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 Az  Árnyak  újság  a  Berkano  Wicca
Tradíció magazinja, 1998. óta létezik. 
 Elsősorban  olyan  útkeresőknek  szól,
akik  értik  és  részesei  a  Nagy
Misztériumnak;  de  arra  törekszünk,
hogy  írásai  érthetőek  legyenek  azok
számára is, akik még csak most indulnak
el az úton. A magazin teljes mértékben
támogatja  a  Berkano  Tradíció
célkitűzéseit:
- elérhetővé tenni a tradicionális Wicca
vallást  minden  érdeklődő  számára;
-  hiteles  és  pontos tájékoztatást  adni a
Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkereső-
nek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai
megegyeznek a mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyet-
értő és együttműködni kívánó egyéneket
és  coveneket,  és  fejlődésükhöz  minden
segítséget megadni.

***
 A  cikkek  szabadon  felhasználhatóak,
amennyiben  pontos  linkkel,  a  Berkano
Wicca  Tradíció  és  a  szerző  megjelö-
lésével kerülnek bemutatásra.

***
Észrevételed  van?  Szeretnél  cikkíró
lenni? Nem szeretnél írni, de van ötleted
miről írjunk? Van téma
amiről szívesen olvasnál?
Van  olyan  versed,  okkult  tartalmú
irodalmi  alkotásod  amit  szeretnél
megjelentetni? Vannak rajzaid,
képeid, fotóid, fotómanipulációid amiket
szívesen viszont látnál az újságban?
Ha  bármelyik  kérdésre  'igen'  a  válasz
keress bátran a

 sophielamort.arnyak@gmail.com 
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
Litha cikkleadási határidő: június 7.

http://www.berkano.hu

Az Olvasóhoz
Kedves Olvasó!

   Először is szeretném megköszönni a sok pozitív visszajelzést
amit  az  Árnyak  visszatérésével,  az  átalakult  külsővel  és  a
tartalommal kapcsolatban kaptunk. Nagyon jól estek a kedves
szavak a szerkesztőség minden tagjának. Reméltük a pozitív
visszajelzést,  de  nem  gondoltuk,  hogy  ennyire  elnyeri  a
tetszéseteket a kívül-belül megújult újság. Az ilyen támogatás
szárnyakat  ad,  hiszen  látjuk,  hogy  igény  van  arra  amit
csinálunk.
  Továbbra is várjuk javaslataitokat, ötleteiteket, hogy miről
olvasnátok szívesen. A jövőre nézve terveink között szerepel
régebbi,  mai  szemmel  pontatlannak tűnő írások frissítése a
hitelesség jegyében.
 Pár  héttel  ezelőtt  elkészült  a  magazin  Facebook  oldala,
reményeim szerint így több Útkereső számára lesz elérhető,
mégtöbb emberhez jutnak majd el hiteles információk.
   A borítóképet Gerald Gardner és Aleister Crowley első, 1947
május elsejei találkozója ihlette. Ezután még háromszor látták
egymást ugyanabban a hónapban, az akkor már beteg Crowley
hét  hónappal  később,  1947  december  1-én  elhunyt.  Közös
fénykép nem készült róluk. Egyértelmű, hogy Crowley hatással
volt  Gardnerre  és  a  Wiccára –  ennek  mértéke  a  mai  napig
gyakori vitatéma.
  Sajnos  további  Berkano programokat  kellett  lemondani  a
koronavírus-járvány miatt. Talán még soha nem volt akkora
jelentősége az online kapcsolattartásnak, mint most. Mi is itt
vagyunk, bármikor megtalálhattok minket a Berkano Discord
szerverén ( https://discord.gg/wYMKe7C ) ahol a beszélgetés
mellett  terveink  szerint  online  wiccafék,  workshopok  is
otthont kapnak majd. Kérjük jelezzétek, hogy milyen témák,
milyen  workshopok  érdekelnének,  hogy  minél  jobban  a  Ti
igényeitekre tudjuk szabni a programokat.  Ezt megtehetitek
discordon, a Facebookon vagy e-mailben is.

 
Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra!

Sophie LaMort
 Főszerkesztő
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A brit Wicca atyja azon munkálkodik, 
hogy fenntartsa a Mesterséget

-   Gerald Gardner interjú -
Írta: Alan Walker (The Montreal Gazette)

Fordította: Daphne
Rajz: Belladonna

 A Witchek busszal utaznak Halloweenkor.
 - Soha egy Witch sem repült seprűnyélen, vagy
bármi máson - mondja Gerald Garnder, a Man
szigeti Mágia Múzeumának 78 éves kurátora, aki
a Witchek “hókuszpókuszos” hírnevét igyekszik
eltörölni.
-  A  Witchek  békés,  vallásos  emberek.  A
Katolikus  Egyház  feketítette  be  a  nevünket  az
évszázadok  során.  Nem  gyakorlunk  fekete
mágiát. Kereszteletlen gyerekeket sem ölünk. A
Sátánnal sem állunk kapcsolatban.
Gardner  az  egyetlen kontaktpont  a  hétköznapi
emberek  és  a  “fehér”  vagyis  hasznos  mágia
között, melyet a covenekben gyakorolnak Nagy
Britannia-szerte.  Mágikus  hite  miatt  sokan
bolondnak nézik Angliában.
 Ugyanakkor,  megfelelő  győzködés  után  100
coven  Witcheinek  szavát  képviseli  Nagy
Britannia-szerte.
 - Ha bármit elmondok, bajba kerülök. - Ez volt
az  első reakciója.  -  Például  nem olyan rég,  az
egyik Witch segített egy földművesnek, azáltal,
hogy kedvező időjárást biztosított számára. Egyből azzal megvádolták, hogy Witcheket bérelt fel azért, hogy
minden rossz időjárást a szomszédjaira küldjenek. Már őt okolják minden rosszért, ami a szomszédságban
történik, és a közösség el akarja űzni onnan, mindezt azért mert egy Witch küldött egy kis száraz időjárást.
 A  Witchek,  nők  és  férfiak  -  Gardner  szerint  a  férfiakra  használt  wizard  illetve  warlock  megnevezések
helytelenek -  hisznek a halál utáni újjászületésben.
 - A hitünk Istene a másvilág, a halál és az újjászületés Istene, aki megvígasztal minket. - mondja. - A halál
után boldogan térünk birodalmába, hogy pihenjünk, felfrissüljünk, és megfiatalodván, erősen várhassuk az
újjászületésünk  idejét.  Hozzá  imádkozunk,  hogy  a  szeretteink  is  velünk  térjenek  vissza,  hogy  együtt
ünnepelhessünk újból a Földön.
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 A Witchek szintén hisznek a gondolatátvitelben. Úgy gondolják, képesek felismerni egymást az utcán járva-
kelve szavak nélkül, vagy akár egy fényképről is.
 - Szerintem van egyfajta elektromágneses mező, ami körbevesz minden élőlényt. A Witchek olykor látják ezt.
Én magam is képes vagyok rá, de csak meztelen testen.
 Sok rituáléban vetik le a Witchek ruháikat a ceremoniális tánc előtt, mely az energiák felszabadítását hivatott
biztosítani.
 Nem sokkal Franciaország elesése után a Második Világháború alatt, Witchek százai gyűltek össze Anglia
partján, és létrehoztak egy erőkúpot Hitler és a németek ellen, ami Gardner szerint megakadályozta Britannia
lerohanását. Azt mondja, hogy a Spanyol armada és Napóleon támadásait hasonlóképp hárították el.
Az  emberi  elme hatalmas erejét  leginkább körtánccal  lehet  előhívni,  melyet  énekléssel,  kiáltozással  lehet
társítani a delírium elérésének érdekében. A füstölő szintén segíthet.
 - Találkoztam már emberekkel akik elég különösen viselkedtek miután füstölőt égettünk zárt helyen - mondja
Gardner - habár rám soha nem volt hatással.
 A delírium az,  ami előidézi a “tudatosság középpontjainak megváltozását vagy a személy magán kívülre
helyezését” - ahogy Gardner fogalmaz-és ezáltal tud kommunikálni az egyén Istennel.
 Gardner szúrós szemekkel bámult hosszú fehér haja alól és előre hátra szökdellt miközben arról beszéltünk,
hogyan válhat valakiből Witch.
 -  A Mesterség öröklött,  abban az  értelemben,  hogy ha Witch család tagja  vagy,  gyerekként avatnak be.
Régebben ez akkor történt amikor a gyermek 9 vagy 10 éves volt. Most viszont az iskolás gyerekek sokat
fecsegnek, ezért hát idősebb korukban történik csak meg.
 Gardner castletown-i múzeuma Margrate ine Quane-nak és fiának van ajánlva, akiket élve égettek meg a
Mesterség miatt 1617-ben-áll a közeli emléktáblán. Szintén megemlékszik  9 000 000 szerencsétlen életről,
akik kínzás áldozatául estek Európában ugyanezen bűnért, legtöbbük szintén máglyán veszett.
 A  múzeum  része  egy  boszorkánykunyhó  mása  rituális  oltárral,  gyertyákkal  pálcákkal,  aspergillummal,
szentelt víz hintésére, és egy vaskos rituálés könyvvel.
 Az átlagember nem tud profitálni a Mesterségből.
 - Ha nem vonz a rejtett tudás, ha nincs benned kíváncsiság, egy érzés hogy pár percre  átcsusszanhatsz ebből
a világból a másik világba, a tündérek világába, nem lesz haszna számodra. Általa békére lelhetsz és segíthet
lenyugtatni  a  felborzolt  idegeidet,  de  a  sarkalatosabb  hatásainak  eléréséhez  magasabb  szintre  kell
fejlesztened a benned rejlő energiát.
 A Witchek nem akarnak téríteni. 
 -  A  térítés  azt  jelenti,  hogy  beszélnek  rólunk.  Az  pedig  üldözéshez  hasonló  helyzetekhez  vezethet.  A
boszorkányok  hagyományos  ábrázolása  ahogy  az  októberi  éjszakát  szelik  egy  seprűnyélen.  -  Van  egy
termékenység bűbáj, melyet boton vagy seprűn lovagolva végeznek.- mondja Gardner - Kétségkívül az ősi
boszorkányok is gyakorolták ezt a rítust, magasra szökkenve, hogy bő termést hozzanak.
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Az egyiptomi állatöv II.
Írta: Nehebkau

A sorban következő, harmadik csillagképünk az Ikrek, melyet az egyiptomiak Na Heternek, a görögök
Didymoinak, a rómaiak pedig  Gemininek nevezték. Római neve egyben a csillagkép hivatalos csillagászati
neve is. A kör alakú és a szalagos denderai zodiákuson egyaránt Su, a levegő istene és Tefnut a pára istennője
felel  meg  ennek  a  csillagképnek,  akik  mindketten  a  Napisten  gyermekei,  ennélfogva  ikrek,  ugyanakkor
házastársak is. Mikor az Ikrek csillagképet jelenítik meg, kézen fogva ábrázolják őket. Sunak és Tefnutnak
számos egymást kiegészítő szerepük van. Míg Su az élők világának atmoszféráját képviseli, addig Tefnut a
túlvilágét. Su a száraz levegő, Tefnut pedig a párás levegő. Ugyanakkor a világegyetem két alapelemének, a
földnek (Geb) és az égnek (Nut) is szülei, ezért Su és Tefnut első istenpárként a teremtés nélkülözhetetlen
alkotóelemei  is.  A  középbirodalmi koporsószövegek egyes részeiben az  istenpár  úgy jelenik  meg,  mint  a
kezdeti létet megalapozó „Két Dolog”, azaz szószerinti fordításban „Két Szám”, mely a teremtés aktusa során
végbemenő  differenciálódásra  utal.  Su  és  Tefnut  ennek  jelentik  a  kezdetét.  Rendkívül  szoros,  egymást
kiegészítő kapcsolatuk, alkalmassá tette őket arra, hogy olyan dualista képzeteket társítsanak hozzájuk, mint
például a Két szem, a nappali és az éjszakai bárka, a kelet és a nyugat. A két oroszlán formájában, nem csak a
tegnapot és a holnapot testesítik meg, de az örökkévalóság két formáját is, Su a neheh (örök megújulás),
Tefnut a dzset (örök megmaradás). Érdekes egyébként, hogy az Ikrek a mai asztrológiában is levegős jegynek
számít, Su és Tefnut alakja pedig tökeletesen beleillik ebbe, hiszen mindkettejüket szoros kapcsolat fűzi a
levegő eleméhez, sőt kozmikus szinten Su a földet körülvevő űrt is jelképezheti, illetve az újbirodalomban
fénytermészetű isten is válik belőle, akiről az Amarna korban úgy hitték, a Napkorongban lakik. A levegő
isteneként pedig Életnek is nevezik a Koporsószövegek 80. fejezetében, míg Tefnut ugyanitt Maat istennővel,
a  kozmikus  rend  megszemélyesítőjével  azonosul.  Tefnut  továbbá  Ré  szemeként  homlokán  ureusz-kígyó
alakjában védelmezi atyját ellenségeitől, a memphiszi tradícióban pedig Ptah nyelveként a teremtés eszköze
lett, tekintve, hogy Ptah az ige által teremtette a világot. A csík alakú denderai zodiákus szerint a Vénusz
bolygó egyik lakhelye az Ikrek jegyében van, akárcsak a Merkúré.

A következő, negyedik csillagképünk a Rák, azaz óegyiptomi nevén Genehedzs, görög nevén Karkinos,
római  nevén  pedig  Cancer.  Utóbbi  elnevezés  a  csillagászatban  ma  is  használatos.  A  szalagos  denderai
zodiákuson sajnos nem maradt fenn az ábrázolása, míg a kör alakú denderai zodiákuson inkább szkarabeusz
alakja van, mint rák, a szkarabeusz pedig a Napisten szent állata. A Nechepszó és Hermész Tiszmegisztosz
nevéhez fűződő görög nyelvű egyiptomi asztrológiai iratokban viszont a csillagképet jászol mellett álló két
szamárnak  írják  le.  Ennek  az  elképzelésnek  újbirodalmi  előzményei  vannak.  Nakhtamon deir  el-medinai
újbirodalom korabeli sírjában a világ két végén álló fényhegyeket és a köztük felkelő Napot, vagyis az akhet
(horizont) hieroglifát két szamár támasztja alá. A sírkép esetében az aA (szamár) és az aA (oszlop) szavak
homofóniája ad magyarázatot. A szamarak ugyanis ebben az esetben az ég tartóoszlopait helyettesítik. Az
egyik  egyiptomi  asztronómiai  iskola  talán  ezt  az  elképzelést  továbbfejlesztve  alkotta  meg  a  két  szamár
csillagképet.  A kép érdekességét ugyanakkor az is  növeli,  hogy a szamár Ozirisz gyilkosának,  Széthnek a
megtestesülése  volt.  Nakhtamon  korában  azonban  Széth  még  tekintélyes  hadistennek  számított,  ezért
országszerte nagy tisztelet övezte, a későkorban azonban elátkozott isten lett, kultusza pedig csak egy szűk
körben élt tovább és főleg az oázisokban volt népszerű. A hermetikus irodalom számára a szamár viszont nem
számított Széth állatának. A kör alakú denderai zodiákus szerint a Jupiter tetőpontja a Rák jegyében van.
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 Az ötödik csillagképünk az  Oroszlán,  melynek neve  Mai az egyiptomiaknál,  León a görögöknél,  és Leo a
rómaiaknál. Utóbbi elnevezés a csillagászatban ma is használatos. Ábrázolása mindkét denderai zodiákuson
egy hímoroszlán,  aki a  hidrán áll,  farkát pedig egy nőalak fogja jobb kezével,  míg  bal  kezében a neheh
cséphadarót tartja. A csillagkép Egyiptom történetének kései korszakában már vallásos tisztelet tárgya volt,
miként azt Plutarkhosz írja az Iszisz és Oszirisz c. munkájában, mivel a Nílus akkor árad ki, amikor a Nap az
Oroszlánhoz közeledik. Emiatt az egyiptomiak az Oroszlánt a tűz és a víz szimbólumának tekintették, magát a
csillagképet  pedig  a  Nap házának nevezték,  ami egyébként  a mai  asztrológiában is  így van.  Az Oroszlán
ugyanakkor a Predinasztikus kor óta a királyi hatalom szimbóluma is, s maga a király is megjelenhet oroszlán
vagy emberfejű oroszlántestű szfinx alakjában. Ennek hatására egy hermetikus értelmezésben a Regulust, sőt
valószínűleg  a  teljes  csillagképet  is  ülő,  előkelő  férfinak  írja  le.  A  kerek  denderai  zodiákuson valóban a
trónusán ülő király látható az Oroszlán háta felett, illetőleg egy sólyom is ott ül a hidrán az Oroszlán farka
mögött, mely utalhat a Napistenre, akit az egyiptomiak közvetlenül hozzátársítottak ehhez a konstellációhoz
(1), vagy akár Hóruszra is, hiszen az Oroszlán a királyi hatalom jelképe is.

A hatodik csillagképünk a  Szűz, melynek neve az egyiptomiaknál Repit, a görögöknél Parthenos, a
rómaiaknál  Virgo.  Utóbbi  elnevezés  a  csillagászatban  ma  is  használatos.  A  kerek  denderai  zodiákuson
egyiptomi nőként láthatjuk viszont, bal kezében búzakalásszal. A búzakalász lehet egy vagy akár kettő is,
gyakran szárnyakkal is ábrázolják. Néha mérleget vagy fáklyát tart a kezében. Ha mérleggel együtt látjuk,
akkor  az  igazság  római  istennőjét,  Iustitiát  látták  benne,  ha  fáklyával,  akkor  Korét  tisztelhetjük  a
konstellációban. Ilyen formában jelenik meg az alexandriai pénzérméken is. Az Oroszlán csillagkép közelsége
miatt oroszlánon ülve is ábrázolhatták. Az egyiptomi templomokban gyakran Íziszként jelenik meg, akárcsak
a  hermetikus  irodalomban,  mint  ülő,  gyermekét  tartó  Lucina.  A  kerek  denderai  zodiákuson  viszont  a
csillagkép nem teljesen azonos Ízisszel, mivel az istennő a csillagképet ábrázoló nőalak közelében helyezkedik
el,  amint  gyermekét  a  kezében  tartja.  Ősi  egyiptomi  mítikus  elképzelések  élnek  tovább  azokban  a
szövegekben, amelyekben fejetlen nőnek írják le a Szűzet. Ennek oka valószínűleg az, hogy a Szűz fejét jelző
csillagok igen halványak, ám a csillagászati realitásokkal keveset törődő antik mitográfiára az ilyesmi nem
igen gyakorol  hatást.  Feltehetően Maathoz,  az igazság egyiptomi istennőjéhez kapcsolódó elképzelésekből
származik  a  Szűz  fejetlensége,  mivel  ezt  az  istennőt  némelykor  fej  nélkül  ábrázolják,  mint  például  a
Naplitániában vagy II. Oszorkon taniszi sírjában. Diodórosz is említi az Igazság fejetlen szobrát, mellyel az
istennő pártatlanságát kívánták érzékeltetni, hiszen így nem láthatja azt, akit meg kell ítélni. A háttérben
viszont  különféle  szinkretikus  istenkapcsolatok  is  befolyásolták  e  képzet  fejlődését.  Íziszt  Maattal  is
azonosnak  vélték.  Hórusz  és  Széth  történetének  egyik  részletében  mikor  Hórusz  és  Széth  viaskodik
egymással,  Ízisz  megsajnálja bátyját,  Széthet,  ezért  megparancsolja varázsszigonyának,  hogy engedje el  a
bajkeverő istent. Ettől aztán Hórusz olyan dühös lett, hogy 16 deben súlyú késével levágta anyja fejét, aki
aztán fejetlen tűzkőszoborrá változott. E mítoszrészlet már az i. e. 12. században is ismert volt, de emléke a
római  korban  is  tovább  élt,  viszont  igyekeztek  enyhíteni  Hórusz  és  Széth  történetének  e  blaszfémikus
részletét. Az ötödik században a Szűz csillagkép a 415-ben mártírhalált halt Alexandriai Hüpátia újplatonikus
filozófusnő égi jelképe lett. A kör alakú denderai zodiákus szerint a Merkúr exaltatioja a Szűzben van, s ez a
konstelláció a bolygó egyik lakhelye is.

 A hetedik csillagképünk a Mérleg, amelynek egyiptomi neve Na Ikhiu, görög neve Zygos, római neve Libra,
melyet a csillagászatban ma is használnak a konstelláció neveként. A két denderai zodiákuson egy mérlegként
ábrázolják, melynek serpenyői között az akhet hieroglifát  látjuk, a napkorongban ülő napgyermekkel,  aki
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Rével  vagy Harakhtyval  (Két Horizont  Hórusza),  esetleg Harmakhisszal  (Hórusz a Horizonton) azonos.  A
horizont két mitikus fényhegyének (Manu a nyugati és Bakhu a keleti) csúcsa pedig a Mérleg csillagkép egy-
egy  serpenyőjével  azonos.  A  Mérleg  csillagkép  akhettel  való  összekapcsolása  Ré  napisten  világrendet
fenntartó szerepét hangsúlyozza. Ez a kép pedig olyannyira meghatározó volt, hogy a Mérleg jegy jelképe a
mai napig az akhet hieroglifájának stilizált változata. A shanhuri Ízisz-templomból származó asztronómiai
képen a Napgyermek két mérlegserpenyő között van, az alapgondolat azonban ugyanaz: a Mérleg a napkelte
helye. Az esznai zodiákuson egy nőalak kezében van a Mérleg. A nő azonos a Szűzzel, aki Felső-Egyiptom
Fehér  koronáját  viseli  a  fején.  Egy  görög  származású  előkelő  thébai  nő,  Kleopátra  koporsóján  a  Mérleg
csillagkép serpenyőinek tartórúdját  Junu (Héliopolisz)  város  ősi  oszlopfétise  és  hieroglifája,  a  jun-oszlop
alkotja. Ez ugyancsak a napkultuszhoz kapcsolja a konstellációt.  Beszédes a Halottak könvve 125. fejezete
mérleg ábrázolásainak átkerülése az égi szférába. A csillagképnek van olyan ábrázolása is, melyen a Thot-
pávián ül, egyik serpenyőjében pedig Maat istennő kuporgó alakja, a másikban pedig a szív hieroglifája foglal
helyet. Az időszámításunk szerinti 2. századra tehát az egykoron Halottak könyvét díszítő illusztráció az égre
került, itt történt a holtak szívének megmérettetése. Egyes koporsókon lótuszvirágok, az újjászületés és a
Napisten szimbólumai díszítik a Mérleget. A Szaturnusz exaltatioja a Mérleg csillagképben van a kör alakú
denderai zodiákus szerint.

A nyolcadik csillagképünk a Skorpió, amelynek egyiptomi neve Szerket, görög neve Skorpios, a római
pedig  Scorpius,  melyet  a  csillagászatban  ma  is  használnak  a  konstelláció  neveként.  Mindkét  denderai
zodiákuson egyszerű skorpióként jelenik meg, valószínűleg Szelket skorpióistennővel azonosították, ami már
a csillagkép és az istennő nevének azonosságából is érezhető. Egyiptomi kötődésű mítosza sajnos nem maradt
fenn. A csillagkép a Jupiter egyik lakhelye a szalagos denderai zodiákuson.

A soron következő kilencedik csillagképünk a Nyilas, amelynek neve az egyiptomiaknál Pa Neti Iteh, a
görögöknél  Toxotész, a rómaiaknál  Sagittarius. Utóbbi neve ma is használatos a csillagászatban. Egyiptomi
ikonográfiája érdekes variációkat mutat. A görög mitológiából már jól ismert kentaur két arcot kap, az előre
tekintő  ember,  a  visszatekintő  egy  oroszláné.  Rendszerint  madárszárnyai  vannak,  néha  farka  is
megduplázódik, a lófarok felett még egy skorpiófullánkot is látunk, mely valószínűleg mezopotámiai hatásra
került a nyilas ikonográfiájába. A két denderai zodiákuson az is egyértelműen látszik, hogy nagy sebességgel
vágtat, mellső lábait egy kis bárkában tartja, kezeiben íjat és nyilat tart, amivel éppen lőni készül. A fejére
helyezett Atef korona Ozirisszal való rokonságára, lényének túlvilági vonatkozásaira utal. A szalagos denderai
zodiákus szerint a Mars egyik lakhelye a Nyilasban van.

Tízedik csillagképünk a  Bak,  amelynek egyiptomi neve  Her en Ankh,  görög neve  Aigokéros,  római
neve pedig Capricornus, ez utóbbi elnevezés a csillagászatban máig használatos. Magyar neve egyébként elég
megtévesztő, mert mind a görög, mind pedig a latin neve annyit jelent csupán, hogy kecskeszarvat viselő.
Nem  egyszerűen  kecskebak,  hanem  egy  keveréklény,  melynek  felsőteste  kecske,  alteste  pedig  hal.  Így
ábrázolják  mindkét  denderai  zodiákuson  is,  és  ilyen  formában  egyébként  már  a  középbirodalmi
koporsófedeleken is feltűnik. Ismert ugyanakkor egyszerű juh vagy bakkecske ábrázolása is. Egy egyiptomi
eredetű mítosz szerint Pán (a Bak) egyszer azt a tanácsot adta az isteneknek, hogy változzanak állatokká, így
megmenekülhetnek a gonosz Tüphóntól (Széth). A csel bevált, s miután Tüphónt legyőzték és Pán visszalopta
tőle  Zeusz  levágott  inait,  Pánnak  a  csillagok  között  juttattak  helyet  hálaképpen,  nevét  pedig  Aigipanra
változtatták,  mivel  ő maga halfarkú kecske alakjába rejtőzött  az istenek átváltozásakor.  A Bak csillagkép
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Pánnal való azonosítása és az egyiptomiak által juhként vagy bakkecskeként való ábrázolása felveti annak
lehetőségét, hogy a csillagkép Mendész városának ősi kos alakú termékenységistenével, Banebdzsedettel lehet
azonos,  akit  Koptosz  és  Akhmim  főistenéhez,  Minhez  hasonlóan  a  görögök  Pánnal  azonosítottak.  Nagy
nemzőerőt tulajdonítottak neki, a csordák, mezők termékenységét biztosította, illetve a nőknek is garantálta a
gyermekáldást.  Felesége  Hatmehit  halistennő,  gyermekük  Harpokratész,  a  gyermek  Hórusz.  Szent  állata
eredetileg  az  Ovis  longipes  palaeoaegyptiacus  nevű  juhfaj  volt,  melynek  jellemzői  közé  tartozott  az
oldalirányba nővő, spirálisan csavarodó szarvak, a magas termet, hosszú lábak és farok, illetve erős gyapjú a
nyakon  és  a  vállakon.  A  Középbirodalom  idejére  azonban  kihalt  Egyiptomban,  ezért  kecskebakkal
helyettesítették egyes időszakokban. Olyan klasszikus szerzők tették híressé az istent, mint például Sztrabón
földrajztudós, Pindarosz költő és a római történetíró, a szicíliai Diodórosz. A hagyomány szerint az isteni
tanács kikérte Banebdzsedet véleményét Hórusz és Széth párharca során, melynek tétje az Ozirisz által örökül
hagyott  egyiptomi  trón  volt.  Javaslatára  kikérték  Néith  istennő  véleményét  a  két  isten  trónviszályával
kapcsolatban, majd miután ez nem vezetett eredményre, Széth mellé állt, mivel ő az idősebb. A kör alakú
denderai zodiákus szerint a Mars exaltatioja a Bakban van, és a Szaturnusz egyik lakhelye a szalag alakú
denderai zodiákus szerint.

Utolsó  előtti  csillagképünk  a  Vízöntő,  amelynek  egyiptomi  neve  Mu volt,  a  görögök  viszont
Hydrochóosnak, míg a rómaiak  Aquariusnak nevezték. Mindkét denderai zodiákuson androgünként jelenik
meg,  kezeiben  pedig  úgy  nevezett  hesz-vázákat  tart,  amelyekből  ömlik  a  víz.  Némi  különbséget  viszont
felfedezhetünk a két zodiákuson lévő ábrázolása között. A kör alakú zodiákuson fején a Felső-Egyiptomot
jelképező Fehér korona van,  míg a szalagos zodiákuson vízinövényeket visel  a fején.  Ez utóbbi ábrázolás
elárulja, hogy az egyiptomiak a vízöntő csillagképben Hápit, a Nílus istenét látták, aki biztosította a folyó
áradását,  elhozva a szántóföldeket termékennyé tevő iszapot is,  mely az egyiptomi mezőgazdaság alapját
jelentette. Az Újbirodalom korától gyakran megkettőzve jelenik meg, az egyik Hápi Alsó-Egyiptomot, a másik
Felső-Egyiptomot jelképezve. Későkori emlékek szerint az alsó-egyiptomi Hápi Héliopolisz déli elővárosában
lakott, mely a Ptolemaiosz kortól Babülon néven vált ismertté. A felső-egyiptomi Hápi viszont a Nílus első
kataraktájánál lévő Bigga szigete alatt lévő barlangban lakott, Asszuán közelében, ahonnan megduzzasztotta a
Nílus vizét, elhozva a várva várt áradást az ország lakói számára. A kör alakú zodiákuson fején lévő Fehér
korona a felső-egyiptomi Hápit jelképezi, míg a vízinövény koronás Hápi alak a szalagos denderai zodiákuson
az isten általános megjelenési formája. Az egyiptomiak számára tehát a Vízöntő csillagkép a Nílus istenével
azonos, aki nem csupán Egyiptomot szeli át a földön, hanem az égi magasságokban is jelen van. Ekhnaton
naphimnusza  is  beszél  égi  Nílusról.  Vannak  a  csillagképnek  olyan  ábrázolásai  is,  melyeken  a  Nílusisten
papiruszszárat tart a kezében. A konstelláció Nílussal való azonosítása olyannyira meghatározó volt, hogy
máig a vízet ábrázoló n-betűt jelentő hieroglifa jelképezi megkettőzve. A szalagos denderai zodiákus szerint a
Szaturnusz egyik lakhelye a Vízöntő csillagképben van.

Utolsó állatövi csillagképünk a  Halak,  melynek egyiptomi neve  Na Tebtiu volt,  a  görögök viszont
Ichthyes,  míg  a  rómaiak Pisces névvel  illették.  A  kör alakú denderai  zodiákuson összekötözött  halakként
ábrázolják őket, közöttük a víz téglalapjával. Az fölső hal fölött a Napot jelképező körbe foglalt udzsat-szem
van, a másik alatt pedig egy nőalak, aki egy négylábú állatot tart a bal kezében. A szalag alakú zodiákuson
csupán két halat láthatunk, közöttük a víz téglalapjával, mellettük mindkét oldalról egy-egy istennő áll. Egy
szíriai eredetű, de egyiptomi mitologikus elemekkel tarkított mítosz szerint a Déli Hal egyszer megmentette
Ízisz  istennőt,  amikor  a  bambükéi  tóba esett.  Hálája  jeléül  pedig  az  istennő csillaggá tette  a  Déli  Halat,
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gyermekeivel,  a  Halak  csillagkép  két  halával  együtt.  Az  Erythrabeli  Diognétosztól  származik  egy  másik
elbeszélés,  mely  szerint  Vénusz  a  fiával,  Cupidóval  az  Eufrátesz  partján  tartózkodott,  amikor  megjelent
előttük Tüphón, aki elől anya és fia a folyóba ugrottak, és hallá változtak, így a csillagkép két hala eszerint
Vénuszt és Cupidót testesítené meg. Ízisz megmentésének mítosza azonban világossá teszi, hogy e csillagkép
Íziszhez kötődik az egyiptomi istenek közül. A kör alakú denderai zodiákus szerint a Vénusz exaltatioja a
Halakban van, és a Mars egyik lakhelye is e csillagkép.

Remélem mindenki megelégedésére szolgált ez az összefoglaló és sikerült némi betekintést adnom az
egyiptomi állatöv rejtelmeibe. 

(1)Ennek oka valószínűleg az,  hogy a konstelláció  legfényesebb csillaga,  a Regulus csaknem pontosan az
ekliptikán fekszik, ezért látszólagos útvonala az éjszakai égbolton nagyon hasonló a Nap nappali égi útjához.

Az Isten szavai
Írta: Janet és Stewart Farrar

Fordította: Taus
Kép: Saddie LaMort

Főpapnő: Most halljátok a Hatalmas Atya szavait, kit a régiek
Ozirisz, Adonisz, Zeusz, Thor, Pán, Cernunnos, Herne, Lugh, és
sok más néven ismert.

Főpap: Az  én  törvényem  a  minden  dologgal  való  harmónia.
Enyém a titok, amely megnyitja az élet kapuját, és enyém a Föld
sójának  edénye,  mely  Cernunnos  teste,  amely  az  újjászületés
örök köre.  Én  adom az  örökkévaló élet  tudását,  és  a  halálon
keresztül én adom az újjászületés és a megújulás ígére-tét. Én
vagyok  az  áldozat,  a  Mindenség  Atyja,  és  az  én  védelmem
beborítja a Földet.

Főpapnő: Halljátok  a  Táncoló  Isten  szavait,  kinek  kacajának
zenéje  felkavarja  a  szeleket,  kinek  hangja  előhívja  az
évszakokat.

Főpap: Én, ki a Vadászat és a Fény Erejének ura vagyok, a Nap
a  felhők  között  és  a  láng  titka,  hívom  testetek,  hogy
emelkedjenek fel és jöjjenek el hozzám. Mert én vagyok a föld és
minden  élőlény  húsa.  Én  rajtam  keresztül  kell  mindennek
meghalnia  és  újjászületnie.  Imádatom  ott  legyen  minden
testben, mely dalol. Legyen bennetek vágy és félelem, harag és gyarlóság, öröm és béke, félelem és vágyako-
zás.  Ezek  is  azoknak  a  misztériumnak  a  részei,  amelyeket  megtaláltok  magatokban  és  bennem.  Minden
kezdetnek van vége, és minden végnek van kezdete.

9



Árnyak - 2020 Beltane

Februártól októberig a kertben
- Március -
Írta és képek: Eszter

Márciusban a természet lassan már éledezik. Apró rügyek fakadnak a fákon, és lassan vissza tér az
élet. Bogarak döngicsélnek, madarak csicseregnek, így ebben mi is az új életet ünnepeljük. A természet remek
segítőtárs lehet az Évkör értelmezésében, hiszen ahogy Ostara az új élet, és a termékenység ünnepe, úgy a
március  is  egy  igen  termékeny  és  a  zöld  minden  halovány  árnyalatában  pompázó  hónap.  

Ám mielőtt bele kezdenénk a nagy munkába, rendet kell tenni a tavalyi ősz utolsó elszáradt mementói
között.  A március a kerti  hulladék,  tavalyi  gaz égetésének a hónapja, de óvatosan kell  bánni az udvaron
díszelgő száraz levélkupaccal, hiszen az új élet csírája már fejlődik benne. A hazánkban is őshonos keleti sün
(Erinaceus roumanicus) párzási időszaka márciusban kezdődik, ám elő fordulhat, hogy téli álmukból még nem
is ébredtek fel a lustább példányok. A vemhes, vagy vackoló sünök előszeretettel bújnak sűrű aljnövényzet,
így a kertünkben található levélkupac alá. Érdemes megbolygatni az égetni kívánt hulladékot, így felverve
annak lakóját. A sün rendkívül hasznos, rovarevő állat, vigyázzunk rájuk!
Fontos még, hogy égetésnél oda figyeljünk az úgynevezett „szabad napokra” amiken megengedett a kerti
hulladék égetése, valamint, a tűzgyújtási tilalmakra, amennyiben száraz telet hagytunk magunk mögött. 

     Sün

Amint melegebbre fordul az idő, érdemes elkezdeni az eddig meg nem metszett fásszárúakat gatyába
rázni. Akinek van szőlője, itt az ideje levágni a tavalyi, elszáradt venyigéket. Figyeljünk rá, hogy mindig a
szem fölött metszünk, a tőke vonalában, így az újonnan növő venyigék erősek, és bő termésűek lesznek.  
A rózsák metszése ugyancsak ekkor történik, amikor még nyugalmi állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy
még nem jelentek meg kicsi, piros dudorok formájában az új hajtások. Minél bokrosabb rózsát szeretnénk,
annál alacsonyabban kell minden ágat megmetszeni, ha a magasítás a célunk, érdemes magasabban metszeni.
Mindig figyeljünk oda, hogy olyan szem felett vágjunk, ami a rózsa töve felé mutatva helyezkedik el az ágon
(befelé néző), és hogy soha ne egyenesen, hanem srégen vágjuk le a nem kívánt részt, így a növény erősebbre
fog nőni. 
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           Szőlő metszése          Rózsarügy

A  bokrokat,  amennyiben  sövényt  szeretnénk  nevelni  belőlük,  érdemes  a  tőhöz  minél  közelebb
metszeni, vigyázva, hogy itt se egyenes vágást ejtsünk, hisz az egyenesen vágott seb nehezebben gyógyul.
Minden olyan ágat is vágjunk le, amit feleslegesnek ítélünk, hadd koncentráljon a növény azokra, amiket mi is
szeretnénk megtartani. 

Virágoskertünk  díszei  ebben  a  hónapban  a  változatos  színekben  fellelhető  tulipán  (Tulipa),  az
egyszerű,  vagy  épp  összetett  virágú  nárcisz  (Narcissus)  és  a  hatalmas,  illatos  fejeket  bontogató  jácint
(Hyacinthus).  Ilyenkor  már  markánsan látszik  a  földből  lassan előbújó  árnyákliliom (Hosta),  a  sásliliom
(Hemerocallis) és a bazsarózsa (Peonia) fejei. Őket még ne bántsuk, szépen kinövik majd magukat, amikorra
kell.

A februárban elültetett zöldség magoknak erre az időre már szépen meg kellett indulniuk, de ha nem
tették, akkor sem kell  elkeseredni. A március elején a elvetett magok, földbe ültetésre ugyan olyan szép,
egészséges palántákká fognak cseperedni.  Érdemes őket tápanyag dús földbe, egymástól  2-5 centiméteres
távolságba ültetni, hogy legyen idejük fejlődni. A földjük mindig legyen nedves, de soha nem átitatott, hiszen
túl  sok  vízben  még  csírázás  előtt  könnyen  kirohadhatnak.  Ha  propagátort  állítunk  fel,  vagy  esetleg

fóliasátrunk  van,  fontos  oda  figyelni  a  megfelelő
szellőzésre. Ha a kinti hőmérséklet meghaladja a 10 fokot,
és  napsütéses  idő  van,  a  lezárt  fólia  alatt  könnyen
felmelegedhet az idő akár 25-30 fokig is, ami nem kedvez a
palánta  növekedésnek.  Amíg  csíráznak,  még  sötétben  is
elvannak, de amint kibújtak a földből,  a palántáknak sok
fényre van szükségük, de ez a fény lehetőség szerint ne a
tűző nap legyen. Amikor az első levelek között megjelennek
az újak,  ideje átültetni a palántákat. Ilyenkor már önálló
helyre van szükségük az egészséges növekedéshez, de erre
a célra tökéletesen megfelelő egy kimosott tejfölös pohár is.

Palánták
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A kertész barátja: A komposzt 

Vállalkozó  szelleműek,  akiknek  sok  zöldhulladékuk  halmozódik  fel,  megpróbálozhatnak  a
komposztálással. A komposzt lényege, hogy néhány éven beül, olyan termékeny, fekete színű földet kapjunk,

amibe  bátran  ültethetünk  bármit,  keverhetjük  trágyázás
céljából  már  meglévő  ágyásaink  földjébe.
A jó komposzt kulcsa a megfelelő rétegezés. Konyhai és kerti
hulladékot  egyaránt  lehet  hozzá  keverni,  a  megfelelő
rétegezéssel,  így egy réteg háztartási  szemét fölé egy réteg
kerti kerül. 

Fontos: A komposztban megtelepedett állatkák, földigiliszta,
vakondok, és mindenféle bogarak, hangyák békében hagyása.
Ők nagyon hasznosak számunkra, hiszen elfogyasztják, majd
kiürítik a komposzton található szerves hulladékot, így még
gazdagabbá,  és  mindemellett  lazábbá  teszik  azt.  Nem
kímélendő  a  drótféreg,  a  cserebogár  pajor,  és  egyéb  jól
felismerhető kártevők. 
Tilos: A  komposztba  gazt,  magokat,  és  bármilyen,  nem
növényi  háztartási  hulladékot  (csontokat,  húscafatokat)
önteni.  A  szerves,  növényi  hulladékból  lesz  a  legjobb  és
tápanyag-dúsabb komposzt ugyan, de senki sem akarja, hogy
a már egyszer kitépkedett gazokkal újra fel kelljen vennie a
harcot. A gaz rendkívül ellenálló, magjai egy kemény tél után
is képesek kihajtani a komposztból.
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Amennyiben kardvirágokat (Gladiolus) is szeretnénk, ahhoz bármelyik barkács- vagy kertészeti áruházban be
tudjuk szerezni a hagymákat. Amennyiben van felszedve hagyma tavalyról (a kardvirág hagymák felszedését
és tárolását lásd később), azokat is használhatjuk, csupán annyit kell tennünk, hogy akár az étkezési hagymát,
külső,  vékony  héjától  teljesen  megszabadítjuk,  hogy  segítsük  az  új  virágok  növekedését.  A  hagymáknak
tetszés szerint 2-3 centis lyukat fúrunk, majd a gyökeres (laposabb) részével lefelé az előre kiásott helyére
nyomjuk, és földdel betakarjuk. Az vöröshagymát hasonlóan kell elültetni, kicsit messzebb egymástól, hiszen
kell hely, hogy a gyökerük jó nagyra nőhessen, és fogyasztható legyen.

Jó kertészkedést kívánok nektek! 
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A Magyar k  ártya több, mint snapszer 
Írta és képek: Rebelheart

A magyar kártya nem tartozik a „tradicionális” jóslási eszközök közé, mégis a Közép-és Kelet-európai 
régióban egyáltalán nem furcsa jelenség a használata. De mit tudunk ezekről a lapokról és hogyan jutottunk el
odáig, hogy jóslásra használjuk őket? 

A másik nevén Tell kártyaként ismert pakli valamikor az 1789-es francia forradalom után, de még
valamivel az 1848-49-es szabadságharc előtt született. Készítője nem más volt, mint Schneider József, egy
pesti kártyafestő. Ezt az információt az egyik eredeti kártyára ráfestve egy angol magán gyűjtő tulajdonában
találták  meg.  A  kártyák Schiller  Tell  Vilmos  c.  drámájának  alakjait  ábrázolják,  aminek  az  oka  igen-igen
egyszerű:  Schneider  azért  használta  a  svájci  dráma  szereplőit  mintaként,  mert  ha  magyar  történelmi
személyiségeket, szabadságharcosokat festett volna, az akkori cenzúra egészen biztosan nem engedte volna
forgalomba  hozni  a  kártyákat.  Érdekesség  egyébként,  hogy  a  kártyákat  Svájcban  szinte  egyáltalán  nem
ismerik. 

A magyar kártyával olyan játékokat játszhatunk, mint
az ulti, a snapszer, és a színre szín, csak hogy párat
említsünk.   A  kártyapakli  32  lapból  áll,  jelölései  a
következők: VII,VIII, IX,X, alsó, felső, király (csikó) és
ász  (disznó).  A  magyar  tolvajnyelv  a  „disznózik”
kifejezést  arra  használta,  ha  valaki  folyton  nyert
kártyán  és  innen  származik  a  „malaca  van”
(szerencsés) kifejezés is a magyar nyelvben.  

Ezeknek a kártyáknak az egyszerűségükben rejlik a
varázsuk,  ezért  is  használják  sokan  a  cigány
kártyához  hasonló  módszerekkel.  Mivel  minden
internetes  forrás  más-más  jelentést  tulajdonít  a
lapoknak,  ezért  nagyon  nehéz  róluk  olyan
részletességgel  írni,  mint  például  a  Tarot  lapjairól,
amelyek önmagukban is egy történetet mesélnek el.

Ebben  a  cikkben  tehát  a  saját  családom által  ismert,  Szabadkai  részről  áthozott  jóslás  technikát  fogom
bővebben bemutatni. 

Nagymamám 1925-ös  születésű,  tőle  láttam először  ezt  a  fajta  jóslást  még  óvodás  koromban.  A
„mama jósolj nekem!” nem volt ritka kérés nálunk. Később tudtam meg azt, hogy nagymamám a második
világháború idején a Budapesten állomásozó katonáknak, lehettek akármilyen nemzetségűek, előszeretettel
jósolt némi aprópénz fejében, és a katonák mindig ugyanazt a kérdést tették fel: Viszont látják-e még otthon
hagyott kedvesüket, családjukat? A szüleim generációját átugrotta a jóslás iránti érdeklődés, de az unokáknál
elég hamar előjött. A kártyák „beszéltek” hozzám. Amíg más a Tarot-ból, kristálygömbből várta a válaszokat a
kérdésre, nekem mindig a magyar kártya mutatott „értelmezhető” választ. 

A kártyák használata igen egyszerű. Ha eldöntendő kérdésünk van, a kérdés tárgyát jelölő kártyára
(mindegy, hogy személy, vagy fogalom) húzunk 13 lapot. Ez a 13 lap fogja megvilágítani a kérdés hátterét és
szolgál egy igen vagy nemleges válasszal. 
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A kártyák jelentése a teljesség igénye nélkül: 
Tök VII: egy kisebb pénzösszeg, kis szerencse 
Tök VIII: szerelem 
Tök IX: Lelki bánat 
Tök X: Család, otthon 
Tök alsó: Szavak, kommunikáció 
Tök felső: „gesztenyés nő” azaz zöldes kékes szemű, világos barna hajú nő
Tök király: „gesztenyés férfi” azaz zöldes kékes szemű, világos barna hajú férfi 
Tök ász: Gyermek – másodlagos jelentése más kártyakapcsolatokkal: pletyka 
Szív VII: nagyobb pénzösszeg, nagy szerencse 
Szív VIII: Könnyek – másodlagos jelentése: buli, alkohol 
Szív IX: Valami hirtelen történés 
Szív X: barna nő (barna haj, barna szem) 
Szív alsó: Gond, Megoldandó probléma 
Szív Felső: Titok, amit nem tudunk 
Szív király: Barna férfi 
Szív ász: kék szemű, szőke hajú nő és/vagy szerető 
Makk VII: Otthon, a házban 
Makk VIII: útban, vagy út idegen országba
Makk IX: rossz hír, vita 
Makk X: változás 
Makk alsó: ügyvéd, rendőr, orvos 
Makk felső: Szőke férfi 
Makk király: Iskola / munkahely 
Makk ász: Halálos bánat, valaminek az egyértelmű sikertelensége 
Zöld VII: hamarosan 
Zöld VIII: Remény
Zöld IX: jó hírek, váratlan pozitív fordulat 
Zöld X: Szerencse, valaminek az egyértelmű sikere
Zöld alsó: idősebb nő (anya, nagymama vagy nőnemű főnök)  
Zöld felső: Festett hajú nő 
Zöld király: Idősebb férfi (apa, nagyapa vagy hímnemű főnök, felettes) 
Zöld ász: Lelki akadály 
Ha tehát a következő külföldi utamra vagyok kíváncsi, akkor a Makk VIII-ra fogok keverés után 13

kártyát húzni. Ha sikeres utam lesz, a 13 kihúzott kártya között lesz a zöld X.  Ha viszont a makk ász is
megjelenik,  nem  árt  óvatosnak  lenni  az  úton,  veszélyre  figyelmeztet  a  kártya.  Ugyanezen  az  analógián
elindulva, kérdezhetünk munkára (makk király) vagy konkrét személyre is. Ha a makk király a tök ász mellé
esik  mérlegelnünk  kell.  A  kérdezőtől  függ,  hogy  iskolás  korú  gyermeket,  avagy  rosszmájú  munkahelyi
pletykát jelöl a kártya. Ezeket a kártyakapcsolatokat ott helyben kell értelmeznünk, nincs rájuk univerzális
szabály.  

A  bonyolultabb  kirakásokat  csak  az  után  érdemes  elkezdeni,  hogy  az  ember  megismerkedett  a
kártyákkal és „megérti a nyelvüket”. Mint tudjuk, ez minden mágusnál személyes preferencia kérdése is, de a
gyakorlás is sokat segít abban, hogy minél pontosabban tudjuk értelmezni a kártyák nekünk szánt üzeneteit.
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A siker kártyája a kirakásban

A  magyar  kártya  összességében  egy  átlátható,  mégis  mélyebbre  hatoló  rendszer,  mely  teljes
háttérképet tud adni a kérdéses helyzetről. Ezért aki eddig csak szimpla játékként tekintett erre a 32 lapra, az
most lehetőséget kap arra, hogy meglássa a rendszert a „káoszban”, az egyáltalán nem jóslásra alkotott pakli
mögött. 

Jó gyakorlást kívánok mindenkinek! 

16



Árnyak - 2020 Beltane

Az onmjódó szertartásai I.
írta: Dia

Képek: Wikipedia Commons

Japánban  a  korszakok  nevei  eltérnek  attól,  amelyet  az  európai,  vagy  általános  világtörténeti
tanulmányaink során megismerhettünk. A hit, mely szerint a neveknek hatalmuk van, Japánban szintén az
Onmjódó tudományához kapcsolódott. Bár a mai korszak nevek a császárok uralkodásához kapcsolódnak, a
múltban többnyire a fővárosok, vagy hatalmi központokról kapták a nevüket.

A Heian-kor akkor kezdődött, mikor a buddhista szentélyek elszaporodtak a fővárosban, Narában. A
vallási  hatalom  idővel  megpróbált  beleszólni  a  kormányzásba  is,  így  azt  a  megoldást  találták,  hogy
elköltöztetik  a  fővárost.  Az  építkezést  784-ben  kezdődött  és  a  császár  tíz  éven  keresztül  egy  ideiglenes
palotában élt, melyből aztán 794-ben beköltözhetett új fővárosába, a mai Kiotóba. Mivel Kiotót akkoriban még
Heian-kjónak nevezték, így a korszak a Heian-kor elnevezést kapta. Ugyanakkor a Heian-kort is két felé lehet
bontani. Az első fele, nagyjából az ezred fordulóig tartott, a Szekkan Szeidzsik korszaka. A második fele pedig
az Insei korszak.

A szekkan szeidzsi megnevezéssel azokat az embereket illették, aki mind a kanpaku (főtanácsadó),
mind a szessó (régens) rangot megszerezték a kormányzatban. A Fudzsivara család virágzásának ideje volt,
melyben lányaikat beházasították a császári családba, ezáltal a trónörökösök saját családjukból kerültek ki. Ez
megteremtette számukra a lehetőséget, hogy magukhoz ragadják a hatalmat, így emelkedett fel Fudzsivara no
Micsinaga  is,  aki  nagyjából  ötven  éven  keresztül  tartotta  irányítása  alatt  az  országot.  Insei  korszak
megnevezése két szóból tevődik össze. Az „in” jelentése palota, a „sei” jelentése pedig politika. Azért nevezték
így, mert a Heian-kor második felében gyakran nem a császár, hanem a lemondott császár (dzsókó) birtokolta
az ország felett a valós hatalmat, saját palotájából kormányozva.

A Heian-kor folyamán az arisztokrata réteg kultúrája volt a meghatározó. A Tang- Kína felbomlásával
megszűntek  a  két  ország  közötti  követjárások,  Japán  elzárkózott  és  a  korábban  átvett  tudományok  és
művészetek „japánosításával” foglalkozott. Ebből a korszakból maradt ránk a terjedelmes Genji monogatari,
melynek szerzőjéről  (Muraszaki Sikibu,  a sikibu jelentése udvarhölgy) úgy tartják szintén egy Fudzsivara
család tagja lehetett. A kor jellemzői a kifinomult, művelt arisztokrata réteg, a virágzó művészetek és nem
utolsó sorban a jóslás és okkultizmus iránti érdeklődés növekedése, amely zöld utat engedett az onmjódó
eszméinek terjedésére is.

17



Árnyak - 2020 Beltane

Onmjódzsi

Az onmjódó tudományainak gyakorlóit onmjódzsiknak nevezzük („A jin
és jang emberei”). Úgy tartották vannak emberek, akik képesek látni a
„láthatatlan világ” teremtményeit is,  így természetesen nekik is kellett
megküzdeniük  azokkal.  Ezek  az  emberek  pedig  nem  mások,  mint  az
onmjódzsik voltak.

Mint a korábbi cikkemben említettem, főleg tisztviselők voltak, akik a
7.  század  második  felétől  saját  hivatallal  rendelkeztek  a  meglévő
kormányzatban.  Eleinte  inkább  csak  jóslással  foglalkoztak,  azonban  a
Heian-korban mind a hivatal, mind a onmjódó, mind az onmjódzsik nagy
változáson  mentek  keresztül.  Az  Onmjó  hivatalában  tanuló  diákoknak
négy  fő  kínai  műből  kellett  tanulniuk,  ezek  japán  címei:  Súeki  (A
változások  könyve,  több  magyar  fordítása  is  megjelent),  Sinszen
onmjóso, Kótei kinki és Gogjó Taigi. Ezekből a művekből tanulták meg az

onmjódó eszméit, valamint ezekből sajátíthatták el az alapvető technikákat. A Heian-korban azonban, ezeket
a  technikákat  új  szintre  emelték,  valamint  a  felsorolt  könyvek  alapján  új  szertartásokat  és  rituálékat
dolgoztak ki, melyek kizárólag Japánban léteztek.

A Heian-korban nem csak a technikák és rituálék fejlődése megfigyelhető. A japánokra jellemzően az
onmjódó is családi mesterséggé vált, így kiemelkedtek azok a családok is, melyekben a tisztségek és tudás
apáról fiúra szállt. Maguk az onmjódzsik is elkezdtek könyveket írni, melyeket saját családi könyvtárukban
őriztek,  hogy  ne  kerüljön  illetéktelen  kezekbe  tudásuk,  valamint  megtartsák  a  hivatalon  belüli  monopol
helyzetüket is. A négy leghíresebb család a Nakatomi, Urabe, Kamo és Abe családok voltak. Az Abe család
később  megváltoztatta  a  nevét  Cucsimikadóra.  A  Meidzsi  restauráció  óta  sintó  szentélyt  vezetnek.

Rituálék

Tisztító szertartásokat már a Nara-korban is végeztek, a katasztrófák megelőzése miatt, azonban a Heian-
kortól az udvari nemesség új és változatos igényeihez alkalmazkodva kibővítették a szertartások listáját. Az
istenek melyekhez a szertartásaik során imádkoztak többnyire az öt fázis és az asztrológiai jelek, csillagképek
antropomorf megnyilvánulásai voltak. A szertartások során megszólították a sintó kamikat, a buddhákat és
bódhiszattvákat, de előfordult, hogy a japán vagy kínai néphiedelem alakjait hívták segítségül.

Mivel nem rendelkeztek saját templommal vagy szentéllyel, a szertartásokat általában a szabad ég
alatt  mutatták be,  illetve az onmjódzsi,  vagy a szertartást  kérvényező személy saját  otthonában.  Sokszor
gyakorlataikat  a  sötét  elemekkel  hozták  összefüggésbe,  mivel  a  szertartások  többségére  napnyugta  után
került  sor.  A  nappal  végzett  szertartások  száma  csekély,  általában  a  pusztító  erők  lenyugtatására  vagy
járványok megállítására szolgáltak. A nappali szertartások nagy népszerűségnek örvendtek a nép körében,
talán mert fesztiválok keretében díszes parádét tartottak.

Az  alábbiakban  a  teljesség  igénye  nélkül  bemutatok  néhány  szertartást,  melyeket  meghatározott
időpontokban rendszeresen végeztek el és melyekről az arisztokraták személyes naplóiban olvashatunk, mint
például Fudzsivara no Micsinaga naplójában (Midókanpakuki), valamint a 927-ben megszerkesztett Engisiki
című könyv 16. kötetében, amely 1985-ben Felicia G. Bock fordításában angol nyelven is megjelent.
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Cuina

A mai Szecubun elődje, amelyre minden év utolsó napján került sor.
A  szertartás  célja,  hogy  kiűzzék  az  országból  a  démonokat  és
elszórják  a  négy  égtáj  irányába.  Az  Engisiki  alapján  a  szertartás
levezetése teljes mértékben az Onmjórjó hatáskörébe tartozott. Egy
rituális  imádsággal  kezdődött  (szaimon),  amelyet  egy  onmjódzsi
énekelt. A szertartás során egy eperfa íjat használva a „láthatatlan
világ  teremtményeit  láthatatlan  nyíllal”  lőtték  meg,  illetve
barackfaággal üldözték el a démonokat.

Szangen szai

A taoista sanyuan zhai japán megfelelője, mely során a szangen istenségekhez (Toanguan, Diguan, Shuiguan)
imádkoztak a három szangen napon: minden év első, hetedik és tizedik hónapjának tizenötödik napján.

Daigenszuihó

A Heian-korban létrehozott szertartás, melynek célja, hogy megvédje az országot a fegyveres lázongásoktól,
felkelésektől.  A  császári  udvar  számára fontos szertartásnak számított,  ezért  minden év első hónapjának
második hetében megrendezésre került.

Honmjó szai

A  Honmjó  szai  egy  személyes  szertartás  volt,  a  honmjó  jelentése  „valódi  sors”  és  a  taoista
terminológiából származik. Még Kínában beleolvadt a buddhizmusba és a Tang-Kína felbomlása előtt érkezett
meg  Japánba.  Úgy  tartották,  az  emberek  és  az  égitestek  kölcsönhatásban  vannak  egymással,  ezáltal  a
személyes égitest a személyes sorsot jelöli. Hogy mely személyhez mely csillag tartozik, azt a Zokuso hiho
című  mű  alapján  döntötték  el.  Eredetileg  öt  csillagot  tartalmazott  (Mars,  Merkúr,  Jupiter,  Vénusz  és
Szaturnusz), azonban a 10. század elején ezeket lecserélték a Nagy Göncöl csillagjaira. Évente hatszor kellett
elvégezni a szertartást, mely során mindenki a saját honmjó csillagjához imádkozott.
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Scire és a Fenevad
avagy összefér-e a Thelema és a Wicca?

Írta: Saddie LaMort
Képek: Yliaster Daleth

Fotó: geraldgardner.com

Aki az Interneten hosszasabban keres, találkozni fog olyan kijelentésekkel, hogy Gardner mindent
Crowleytól lopott, hogy Crowley írta az Árnyak könyvét, illetve, hogy a Wicca csak a Thelema egy ultralight
verziója. Ezen cikk célja feltárni, mi is az igazság. 

Azoknak, akik nem ismerik a fentebbi neveket 

Gerald Gardner a modern Wicca atyja. Ceylonon, Borneón és Malajziában a bennszülöttektől tanult;
Szabadkőműves mester lett, majd nyugdíjba vonulta után visszaköltözött Angliába, ahol rengeteg különböző
irányzatot  tanulmányozott.  Ezek  közt  részt  vett  egy,  a  Murrey,  Graves,  és  mások  által  megálmodott
"boszorkánykultuszt" "újraélesztő" csoportban is, ez volt a New Forest nudista klub. Ezen ismeretei alapján
alkotta meg a Wicca vallását. 
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Aleister Crowleyról sokan tudni vélik, hogy sátánista feketemágus volt, aki gyerekeket gyilkolt. Ezek
egyike  sem igaz.  Crowley  a  Thelema nevű  filozófiai  /  mágikus  /  vallási  irányzat  alapítója,  akinek  1904
áprilisában  egy  Aiwass  nevű  lény  állítólag  lediktálta  a  Törvény  könyvét,  mely  a  Thelema  legfőbb  szent
könyve. Crowley életét a mágiának szentelte. Többszáz könyvet írt, mágikus rendszerében minden mindennel
összefügg, s ezt tükrözi az általa készített Tarot pakli is. Ő alapította az AA nevű mágikus rendet, s 1920-
ban átvette az Ordo Templi Orientis rend vezetését is. 

A közismert tények 
Gardner és Crowley találkoztak. 
Gardner és Crowley leveleztek. 
Gardner egyik főpapnője, Doreen Valiente egy Aidan Kelly nevű embernek odaadott néhány noteszt. Ezekről
Kelly azt állította, hogy a Gardneriánus árnyak könyve különböző verziói. A, B és C textnek nevezte el őket.
Ezen szövegekben,  főleg az A textben,  rengeteg áthallás,  utalás,  és szó szerinti  átvétel  található Crowley
írásaiból. 

A pletykák
Gardner fizetett Crowleynak, hogy megírja az Árnyak könyvét. 
Crowley tulajdonképp tollba mondta Gardnernek a rituálékat, a technikákat, és az egész Árnyak könyvét. 
Crowley és Gardner levélben egyeztettek, és csomagként érkezett az Árnyak könyve
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A valóság
Kevesen tudják, de Gardner hagyatékában fennmaradtak Crowley levelei - mind a nyolc. Ezek jelenleg

a Ripley's Believe It Or Not múzeum tulajdonában vannak. Mivel a levelek egyik fő értéke azok tartalmának
tikosságában  rejlik,  hosszú  egyezkedés  után  egy  embert  engedtek  csak  megnézni,  de  csak  jegyzeteket
készíthetett, nem másolhatta le őket. A nyolc levél jegyzeteiből csak kettőhöz (az 1947 június 10-i és 21-i
datálásúhoz)  sikerült  hozzájutnunk,  de  egyik  sem  Gardner  rendszeréről  szólt.  A  stílusból  elég  biztosra
vehetjük, hogy a másik hat sem tárgyalja érdemben ezt a témát. 
Gardner  és  Crowley  összesen négyszer  találkoztak,  Arnold  Crowther  mutatta  be  őket  egymásnak.  Amire
bizonyíték van ezen alkalmakról: 
Crowley  aláírta  és  lepecsételte  Gardnernek  az  Ordo Templi  Orientis  engedélyét,  mellyel  Tábort  (a  rend
legkisebb egységét) hozhat létre. 
Gardner be lett avatva a Minervaltól (0°) Prince of Jerusalem fokig (ez a IV° egy kiegészítése, az engedélyen
ez a fok szerepel), a további alkalmakkor egészen VII°-ig jutott. 

Történelem
Gardner a szépen megírt engedélyt évekig mutogatta múzeuma falán. Crowleytól vett könyveit nagy

becsben tartotta. Crowleytól úgy tudta, hogy az Ordo Templi Orientisnek Angliában rajta kívül csak egy 90
éves nő a  tagja  (ezen állítás  legalább is  kétséges,  de cikkünk terjedelme nem engedi,  hogy mélységében
bemutassuk a helyzetet). Gardner igyekezett engedélyéhez híven egy Tábort szervezni, de ez nem sikerült.
Közben Crowley elhunyt, s így Gardner maradt az OTO angliai vezetője 1951-ig. A lelkesebb Wicca-kutatók
azonnal felismerik ezt az évszámot, hiszen ekkor törölték el az 1735-ben hozott utolsó boszorkánytörvényt
(amit köztudomásúan a hamis médiumok elleni törvény váltott fel). Gardner az OTO feltámasztására nem sok
esélyt látott ekkor már, viszont Wicca csoportja nagy népszerűségnek kezdett örvendeni. 
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Az Árnyak könyve

A Kelley által említett szövegeket valóban Gardner írta, illetve válogatta össze - Crowleytól, Rudyard
Kiplingtől, Charles G Leland gyűjtéseiből, és még ezer más helyről. Ő maga nem volt túl jó író, verselésben
mégannyira  sem  jeleskedett,  így  noteszébe  feljegyzett,  összeválogatott  olyan  szövegeket,  melyek
megtetszettek neki. 

Ironikus módon Crowley hatására pont azon szöveget szokták felhozni, mely a legjobb bizonyíték
arra, hogy Gardner teljesen spirituális és szövegkörnyezetéből kiragadva használta az irodalmi alkotásokat:
az  Istennő  szavainak  legkörábbi  ismert  változatát,  mely  Leviter  Veslis,  illetve  Leviter  Vestris  (hibás
latinsággal  a  Fátyol  felemelése)  címet  viseli.  Ebben  egy  az  egyben  a  Gnosztikus  Misében  is  elhangzó
szövegrészek lettek átvéve a Liber AL vel Legisből, azaz a Törvény könyvéből. Mint említettem, ez a Thelema
legfőbb szent könyve. Mi bizonyíthatja hát jobban, hogy Geraldot csak a szép szavak ihlették meg, s nem
Crowley hozta össze a rítus szövegét, mint hogy Hadit, az Isten szövegrészét adja a Csillagistennő szájába?

Konzekvenciák
Mindent  összevetve  mit  lehet  hát  elmondani  a  Thelema  és  Wicca  összeférhetőségéről?  

A Thelema legfőbb tanítása két mondatban összefoglalható: "Tégy amit akarsz légyen a Törvény egésze." AL
I:40 "Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt." AL I:57. Crowley számára az Akarat a felsőbb énünkkel
kapcsolódik össze; tulajdonképp azon dolgot jelenti, amire születtünk. A Thelema filozófiája egyszerűen arról
szól, hogy keressük meg, mi az a dolog, melyről lelkünk legmélyén tudjuk, hogy életünk értelme, s ezt tegyük
teljes szívvel, odaadással. A Wicca egy testvériség, melynek lényege a mágikus család gyakorlatában rejlik -
isteneink kiléte, az ünnepeink és azok megtartása, a rítusaink, a mágikus gyakorlatunk az, amit az avatottak
megtanulnak. Semmilyen módon nem ütközik egymással a két irányzat, és nagyon harmonikusan működnek
együtt. 
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Az egyiptomi Holtak Könyve
- Bevezetés -

Írta: Merityinepu
Képek: Wikimedia, Google Képek

Talán nincs még egy olyan komplex és sokrétű túlvilágkép, mint az ókori egyiptomiak Duatja (1). Egy
paradicsomi  táj,  mely  türkizkőből  és  sárga  ásványból  épült,  és  sokkapus  ércfal  veszi  körül.  A  békesség
uralkodik,  nincs  viszály  és  nincsenek  kártékony  állatok  sem.  A  lelkek  fehér  ünnepi  ruhában  végzi
tevékenységeit az Aranykor uralkodója, a Nap (2) mellett. Aki csak itt van, az örökkévalóság kenyerén és
sörén él. Mindenki el akart jutni erre a földre halála után, ám ez nem volt egyszerű feladat.

A Holtak Könyvének egyes fejezeti az egyiptomiak tudatalattijából feltörő legszörnyűbb félelmeket
ecseteli, amelyek akadályozói lehetnek a Másvilágra való bejutásnak. E nép szinte egész életében a Túlvilágba
való menetelre készült, és a legnagyobb megpróbáltatásra, ami valaha érhette őket: a szív mérése Wesir (3)
csarnokában.  Bizonyára  felvetül  a  kérdés:  mi  is  volt  pontosan  ez  a  próba?  Miért  volt  ez  fontos  az
egyiptomiaknak? És mi az a Holtak Könyve? Cikksorozatom prológusában e három kérdésre adok röviden
választ.

Rengeteg sírfelirat, sírkép és papirusztekercs
regél  a  Túlvilágról  és  az  odajutás  menetéről.
Érdekesség,  hogy  a  kezdeti,  óbirodalmi  (I.  e.
2635-2155) piramisszövegek még egy olyan utat
írnak  le,  mely  a  bárkákon  való  égbemenetelt
jelentette, s ennek legfőbb oka Ré, a Napisten.
Úgy tartották, Ő volt az, aki egyszer régen, az
Aranykor  idején  a  Földön  uralkodott,  majd  e
korszak  végén  az  égbe  ment.  Az  egyiptomiak
kezdetben igyekeztek így csatlakozni Hozzá, s ez
az, amit az egyiptológusok nem csak asztrális,
de szoláris túlvilágképként is definiálnak. Ezen
másvilágkép  azonban  nem  tartott  örökké,
ugyanis  kezdetét  vette  az  Ozirisz-vallás
térhódítása,  amelynek  egyik  példája  a  251-es

számot viselő piramisszöveg története: Nut istennő felszólítja a királyt, hogy tekintse le Oziriszre, aki a lelkek
felett uralkodik. A király azonban megtagadta ezt, maradva még a szoláris-égi hitnél.

Az  Első  Átmeneti  Kortól  (I.  e.  2155-2040)  azonban Ozirisz  lesz  véglegesen a  túlvilág  ura,  s  a  Duat  szó,
melynek hieroglifája  egy körben leírt  csillag,  új  értelmet  kap – többé nem a ragyogó égboltot  jelentette,
hanem a félelmet keltő mélységet. Az egyiptomiak azonban finomítottak kicsit  ezen a képen, hiszen nem
akarták Rét teljesen kizárni túlvilághitükből. Ozirisz országa is mennyei táj képét öltötte magára, amin Ré
napbárkája akkor hajózik át, mikor a Földön sötét van és éjszaka honol.
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Azonban,  ahogy az  égbe is,  úgy az  új  alvilágba is  nehéz  volt  bejutni.  A  halott  lelkét,  miután Ré
átszállította őt hajóján, Hathor (4) istennő fogadja tehén alakjában a Duat bejáratában. A kilenc kapu előtt
felfegyverzett démonalakok felügyelik a rendet, s hosszú, bonyolult nevüket a halottnak illik ismerni. Miután
átjut ezen akadályon az elhunyt, a Kettős Igazság csarnokába kerül, ahol Ozirisz a legfőbb bíró, de további
negyvenkét  démon segíti  munkáját.  Jelen vannak még Aset  és  Nebethet,  Djehuti  és  Yinepu (5).  A terem
közepén egy  mérleg  áll,  melynek  egyik  serpenyőjébe  a  halott  szívét  helyezik,  a  másikba  pedig  Ma'at(6)
strucctollát,  vagy  az  istennő  kicsinyített  mását.  Ez  volt  a  halott  számára  a  legfontosabb  próbatétel:  ha
vallomást tesz életéről, mely tiszta volt és bűnöktől mentes, a szív egyensúlyban marad a tollal és belépést
nyerhet Ozirisz országába, az örökéletbe. „Igazhangú” viszont csak az lehet, aki valóban igazat beszél: ha
hamisan tanúskodik, megjelenik Ammit (7), aki felfalja a csalfa szívet, ezzel örök kárhozatalra és pusztulásra
ítélve a lelket. Ezért volt fontos a szív próbája: ha nehezebb volt, mint az istennő tolla, akkor semmiképp sem
érhették el azt a csodás környezetet, amit fentebbi soraimban ecseteltem. Ugyanakkor az egyiptomiak úgy
érezték, hogy az ember nem cselekedhet egész életében csak jót, így megtalálták annak módját, hogy a szív ne
vallhasson a lélek ellen: egy szkarabeusz bogárra vésett varázsszöveget helyeztek temetésekor a holt szíve
felé, ezzel biztosítva a túlvilági életet.

A szkarabeuszon kívül rengeteg más módja volt még annak, hogy a halott számára biztossá tegyék az
örökéletet. A koporsók belsejére, külsejére, illetve a sír falaira vésett szövegek mind erről árulkodnak, nem
beszélve az emberáldozatokat felváltó usébti-szobrocskákról(8) és az áldozati imákkal ellátott sztélékről (9),
amiket a sírok bejárataihoz emeltek. Ezt a sok-sok fontos szöveget és teendőt mind a Holtak Könyve őrizte. Ez
ugyanis  azon  temetési  szövegek,  himnuszok,  mágikus  formulák  és  nevek,  litániák  és  ráolvasások
gyűjteménye,  melyek  a  Duatba  való  biztos  bejutás  kulcsai.  Érdekesség,  hogy  teljesen  összeszedett  és
rendszerezett  formában  csupán  az  Új-Birodalomtól  (I.  e.  1552-1070)  kezdve  használták.  Ennek  egyik
legszebben fennmaradt tárgyi és egyben írásos emléke az Ani (10) papirusz, melyet 1888-ban fedezett fel Sir
E. A. Wallis Budge brit egyiptológus. A lelet mai napig a British Museumban tekinthető meg, Sir Wallis Budge
fordítása számos kiadásban megjelent azóta.

Ezen  fordítás  magyarra  való  átültetése  lenne
cikksorozatom egyik célja. Szeretném, ha ezt a rendkívül
érdekes  és  misztikus  temetkezési  szöveggyűjteményt
többen is megismernék, közelebb kerülve az egyiptomiak
világszemléletének jobb megértéséhez.  Az  angol  szöveget
azonban nem egyszerű értelmezni,  különösen annak,  aki
esetleg  nem  jártas  az  egyiptomi  mitológiában,  nem  érti
annak  sajátos  kifejezéseit.  Mindezek  megértésében
szeretném segíteni kedves Olvasómat.

A  himnuszok  és  fejezetek  fordításai  mellett
mellékszálakként jelennek majd meg kisebb értekezéseim a

Könyvben szereplő istenalakokról és más fontos témákról is.
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***

(1) Az egyiptomi túlvilág neve (dw t/ȝ dw t)ꜣ
(2) Ré, a napisten, kinek sólyom feje van és a napkorongot viseli az Ureusz-kígyóval
(3) Ozirisz egyiptomi neve
(4) Az  egyiptomiak  egyik  legmeghatározóbb  istennője,  aki  rengetegféle  szerepben  jelenik  meg
mitológiájukban.  Ismerik,  mint  égistennőt  (Hóruszhoz  kapcsolódóan),  mint  szoláris  istennőt  (Ré Szeme),
mint a zene, a tánc és öröm istennőjét, valamint szorosan kapcsolódik a szexualitáshoz, a szépséghez és a
szerelemhez is. Kevésbé ismert az anyasághoz és a királynői szerephez való kötődése (ezt a szerepet inkább
Ízisz látja el jobban), valamint a külföldi országok és azok értékeinek patrónusaként, és mint túlvilági istennő
sem  annyira  ismert,  legalábbis  a  modern  ember  számára.  Általában  emberként  ábrázolják,  szarvakkal
ékesítve fejét, de előfordul tehénfejű vagy teljesen tehén alakban is.
(5) Aset  /  Iset =  Ízisz  istennő  egyiptomi  neve.  Ozirisz  testvérfelesége,  Hórusz  anyja.  Ismert,  mint
anyaistennő, valamint a varázslás, a termékenység, a szél és víz, a tengerhajózás istennője, a nőiesség és a
hűség szimbóluma.
Nebethet / Nebthet = Nephthüsz istennő egyiptomi neve. Ozirisz és Ízisz testvére, Széth isten felesége, egyes
források  szerint  Anubisz  anyja.  Női  alakban ábrázolják,  fején  az  „uralom” és  „ház”  jelentésű  hieroglifák
kombinációjával.  Sokoldalú istennő:  hozzá köthetőek a gyász,  az éjszaka,  a folyók,  a gyermekszületés,  az
anyák, a holtak, a védelem, az otthon, a koporsók és a temetések is, valamint a levegő elem.
Djehuti =  Thoth  isten  egyiptomi  neve.  Általában  íbiszfejű  emberként  ábrázolják,  vagy  páviánként.  Női
megfelelője Seshat istennő, felesége Ma'at. A bölcsesség, a tudományok, az írás és ez által a hieroglifák, a
művészetek, a mágia és az ítélet istene.
Yinepu / Anpu / Inpu = Anubisz isten egyiptomi neve. Egyes források szerint Nephthüsz és Széth, mások
szerint Nephthüsz és Ozirisz fia. Sakálfejű férfiként vagy teljes sakál alakban ábrázolják. A nekropoliszok
védelmezője;  a  balzsamozás,  a  mumifikálás,  a  halál,  a  sírok  és  a  túlvilág  istene.  Női  megfelelője  Anput,
gyermeke Kebechet kobraistennő.
(6) Az igazság, a rend és az egyensúly istennője.
(7) Krokodilfejű,  oroszlán felsőtestű és  víziló  alsótestű,  démoni lény.  Más variációk  szerint  krokodilfejű,
oroszlánsörényes, leopárd felsőtestű és víziló alsótestű szörny.
(8) Emberformájú szobrocskák, amik gyakorlatilag az elhunyt képmásaiként szolgáltak. Feladatuk az volt,
hogy a túlvilágon minden olyan munkát kötelességgel végezzenek el,  amit egyébként a halottnak kellene.
Kezdetben szolgák feláldozásával szerették volna ezt elérni, akiket a halottal együtt temettek el, de az Első
Átmeneti Korban ezt beszüntették.
(9) A kimondott szónak rendkívül erőt tulajdonítottak az ókori egyiptomiak. A sírok elé állított sztéléket
szövegeit minden egyes alkalommal fel kellett annak olvasnia, aki elhaladt a sír előtt, ezzel biztosítva a halott
számára, hogy bőséges, jó élete legyen a Duatban.
(10)  Ani  egy,  az  Új-Birodalom idején  élt  thébai  írnok.  Híressé  vált  papiruszának keletkezését  I.  e.  1250
körülire datálják, mely temetéséhez íródott. A papirusz 67 cm hosszú és 42 cm széles. A hieroglifákat tintával,
kézzel írták, valamint számos gyönyörű ábrázolás is szerepel rajta Ani túlvilági útjáról. 
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Az Ani papirusz

Himnusz Réhez, a Napistenhez
[XV. Fejezet]

I. jelenet
Írta: Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge

Fordította: Merityinepu

Himnusz Ré dicsőítésére, mikor Ő felkel a Mennyek keleti oldalán:
Íme, az Ozirisz-Ani (1), ki minden istenek szent felajánlásainak jegyzője, mondá:
Hódolat Néked, ó Te, aki Heperként(2) jöttél, Heper az istenek teremtője.
Trónusodon ülsz, felemelkedsz az égen, megvilágítva anyád; az istenek királyaként ülsz trónodon.
Az anyád, Nut(3), kinyújtja karjait és hódolatot mutat be Néked.
Manu birtoka(4) elégedettséggel fogad Téged.
Ma'at istennő átölel Téged a nap két szakaszán (5).
Adjon hát Ré dicsőséget, és hatalmat, és igaz-beszédet (6), és az élő lélek megjelenését, így feltekinthet a Két
Horizont Hóruszára (7), a jegyző Ozirisz-Ani Kájára (8), aki igazat mond Ozirisz előtt.
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Az Ani papirusz első jelenete, melyen Ani és felesége áldozatot mutatnak be.
(Kép: Google Képek)
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És ki mondá:
Üdvözlégyen, ó Ti istenei a Lélek Házának, kik egyensúlyban mérik a Mennyt és a
Földet, és kik égi ételt adtok a holtaknak.
Üdvözlégyen Tatun (9), az Egyetlen, Te a halandók és a déli és északi, a nyugati és
keleti  istenek kísérőinek teremtője.  Tulajdoníts  dicsőítést  Rének (10),  a  Mennyek
urának, a Királynak – Élet, Erő és Egészség [Néki] (11)  –, az istenek teremtőjének.
Adj köszönetet Néki jótékony formájában, ami az Atet Hajón trónol (12); Mennyei
lények dicsőítenek Téged, földi lények dicsőítenek Téged.
Thoth és Ma'at istennő jelölik ki pályád Néked napról napra és minden nap.
Ellenséged, a Kígyó (13), átadatott a tűznek.
A Kígyó-démon Sebau (14) hanyatt-homlok elbukott, mellső lábai láncokban, hátsó
lábait elvitte tőle Ré.
A Lázadás Gyermekei (15) nem kelnek fel többé.
Az Ősi Háza (16) fesztivált tart, és azok hangjai, akik vidámságot keltenek a Nagy
Szentélyben (17).
Az istenek örvendeznek,  mikor meglátják a megkoronázott  Rét trónján,  és  mikor
sugarai elárasztják a világot fényével.
E szent istenség fenségessége elindul útján, és addig megy előre, amíg el nem éri
Manu földjét; a Föld fényesség lészen minden nap születésekor; s Ő folytatja addig,

amíg el nem éri a helyet, ahol tegnap volt.
Ó, légy békében vélem!
Engedj feltekintenem gyönyörűségeidre!
Engedj a Föld fölé utaznom!
Engedj lesújtanom a Szamárra! (18)
Engedd kettéhasítanom a Kígyó-démon Sebau-t!
Engedd elpusztítanom Apepet ereje teljének pillanatában!
Hadd láthassam meg az Abtu Halat a maga idején, és az Ant Halat az Ant Hajóval, ahogy kormányozza taván!
(19)
Hadd láthassam Hóruszt, mikor a kormánylapátnál posztban áll Thoth-tal és Ma'at istennővel oldalán!
Hadd tartsam a Seqtet Hajó vontatókötelét, és a kötelet a Matet Hajó tatján! (20)
Hadd adhasson Ré engedélyt nékem, hogy láthassam a Korongot és az Aah-t csalhatatlanul, minden nap! (21)
Hadd járhasson-kelhessen ide-oda Ba-lelkem (22) és akárhová, ahova tetszik néki!
Nevem szólíttasson, felírva találtassék a táblán, mely jegyzi azok nevét, kik felajánlásokat kapnak!
Nékem adassanak a síri felajánlások étkeiből Ozirisz jelenlétében, és azoknak, akik Hórusz követői! (23)
Legyen számomra is hely előkészítve a Napbárkán a napon, mikor az isten kihajózik!
Hadd részesülhessek Ozirisz jelenlétében az Igaz-beszéd Földjén (24) – Ozirisz-Ani Kája.
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Ré isten neve hieroglifákkal
(Kép: Merityinepu)

 Ré, a Napisten
(Kép: Wikipedia)
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(1) Az elhunytat gyakran azonosították Ozirisszel a feltámadás reményében (Ozirisz-mítosz).

(2) A szkarabeuszfejű istenség, aki önmagát teremtette, valamint az isteneket és a világot.

(3) Az ég istennője.

(4) A Nyugat, ahol Ré minden este alábukik a horizonton.

(5) Reggel és este.

(6)  Az  Ozirisz-mítosz  szerint  Széth  számos  alkalommal  igyekezett  Ozirisz  jóhírét  rontani  mindenféle
hazugságokkal,  hogy Ozirisz lelke elkárhozhasson.  Az Ítélet Csarnokában végül meghallgattatott  és Thoth
által  igazmondónak  tituláltatott,  ezért  fontos,  hogy  a  halott,  mikor  lelke  ugyanezen  csarnokba  érkezik,
mindenképp az igazat beszélje el életéről.

(7)  Heru-khuti.  A  Nap  útjának  legkeletibb  és  legnyugatibb  pontjainak,  azaz  Bakhet  és  Manu  régióinak
Hórusza. A déli Nap istenére „Ra Heru-khuti”-ként, a lemenőre „Temu Heru-khuti”-ként is hivatkoznak.

(8) A Ka egy olyan spirituális vagy absztrakt egyéniség,  ami akkor jön létre,  mikor a hozzá tartozó test
megszületik. Teljesen független a fizikai testtől, de benne él és felügyeli, irányítja mozdulatait. Mikor a test
meghal, a Ka nem – a sírban még meg is látogathatja a testet, ha úgy kívánja. Szokás volt egy kis szobrot is
állítani a Ka-nak, amiben „lakhatott”. A halottnak tett felajánlásokból él, de ha nem kap a halott semmit,
akkor a sivatagban keres élelmet. Ha ott sem talál, éhen hal.

(9) Taten, Tathenen vagy Tenen néven is ismert, ősi földisten, akit a héliopoliszi papok Gébbel, Nut égistennő
férjével azonosítottak. Az istenek és emberek teremtésében Ptah istennel azonosítják, aki állítólag a Napot és
a Holdat teremtette.

(10) A IV. dinasztia idején Ré minden isten felett állóvá emelkedett, és minden uralkodót automatikusan az Ő
fiának jegyeztek fel.
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(11) Mivel a legenda szerint egyszer Ré is uralkodott az emberek között, Őt is megilleti a királyok neve után
elhangzó „Ankh, Wedja, Seneb” jókívánság.

(12) A napbárka, amivel Ré utazik az égen.

(13) Apep v. Apóphisz, a káosz és sötétség egy teremtménye, aki minden éjjel megkísérli elnyelni a Napot,
mikor az hajnalban felkelni készül a horizonton.

(14) Ré isten egyik ellensége, akit gyakorta krokodil formájában szoktak ábrázolni.

(15) Démonok, ártó szellemek, akik Széth és Sebau szolgálata alatt igyekszenek ártani a Napistennek.

(16) Egy héliopoliszi Ré-templom neve, ahol az istent Temuként tisztelték.

(17) Számos város fő Ré-szentélyének neve, pl. Héliopoliszban és Thébában.

(18)  Az  eredeti  szöveget  valószínűleg  a  következőre  kellene  javítani:  „Engedj  lesújtanom  a  Szamár
felfalójára!”,  utalva  ezzel  Apepre,  aki  elnyelni  készül  a  Napot.  Ennek  oka,  hogy  a  szamár  jól  ismert
szimbóluma a Napistennek (nemző ereje miatt) és az Ass (a házi szamár őse) volt az egyik elnevezése is az
istenségnek. Nehezen elképzelhető csupán, hogy Széth-ről lenne szó ebben a kontextusban. – Sir Wallis Budge
megjegyzése

(19) Mitológiai hallények, akik Ré hajója előtt úsznak közvetlenül, és jelzik, hogy ha veszély közeleg.

(20) A Seqtet hajón pihen meg Ré a nap későbbi szakaszában. A Matet hajó egyenlő az Atettel.

(21) A Napkorongot és a Holdat.

(22) A Ba-lélek lakozott a Ka-ban.

(23) Kezdetben Hórusz, az istenkirály kísérőit jelentette a predinasztikus időkben, mikor az istenség a Földön
uralkodott, majd Hórusz Négy Fiaként jelenítették meg őket (Imsety, Hapy, Duamutef és Qebehsenuef ).

(24) Ozirisz országa. A halott abban reménykedik, hogy mikor Thébában a lelke felszáll a hajóra, akkor az
isten oltalma alatt épségben és időben jut el Abüdoszba, amely közelében található ez az ország és az Áldottak
Szigetei.
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