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Divináció, mágia és vallási tetoválások Boszniában
Írta: Jean-Claude Montbarrey  megjelent a „Sciences voyages” 1937. júniusi számában (No.24)

Fordította: Sophie LaMort

Bihács  tartomány  és  az  Una-völgy  Bosznia  legfestőibb  helyei  közé  tartoznak,  és  gazdagok  a
hagyományos bosnyák szokásokban is. Bosznia maga Jugoszlávia egyik legérdekesebb régiója. [Amikor a cikk
íródott Jugoszlávia még létezett. A ford.] Bihács egy 8000-9000 lakosú kisváros a Vrbas bánságban, közel
Horvátországhoz.  Az  Una a  Száva folyó egyik fő mellékfolyója,  amely nagyjából  délről  északra folyik,  és
stratégiai jelentőséggel bír Bosznia számára. 

Béla magyar király erődítményt épített itt a 13. században. A 16. és 17. században a várost megszállták
a törökök – harcok dúltak a 18. századig. 

Feltűnő dolog Bihács utcáin sétálva, hogy sok nő csuklóját és alkarját poroszkék tintával tetoválják.
Ennek a régiónak a falvaiban,  mint  másutt  gyakorlatilag egész Bosznia-Hercegovinában,  még jelentősebb
ezeknek a tetoválásoknak az aránya. Minden bizonyos kor feletti nőt – és sok fiatal nőt – ezekkel az állandó,
tapinthatatlan szép ékszerekkel díszítenek. 

Néha az egész kezet fényes kör díszíti közepén kereszttel, máskor az illető hölgynek fel kell tűrnie az
egyik  ruhaujját,  hogy  egyenletes,  kifinomult  és  harmonikus  geometrikus  figurákat  tárjon  elénk.  Ezek  a
minták  kompozíciójukat  tekintve  egyszerűek,  részleteik  viszont  aprólékosak.  Néha  a  csuklón  lévő
tetoválásokat  széles,  többszínű  gyöngyökből  álló  karkötők  helyezik  egymásra  –  mintájuk  ugyanolyan
geometrikus.  De  ezek  sokkal  kevésbé  pontosak,  és  az  Észak-Afrikában  található  gyöngyös  ékszerekre
emlékeztetnek. 

A  legrészletesebb  bosnyák  tetoválásokat  az  alkarra,  a
csuklóra  és  a  kézfejre  rajzolják.  A  mellkason  csak
meglehetősen  egyszerű  keresztek  vannak  rajzolva  egy
kör közepén. 

* Figyeljük meg itt a „kampókat”, amelyek körülveszik
ezeket  a  köröket,  és  hogyan  alkotják  meg  a  forgó
napkorong szimbólumát. 
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Az itt látható fényképek a bosnyák női tetoválásokat ábrázolják. Az alapmotívumok, amelyek ezeket a
mintákat alkotják, a keresztek. Általában körök belső oldalára vannak rajzolva, a kör gyakorlatilag mindig
ragyog – akár egy napkorong, és a kis kampók a forgását jelzik. Mindegyik ágán a kereszt rácsavart, nyíllal
vagy tovább ágazva. 

Ha  hozzáadjuk  ezekhez  az  elemekhez  a  palmettákat,  pontokat  és  ogikat,  akkor  egymás  mellé
helyezésük  és  egymásba  ékelésük  révén  dekorációs  lehetőségek  egész  sorát  kapjuk…  A  mellkas  szintén
tetoválva van: egyszerű, villás kereszteket, esetenként aureolákat rajzolnak, melyek nagyon ritka esetekben a
homlokon is  megtalálhatóak.  A  legrészletesebbek tetoválások  azonban mindig  a  jobb  vagy  a  bal  alkaron
találhatók. 

Ezeket a tetoválásokat kimondottan a katolikus nők hordják, ritkán az ortodox hitűeken is láthatóak,
de soha a muszlim hitűeken. 

Bosznia  a  vallások  igazi  olvasztótégelye.  A  Jugoszláv  Királyság  nyugati  területei:  Szlovénia,
Horvátország és Dalmácia 1913-ig a Habsburgok fennhatósága alatt álltak. Szomszédos országaik, Ausztria és
Olaszország katolikus vallásúak. A keleti régiók: Ó-Szerbia és Montenegró – amelyek fokozatosan visszavették
függetlenségüket a törököktől – ortodoxok. 
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A központi régiók: Bosznia-Hercegovina a törököktől a Habsburgokhoz kerültek; népességük ortodox,
katolikus és muszlim keverék,  Szarajevó nem kevesebb, mint 90 minarettel  rendelkezik.  A 16.  században
Spanyolországból érkezett szefárd zsidók fontos közösségei is vannak. 

Bosznia valóban határvonal volt a keleti és nyugati birodalmak: Bizánc és Róma között. E birodalmak
bukása után a kelet és a nyugat folytatta a harcot, felváltva az előrenyomulás és a visszavonulás között. A
középkor első felében a vidék túlnyomórészt katolikus volt. A 11. században a bogomilok eretneksége (egyfajta
manicheizmus –  hasonló a  franciaországi  Midi  régióban zajló  albigensek keresztes  hadjáratához)  a Kelet
támadó  visszatérését  jelentette.  A  bogumilokat  kedvelték  az  önkormányzati  személyiségek,  akik  a
Magyarországgal  szembeni  függetlenség  elemét  látták  bennük.  Ezt  követően  Róma  ferences
misszionáriusokat küldött, hogy a katolikus hittel hódítsák vissza az országot. Ez így folytatódott sokáig. A
bosnyák papság, majd a törökök a 15. században érkeztek, és nagyon toleránsnak mutatkoztak – legalábbis
addig, amíg erősek maradtak (még nem fenyegették Bécset.) A bogomilok – és a lakosság egy része áttért az
iszlámra. Az Oszmán Birodalom muzulmánjai közül a bosnyákok maradtak a leghagyományosabbak: Mahmúd
szultán reformjai ellen lázadtak fel  – féltékenyen ragaszkodtak fezükhöz és turbánjukhoz,  valamint a női
fátyolhoz, amelyet csak most hagytak abba. Albániában. Mindezek a különböző vallomások általában nagyon
jól kijönnek egymással. 

Slavák, a szerb naptár legfontosabb ünnepe alkalmából a hagyományos bankettet vallási szertartás
előzi  meg.  A  felvonulás  élén:  pápa,  pap,  mufti  vagy  rabbi  lép  elő  vegyes  híveiért,  két  keresztény  egy
hordozható oltár előtt, a muszlim imatakaróján, a rabbi magasan állva. Bosznia vallástörténetének ez a rövid
portréja  –  ahogy  azt  hihetnénk  –  nem  távolított  el  minket  a  tetoválásoktól.  Az  etnográfusok  hosszasan
tárgyaltak és írtak erről a témáról. Amit tudunk, az az, hogy ez a hagyomány nagyon régi, sőt történelem
előtti és kvázi univerzális. 

A tetoválás sok civilizált népnél visszafejlődött, csak bizonyos osztályokban és bizonyos szakmákban
találkozunk velük. A bűnözők és a nonkonformisták különösen kedvelik a betűs, sematizált vagy szimbolikus
feliratokat,  amelyekkel  kifejezik  mit  gondolnak  a  társadalomról.  Mindazonáltal,  amikor  a  sznobizmus
keveredett ezzel, a múlt század végén az angol arisztokrácián belül egy ideig divatba jöttek a tetoválások. Úgy
tűnik,  még a leendő walesi  herceget,  VII.  Edwardot is  feltetoválták fegyvertárának szimbólumaival  –  hét
különböző színben. Ami Feru de Cabale cárt illeti, láthatóan volt egy varázslatos japán tetoválása – ami nem
éppen szerencsét hozott neki… 

Ez egy másik történet a primitívek és a régiek számára, ahol azt figyelhetjük meg, hogy a tetoválás
egy pszichológiai szükségletre adott válasz: minden esettől és evolúciós szakasztól függően a felismerés, a
vallás,  a  hírhedtség,  az  elsőbbség,  a  hovatartozás jeleként  szolgál,  védő amulettként,  megelőző,  gyógyító
szimbólumként vagy díszként.  Theophile Gautier  szavaival:  „A legbrutálisabb ember ösztönösen úgy érzi,
hogy a dekoráció áthághatatlan határvonalat húz közte és az állat között. És amikor nem tudja feltenni a
jelvényt a ruhájára, akkor saját bőrét hímezi.” A tetoválás melletti legmélyebb és leggyakoribb érvek azonban
vallási vagy mágikus jelentőségűek. 
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A vadember a saját testébe vésné a totem képét. A jámbor a homlokára, kitörölhetetlen tintával istene
jelét írta. A maenádok úgy tetoválták magukat, mint az 5. századi vázáikon: egy kecske a combon, Bacchus
követőinek  homlokán  pedig  egy  borostyánlevél.  Az  athéniak  Pallasz  baglyának  képmását  tűzték  foglyaik
homlokára; az első keresztények néha Krisztus monogramját viselték; a 17. századi jeruzsálemi zarándokok
tinta és ökörzsír keverékével tetoválták magukat – írja Goarant de Tromelin. Caterina Pigorini Beri a Notre
Dame de Lorette zarándokainak vallási tetoválásait tanulmányozta, ezeket aztán a 19. században betiltották. A
közel-keleten  a  katolikus  szírek  és  koptok  gyakran  viseltek  jellegzetes  tetoválást  a  csuklójukon.  Észak-
Afrikában minden törzsnek megvan a maga külön tetoválása. 

Tehát melyik kategóriába tartoznak a bosnyák tetoválások? Valószínűleg a vallási és a csoporthoz való
hűséget  kifejező  tetoválások  közé,  de  a  vallási  motiváció  túlsúlyával.  Nem  meglepő,  hogy  az  ország
katolikusai, miután konfrontációba kerültek a bogomilokkal, majd a török-muszlimok uralma alatti elnyomás
miatt úgy döntöttek, hogy diszkrét, de kitörölhetetlen jelekkel mutatják meg hitüket. A populáris kultúrában
megfigyelhető,  hogy  ezek  a  rajzok  képesek  hitet  önteni  viselőjükbe  –  megóvják  őket  a  rosszindulatú
hatásoktól, ahogy ez a két világban való elismerés jelképének is tekinthető.
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A  hitnek  ez  a  csendes  és  dekoratív  megnyilvánulása  különbözik  a  többi  tetoválástól,  amelyet
Boszniában  láthatunk:  név,  kezdőbetűk,  nyíllal  átszúrt  szív,  kard,  sas  stb.  melyet  egy  hentes  vagy  egy
tengerész bicepszén láthatunk. 

A beavatkozást nő végzi,  gyakran a vasárnapi istentisztelet után.  Egy tésztaszerű gyantás pasztát
gyúrnak össze korommal – magyarázza G. Capus, aki 50 évvel ezelőtt egész Boszniában megfigyelte ezeket a
tetoválásokat. Ezt a keveréket egy pálcikával kell felvinni a bőrre, amely előfesti a rajzot. Ha ez megtörtént,
egy madzaggal majdnem a fokáig becsavart tűvel több tűszúrást végeznek. Ez a színes anyagot a felhám alá
tolja, amely négy napos kötés után maradandó tetoválást hagy maga után. 

Manapság  ez  a  tetoválás  elvesztette  értelmét,  primitív  jelentése  elhalványult,  de  használata  és
gyakorlata továbbra is fennáll. A legszebb rajzokkal rendelkező nők büszkén mutatták meg tetoválásaikat. 

Valószínű, hogy a tetoválások használata és funkciójuk ősi a Balkánon, és messzebbre nyúlik vissza,
mint  a  kereszténység  –  bár  Boszniában  a  történelmi  bizonyítékok  csak  a  12.  századig  nyúlnak  vissza.
Hérodotosztól megtanulhattuk, hogy a trákok a tetoválásokat elítélték – egészen addig a pontig, hogy senki
sem  tetováltatta  magát.  Plutarkhosz  azonban  pontosítja,  hogy  a  trákiai  nőket  férjeik  tetoválták,  hogy
megbüntessék  őket  Orpheusz  lemészárlásáért  –   ezeket  a   „stigmákat”  a  javukra  fordítva,  a  nők  testét
beborító „rajzokat” egy idő után a becsület jeleként értelmezték.

*****

Folytatjuk.
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Alkímia II. rész
A Kő megalkotása

Írta: Rigor Mortis
Kép: Adobe Stock

Az  előző  írásomban  ismertettem  az  alkímia  filozófiáját  nagy  vonalakban,  ezen  írásomban  pedig
természetesen a teljesség igénye nélkül, kicsit a lépésekről szeretnék bővebben szót ejteni. 

A kezdő alkimista legfőbb problémája az volt, hogy milyen anyagból induljon ki. Sokan úgy gondolták,
hogy a kiindulási  „alany” valami olyasmi kell,  hogy legyen,  ami mindenhol jelen van,  és általánosságban
értéktelennek minősül. Sokan úgy gondolták, hogy a kezdő formulának hasonlítania kell arra, amiben a művet
véghez viszik: ez volt a bölcsek tojása, vagy egy tojás formájú lombik, amiben a Kő úgy nőhet mint egy kis
madár. Sokan a Hold köpetét, vagy a csillagok magját esetleg nyálát tartották a megfelelő kiinduló anyagnak.
Egyesek vitriolt javasoltak, bár ez akkor sokkal több anyagot lefedett mint manapság. Azok az alkimisták, akik
nem  értették  ezen  ködös  célzásokat  leginkább  kísérletek  és  kudarcok  útján  haladtak.  (Ami  a  jelen  kor
emberének  igen  hasznos  volt,  hogy  ezzel  számos  kémiai  elemet,  reakciót  megfigyeltek)  Általában  egy
hétköznapi  fémmel  vagy  ötvözettel  kezdték,  de  egyéb  dolgokkal  is  próbálkoztak:  Thomas  Norton  a
15.században  megpróbált  kiindulni  fűfélékből,  mézből,  viaszból,  borból,  hajból,  tojásokból,  trágyából
különféle gyökerekből, mandragórából, arzénból, vizeletből….mind sikertelen. Gyakran arannyal kezdek, vagy
a kezdeti részeknél adtak hozzá aranyat, mert úgy tartották, hogy aki aranyat akar csinálni, annak arannyal is
kell kezdeni. 

Ennek is megvan a spirituális magyarázata: az alkímia lényege maga az alkimista maga. „Ars totum
requirit  hominem” azaz a művészet megkívánja az egész embert. AZ alkimista maga az edény, amiben a
munka  folyik  és  benne  az  anyag.  Az  értéktelen  dolog,  ami  mindenhol  megtalálható,  jelenti  az  állati
természetet. Az anyagban azonban rejlik a Szellem, vagy isteni szikra, a hold-köpet vagy a csillagok magja,
valami ami leesett a mennyekből, a vitriol, amit az ember saját magában megtalál. Arannyal kell kezdeni,
mert at ember nem lehet igaz önmagához és nem láthatja meg az isteni igazságot, vagy magát Istent, amíg
isteni nincs benne már a kezdettől. 

A munkafolyamatot a saját farkába harapó kígyó vagy sárkány jelképezte, utalva arra, hogy minden
egy. Ez latinul „en to pan” ami három szó és hét betű, 7+3 pedig 10et ad. ami 1-é redukálható, az Egységgé. A
munka sosem ér véget, mert ciklusos, akárcsak az év, a természet ciklicitása. Az emberrel kezdődik, és egy
tökéletesebb  emberrel  ér  véget.  A  munkával  ezért  együtt  járt  a  spirituális  munka,  szorgalmas
meditáció/imádság és imagináció. Koncentrációra is szükség volt, és véget nem érő kitartásra, mert gyakran
századjára kellett  megismételni  valamit  mire sikerült.  Az alkimista  párhuzamot vont  az anyag és  a saját
tökéletesedése közt, ő maga válik az anyaggá. 

A  művelet  lépéseinek  száma  igen  sokat  változott  a  történelem  során,  az  egyiptomiak  négyet
különböztettek meg a színek szerint: fekete, fehér, sárga és vörös. A késő középkorban ez leredukálódott 3ra a
keresztény felfogás miatt, feketére, fehérre és vörösre, utalva ezzel a három anyagra: higany, kén és só. 
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Néhány alkimista  hét részre osztotta a fázisokat,  a hét  bolygó alapján,  és a  hozzájuk kapcsolódó
fémek miatt, kezdve a legtisztátalanabb ólomtól a tökéletes aranyig. Az ólom a Szaturnuszhoz kapcsolódik,
amihez a Tarot Világ lapja köthető, az utolsó lapra, ami a mágus magasabb szintre lépését jelképezi. George
Ripley 12 lépésre osztotta a munkát a zodiákus alapján, mely körbeforog egy év során, majd újrakezdődik,
jelentve  a  születést,  halált,  majd  újjászületést.  Ezek  a  lépések  voltak:  a  calcináció,  szolúció,  szeparáció.
conjugáció,  putrifikáció,  koaguláció,  cibáció,  szublimáció,  fermentáció,  exaltáció  (alias  felerősítés),
multiplikálás, és projekció. 

A kalcináció a gyakorlatban a bázis hevítését jelentette légnemű anyaggá, amíg vissza nem maradt
belőle valamilyen égéstermék, hamu. Ez finomra hangolt melegítést jelentett, és a fázis van, hogy egy évig is
eltartott.  Ezzel  elpusztították  a  külső  formáját  a  bázisfémnek,  ezáltal  megfosztották  minden  külsőséges
tulajdonságtól.  Ez  spirituálisan  az  önvizsgálat,  melyet  a  Tarot  Végítélet  lapja  szimbolizál.  Ez  az  ösztöni,
külsőleges én dezintegrációja folyamatos meditációval és a jobbá válás akaratával.  A hamu ami marad, a
Belső Én. 

A  második  lépés  a  szolúció,  a  feloldás  valamilyen  folyadékban,  ami  „nem vizezi  a  kezet.”  Ez  a
higanyban való feloldást jelentette. EZ lehetett valódi higany, de sokszor a nevet az égéstermékből felszálló
gőzre  is  értelmezték,  amit  kondenzáltak.  Ez  egy  nagyon  nehéz  procedúra  lehetett,  valódi  „alkimisták
rémálma”. A szolúció a Tarot Hold lapjával hozható összefüggésbe, a procedúra pedig szintén még a részletes
önvizsgálat és az ezáltal érzett önundor. Minden természetes ösztön, minden ami az ember korábban volt,
feloldódott ebben az ásványi vízben, az igazi intuíció áramlásában. 

A keserű vizes fázis után jött a szeparáció, amelyben a víz és az olaj különválik. Ez nem az ember,
hanem Isten munkája, vagyis megvárták, amíg az anyagok maguktól különválnak a különböző fázisok szerint.
Ez  eredményezett  kettő,  három,  vagy  akár  négy  komponenst  is.  Ez  a  rész  összefüggésbe  vonható  az
önvizsgálat és öngyűlölet utáni pszichés és fizikai kifáradással. Ez a rész a Torony a Tarotban, amikor az
alkimista úgy érezheti, hogy terve dugába dőlt és sosem fog sikerülni. 
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Ezután  a  konjugáció  következik,  ami  az  ellentétek  különválasztása  utáni  egyensúly  létrejötte,  a
különböző  lélekrészek  kiegyezése.  A  kén  és  higany  újraegyesülése,  amit  általában  a  házassággal  vagy
kopulációval jelképeztek és gyakran vérfertőző kapcsolattal: anya és fia, lány és fiútestvérek egyesülésével. A
kén, a lélek szenvedélyes érzelmi része egybeolvad a higannyal, a szellemmel, az intellektussal. Ez megteremti
a békét, egyfajta idilli  környezetet,  mint egy új anyaméh. Az alkimista megtisztult az élet során rátapadt
mocsoktól  és  újra olyan,  mint a megszülető gyermek. Szétszedte magát részekre,  majd  újból  összeállt.  A
gyakorlatban a folyamat permanens melegítést igényelt, amit az akkori viszonyokkal igen nehéz volt tartani.
Ezáltal azonban elért egy elegyet, melyben már ott volt anyagba zárva az Első Anyag és a mozgatórugó, az
Élet Szikrája. 

A következő lépés, hogy megöljük az anyagot és szabadon engedjük a benne lévő élet-szikrát, amit
nedves folyamatos hőhatással értek el, például meleg vízbe helyezték vagy akár fermentálták trágyában. Az
anyag  az  edényben  általában  befeketedett,  ez  volt  az  első  jele,  hogy  az  Első  Anyaggá  vált,  egy  halott,
formátlan masszává, amitől minden tulajdonság megfosztatott, még a szín is. Ezt rothadásnak értelmezték,
ezért a lépés neve putrifikáció. Különféle gőzöket eresztett, és az alkimisták beszámoltak arról, hogy igen
bűzös volt,  „halálszagú.”  Ez  volt  az első nagy lépése a  munkának,  a  nigredo,  a  fekete  fázis,  amit  fekete
varjúval, varjúfejjel, hollófejjel vagy fekete nappal szimbolizáltak. További jelképei még a rothadó holttest,
fekete színű madár, fekete ember, harcosok által legyilkolt király, vagy egy halott uralkodó, melyet egy farkas
eszik. Az adeptusok eltérő módon közelítették meg ezt a lépést. Egyesek rezet hevítettek kénnel, mely fekete
réz-szulfiddá változott. Sötét volt és kellemetlen szagú, ez volt a rothadó Első Anyag, amiben viszont benne
rejlett  már  az  áhított  Kő.  A  rothadást  és  bomlást  a  középkori  ember  az  élet  szükséges  előfeltételének
tekintette.  Úgy  tartották,  hogy  a  csúszómászók  a  halott  állatokból  kelnek ki,  vagyis  a  halál  szükséges  a
születéshez. Ez volt a Tarot Halál lapja. A mágus az anyaméhben, az idilli környezetben maga ellen fordul és
keresztülmegy egy mitikus  „halálon”, melynek része a vigasztalhatatlan levertség, és lelki rothadás, amikor
az Élet Szikrája elhagyja a testet és a szellemet (Ez az akasztott ember). Az Első Anyag, vagy az eredeti én
meghal a nigredo fekete agóniájában. 

Az alkimista a fázis után halott, és rohad saját melankóliájában, de lassan gyógyul is, ahogy belélegzi
az alkimista higanyt, az igaz inspirációt, az isteni szikrát. A gőzök, melyek a rothadásból származnak, úgy
lebeg a lombikban a feketeség felett, mint Isten lelke a genezisben. Penetrálja az Első Anyagot, életre kelti és
megteremti az embriót amiből majd a Kő lesz. Ezután a gőz vagy szellem folyékonnyá kondenzálódott, míg az
edényt folyamatosan melegítették. Ez volt az „újjászületés fürdője”, víz és szellem által. Amint a szellem és az
Első  Anyag  megint  egyesült,  egy  fehér  anyag  kikristályosodott  a  nedvesből  az  edény  alján.  Ez  volt  a
koaguláció,  amely  megfeleltethető  a  teremtés  harmadik  napjának,  amikor  a  szárazföld  előemelkedett  a
vizekből. A fehér szilárd végtermék a Fehér Kő vagy Fehér Tinktúra, amely mindent ezüstté változtat. Ez volt
a második főállomása a műnek, az albedo vagy fehérítés. Bár az alkimisták elve a „nihil extraneum” vagyis
semmit  kívülről  volt,  néha  némiképp  asszisztáltak  a  folyamatot  egy  kis  ezüsttel,  higannyal,  arzénnal,
antimonnal vagy bádoggal, bármivel ami kifehérítette az anyag felszínét a lombikban. A Fehér Kő volt az új
én, az új föld ami előbukkant a vizekből, béke, ártatlanság, boldogság, konfliktusoktól mentesség. 

A következő lépés a cibáció amivel „megetették” a lombikban lévő Fehér Követ tejjel és hússal. Úgy
tartották,  ez  táplálja  a  Kő  embrióját,  hasonlóan,  ahogy  egy  újszülöttet  táplálnak,  úgy  táplálták  a  Kő
kezdeményét. 
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Itt  sok  hozzávalót kipróbáltak,  volt  aki  vért,  vérfüvet,  mézet  adott  hozzá,  a  lényeg az volt,  hogy
valamilyen friss  anyagot  adjanak a  lombikhoz,  de nem volt  egyezményes,  hogy micsodát.  A vér gyakran
szerepelt mint az élet hordozója, ezáltal reméltek életenergiát juttatni a Kőbe. 

A  következő  fázisokban az  alkimistának  hozzá  kellett  adnia  a  növekvő  Kövéhez  amit  birtokolnia
kellett,  amikor  kész  van –  tökéletes  tisztaságot  és  stabilitást,  a  képességet,  hogy  minden fémet  arannyá
változtasson, méghozzá sokkal több mennyiségben mint amennyi a kiindulási alap fém.
 

A szublimáció gyakorlatilag egy megtisztítás volt,  amelyben a szilárd anyagot melegítették gőzzé,
majd gyorsan lehűtötték és visszakondenzálták szilárddá. Ezt megismételték sokszor és gyakran jelképezték
galambokkal, hattyúkkal, vagy egyéb repülő madarakkal, melyek az ég felé szálltak, majd megint leszálltak
megint. A célja ennek az volt, hogy megfosszák a Kő testét a kezdeti mocsoktól ami elkísérte a putrifikáció
utáni újjászületése óta. A test megtisztult azáltal, hogy légneművé, lélekké vált és hátrahagyta a reziduumot,
majd a lélek megint egyesült a testtel. 

A következő lépés, a fermentáció során a lombikban lévő anyag besárgul és arannyá válik. Sokan azt
vallották, itt aranyat kell hozzáadni, hogy felgyorsítsák a folyamatot. Itt nyeri el a Kő a képességét, hogy
befolyásolja és megváltoztassa az alap fémeket. Ez a tulajdonság a Kő lelkéből, a kénből fakad, eme tüzes
komponensből  ami élénkíti  és felpezsdíti  az alapfémet,  és a fermentáció során a Kő lelke egyesül  a már
megtisztult testével. 

Az exaltáció hozza az utolsó színváltozást,  ez a rubedo,  vagy bevörösödés.  A procedúra során az
instabil  vegyületből  fuzionál  valami  harmonikussá,  egységgé.  A  test  és  a  lélek,  amely  a  fermentációban
egyesült,  most  egyesül  a  Szellemmel  is,  és  a Kő így nyeri  el  végső,  tökéletes  alakját.  A  tűzhely a  lehető
legmagasabb  fokozaton  izzott,  és  az  izgatott  alkimista  végre  megláthatta  munkájának  gyümölcsét  –  a
tökéletes vörös istent, vagy vörös tinktúrát vagy vörös elixírt, az Egyet. 

A megsokszorozással azt érték el, hogy ahogy az élőlényeknek is megadatott a szaporodás képessége,
a Bölcsek Köve is „szapora” legyen, vagyis sokkal nagyobb mennyiségeket tudjon transzmutálni mint a saját
tömege. Ezzel fertilissé és gyümölcsözővé tették, ez a királyi házasság lélek és szellem közt, kén és higany,
király és királynő, nap és hold, a vörös férfi és a fehér asszony között, az ellentétek egyesülése ismét, mígnem
teljes Egész nem lesznek. 

A tizenkettedik és utolsó lépés a projekció, amivel a követ kipróbálták: alkalmazták egy hétköznapi
fémen, és nézték, átváltoztatja-e arannyá. Ennél becsomagolták a Követ egy darab papírba vagy viaszba, majd
melegítették az alap fémmel egy lombikban.

Ahogy olvashattuk, az alkímia tudomány egy roppant bonyolult spirituális-tudományos rendszer volt, nem
csak  a  régi  kémikusok  kísérletezgetése  némi  kapzsiságból.  Csak  nagyon  ritkán  sikerült  végigvinni  a
procedúrát, ami az akkori viszonyok és ismeretek miatt érthető is, és a kész Kövek sem feltétlenül voltak épp
olyan jól működőek vagy tökéletesek. Viszont amíg az alkimista eljutott a végső fázisig, egy nagyon komoly
beavatódáson, spirituális munkán ment keresztül, mely után már biztosan nem lett ugyanaz az ember  –
szóval az alkímia célja végső soron megvalósult, csak a Kő nem más, mint maga az alkimista.
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Miért vagyok mégis boszorkány?
Írta és kép: Saddie LaMort

Kedves olvasóink hozzászokhattak, hogy cikkeimben többes szám első személyt szoktam használni.
Ezzel jelezni igyekszem, hogy az érdem mindig közös, hiszen Tradíciónk többi tagjától rengeteget tanulok,
forrásokhoz jutok, segítséget kapok. A mostani cikk azonban egy tévedésemről szól. Bár igyekszem hiteles
források  alapján  felépíteni  világképem,  előfordul,  hogy  új  információk,  vagy  a  régi  információk  újra
megvizsgálása alapján kénytelen vagyok belátni, ha valami nem úgy van - itt is ez történt. 

Nem-boszorkányságom története

1995-ben  találkoztam  először  olyanokkal,  akik  Wiccának  hívták  magukat.  Közülük  többen  egy
akkoriban viszonylag közismert csoportból, a Boszorkányszövetségből váltak ki, mely csoport számára nem
szerettek volna konkurenciaként feltűnni.  Ez volt  az első indok,  amiért  akkoriban hangsúlyoztuk,  hogy a
Wicca és a boszorkány nem ugyanaz. 

Később, a 2000-es évek elején Yliaster Daleth-tel beszélgetve alakult ki bennem a felismerés: a Wicca
a kereszténység előtti  angolszász vallás újjáélesztése, míg a boszorkányság magyar jelenség. A Wicca egy
vallás, míg a boszorkányság népies, babonatikus mágiaelemek használatát jelenti, és nem kapcsolódik vallás
hozzá.  A  félreértés  pusztán  a  keresztényeknek  köszönhető,  akik  globális  vallása  globális  ellenségképet
igényelt, és ők mosták össze ezen jól megkülönböztethető irányzatokat. Nagyszerű, így teljesen egyértelmű,
hogy  a  Wicca  witchcraftja,  és  a  boszorkányság  nem  ugyanaz  –  ezen  a  felismerést  részletesen  meg  is
fogalmaztam „Miért nem vagyok boszorkány” című 2012-es cikkemben. 

Egy évtizedig nem is foglalkoztam többet a kérdéssel. Megvizsgáltam, kielemeztem, ahol felmerült,
ott hangoztattam az eredményt. 

A rádöbbenés pillanata

Egy szakmai könyv fordítása közben hasított belém a szörnyű felismerés, melyhez az adatokat az
elmúlt tíz évben egyesével begyűjtöttem, de eleddig nem kötöttem össze a pontokat. Eredeti véleményem
azon  alapult,  hogy  Gardner  egy  kereszténység  előtti  vallást  élesztett  újra,  aminek  a  neve  Wicca  volt.
Akkoriban ez volt a leghitelesebb elérhető információ, és a modern vallásokkal foglalkozó antropológusok –
köztük jeles angol szakértők is – ezt állították. 

Mostanra azonban kiderült, hogy Angliában a Witchcraft népies mágiahasználatot jelentett. Gardner
volt az, aki Murray és Leland írásai alapján, de tőlük függetlenül vallássá tette, aki az Istenpár tiszteletét tette
meg középpontjául, aki Ross Nichols segítségével létrehozta a nyolc ünnepet. Ő alkotta meg az avatásokat, a
szabadkőművesek, az O.T.O., a Luciferiánus Rend, és egyéb misztériumiskolák és mágikus rendek avatásaira,
valamint a borneói és maláj bennszülöttek törzsi vallására alapozva. 
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Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Wicca vallása ne lenne működőképes, vagy hiteles, hiszen
minden  vallás  elindult  valahol,  és  Gardner  elég  különböző  avatással  rendelkezett  ahhoz,  hogy  az  addig
tanultakat egy nagyon hatékony rendszerben kombinálja.  Ugyanakkor egyértelműen nem a kereszténység
előttről hozott vallásról nevezte el, hanem a keresztények által használt általános malefica-archetípus alapján
formálta meg.

A  fentiek  alapján  pedig  azt  kell  mondjam,  eddigi  állításaimmal  ellentétben  mégsem  hiba
boszorkányságnak hívni a Wicca vallását. 

Az egyértelműség kedvéért

Mint kiderült, több különböző definíciót lehet használni arra, hogy kiderítsük, az egyes irányzatokhoz
mi tartozik, és mi nem. A boszorkányság, mint hagyomány, valóban magyar jelenség, ezzel összemosni a
Wiccát nem volna jó ötlet. Ugyanakkor antropológiai szempontból a boszorkány, a sámán szóhoz hasonlóan a
népies mágiát használók összefoglaló neve is. 

A sámán kifejezés a mancsu-tunguz nyelvből származik, így szigorúan véve csak a kelet-szibériai és
mandzsúriai gyakorlókra szabadna használni, mégis a szaknyelv alkalmazza bárkire Koreától Amerikáig, akik
mágikus módszerei hasonlítanak egymásra. 

Tehát a boszorkányság kifejezést (legalább) háromféleképp értelmezhetjük: 
1.)  érthetjük a magyar népies, babonatikus mágiaelemek használóinak hagyománya 
2.)  érthetjük  úgy,  mint  a  népies,  babonatikus  mágiaelemek  hagyományának  összefoglaló  neve  magyar
nyelven, mely ugyanaz, mint az angol witch, a spanyol bruja, a portugál bruxa, vagy az olasz stregha
3.) érthetjük azon vallásokra, melyek a 2.) romanticizált képéből alakultak ki a 20-21. században. 

A  fenti  dolgok összekeverésének elkerülése érdekében a  továbbiakban a  következő módon fogom
írásaimban és előadásaim során egyértelműsíteni a kérdést: 

Az első kategóriát hagyományos magyar boszorkányságnak fogom nevezni, a második kategóriába
tartozó hagyományokat hagyományos boszorkányirányzatoknak hívom majd, a harmadik kategóriára pedig
boszorkányvallásokként, illetve modern boszorkányságként fogok hivatkozni, ezzel is kihangsúlyozva, hogy
ezen irányzatok a hagyományos boszorkányságokkal csak inspiráció szintjén áll kapcsolatban. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy hirtelen megváltozna valami radikálisan, pusztán azt, hogy a
továbbiakban  nem  fogjuk  hibának  tartani  a  Wicca  boszorkányságnak  nevezését,  illetve  magunk  is
hivatkozhatunk rá modern boszorkányságként. 

A hagyományok tisztelete

Van  még  valami,  ami  mellett  nem  tudok  szó  nélkül  elmenni.  Ez  már  akkor  is  zavart,  mikor  a
boszorkányságot még csak a magyar népi mágikus hagyományok gyakorlásának gondoltam, de immáron,
mint kiderült, közvetlenül is érint minket.

13



Árnyak  –2022 Február est

Ha valaki a katolikusokat „katkónak” hívja, egyértelmű, hogy nem ért velük egyet, ezért infantilizálja
a  kifejezést.  Nincs  olyan  buddhista,  aki  magára  budcsiként  hivatkozna,  de  muszlim sem,  aki  musziként
emlegetné  magát.  Azt  még  megértem,  ha  valaki  külsősként,  hozzá  nem értőként  használja  a  szót,  mert
óvodából maradtak csak fenn emlékei az archetípusról, de...

Fel  nem foghatom,  hogyan  képzeli  bármely,  magát  gyakorlóként  bemutatni  kívánó  ember,  hogy
komolyan fogja a tudását venni bárki,  ha bosziként aposztrofálja magát? Amennyiben komolyan szeretne
foglalkozni valaki a témával,  kezdje azzal,  hogy megadja a témának a minimális tiszteletet,  és nevezze a
követni kívánt hagyományt annak teljes, felnőttek által használt nevén. 

Egy másik hasonló tévedés, amikor a Wicca vallását „zöld boszorkányságnak” hívja valaki. Vallás
vagyunk.  Ugyanúgy  értelmetlen  ez  a  kifejezés,  mint  a  kék  buddhizmus,  vagy  a  piros  kereszténység.  A
vallásnak nincs színe, modern boszorkányság vagyunk. 
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Egyszemélyes Február est rituálémenet
Berkano Wicca Tradíció

Írta: Sophie LaMort
Kép: Google

Kellékek:
– Gyertya: 4 égtájgyertya, egy ezüst színű gyertya az istennőnek, egy arany színű az istennek, igény

szerint elhelyezhetünk több gyertyát is az oltáron.
– Pentákulum: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek.

Végső esetben kartonból is készülhet.
– Rituális  tőr:  ha  nincs,  helyettesíthetjük  az  ujjainkkal.  Nyújtsuk  ki  mutató-  és  középső  ujjunkat,

szorítsuk őket össze, és használjuk ezt a kéztartást, amikor a rituális tőrt használnánk
– Pálca: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek
– Kehely
– Edény sónak és víznek
– Tálka a süteménynek
– Bor
– Sütemény
– Víz
– Só
– Füstölő 
– Igény szerint szezonális dekoráció

Rituálémenet:

1. Megtisztulás:  Rituálé előtt  vegyél  tisztító  fürdőt,  vagy zuhanyt.  Amennyiben ez nem megoldható,
mosd  meg  az  arcodat,  kezeidet  –  legvégső  esetben  tisztulj  meg  energetikailag,  vizualizálj  egy
energiaspirált magad köré, ami megtisztítja az aurádat.

2. Kör meghúzása rituális tőrrel: az óramutató járásával megegyezően tegyél egy teljes kört az oltár
körül, miközben a tőrrel „megrajzolod” a kört.

3. Tisztítás  vízzel  és  sóval:  Szenteld  fel  a  sót  és  vizet.  Érintsd  meg  a  vizet  a  tőrrel,  és  mondd:
„Megtisztítalak, ó víznek teremtménye, hogy vess ki magadból az illúziók világa szellemeinek minden
tisztátalanságát és szennyét, hogy ne árthassanak nekem, Aradia és Kernunnosz neveiben.”
Érintsd  a  tőrt  a  sóhoz  és  mond:  „Aradia  és  Kernunnosz  áldása  legyen  eme  sóból  lévő  
teremtményen,  és  minden  gonoszság  és  nehézség  távolíttassék  el,  és  minden  jó  jöjjék,  mert  
nélküled  az  ember  nem  élhet,  amiért  megáldalak  és  megidézlek  téged,  hogy  segedelmemre  
lehess.”
Tedd a sót a vízbe. Hintsd szét a szentelt vizet.

4. Tisztítás  tűzzel:  Gyújtsd  meg  a  gyertyákat,  a  füstölőt  és  mondd:  „Megtisztítalak  téged,  ó  tűz
teremtménye,  hogy  minden  fantazma  távozzék  tőled  és  ne  árthasson  vagy  téveszthessen  meg
semmilyen módon, Aradia és Kernunnosz nevében.”

5. Nyilvánítsd ki a rítus célját. Ennek a rítusnak Február est megünneplése a célja, de amennyiben a
rituálé során szeretnél más mágiát is végezni, azt is tedd hozzá itt.
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6. Rituálé fő része: Tartsd pálcádat vagy tőrödet az ég felé és mondd:

„Halál  és Újjászületés Rettegett  Ura,  az életé  és az élet  adója,  a bennünk rejlő Úr,  kinek neve a
Misztériumok Misztériuma,  bátorítsd  szívünket.  Kristályosodjon ki  a  fény  vérünkben,  beteljesítve
újjászületésünket, mert nincs oly részünk, mely ne az Istenektől való lenne.” 

Itt végezheted el a többi mágikus munkát is, ha van ilyen.
7. Sütemény és bor:

Fogd a kezedbe a bort, és mondd: 
„Az Istennő tiszteletére iszom ezt a bort”. 

Igyál.
Fogd a kezedbe a süteményt, és mondd:

„Az Istennő tiszteletére eszem ezt a süteményt.”
Egyél.

8. Ha mindennel végeztél, köszönd meg az entitások jelenlétét. Például mondd:
„Istenek, szellemek, minden entitás aki jelen volt, köszönöm, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel. Most

menjetek ha mennetek kell, de maradjatok ha akartok.
9. Kör megnyitása: Fogd a tőrt a kezedbe, majd szakítsd meg vele a kört, és közben mondd:

„A rituálénak vége, a kört megnyitom.”

A rituálénak itt vége. Érdemes leírni a tapasztalatainkat, meditálni, vagy folytatni az ünneplést. 

***
A fenti rituálé nem egyezik meg a Berkano Wicca Tradíció publikus eseményein használt rituálémenettel.

Alapjául  a  Publikus  Árnyak  Könyve  szolgált,  mely  a  Berkano  Wicca  Tradíció  honlapján  található  Saddie
LaMort fordításában. A rituálémenet szabadon felhasználható a Berkano Wicca Tradíció megjelölésével.
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Az Igazság és az Erő kártyáinak helyzete a 
Nagy Arkánumban: A VIII. az új XI.?

Írta: Aidan
Képek: Internet

A Tarot kártyák története a 15. század közepéig nyúlik vissza. Ekkoriban Európa különböző részein
használták olyan ma is ismert játékokhoz, mint az olasz tarocchini, a francia tarokk és az osztrák Königrufen.
A 18. század végén jelent meg a Tarot-paklik divinációs kontextusban való alkalmazása, ezen alkalmazási mód
eredményezte a ma ismert kártyák ábrázolását és elrendezését.

A pakli két fő részre bontható: a 22 lapos Nagy Arkánum (0-XXI.) és a 4 x 14 lapos Kis Arkánum,
melyek minden része tovább osztható ásztól  tízig  számozott  lapokra és  4 udvari  kártyára (apród,  lovag,
királynő, király). A Kis Arkánum 4 színe megfeleltethető a négy elemnek az alábbiak szerint: botok – tűz,
kelyhek – víz, kardok – levegő és érmék – föld.

A Tarot paklik ősének tekinthető Marseilles Tarot pakli Nagy Arkánumában a VIII-as számú lap az
Igazság, míg a XI. számú lap az Erő volt. Ennek az elhelyezésnek numerológiai szempontból volt értelme. A 8
az egyensúly és a törvény száma, és ezért az Igazság a megfelelő lap ebben a helyzetben. A 11-es szám pedig
betekintést, magasabb belső energiát, inspirációt és kreativitást jelent. Ezt a két kártyát Arthur Edward Waite
az 1909-ben kiadott (Pamela Colman Smith által illusztrált) paklijában felcserélte, így a VIII-as számú lap az
Erő és a XI-es számú lap az Igazság lett (továbbiakban RWS)
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Az Igazság:

Hagyományos ábrázolásban trónon ülő női alakot látunk, koronával a fején, az egyik kezében karddal,
a másik kezében mérleggel.  Legtöbbször a háttérben feltűnik a Papnőnél látható két oszlop is.  A kard az
igazság hatalmát, a mérleg pedig az igazság minden körülményt kiértékelő jellegét mutatja. 

Az Erő:

Itt egy nőt látunk, aki egy oroszlánt szelídít meg, de nem fizikai erővel, hanem inkább szeretettel,
gyengéden. Ez az oroszlán szimbolizálja az emberi test erejét és testiségét, az egót, ami fölött a nő hatalmat
szerez. Nem utasítja el, nem próbálja meg erővel kordában tartani, hanem mágikus ereje által elfogadja és
megszelídíti azt. A nő kalapja fektetett nyolcast idézi ugyanúgy, mint a Mágus arkánumnál. 

A Tarot paklik ősének tekinthető Marseilles Tarot pakli Nagy Arkánumában a VIII-as számú lap az
Igazság, míg a XI. számú lap az Erő volt. Ennek az elhelyezésnek numerológiai szempontból volt értelme. A 8
az egyensúly és a törvény száma, és ezért az Igazság a megfelelő lap ebben a helyzetben. A 11-es szám pedig
betekintést, magasabb belső energiát, inspirációt és kreativitást jelent. Ezt a két kártyát Arthur Edward Waite
az 1909-ben kiadott (Pamela Colman Smith által illusztrált) paklijában felcserélte, így a VIII-as számú lap az
Erő és a XI-es számú lap az Igazság lett (továbbiakban: RWS).

Mi indokolhatta a cserét?

A hétköznapi magyarázat szerint Waite az Arany Hajnal Rend
(Hermetic  Order  of  the  Golden  Dawn  –  GD)  által  kidolgozott
asztrológiai  megfelelés  céljából  cserélte  fel  a  lapokat,  tehát  az
asztrológiai szempont felül írja numerológiai szempontokat. Eszerint
az Erő, mint az oroszlán zodiákusnak megfeleltethető lap előrébb van,
mint  a  mérleg  jeggyel  azonos  Igazság  lapja.  A  cserét  azonban  nem
pusztán a csillagjegyek naptári sorrendje támasztja alá, hanem a Tarot
Nagy  Arkánumának  22  lapja  és  a  héber  abc  22  betűje  közti
megfeleltethetőség GD szerinti értelmezése is.

(A különböző nézőpontok és vélemények okán fontos megjegyezni, hogy
a Nagy Arkánum és a héber abc betűi közti és egyéb kabbalisztikus,
mint pl. az élet fájának útjai megfeleltethetőségeire és ezek helytállóságára több magyarázat is létezik. Ezek
részletezése  egy  önálló  témát  alkotna,  így  a  téma  adottsága  miatt  most  csak  a  GD  nézőpontja  kerül
részletezésre, hogy megértsük a két lap cseréjét.)

Mivel a kabbalisták a héber abc-nek nagy misztikus jelentőséget tulajdonítottak, feltételezhető, hogy a
nagy arkánum lapjai és a betűk egy az egyben megfelelnek. A kabbalisták felosztásában a 22 betűs abc három
kisebb és  „jelentősebb” részre bontható:  3  + 7  + 12.  Az  első  csoport  hét  darab „dupla”  minősül,  mivel
mindegyiknek két hangja van; a fennmaradó 15 közül három (aleph, mem és shin) „anyának” minősül, a
maradék 12 pedig „szimpla”. 
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A  Sepher  Yetzirah  függeléke  a  héber  abc  egyes  részhalmazainak  asztrológiai  megfeleltetéseit
tartalmazza. A három „anya” a vízből készült földnek felel meg; az égboltnak vagy a levegőnek; és a mennyek,
mely tűzből készült. A hét asztrológiai „bolygó” (azaz azok a bolygók, melyek szabad szemmel láthatók, kivéve
a Földet, valamint a Napot és a Holdat) a hét „duplához” vannak hozzárendelve. Végül a 12 „szimpla”, ezek a
12 csillagjegyhez vannak rendelve.

Mivel a héber betűknek megvolt a meghatározott sorrendje, akárcsak a Nagy Arkánum lapjainak, így
ez nem jelent túl nagy mozgásteret a párosításokat illetően. Aleph és a Mágus leképezi az 1-es számot, Beth és
a Főpapnő a 2-es számot stb. (1. oszlop)

Első  ránézésre  ez  a  séma  nem  működik  túl  jól,  hiszen  nem alakulnak  ki  olyan  elnevezésből  és
ábrázolásból eredő alapvetőnek tűnő összefüggések, mint a Hold kártya és a Hold vagy a rák, a Nap kártya és
a Nap, a Csillag kártya és a vízöntő, a Császár és a Jupiter, a Szeretők és a Vénusz vagy az ikrek. Ugyanez
vonatkozik az Erő és az oroszlánra, az Igazság és a mérlegre. Ezen okokból kifolyólag a fenti elrendezést a GD
nem fogadta el. Ehelyett úgy döntöttek, hogy félreteszik a legerősebb gondolt Tarot-Kabbala kapcsolatot – a
numerológiát –, és az első lapot a második betűvel, a másodikat a harmadik betűvel társítják, és így tovább (2.
oszlop)

1. 1. Mágus     = Aleph = Mennybolt/Levegő
2. 2. Főpapnő = Beth = Hold
3. 3. Császárnő = Gimel = Mars
4. 4. Császár = Daleth = Nap
5. 5. Főpap = He = Kos
6. 6. Szeretők = Vau = Bika
7. 7. Győzelmiszekér = Zayin = Ikrek
8. 8. Igazság = Heth = Rák
9. 9. Remete = Teth = Oroszlán
10. 10. Szerencsekerék = Yodh = Szűz
11. 11. Erő = Kaph = Vénusz
12. 12. Akasztott ember = Lamedh = Mérleg
13. 13. Halál     = Mem = Föld és Víz
14. 14. Kiegyenlítődés = Nun = Skorpió
15. 15. Ördög = Samekh = Nyilas
16. 16. Torony = Ayin = Bak
17. 17. Csillag = Pe = Merkúr
18. 18. Hold = Tsade = Vízöntő
19. 19. Nap = Qoph = Halak
20. 20. Feltámadás = Resh = Szaturnusz
21. 21. Univerzum     = Shin = Menyország/Tűz
22. 0. Bolond = Tau = Jupiter

- 0. Bolond = Aleph = Mennybolt/levegő

- 1. Mágus = Beth = Hold
- 2. Főpapnő = Gimel = Mars
- 3. Császárnő = Daleth = Nap
- 4. Császár = He = Kos
- 5. Főpap = Vau = Bika
- 6. Szeretők = Zayin = Ikrek
- 7. Győzelmiszekér = Heth = Rák
- 8. Igazság = Teth = Oroszlán
- 9. Remete = Yodh = Szűz
- 10. Szerencsekerék = Kaph = Vénusz
- 11. Erő = Lamedh = Mérleg
- 12. Akasztott ember = Mem = Föld és

Víz
- 13. Halál = Nun = Skorpió
- 14. Kiegyenlítődés = Samekh = Nyilas
- 15. Ördög = Ayin = Bak
- 16. Torony = Pe = Merkúr
- 17. Csillag = Tsade = Vízöntő
- 18. Hold = Qoph = Halak
- 19. Nap = Resh = Szaturnusz
- 20.  Feltámadás  =  Shin  =

Mennyország/Tűz
- 21. Univerzum = Tau = Jupiter
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Észrevehető, hogy a „dupla” betűk közül egy sem illeszkedik jól,  kivéve a Mágus–Hold állást.  De
mivel  a  Sepher  Yetzirah-ban  megadott  hét  bolygó  sorrendje  teljesen  önkényesnek  tűnik,  biztonságosan
módosítható  anélkül,  hogy  bármiféle  nyilvánvaló  belemagyarázás-érzés  esne  a  rendszeren.  Így  a  GD  a
következőképpen rendezte át a bolygókat:

 1. Mágus = Beth = Hold  Merkúr
 2. Főpapnő = Gimel = Mars  Hold
 3. Császárnő = Daleth = Nap  Vénusz
 10. Szerencsekerék = Kaph = Vénusz  Jupiter
 16. Torony = Pe = Merkúr  Mars
 19. Nap = Resh = Szaturnusz  Nap
 21. Univerzum = Tau = Jupiter  Szaturnusz

A fenti változtatásokkal minden „anya” és „dupla” betű elfogadható. Így már csak a „szimplák” – a 12
csillagjegy  –  maradtak  hátra.  Ezeknek  sajnos  jól  bevált,  nem  önkényes  sorrendjük  van,  és  nem  lehet
tetszőlegesen átrendezni,  mint  a  bolygókat.  Az  arkánumok sorrendje  azonban valamivel  rugalmasabbnak
bizonyult a Tarot történelme során: a marseille-i sorrend, bár RWS előtt szabványosnak mondható, csak egy a
számos felmerült sorrend közül, amelyeket a Tarot kezdeti napjaiban használtak. 

Az Erő,  a Mértékletesség és az Igazság kártyáinak sorrendje különösen változó volt;  a legkorábbi
ismert sorrend (amely a Sermones de ludo cum aliis-ben található), a Mértékletesség – VI, az Erő – IX, és az
Igazság – XX volt, ami láthatóan teljesen eltér a marseille-i sorozattól. Ezért amikor Waite úgy döntött, hogy
az  Erőt  és  az  Igazságot  felcseréli,  hogy  az  Oroszlán  és  a  Mérleg  megfeleljen  a  hozzájuk  tartozó  állatöv
jegyeknek, nem volt teljesen példa nélküli.

(Megjegyzésként, érdekes lett volna az is, ha a Holdat valahogy a Rákhoz lehetett volna kapcsolni, amit
a kártya ábrázolása meglehetősen jól szemléltet, de a Csillag, Hold, Nap kialakult sorozatának megbontása –
amely a kártyák minden ismert történelmi sorrendjében változatlan – komolyabb és észrevehetőbb szakítást
jelentett  volna a hagyományokkal.  Ezenkívül  az  így kialakuló  Halak-  Győzelmi  szekér párosnak nincsenek
nyilvánvaló jelentésbeli többlete. Ezért Waite ezt a változtatást elhagyta.)

Mit okoz ez a jelentésben? – A Bolond utazása

Ismervén  a  csere  pontos  okát,  felmerül  a  kérdés,  hogy  az  asztrológiai  pontosításon  túl  van-e
jogosultsága és többletjelentése a lapok új sorrendjének? Ha a Bolond kártyáján kívül a 21 Nagy Arkánum
lapot 3x7-es sorba rendezzük egymás alá, akkor megismerjük a Bolond utazásának meséjét, mely a 3 sor
szerint 3 nagy fejezetre tagolható: a fizikális sík, az elme síkja és a spiritualitás síkja.

(A kirakásból látszódik, hogy a jelenleg tárgyalt csere csak az elme síkját érinti, a másik két síkon
változatlan az utazás leírása.)

A Bolond megkezdi utazását, egy zsáknyi rejtett tehetséggel és ötlettel, az útjában álló összes akadály
ellenére.
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A fizikális síkon: 
A Bolond Mágussá alakul, aki kinyitja ötletekkel és tehetségekkel teli táskáját, és megérti kapcsolatát

az univerzummal. Ezután ennek a férfias energiának az ellenkező oldalával találkozik a Főpapnőben, ahol
kapcsolatba kerül belső énjével és a benne már birtokolt titkos tudással. 

Ettől  termékennyé  vált,  és  a  Császárnővé  érett.  Ez  az  érettség  adott  neki  energiát  ahhoz,  hogy
fegyelmezetten uralja birodalmát a Császár képében. A Bolond ezután megismeri a társadalom és a vallás
szabályait  a  Főpapban,  és  kapcsolatba  kerül  szexualitásával  a  Szeretők  kártyáján,  ahol  úgy  dönt,  hogy
továbbfejlődik és a Győzelmi szekérben eléri a sikereit és győzelmét a fizikális síkon.

Az elme síkján – a marseilles-i tarot szerint: 
A Bolond ezután egyensúlyba hozza belső és külső énjének tudását az Igazságban, és önnön belsőjébe

néz, hogy további ismereteket szerezzen a Remete személyében. Ezután megérti magának az élet ciklikusának
természetét  a  Szerencsekerékben,  amely  Erőt  ad  neki,  hogy  megszelídítse  belső  vadállatát.  Mindez
nézőpontváltáson keresztül viszi őt az Akasztott emberben, és a Halálban elengedi régi önmagát. Egy ilyen
életet megváltoztató változás után a Mértékletességben megtalálja belső mesterét, és a következő síkra lép.

Az elme síkján – a RWS tarot szerint:
 Sikerei  után a  Bolondnak meg kell  tanulnia,  hogyan szelídítse  meg belső vadállati  énjét  az  Erő

kártyán,  ami  aztán  belső  elmélyülésre  készteti  a  Remete  kártyán.  Ismeretei  elvezetik  a  világ  ciklikus
természetének  megértéséhez  a  Szerencsekerékben.  Ez  egyensúly  és  harmónia  érzetét  kelti  benne,  amit
Igazságban él meg, és ennek megértést követően nézőpontváltáson megy keresztül Az akasztott emberben,
majd a Halálban hátrahagyja múltját, és ezen sík mesterévé válik a Mértékletességben.

Szellemi síkon: 
Miután belső és külső énjének mesterévé vált,  a  Bolond az Ördögben felfedezi,  hogy még mindig

vannak kötődései az anyagi síkhoz, amelyek mélyebben gyökereznek, mint gondolta. Egóját ez a tudás töri
össze a Toronyban, ami aztán elvezeti a Csillag békéjéhez. De a lélek zavara még feloldásra vár a Holdban,
mely után a Napban nyeri vissza tisztaságát. Mindez elvezeti őt a Feltámadáshoz, ahol minden karmikus
egyensúlya megtisztul, és a Világgá változtatja.

21

A Bolond utazásának fázisai a két pakliban



Árnyak  –2022 Február est

Mit okoz ez a lapok belső rendszerében? – A dualitások vizsgálata

Mivel  megfelelő  nézőpontból  minden  mesének  megvan  a  maga  alapja  és  tanulsága,  a  Bolond
utazásának  meséjéből  nem  szükségszerűen  derül  ki,  hogy  a  RWS  új  sorrendje  jelentésében  (is?)
megreformálja-e  a  Tarot  lapjait.  Ennek  kiderítéséhez  mindenképpen  érdemes  megvizsgálni  a  kártyák
rendszerét a dualitásokon keresztül.
 

A Nagy Arkánum egyik sajátos és érdekes magyarázata a benne megtalálható dualitásokra épül, ami
teljesen összhangban van a tarot képi szimbolikájával (ennek kiindulópontja a marseilles-i ábrázolás, de a
RWS  újító  ábrázolása  sem rontott  az  értelmezésen).  Eszerint  a  Nagy  Arkánum  22  lapja  10  +  1  párnak
feleltethető meg, melyek kapcsolatban állnak a Kis Arkánumok 1-10 számozott lapjaival és az udvari lapokkal
is. A létrejövő párosok alapja a Bolond utazásának folyamatára vezethető vissza, és az ebben az ábrázolásban
egymás  mellé  kerülő  lapok  ellentétes  polaritására  (az  utazás  10  fázisában  ugyan  azzal,  de  ellentétes
polaritással találkozik az utazó).

Az így kialakuló elrendezéssel valószínűleg Franz Bardon is foglalkozott: „A tarot kártya 78 lapja és a
Merkúr-zóna 72 géniusza között meditáló mágus bizonyos összefüggést fog találni, és a 6 többletkártyából
négyet az elemeknek, kettőt pedig a polaritásnak fog tulajdonítani.” Ebből az elrendezésből jól látható, hogy a
két polaritás a Bolond és az Univerzum, és a négy elem a Kis Arkánum négy ászának felel meg.

[Bár a történelem során több ettől eltérő párosításokat is leírtak, véleményem szerint ez a párosítás adja a
legegységesebb képet a lapok párosításainak jelentéséről és összhangban áll egyéb, további elrendezésekkel is
(hármas  és  négyes  elrendezés).  Érdemes  azonban  megemlíteni  és  elgondolkozni  további  lehetséges
párosításokon is.  A Pitois, Papus és Wirth által ismertetett duális elrendezés: 1-0, 2-21, 3-20, 4-19,…,11-12 és
„Jean-Michel: Reading the Marseille Tarot” című könyvében ismertetett elrendezés: 0-21, 1-11, 2-12, 3-13, 4-14,
…9-19, 10-20.]
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Az így megismert dualitások közül jelen helyzetben csak a számunkra jelenleg fontos VIII-XIII és X-XI
párokat vizsgáljuk meg, a marseilles-i elrendezés szempontjából:

„Az Igazság és a mindent kiegyenlítő harmónia ellentétes a mindennek véget vető Halállal.”

A két Arkánum kapcsolata rávilágít, hogy az igazságszolgáltatás csak akkor veheti kezdetét, ha valami
véglegesen  lezárult,  megpecsételt.  A  két  Arkánum  dualitása  továbbá  abból  is  látható,  hogy  az  igazság
ellentétben áll a halállal, ami mindent lezár, és akkor minek az igazság? Ez viszont azt is jelenti, hogy az
igazság  a  feltámadás  és  örök élet  védelmezője,  ami  ennek az  Arkánumnak az  egyik  nagy titka.  A  Halál
Arkánum  időben  előre  meghatározott  folyamatot  zár  le,  megváltoztathatatlanná  téve  mindazt,  ami
megtörtént. Az Igazság Arkánum viszont időtől független, mert mindent, ami megtörtént, újra mérlegel és
kiegyenlít, miáltal lehetőséget ad a további fejlődésre. Ezáltal minden merevnek és változtathatatlannak hitt
struktúrát képes újra meggyógyítani, életre kelteni.

„A Szerencse kereke, a reinkarnáció, ami az örök körforgást jelenti, ellentétes azzal az erővel, ami ki
tud lépni a sors örök körforgásából, amit a mágikus Erő Arkánuma jelképez.”

A Szerencsekerék hagyományos ábrázolásán megjelenik a Merkúr pálcáján kiemelkedő 8 abroncsú
kerék  (szintén  merkúri  utalás  és  a  végtelen  reinkarnáció  szimbóluma),  mely  így  az  anyagi  forma
megjelenésére utal. A kerék tetején ülő szfinx (és a RWS pakli 4 kerubja) az alkotó energiát képviseli. Mivel a
szfinx  a  kerék tetején  van a  vizek  felett,  ezért  az  anyagi  világ  felett  álló  mindenható,  alkotó  energiáját
jelképezi.

Az  Erőn  egy  nőt  látunk,  aki  egy  oroszlánt  szelídít  meg,  de  nem  fizikai  erővel,  hanem  inkább
szeretettel és gyengédséggel. Ez az oroszlán szimbolizálja az emberi test erejét és testiségét, amely fölött a nő
hatalmat szerez. Az, aki saját testében, mint mikrokozmoszban képes a mágikus erőt gyakorolni, az képes
univerzum erőit is uralni. Mindkét Arkánum ábrázolásán utalást láthatunk a makro- és a mikrokozmosz, a
teremtés és az ember kapcsolatára. A két Arkánum egysége a makrokozmosz és a mikrokozmosz egységében
mutatkozik meg.

Újabb  rendszerbeli  összefüggést  vehetünk  észre,  ha  megvizsgáljuk  a  kártyák  ciklikus  kirakását  a
dualitás  párok szerinti  elhelyezésben.  Ez az elrendezés gyakorlatilag megegyezik  a korábban megemlített
Jean–Michel  szerinti  duális  elrendezéssel.  Ebben  a  pozícióban  azt  vehetjük  észre,  hogy  a  kör  tetején
elhelyezkedő  Mágus--Feltámadás  páros  a  kör  középpontján  keresztül  átellenben  helyezkedik  el  a
Szerencsekerék–Erő párossal,  melyek kapcsolatát érdekes módon a RWS tarot ábrázolása is megőrzi, a
felcserélt lapok ellenére. 

Így vizsgálva a Mágus–Erő és a Feltámadás–Szerencsekerék párosítást figyelhetjük meg.

Mágus–Erő: 
Mindkét kártyán erőteljesen dominál a sárga (bátorság és az erő) háttér és a vörös (életerő, vitalitás)

szín. Az eszközökkel dolgozó férfialakkal szemben ott áll az elméjével a fenevadat is (az örök élet anyagát –
vörös oroszlánt) irányítani képes nőalak. Mindkettejük feje fölött megtalálható a végtelenség szimbóluma.
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Szerencsekerék–Feltámadás:
Mindkét kártya háttere kék (harmónia és nyugalom)
és mindkét esetben valamilyen fordulat következik be
az utazás során: a kerék átfordulása megegyeztethető
a feltámadás jelentette felemelkedéssel.

Egy  utolsó  érdekességet  figyelhetünk  meg  az
ábrázolást (és természetesen a rendszerben elrejtett
összefüggéseket  illetően),  ha  megfigyeljük  a  most
tárgyalt  két  párosítás  tengelyén  elhelyezkedő  3.
párosítást:  Bolond–Univerzum, melyek nem csak az
összes többi párosítást, hanem a Tarot összes lapját
is tartalmazzák. A fiatal/fehér mágusnak is nevezett
Bolond kártya színvilága hasonlóságot mutat a Mágus
és az Erő lapjaival, ezzel jelölve a mágikus praxisban
betöltött  szerepek  fő  mérföldköveit.  Ezzel
párhuzamosan  a  mágikus  praxis  fordulópontjait
jelölő lapok színvilága és szimbolizmusa is mutatja a
megfelelő azonosságokat.

Felmerül a kérdés, hogy a részletezett szempontok tükrében milyen összefüggéseket figyelhetünk meg,
ha ezen párosításokat összevetjük a RWS szerinti sorrenddel és megvizsgáljuk az aszerint kapott Erő–Halál és
Szerencsekerék–Igazság párosításokat?

Ahogy láthatjuk,  a  XIX.  század végére,  többszöri  sorrend  változás  után kialakult  sorrend a  Nagy
Arkánumon belül mind jelentésben, mind szerkezetében megállja a helyét és megfelelő, alapos vizsgálat után
számos  rejtett  összefüggést  és  üzenetet  tár  elénk.  Természetesen ez  nem helyezi  érvényen kívül  a  RWS
pakliban bevezetett változásokat. A kérdéses sorrendeket fokozza, hogy Aleister Crowley 1944-ben kiadott
paklijában  már  visszatér  az  eredeti  sorrendhez,  visszacseréli  az  Erő  (Szenvedély)  és  az  Igazság
(Kiegyenlítődés)  lapjait,  de  a  GD  listájában  hozzájuk  kapcsolt  betűkkel  együtt,  felborítva  ezzel  az  ABC
sorrendjét. 

Végezetül néhány érdekesség a RWS pakliban bevezetett további változásokat illetően:
 A Főpapnőt Íziszként ábrázolja, hold-sarló fejdísszel és a Holddal a lába alatt.
 A Császárnő pajzsa, amelyen korábban sas volt látható, most szív alakú, és a Vénusz jelét viseli.
 A Császár mellől eltűnt a sas, és most egy kosfejekkel díszített trónon ül.
 A Szeretők teljesen át lett rajzolva: ahelyett, hogy egy férfi választana két nő közül, most Ádám és Éva

látható
 A Kiegyenlítődés lapján most íriszvirágokat látni – ezzel utalva Írisz istennőjére és így a Nyilasra.
 Az Ördögöt most kecskeszerűbbnek ábrázolják, így a Bak jegyet sugallva.
 Az Ikrek ábrázolása lekerült a Nap kártyáról. (Érdekes módon, visszautalva egy korábbi felvetésre, ehhez

hasonló változtatás  nem történt meg a Hold kártyán,  amely még mindig a Rák jegyet sugallja annak
ellenére, hogy hivatalosan a Halak jelképe.)
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Emeth, a gólem készítésének dokumentációja
Írta és képek: Saddie LaMort

Entitás típusa: Gólem / Szervitor

Méretek: 
Magasság: 13,5cm
Szélesség: 12,5 cm
Mélység: 7 cm

Súly: 356g

Alkalmazás:
– Gyógyítás
– Gazdagságtermelés 
- Védelem

Felhasznált anyagok:
– DAS levegőn száradó modellezőagyag
- Fa fogpiszkálók
- Mini fanyársak
- Zöld, arany, fekete, mályva akrilfesték

2015 Szeptember 27., 13:00 (egy nappal a telihold előtt)

Megkezdtem  a  gólem  elkészítését.  Régóta  terveztem  már.
Először  használtam  ezt  a  fajta  agyagot,  gyúrni  és  alakítani
kezdtem,  letéptem  darabokat  a  végtagok  számára.  A  végén
visszagyúrtam  majdnem  mindent,  visszaalakítottam  az  egészet
téglaformára, és abba vágtam neki kezeket és lábakat. A fej egy
külön  darabból  áll,  amelyet  formára  gyúrtam  és  a  torzóra
tapasztottam.  A  száradás  alatt  észrevettem,  hogy  a  testtartás
gondot  fog  okozni,  ezért  amolyan gerinc-szerűségként  egy  mini
fanyársat szúrtam a testbe a fejtetőtől a jobb talpig. A kezek is le
akartak  konyulni,  ezért  kitámasztottam  őket  fogpiszkálókkal.  A

mellkasba  belekarcoltam  az ”אמת„   szót.  A  fejdíszt  szintén  fogpiszkálókból  készítettem.  Az  egyik
fogpiszkálóról levágtam az egyik hegyes véget, bevágtam kb. 2 cm hosszúságban. A gólem alapvető kódját egy
kis papírszalagra írtam fel, az egyik végét beleillesztettem a fogpiszkáló nyílásába, feltekertem, és a legalsó
tüske  helyére  szúrtam  be  (nagyjából  oda,  ahol  egy  ember  kisagya  lenne  található).  Ezután  hagytam
megszáradni. 
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A kódtekercs beillesztése
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Az agyag hosszasan száradt. A víz a lábában gyűlt össze, így négy nap után a hátára fektettem a
gólemet, hogy kiszáradhassanak a talpai.

2015 Október 13, (Újhold) nagyjából 21:00

Saját személyes receptem szerinti Floridavízzel megtisztítottam a gólemet:
1 csepp fahéj illóolaj
3 csepp szegfűszeg illóolaj
15 csepp levendula illóolaj
30 csepp narancs illóolaj
1 dl Stolichnaya vodka

Itt éreztem az első érzelmet, az agyagnak egyértelműen „tetszett”. 
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2015 Október 19., 18:00

A születésnapom. Megosztottam az ajándékba kapott
whiskyt a gólemmel. Megkapta az első életenergia-elemeket,
amik  működtetik  majd  –  a  homlokra,  vállakra,  szívre.  A
gólem  egyértelműen  élőbbnek  érződik.  Vért  választottam
ezekhez a kisebb elemekhez. 

2015 November 1., 00:00

További vért és whiskyt adtam hozzá November est tiszteletére. A gólem most már nagyon erősen
érződik, hogy él, de szunnyad. Ráleheltem, hogy további életenergiát adtam neki. 

2015 November 1., 11:00 

VIII° fokozatú X Hozzávalót adtam hozzá, az év első termését. Tettem belőle a fejére, vállaira, szívére,
és az AMTh feliratra végig. Ismét a szájába leheltem. 

2015 November 1., 13:00

Ruhát festettem rá zöld és arany akrilfestékkel – zöldet a Vénusz gazdagságáért. aranyat a szoláris
gyógyításért.  Az  agyag vöröse maga jelzi  a  marsias  védelmi aspektust.  A  gólem egyértelműen él  és  félig
tudatánál van. Érezhetően csikis volt neki, mikor az ecsetem érte. Befejeztem az arany díszítést, kihúztam
vele az írást a mellkasán. A hátán a szimbólumok: Sol, Mercurius (gyógyítás), a személyes duplapentagram
szigillumom,  Kígyó  Által  Ölelt  Szív  (ld.  Fejnélküli  rítusa),  és  Ellis,  ami  a  Kapcsolatszigillum  hálójához
csatlakoztatja. Mivel sok arany festék maradt, cipőket is kapott a gólem. Innentől nehéz volt már tárgyként
gondolni rá – kifejezetten tetszett neki a cipő. A szemei mályvaszínűek, a transz-yuggothi erőzónáákhoz való
kapcsolódás megkönnyítéséért. 
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November 1, 17:00

Csoportos November est rituálé. A gólemet megtisztítottam vízzel és füstölővel, majd invokáltam az
Agancsos istenformáját. A gólem további lélegzeteket kap, majd a végső ébresztést  a nevének megkapása
végzi el: Emeth. Bort és süteményt kapott ajándéknak. 
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És itt is van, boldogan ünnepli saját születésnapját. 
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