban 
született  Merseyside-ban.  Hat  gyerek  közül  ő  volt  a 
legidősebb.  Apja,  Albert  E.  Carter,  aki  1920-ban 
házasodott  össze  feleségével,  Margaret  Bibby-vel,  és 
súlyos  alkoholizmusban  szenvedett.  A  család  később 
Manchesterbe költözött, és nem hivatalosan Sandersre 
változtatták a nevüket. Alex, valamint Joan és Elizabeth 
húgai  még  Carter  néven  kerültek  bejegyzésre,  míg 
fiatalabb húga, Patricia és öccse, John R. már a Sanders nevet kapták születésükkor. 
Alex nem is tudta eredeti vezetéknevét egészen addig, míg később útlevélért nem 
folyamodott  az  angol  hatóságokhoz.  Hivatalosan  csak  a  hatvanas  években 
változtatta meg vezetéknevét.

Alex  beavatásáról  a  boszorkányságba  számos,  egymásnak  ellentmondó  adat 
maradt fenn, beleértve saját állitásait is. A leghiresebb verzió az, melyet a June John 
által írott életrajza tartalmaz (King of the Witches):

"Alex  gyermekkorában  tuberkolózisban 
szenvedett,  és  gyakorta  látogatta  anyai 
nagymamáját, Mary Bibby-t Walesben, a friss 
levegő  kedvéért.  Sanders  szerint  ekkor 
kezdődött  el  mágikus  képzése:  "Egy  estén, 
1933-ban,  mikor  hét  éves  voltam,  teáért 
küldtek  nagymamám  házába.  Valamilyen 
rejtélyes  ok  folytán  nem kopogtam az  ajtón, 
mikor  beléptem,  és  ott  találtam  a 
nagyanyámat  mezítelenül,  szürke  haja  a 
derekáig lebomlott, és egy körben állt, melyet 
a konyha padlójára rajzolt."

A  nagymama  higgadtan  annyit  mondott 
Alexnek,  hogy lépjen  be  a  körbe,  vegye  le  a 
ruháit,  és  hajtsa  fejét  a  combjai  közé.  Mikor 
igy  tett,  a  nagymama  felvett  egy  sarlót,  és 
megvágta  vele  a  kisfiú  herezacskóját, 
mondván: "Most már közülünk való vagy".
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Ma már tudjuk,  hogy az egész történet merő kitaláció,  ezt később maga Alex is  
beismerte.  Ennek  ellenére  sokáig  ragaszkodott  ahhoz  az  állitásához,  hogy 
nagymamája örökletes boszorkánycsaládból származott, és egy wales-i törzsfőnök, 
Owain Glyndwr leszármazottja volt, ki Sanders szerint az utolsó ember volt Anglia 
földjén, ki a Boszorkányok Királyának nevezte magát. 

Alex azt is állitotta, hogy mikor kilenc éves volt,  nagymamája megengedte, hogy 
lemásolja  az  ő  Árnyak  Könyvéjét,  és  megtanította  őt  a  boszorkányok  titkos 
rítusaira és mágiájára. A nagymama ezután, nem sokkal halála előtt,  beavatta őt 
második és harmadik fokozatra is, mely avatások rituális közösülést is magukban 
foglaltak.

Patricia Crowther, ki Gardner egyik főpapnője volt abban az időben, egy másféle 
történetet mesél Alex tényleges avatásáról.  Patricia 1961 során jónéhány levelet 
kapott  Alextől,  melyekben nem vallotta  magát  semmilyen beavatottnak,  csupán 
annyit állitott magáról, hogy vonzódást érez az okkult tanok iránt, és erősen fejlett, 
látnoki képességei vannak.
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Egy 1962-es interjúban Sanders azt állitotta, hogy abban az évben avatták be, és 
egy Nottingham-i covenben dolgozik az ottani főpapnő irányitása alatt. Ezt a tényt 
később Maxine Sanders  is  megerősitette.  Az  igazság tehát  feltehetőleg  az,  hogy 
Sanders  1960-61 folyamán hallott  először  a  Wiccáról.  A  sajtó  tele  volt  Patricia 
avatásával, majd később esküvőjével, melyet maga Gardner celebrált. Nem csoda, 
hogy  Alex  levelet  irt  neki,  és  segitségét  kérte.  Mi  azonban  úgy  tudjuk,  hogy 
Patriciának nem volt szimpatikus az ambiciózus fiatalember, és megtagadta tőle az 
avatást, így Alex Patricia egyik tanitványához fordult, aki elvállalta tanitását.

Alex nagymamájáról feltehetőleg sosem derül ki a teljes igazság, Maxine maga is 
úgy  tudja,  hogy  Alex  tanult  valamiféle  boszorkányságot  Mary  Bibbytől.  Maxine 
szerint Bibby asszony szigorú teremtés volt,  igen járatos a helyi folklórban. Úgy 
tudja,  hogy  a  tanulás  Alex  anyjának  engedélyével  folyt,  és  gyakorta  tartottak 
szeánszokat a házban. Ennek ellenére mikor Alex nyilvánosság elé lépett Witch-
ként, Sanders asszony kisebb sokkot kapott, és idegösszeomlás gyanújával kezelték 
jó darabig.

Alex egy darabig sprituális egyházaknál dolgozott, mint gyógyító, Paul Dallas álnév 
alatt.  Ebből  az  időből  is  kering  egy  érdekes  történet:  Alexet  és  testvéreit 
megkereste egy akkoriban ismert médium, egy bizonyos Edwards, és azt akarta, 
hogy  szinpadi  show-t  mutassanak be,  ők  azonban visszautasitották  a  felkérést, 
arra  hivatkozva,  hogy  látnoki  képességeik,  gyógyitó  tudásuk  és  médiumitásuk 
isteni ajándék, mellyel nem szabad visszaélni.

A  II.  világháború  vége  felé  Alex  egy  kémiai  laborban  kezdett  dolgozni 
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Manchesterben.  1948-ban  feleségül  vette  munkatársát,  Doreen  Strettont,  két 
gyermekük született,  Paul  és Janice.  Alex további gyerekeket szeretett volna,  de 
Doreen nem, és az asszony a mágikus mesterkedéseket sem szerette. A házasság 
gyorsan megromlott, 4 évvel később Doreen a gyerekekkel együtt elhagyta férjét.  
Maxine  Sanders  úgy  tudja,  hogy  Alexet  lesújtotta  a  bánat,  és  megátkozta  volt 
feleségét  termékenységgel;  az  asszony  később újra  férjhez  ment,  és  háromszor 
egymás után ikreket szült.

Ugyanebben az időben, mikor a kémiai laborban dolgozott, Alex megismerkedett 
Maxine anyjával, később azonban egy időre elvesztették egymással a kapcsolatot, 
feltehetőleg  annak  köszönhetően,  hogy  Maxine  ateista  apja  meglehetős 
nemtetszéssel szemlélte a különös fiatalembert.

A  világháború  utáni  években  Alex 
számkivetettnek  érezte  magát,  aki 
egyedül  van  a  világban.  Elhatározta, 
hogy felderíti  a mágia sötétebb oldalát 
is,  miközben  mind  férfiakkal,  mind 
nőkkel  volt  számos  szexuális 
kapcsolata.  "Rettenetes hibát  követtem 
el azzal,  hogy sötét  mágiát használtam 
annak érdekében, hogy pénzt szerezzek 
és szexuális sikereket érjek el. Egészen 
jól  működött  -  egy  alkalommal 
Manchesterben  sétáltam,  és 
megszólitott egy középkorú pár, akik azt 
mondták  nekem,  hogy  kiköpött 
hasonmása vagyok fiuknak, aki néhány 
évvel  korábban  hunyt  el.  Elvittek  az 
otthonukba,  etettek  és  ruháztak,  és 
családtagként  kezeltek.  Nagyon 
gazdagok voltak, és 1952-ben, mikor azt 
kértem  tőlük,  hogy  vegyenek  nekem 
saját  házat,  boldogan  teljesítették  a 
kérésem.  Partikat  tartottam,  drága 
ruhákat  vásároltam,  züllött  szexuális 
életet  éltem;  de  csak  jóval  később  döbbentem  rá,  hogy  félelmetes  árat  kell  
mindezért fizetnem."

Alex egyik szeretője, kivel különösen jó kapcsolatot ápolt, öngyilkosságot követett 
el;  húga,  Joan véletlenül megsérült egy lövöldözésben, majd nem sokkal később 
rákkal  diagnosztizálták.  Alex  saját  magát  hibáztatta,  és  elhatározta,  hogy  nem 
használ többé mágiát önös érdekekből, ehelyett másokat fog tanitani.

Ezen időszak alatt  tanulmányozta  Abramelin Szent  Mágiáját.  Úgy tűnik,  a  Szent 
Őrző Angyallal kapcsolatos munkája sikeresen új állást szerzett neki; 1963-ban a 
manchesteri John Rylands könyvtárban kapott munkát, mint ajtónálló, takarító és 
kifutófiú. Ebben a könyvtárban jutott hozzá a Claviculae Salomonis cimű grimoire 
egyik  eredeti  kéziratához.  Saját  bevallása  szerint  kitépett  néhány  lapot,  hogy 
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lemásolhassa azokat. A rongálás felfedezése kis híján bűnügyi eljárást vont maga 
után, de a könyvtárosok végül elengedték a vádat, azzal a feltétellel, hogy minden 
eltulajdonitott oldalt visszaszolgáltat. Ezek után elbocsátották.

Sanders  első  kapcsolatfelvétele  a  Wiccával  a  hatvanas  évek  elején  történt, 
feltehetőleg a Pat Crowther-féle levelezés kapcsán. 1962. szeptemberében sikerült 
meggyőznie a  Manchester Evening News újságot, hogy a címoldalon jelenjen meg 
egy,  a  Wiccáról  szóló  cikke.  Ez  a  publikálás  azonban  cseppet  sem  tett  jól  a 
Crowther  párral  ápolt  kapcsolatának,  akik  túlságosan  kezelhetetlennek  és 
felelőtlennek minősitették viselkedését, és megtagadták tőle a beavatást.

Ekkor  vette  fel  a  kapcsolatot 
egy  papnővel,  Sylviával,  aki 
abban  az  időben  Pat 
covenjében  dolgozott.  Számos 
pletyka terjedt el arról is, hogy 
ellopta  és  lemásolta  Patricia 
Crowther  Árnyak  Könyvéjét 
annak  beleegyezése  nélkül; 
erről  azonban minden érintett 
mélyen  hallgat,  és  azt 
bizonyosan  tudjuk,  hogy  a 
jelenlegi  formájában  az 
Alexandriánus  Árnyak  Könyve 
már egyáltalán nem emlékeztet 
a Pat által használt verzióra.

Sylvia  néhány  más  társával  és 
Alex-el  együtt  saját  covent 
hozott  létre,  a  papnő azonban 
nem  sokkal  később  kivált,  és 
Alex-re  hagyta  a  csoport 
irányitását.  Ebben  az 
időszakban  a  coven 
gyűléseinek  helyszíne  Alex 
saját háza volt Manchesterben.

Alex  folytatta  a  médiában 
csapott  hírverést,  igy 

hamatosan számos társra és követőre tett szert. 1965-ben azt állitotta, hogy 1623 
embert  avatott  be  a  Wicca  hagyományaiba,  és  ezért  joggal  illeti  meg  őt  a 
Boszorkányok Királya cim. Mindemellett számos okkult társaságnak és rendnek a 
tagjává  is  vált,  többek  között  a  templomos  rend,  Szent  Mihány  Rendje,  Szent 
György Rendje és az Ordine Della Luna is tagjai közé fogadta.

Gyógyítói képességeivel is egyre ismertebbé vált. Azt állította, hogy meggyógyitott 
egy heroinfüggőt ésegy krónikus hólyaghuruttal küszködő asszonyt pusztán úgy, 
hogy  kezét  a  fejére  tette,  és  erősen akarta,  hogy a  betegség  távozzon el  róluk. 
Szintén saját feljegyzéseiből származik az az eset is, mikor három napon és éjjelen 
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át ült  egy rákos beteg asszony kórházi ágya mellett,  miközben kezében tartotta 
annak  lábát,  és  gyógyító  energiát  sugárzott  bele.  Azt  állította,  képes  spontán 
vetélést előidézni az akaratával.

Egyik  leghiresebb  gyógyítása  saját  lányával,  Janice-szel  esett,  ki  dongalábbal 
született. Az orvosok azt mondták, semmit nem tudnak tenni vele, mig a kislány 
tinédzser korba nem lép. Sanders meleg olivaolajjal kenegette a kislány lábát, és 
közben  addig  forgatta,  mig  a  láb  visszafordult  eredeti  helyére.  Janice  ezután 
normálisan tudott járni, hideg, nedves időben néha bicegett kicsit.
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Szintén a  hatvanas  években történt,  hogy Sanders  megismerkedett  a  nála  húsz 
évvel  fiatalabb Maxine Morris-szal,  akit  hamarosan beavatott  a  Mesterségbe,  és 
főpapnőjének  nevezte  ki.  1965-ben  megtartották  Wicca  kézfogójukat,  nagy 
sajtónyilvánosság közepette,  1968-ban a  polgári  ceremóniát  is  megtartották,  és 
Londonba  költöztek,  egy  alagsori  lakásba  a  Notting  Hill  Gate  közelében.  Ott 
tartották  covengyűléseiket,  és  oktatták  tanitványaikat.  Ugyanabban  az  évben 
megszületett kislányuk, Maya Alexandra.

A folyamatos sajtószereplés vezetett ahhoz, hogy 1969-ben June Johns kiadta Alex 
életrajzát,  King  of  the  Witches (Boszorkányok  királya)  cimmel,  és  egy  filmet  is 
forgattak, melynek cime "A boszorkányok legendája" volt. Mindezek egyre nagyobb 
ismertséget  hoztak  a  Sanders  párnak,  gyakorta  voltak  talk-showk  meghivott 
vendégei,  számos  interjú  készült  velük,  és  a  sajtó  szinte  minden  lépésüket 
figyelemmel kisérte.

Természetesen  a  többi  Witch 
nem  nézte  jó  szemmel  a  sajtó 
megnövekedett  érdeklődését,  a 
legtöbben  úgy  vélték,  hogy  a 
Mesterségnek  titokban  kell 
maradnia,  és  megőriznie 
hagyományait.  Maxine  szerint 
Alex  soha  nem  kereste  a 
nyilvánosságot,  "egyszerűen 
csak  képtelen  volt  elkerülni". 
Maxine  úgy  gondolta,  a 
nyilvánosság éppenhogy segít a 
többi Witch-nek, mivel elvonja a 
figyelmet  róluk,  ezért 
nyugodtan  tevékenykedhetnek 
tovább háborítatlanul.

A  nagy  nyilvánosság  azonban 
egyértelműen  rosszat  tett  Alex 
néhány  coventársának,  akik 
hivatalosan  gyakorló 
keresztények  voltak,  és  az 
egyházi  kiközösítés  igen  kínos 
botránnyal járt volna számukra. 
Alex úgy gondolta orvosolni ezt 
a problémát, hogy felajánlotta a 

helyi  sajtónak,  mágikus  rítust  mutat  be,  melynek  során  feltámaszt  egy  embert 
hallottaiból. A rongyokba csavart, oltáron fekvő testet Alex egyik kollégája vizsgálta 
meg,  aki  orvosnak  vallotta  magát,  és  kinyilvánította,  hogy  a  rongyok  valóban 
holttestet rejtenek.

"Alex megigérte mind a riporternek, mint a fotósnak, hogy feltámasztja a holtat.  
Sok hókuszpókusz után ősi,  különös invokációba kezdett,  drámai,  lassú hangon 
olvasva a szöveget.  Manapság már nevetségesnek hangzik,  hogy bárki  is  bedőlt 
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ennek, de a sajtós elfutott a helyszinről, s mindez természetesen megint az újságok 
címoldalán kötött ki. Az ártatlanság napjai voltak ezek, de a keresztények ezután 
biztonságban  voltak,  Alex  pedig  a  legjobb  úton  afelé,  hogy  világszerte  ismert 
személyiséggé váljon." - mondta az esetről Maxine.
Alex  "A  boszorkányok  legendája"  film  elővetitésén  találkozott  először  Stewart 
Farrar-ral,  aki  akkoriban  már  ismert  újságiró  volt,  és  különösen  érdekelte  a 
Mesterség. Beszédbe elegyedtek, és később egy avatásnak is szemtanúja lehetett. 
Farrart  Maxine  avatta  be,  és  a  covenben  találkozott  későbbi  feleségével,  Janet 
Owennel. Stewart és Janet Farrar ezután számos könyvet irt  a Wiccáról,  melyek 
nagyban segitették a vallás megismertetését.

Alex és Maxine 1971-ben elvált. Alex Sussexbe költözött, Maxine pedig a londoni 
lakásban  maradt,  ahol  tovább  vitte  a  covent  és  a  mágikus  tanítást.  1972-ben 
megszületett  fiuk,  Victor  Mikhael.  A  pár  továbbra  is  fenntartotta  egymással  a 
kapcsolatot, de közösen nem dolgoztak együtt többé.

1979-ben Alex bejelentette a Wicca közösségnek, hogy "orvosolni szeretné azokat 
a sebeket, melyeket a múltban elkövetett, és azokat a károkat, melyeket az ostoba 
sajtószereplésekkel okozott a Mesterség követőinek". Kifejezte azon vágyát, hogy a 
Wiccák  egy  napon  majd  félreteszik  nézeteltéréseiket,  és  "testvéri  szeretetben 
egyesülnek az Úrnő és az Úr szine előtt".

Ugyanebben  az  évben  mágikus  partnere  Derek  Taylor  lett,  egy  ismert  transz 
médium. Együtt dolgozták ki az Ordine della Luna in Constantinople nevű mágikus 
rend  szertartásait,  mely  kinevezte  Alexet  Anglia  és  Wales  Grand  Prior-jának.  A 
páros különböző intelligenciákkal és entitásokkal dolgozott, elsősorban channeling 
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útján.  Számos  feljegyzésük  maradt  fenn  e  mágikus  munkáról,  egyik  komoly 
figyelmeztetést tartalmaz egy lehetséges, III. Világháború veszélyéről.

Alex  1988-ban  halt  meg  tüdőrákban,  Beltane  előestéjén.  Utolsó  útjára  számos 
barátja és Wicca társa kísérte el, hogy megadják neki a végtisztességet.

Alex Sanders élete nagyon ellentmondásos. Története tele van hazugságokkal és 
szenzációhajhászással.  Ennek  ellenére  valóban  rendekezett  bizonyos  okkult 
képességekkel, és tevékenységével legalább annyit használt a Wicca közösségnek, 
mint amennyit ártott vele. Semmiképp sem írhatjuk le egyszerű sajtósarlatánként, 
bár nem kérdéses, hogy példája sokakat bátoritott a nyilvánosság előtti fellépésre, 
akiknek  semmi  köze  nem  volt  sem  mágiához,  sem  valláshoz.  Minden  hibája 
ellenére  sokan szerették  és  tisztelték,  és  munkássága  révén helye  van a  Wicca 
nagyjai között, akikre emlékezünk.

Árnyak 2015. Ostara - XV. évfolyam 2. szám



A Világfa északi legendája – az Yggdrasil

1643-ban egy  Brynjolf Sveinsson nevű püspök kapott 45 db, verseket és prózát  
tartalmazó tekercset, egyenesen az ősi észak-európai bennszülött kultúrából. Ezt a 
gyűjteményt ma a  Király könyvének hívják (latinul  Codex Regius). A feltételezések 
szerint  1270  körül  íródhatott.  1270  és  1643  között  a  kézirat  rejtve  volt  a 
nyilvánosság elől, feltételezhetően azért, hogy védve legyen az Rómában ébredő új 
vallás más vallások iratait pusztító szokásától.

Azt  nem tudjuk,  hogy melyik  volt  az  a  család,  amelyik  több,  mint  300 éven át 
védelmezte  az  iratot,  mint  ahogy  azt  sem  tudjuk,  hogy  milyen  vallási 
hagyományból  táplálkoztak,  de  az  biztos,  hogy  súlyos  titok  lehetett,  amelyet 
biztonságban  tartottak  a  középkor  évszázadaiban.  A  püspök  nem  tartotta  meg 
magának a kéziratot, a gyűjteményt felajánlotta ajándékként Dánia királyának. A 
kézirat 1971-ig Koppenhágában maradt, majd visszatért Izlandra.

Codex Regius (A Király könyve) a verses Eddá-ról és a Flateyjarbok-ról 
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A  kéziratot  hadihajóknak  kellett  a  térségen  átszállítani,  mivel  a  légi  utazás 
túlságosan kockázatosnak látszott  –  ekkora  értéket  képviseltek  a  papírok.  Nem 
meglepő  módon  ezek  a  pergamentekercsek  képviselői  azon  kevés  fennmaradt 
írásos emlékeknek, melyek Észak-Európa bennszülött múltjáról szólnak.

Ahogy kinyitjuk ezeket az iratokat az északi mitológia szívét találjuk meg azonnal, 
egy szimbólumot, amely a tűzzel egyidős: a Világfát, az Yggdrasil-t.

„Tudok egy kőrist,
neve Yggdraszill,
szép szál fehér fa,
nedvesség fürdeti.
Harmatot hullat

völgy-ölekbe:
örökzölden Urd

forrása felett áll”
(A Völva jövendölése)

Az Yggdrasil egyik legkielégítőbb fordítása az 'Odin lova'. Ygg Odin egy másik neve, 
és a 'drasill'  pedig lovat jelent.  Mindazonáltal  a 'drasill'  jelenthet vándor-t,  vagy 
úttörő-t is. Néhány tudós emiatt vitatkozik, szerintük a név 'Odinvándor'-t jelent. A 
kézirat egyes részein úgy tűnik, mintha az Yggdrasil és Odin egy és ugyanaz lenne.

Odin megteremti Ask-t és Embla-t. Kiadva: Gjellerup, Karl (1895). ‘Den ældre Eddas  
Gudesange’. 

–
Amikor Odin a fán lógott, lándzsájával odaszögezve, az alábbi szavakat ejtette ki:  
„feláldoztam magam magamnak”. Ez a szakasz leírást ad számunkra az egységről, 
amely  az  Istenek  feje  és  a  Fa  között  fennáll  a  mítoszokban.  Ezt  a  kapcsolatot 
hangsúlyozandó, találhatunk egy óangol szót, a a 'treow'-t, amely egyaránt jelent 
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fát és igazságot is. Etimologikusan tehát, az igazság és a fa egyazon tőről fakadnak. 
Mindezek után, az északi teremtésmítoszban a férfiak és a nők a fáktól erednek. 
Mindannyian a Kőrisfa és a Szilfa fiai  és leányai vagyunk: az első férfit  Ask-nak 
hívták és a Kőrisfától született (Ash), és az első nőt Emblának hívták és a Szilfától 
(Elm)  született.  Az  őáltaluk  biztosított  oxigén  teremti  meg  az  élet  elsődleges 
feltételét a földön. A Kőris és a Szilfa az Yggdrasil  makkjaiból hajtottak ki,  ilyen 
módon minden emberi lény az Yggdrasil  gyümölcsének utódja,  akiket aztán egy 
gólyapár szállít leendő édesanyjukhoz. A skandináv folklór szerint a gyermekek a 
fenyők törzsében lévő csomók lyukain keresztül születnek, ami ugyanazon mítosz 
másik verziója.

Artur Lundkvist a svéd irodalom egyik legnagyobb fa-tisztelője.  Egy,  a fákról  és 
erdőkről írt elmélkedésében ezt írja:

„...  minden  emberben  van  egy  fa,  és  minden  fában  van  egy  ember.  Érzem  ezt,  
ahogyan a fa ámul az emberben, és az emberi lényt, a fába zárva... Szerenádozok az  
erdőknek.  Az  fák  tengere  a  második  legnagyobb  tenger  a  földön,  olyan  tenger,  
amelyben  az  emberiség  bolyong.  Az  erdők  csendben  dolgoznak,  elvégezve  a 
természet fenséges munkáját;  dolgoznak a széllel,  tisztítják a levegőt, enyhítik a 
klímát, formálják a talajt, megőrzik a lényeges dolgokat, anélkül hogy kimerítenék 
azt.” 

Az Yggdrasil a prózai Eddában, 1847. Oluf Olufsen Bagge festménye 
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Az emberek a tanyájuk közepén egy Yggdrasil-t megszemélyesítő fát ültettek, amit 
a 'törődő fának' vagy 'őrző fának' neveztek.  Ez az Yggdrasil  kicsinyített  verziója 
volt,  és  az  udvar,  tanya  látványos  jelképe.  Az  őrfa  fizikai  kifejezése  volt  a 
körülöttünk lévő világgal  kialakított  kölcsönös függőségi  viszonynak.  Lelke  volt, 
amely  követte  az  árnyékában  és  védelmében  felnövekvőket.  A  fa  minél  több 
nemzedék felnövekvésének volt tanúja, ez a kapcsolat annál erősebb lett a fa és a 
család között, és nagyon bizalmassá vált a vérvonalon belül. Sok ilyen őrző fa még 
mindig látható Skandináviában. Én személy szerint vitatkoznék azzal a feltevéssel, 
hogy  innen  ered  a  karácsonyfa-állítás  szokása.  A  Világfát  tudatlanul  visszük 
minden téli napfordulókor az otthonainkba.

Szintén tudomást szereztünk ezekből az iratokból arról,  hogy a Világfa nem egy 
transzcendens lény időtől és tértől függetlenül, inkább egy élő, organikus, törékeny 
de  mégis  erős,  és  köti  a  múlt,  jelen  és  jövő  három  dimenziója.  Az  Yggdrasil 
törékenysége mindig is az istenek figyelmének a középpontjában állt. Egy sárkány 
rágja  folyamatosan a  gyökerét  'the  Bane  Biter'  (Nidhogg  sárkány –  a  ford.),  de 
vannak más állatok is, amelyek támadják a fát, négy szarvas táplálkozik az ágaiból, 
a nevük  Dain, Dvalin, Duneyr és Duratro. Dain-t és Dvalin-t úgy írják le, 'mintha 
halottak lennének' vagy 'közömbösen, ködben élnek'.  Két  állat áll  a Valhalla  (az 
istenek csarnoka) tetején: Heidrun, a kecske és  Eiktyrner, a szarvas, ők a fa lombját 
legelik,  de ők ajándékokat adnak cserébe a Fának. A kecske mézsört ajánl fel,  a  
szarvas pedig vizet folyat az agancsán keresztül a gyökerekhez. Mindkettejükről azt 
mondják, hogy harmóniában élnek a fával.

Az Yggdrasil négy szarvasa. 17. századi Izlandi kéziratból 
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A három bölcs öreg nő, akiket Nornák néven ismerünk, védelmezik és őrködnek az 
Yggdrasil felett. A három Norna egy szövőszéken sző, ami magát az időt jelképezi. 
Urd (múlt), Verdandi (jelen) és Skuld (jövő) a nevük. Minden reggel édes, csillogó 
harmat száll  alá  az Yggdrasil  leveleiről  és  megtölti  alant a  völgyet,  ez a harmat 
valójában  a  tegnap  emlékeiből  áll.  Mielőtt  a  Nap  felszárítaná  a  harmatot,  Urd 
összegyűjti ezt az emlék-vizet, és a kútjába önti: az Emlékek Kútjába. A kútvíz neve 
Aurr.  Urd kútjának közepén két  szent  hattyú úszik,  melyek hosszú nyaka szívet 
formál, ahogy egymás felé fordulnak, Freya termékenységszimbólumát (a szerelem 
és termékenység istennője). Ebből a szent kútból száll fel a szerelem. Ha a múltat 
kidobnánk, az emlékeket elfelejtenénk, a gyökerek elszáradnának. Verdandi, aki a 
jelent szimbolizálja, vigyázza a virágokat a virágzás ideje alatt, míg a szólás szerint  
az élet ölt testet. Skuld segít a virágoknak, hogy a jövő ígéretét hordozzák, hogy 
megtermékenyülhessenek. Furcsa módon a 'Skuld' név adósságot jelent, mintha a 
jövő valamivel tartozna a múlt munkájáért cserébe.

A három Norna, Urðr, Verðandi, és Skuld a világfa alatt.  Wägner, Wilhelm. 1882.  
‘Nordisch-germanische Götter und Helden’. 
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A  Világfa  kapcsolódik  a  saját  teremtésünkhöz,  fennmaradásunkhoz  és 
pusztulásunkhoz.  Arra tanít  minket,  hogy a fák részét képezik a világ sorsának. 
Rajtunk  múlik,  hogy  törődünk-e  a  jövőnkkel,  hogy  emlékszünk-e  arra,  amit 
elvesztettünk,  és  hogy ünnepeljük-e  a virágba boruló  világot,  a  jelen pillanatot, 
miközben az elképzelt jövő felé nyújtózunk.

Fordította: Valiant

Télkergető maskarák

Kiszebáb, szalmabáb,
havat szór a vaslapát.

Pedig bizony, de jó volna,
ha a tél már behódolna,
nem szórná a pelyheket,

csitulna a fergeteg,
nem vágtatna, szökkenne,

nyargalna a völgyekbe,
nem vacognánk remegve,

s nem hűtené jegesre
odalenn, a part alatt

a hullámzó nagy tavat!
 

Kiszebáb, szalmabáb,
csuda klassz a maskarád!

Jól nézel ki, remekül!
A tél biztos menekül,
ha meglátja üstököd.
Bokrok alá sündörög,

aztán iszkol hanyatt-homlok,
megkerülve tavat, dombot.

Erdők mélyén tántorog,
s ha a jégcsap rácsorog,
havat, tócsát hátrahagy,

elkullog a fák alatt.
 

Rőzseláng és vaslapát,
télkergető maskarák,

lobogjatok, zörögjetek,
fusson a tél előletek!

- Mentovics Éva - 
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Alkímia és Tarot – 3. rész

Adam  McLean,  az  alkímia  mai,  modern  tudósa 
sok éven keresztül  gyűjtögetett  színes alkimista 
karcolatokat,  metszeteket,  kézirat-rajzokat, 
eredeti munkák igényes másolatait. Weboldalára 
feltöltötte ezen festmények beszkennelt verzióit. 
Igencsak  meglepődött,  mikor  2005-ben 
felfedezte, hogy a spanyol F. J. Campos ezekből a 
képekből  egy új,  egyedi  Tarot-paklit  komponált. 
McLean-nek megtetszett  az ötlet,  felvette vele a 
kapcsolatot,  és  felajánlotta,  hogy  adják  ki  a 
kártyát  közösen,  így  született  mg  2006-ban  az 
Alchemical Emblems Tarot. Campos válogatta ki a 
lapokhoz a  képeket,  melyek egészében kerültek 
felhasználásra,  nem  lettek  összemontázsolva, 
mint  számos  korábbi  munkában  történt.  A 
spanyolnak  jó  szeme  volt  a  válogatáshoz,  ez  a 
pakli  az  alkimista  Tarot-k  egyik  legigényesebb 
darabja,

1616-ban  jelent  meg 
Christian  Rosekreutz 
Alkímiai mennyegzője. Az írás 
jelképrendszere összhangban 
állt a kor fontosabb alkimista 
szimbólumaival,  melyek  a 
Nagy  Mű  két  ellentétes 
elemének  végső 
összeolvadását  ábrázolták. 
Carl  Jung  és  követői  később 
sokat  felhasználtak  ezen 
ötletekből,  a  20.  századra 
pedig  szinte  minden 
megjelent, okkult mű említést 
tett  róla.  Egy  amerikai 
művész,  David  Aronson,  aki 
digitális  képekkel  dolgozik 
elsősorban,  létrehozott  egy 
olyan  Tarot-paklit,  mely  az 
alkímiai  mennyegző 
szimbólumrendszerére 
alapul.  A  megalkotott  képek 
erős,  de  zavarba  ejtő,  sőt 
nyugtalanító  szimbólumokat 
hordoznak,  kidolgozásuk 
rendkívül  magas  színvonalú. 
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Minden  kép  digitálisan  készült,  az  alkotó  háromdimenziós  hatások  elérésére 
törekedett.  A  képek  nagyon  különlegesek;  az  alakok  maszkokkal  történő 
ábrázolása archetipikussá teszi őket.

Az eddig említett példákon kívül nem sok Tarot-pakli maradt már hátra, melyeket 
érdemes  érintenünk.  1993-ban  a  Arrigo  Pecchioli  megtervezte  a  Tarocchi  di  
Paracelso nevű paklit,  ugyanaz az alkotó, ki 1982-ben a  Tarocchi del Duomo di 
Siena  paklit  is  tervezte.  Paracelsus  híres  16.  századi  alkimista  volt,  ez  a  pakli 
születésének ötszázadik évfordulójára készült. Képei a mágus 16. századi alkimista 
kéziratából  kerültek  ki,  melynek  címe  Splendor  solis.  A  kéziratnak  huszonkét, 
pergamenre festett, gyönyörű képe volt, bár ezeknek abban az időben semmilyen 
ismert  kapcsolódási  pontja  nem  volt  a  Tarot  Nagy  Arkánumának  huszonkét 
lapjához, szimbólumai az alkímiai munka egyes stádiumaihoz kötődtek.

2002-ben a francia Fabbri megjelentetett egy  Tarot Alchimique elnevezésű paklit, 
mely tulajdonképp egy késő 16. századi, úgynevezett Sola Busco Tarot újranyomása 
volt.  Ez  a régi  pakli  arról  nevezetes,  hogy egyike  a  legkorábbi  teljes  egészében 
fennmaradt  pakliknak.  Két  évvel  korábban,  2000-ben  a  Lo  Scarabeo  már 
megjelentette egyszer a Sola Busco modern változatát  Ancient Enlightened Tarot 
néven, újrarajzolt és kiszínezett képekkel. Lo Scarabeo felhetetőleg megengedte a 
Fabbri kiadónak, hogy felhasználja a képeket, de azok nagy része más nevet kapott. 
Ennek a paklinak,  dacára  a felhasznált  alkímiai  szimbólumoknak,  nagyon kevés 
köze van az alkímiához, sokkal inkább egy általános, 16. századi itáliai művészetet 
bemutató Tarot-nak lehetne nevezni.

Végül nem szabad kihagynunk a Full Metal Alchemist című japán mangasorozatot. 
Számos  karaktere  használ  alkimista  szimbólumokat.  2004-ben,  a  sorozat 
marketingjének  részeként  több  különböző  Tarot  pakli  látott  napvilágot. 
Struktúrájuk  csak  nyomokban  emlékeztet  a  hagyományosra,  képei  a  sorozat 
karaktereit mutatják, mindenesetre nagyon érdekes.
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Összegezve elmondhatjuk, hogy bár a Tarot és az alkímia teljesen külön utakat járt 
a  középkorban,  a  19.  századi  okkultisták  és  mágusok  összemosták  a  két  út 
szimbólumait,  és  a  20.  századra  már  egyértelműen  összefonódtak  a  jelképel, 
olyannyira, hogy a legtöbb mai mágus – beleértve a Tarot-művészeket is – szoros 
kapcsolatot  vél  felfedezni  közöttük.  A  modern  Tarot-paklik  többsége  tükröz 
bizonyos alkímiai szemléleteket, melyekből válogattam ebben a cikksorozatban.

Kőbe vésett mágia

Sorozatunkban  ismert  és  kevésbé  ismert  írásos  tárgyi  emlékekről  szeretnénk 
néhány figyelemfelkeltő információt megosztani. Nem törekszünk teljes és minden 
részletre  kiterjedő  ismertető  létrehozására,  célunk  inkább  a  kedves  olvasó 
érdeklődésének felkeltése egy kevés történelmi adattal és érdekességgel.

A Nap mágikus gömbje (Magic Sphere of Helios)

Az Acropolis Múzeum kurátorai szerint a gömbön lévő emberalak Helios isten, az 
alak lábainál egy kígyó/sárkány tekeredik saját maga köré, láthatunk 2 kutyát, és 
egy  oroszlánt  fenségesen  trónolva.  A  feltételezések  szerint  ezek  az  alakok 
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csillagképekkel  állnak  kapcsolatban,  és  a  vésetek  között  található  feliratok  a 
rituálén használt szövegek, inkantációk lehetnek.

A  gömb  átellenes  oldalán  geometrikus  ábrák  vésetei  találhatók,  amikre 
hivatkoznak a „szent geometria” fontos megtestesítőjeként,  de a játéktér pontos 
rajzaként is (forrásonként eltérően). Többek között az öt, olimpiai karikára nagyon 
hasonlító, egymást metsző körben az ΑΙΘΗΡ betűk, az öt elem nevének kezdőbetűje 
(éter, föld, víz, levegő, tűz) található.

A  rituálé  során  használt  gömböt  később  a  játéktéren,  vagy  annak  közelében 
eltemették, így remélték befolyásolni a győztes kilétét.

Az Acropolis Múzeumban található tájékoztató felirat a gömbhöz:
„A gömbön Helios isten, egy oroszlán egy sárkány, valamint mágikus szimbólumok  
megjelenítéseit találhatjuk. Dionüszosz színházától nem messze találták eltemetve,  
mely párbajoknak és hasonló viadaloknak adott otthont egykoron. A feltételezések  
szerint  a  gömböt  mágikus  rituálékon  használták,  a  versenyeken  a  győzelem  
megszerzésére. i. e. II-III. sz.”

Armand  L.  Delatte  volt  az  első  (és  lényegében  az  egyetlen)  archeológus,  aki 
behatóbban vizsgálta a  gömböt.  (Tanulmánya:  Armand L.  Delatte.  Études sur la  
magie grecque:  Sphère magique du Musée d'Athènes. Bulletin de correspondance 
hellénique, 1913, Volume 37 Issue 37, pp. 247-278. )

Ő tanulmányában erős párhuzamot vont az ezen a tárgyon található ikonográfia és 
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a  sokkal  korábbi  görög  mágikus  papiruszok  között,  azt  sugallva  ezzel,  hogy  a 
mágikus felhasználás nagyon valószínű volt egyben tradicionális tevékenységként 
tekintettek  rá.  Mások  vitatják,  hogy  a  fő  alak  egyértelműen  Helios  isten  lenne, 
szóba került Aphrodite vagy Persephone személye, ritkán még Hermaphrodite is, 
aki a férfi és a nő közötti kapcsolatot (átmenetet) szimbolizálja.

Írás: görög
Típusa: gömb
Anyaga: márvány
Mérete: kb. 30 cm átmérőjű
Keletkezés ideje: i. e. II-III. század
Kiállítva: Acropolis museum - Athén
Feltárás ideje: 1866
Feltáró: -Prof Athanasios Rhousopulos

Források:
http://www.jessewaugh.com/blog/2013/3/2/the-magic-sphere-of-helios
http://www.inyourpocket.com/greece/athens/Acropolis-Museum-Guide_71344f
http://www.dailygrail.com/Hidden-History/2015/1/The-Greeks-may-have-used-
magic-tip-sports-scores-their-favou  r  
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Impresszum

Az  Árnyak  újság  a  Berkano  Wicca  Tradíció magazinja,  1998.  óta  létezik. 
Elsősorban olyan útkeresőknek szól, akik értik és részesei a Nagy Misztériumnak; 
de arra törekszünk, hogy írásai érthetőek legyenek azok számára is, akik még csak 
most indulnak el az úton.

A magazin teljes mértékben támogatja a Berkano Tradíció célkitűzéseit:
- elérhetővé tenni a tradicionális Wicca vallást minden érdeklődő számára;
- hiteles és pontos tájékoztatást ani a Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkeresőnek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai 
megegyeznek a mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyetértő és együttműködni kívánó egyéneket és 
coveneket, és fejlődésükhöz minden segítséget megadni.

http://berkano.hu
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