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Az ősi matriarchátus mítosza  
Írta: Médeia

A  modern  neopogány  teológia  visszatérő  eleme,  hogy  az  írott  történelem  előtti  aranykorban  az
emberek matriarchális társadalomban éltek. Mivel ezeket az ősi közösségeket nők vezették, a klasszikus női
értékek határozták meg az emberek életét:  a szeretet,  a kedvesség, az otthoni, családi környezet csendes
boldogsága. Ezt az aranykori társadalmat törte össze a patriarchátus, és különösképpen a keresztény egyház,
amely üldözte a régi  korból  fennmaradt gyakorlatokat űző gyógyító papnőket,  bábákat,  füvesasszonyokat
(Hutton, 2019 pp456-459).

Ezzel a gyönyörű feminista mesével csak az a gond, hogy nem igaz. Nagyon valószínű, hogy az egész
világot átfogó, univerzális ős-matriarchátus nem létezett. 

Az ősi matriarchátus gondolata a Wiccában

De  hogyan  jutottunk  el  odáig,  hogy  ezt  a  mítoszt  a  neopogányok  és  a  New Age  spiritualitással
jellemezhető személyek sokasága fogadja el? Bár a modern neopogányságnak vannak más kulturális előképei
is – például a romantika korabeli pogány aranykor-elképzelések (Hutton, 2022) –, az erre legnagyobb hatást
gyakorló tényező egyértelműen a Wicca. Gerald Gardner, a Wicca alapítója maga is hitt az ősi matriarchátus
létezésében. Így ír erről az 1954-ben megjelent Witchcraft Todayben (Gardner, 1954 pp27-28): 

„A  kőkorban  az  ember  elsősorban  jó  termésre,  jó  vadász-  és
halászzsákmányra  vágyott,  és  arra,  hogy  az  állatok,  amelyeket
tenyésztett, bőven szaporodjanak, és hogy sok gyerek szülessen, akik
erőssé teszik majd a törzset.  A boszorkányokra hárult  az a feladat,
hogy  végrehajtsák  a  rituálékat,  amelyekkel  ezek  a  dolgok
elnyerhetőek. Ez feltehetőleg matriarchális kor volt, amelyben a férfi
vadászott,  míg  a  nő  otthon  maradt,  gyógyítással  és  mágiával
foglalkozni.  A  történetírás  a  matriarchális  időszakot  nagyjából  az
időszámításunk előtti kilencedik évezred közepétől az időszámításunk
előtti  hetedik  évezred  közepéig  számítja.  Ebben  az  időben  a
barlangokat,  fákat,  a  Holdat  és  a  csillagokat  feltehetőleg  mind  női
szimbólumokként tisztelték.”

Ronald Huttontól tudjuk azt is, hogy Gardner tudatosan konstruált –
nagyrészt fiktív – háttértörténetet a Wiccának (Hutton, 2022). Emiatt
aztán felmerülhet az olvasóban az a gondolat, hogy lehetséges-e, hogy
az  ősi  matriarchális  társadalomról  írt  sorai  is  csak  ennek  a
háttértörténetnek az elemei, ő maga viszont soha nem hitt benne? 
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Erre azért válaszolnék nemmel, mert a matriarchális társadalomba vetett hit széles körben elterjedt
volt Gardner korában és megjelent még jóval későbbi antropológiai, illetve vallástudományi munkákban is.
Hogy csak egy példát említsek, a híres mükénéi kígyótartó szobrot még az 1974-ben kiadott  Görög vallás,
görög istenek című vallástörténeti szöveggyűjtemény is a matriarchális „nagy anyaistennő” képének tekinti
(Sarkady, 1974).

Ha tehát  Gardner  hitt  ebben a  történetben,  akkor  az  a  kérdés,  hogy ő vajon milyen  forrásokból
dolgozott? Itt két szöveget szoktak említeni a Wicca történetével foglalkozó szövegek. Ezek Robert Graves The
White Goddess, illetve Margaret Murray The Witch-Cult in Western Europe című munkája.

Graves 1948-as könyve csak részben történeti mű, ehelyett inkább egy spekulatív és kreatív alkotás.
Igazi  olvasztótégelye  a  vallási-kulturális  elképzeléseknek,  amelyeket  sokszor  ötletszerűen  állít  egymással
párhuzamba, illetve illeszt egymáshoz. Graves az európai mitológia fejlődésének a régmúltjában felfedezni vél
egy  háromalakú  holdistennőt,  aki  a  „Születés,  Szerelem  és  Halál”  istennője,  és  tulajdonképpen  minden
későbbi  európai  istennő  ősanyja.  A  Hármas  vagy  Fehér  Istennőt  Graves  egyben  „régi  matriarchális
istennőnek”  is  nevezi  (Graves,  1999  pp99-100),  és  számos  utalást  tesz  a  patriarchátust  megelőző
matriarchális időkre. 
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Murray 1921-ben megjelent munkája hasonlóképpen spekulatív, azzal a különbséggel, hogy komoly
antropológiai  elméletként  prezentálja  önmagát.  A  szöveg  egy  feltételezett  európai  ősvallásról,
boszorkánykultuszról  szól,  amelynek  tagjai  egy  férfi  istent  és  egy  Anyaistennőt  imádtak.  Murray
matriarchátusról kifejezetten nem beszél, női vallási vezetőkről és nagy anya- meg termékenység istennőről
viszont annál inkább (Murray, 1921 p5).

Honnan származik az ősi matriarchátus mítosza?

A  fentiekből  kiderül,  hogy  az  ősi  matriarchátusra  épített  vallástudományi  és  mitológiai
eszmefuttatások hogyan hatottak  a  Wiccára,  azon keresztül  pedig a modern neopogány irányzatokra.  De
honnan származott ez az elképzelés eredetileg? 

A  történelem  előtti  matriarchátus  képzete  valószínűleg  a  19.  század  közepén  jelent  meg  az
antropológiában,  Johann Jakob Bachofen munkája nyomán. Bachofen svájci  német jogász és antropológus
volt, Anyajog: a matriarchátus vallási és jogi karakterének vizsgálata az antikvitásban című munkája 1861-ben
jelent  meg.  Bachofen  szerint  a  társadalmi  fejlődés  három  fázisra  osztható.  A  legkorábbi  szakaszban  az
emberek  állatok  módjára,  gondolkodás  nélkül  szaporodnak,  és  a  legnagyobb  értéknek  az  emberi
termékenységet látják. 

A második szakaszban jelenik meg a földművelés; az emberek életének fókuszában ezen a ponton
nem a személyes termékenység, hanem az anyaföld művelése áll. Ez a matriarchátus időszaka, amelyet a Hold
jelképez.  A harmadik szakaszban a  matriarchátus patriarchátussá fejlődik,  hiszen az  emberiség  immáron
képes a komolyabb intellektuális teljesítményekre. Ezen a ponton a földművelés és állattenyésztés anyagi
valósága már nem a legfontosabb tényező a kultúrában, csupán hátteret biztosít az intellektus fejlődéséhez.
Ezt a szakaszt a tiszta Nap fénye jelképezi (Bachofen and Partenheimer, 2003 ppiii-iv). 
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Ez a szexista és alapvetően téves mű az alapja számos későbbi elképzelésnek az ősi matriarchátusról.
Ironikus, hogy míg Bachofen a matriarchátust egy meghaladott, primitív fejlődési állomásnak tekintette, az ő
gondolataira építő későbbi gondolkodók általában ősi aranykorként képzelték el az anyajogú társadalmat. A
szöveg fő erényeként azt említhetem, hogy legalább a lehetőségét felveti annak, hogy nem a patriarchátus az
egyetlen elképzelhető társadalmi berendezkedés (Bachofen and Partenheimer, 2003 pvi). 

A tudomány jelenlegi állása

Az olvasó már az eddigiekből is sejtheti, hogy megbízható, modern tudományos szemmel nézve is
elfogadható bizonyítékok az ősi matriarchátus létezését nem igazolják. Természetesen valami  nemlétezését
mindig sokkal nehezebb bizonyítani, mint a létezését – mindig van rá esély, hogy az adott dolog valahol van,
csak még nem találtuk meg, vagy nem fedeztük fel a rá utaló bizonyítékot. Emiatt aztán nem tudjuk minden
kétséget kizáróan kijelenteni, hogy valamikor réges-régen, a történelem kezdeti szakaszában nem létezett az
ősi matriarchális társadalom. Ez viszont önmagában nem elég érv ahhoz, hogy hinni tudjunk benne – ha csak
erre alapoznánk, akkor a jeti és a plejádi világmegváltó űrlények létezésében sem lenne okunk kételkedni.

Az ősi matriarchátus létezésének igazolásaként gyakran hallott érv, hogy sok politeista vallásban nagy
szerepet kapnak az istennők, és főként az anyaistennők. Sajnos azonban a gyakorlatban azt látjuk, hogy az
istenek  világában többé-kevésbé  megvalósuló  nemi  egyenjogúság  nem sokat  jelent  a  hús-vér  társadalom
szintjén.  A nők elleni erőszakot egészen lenyűgöző mértékben normalizáló indiai társadalmat nem igazán
hatja meg a harcos istennők, Durgá és Kálí képe. Ezek az istenalakok a mitológia keretein belül maradnak, és
a hétköznapi valóságban nem kínálnak követhető példát a klasszikus nemi szerepeket kényelmetlennek érző
nők számára, és sajnos nem rettentik el a nőkkel erőszakoskodó férfiak sokaságát sem. Az ógörög társadalom
példáján is hasonló tendenciát láthatunk: a fizikai világban élő nők lehetőségei az antik világban végtelenül
korlátoltak voltak, többnyire csupán az általunk is jól ismert anya-feleség-háziasszony szerepre szorítkoztak –
annak ellenére, hogy Artemisz, Afrodité és Athéna a női önállóság, intellektus és erő képeit jelenítették meg a
mitológiában (Ritoók, 1960).

A  matriarchátus  ügyét  bonyolítja,  hogy  a  téma súlyosan átpolitizált.  Az  ősi  anyajogú  társadalom
gondolata számos huszadik századi feministát inspirált, akik a patriarchátus alternatívájaként felmutatható
ideálképet látták benne. Mivel az ősi matriarchátust a kutatók és elméletalkotók az időszámításunk, sőt az
írott  történelem előtti  időkre helyezték,  nem volt  nehéz dolga egy-egy szerzőnek,  ha a saját  szempontjai
szerint  szerette  volna értelmezni  a  mítoszt.  Így aztán  például  voltak  olyan elméletalkotók,  akik  amellett
érveltek, hogy vissza kellene térnünk ahhoz a társadalmi berendezkedéshez, amelyben a nők voltak hatalmon;
mások szerint viszont a matriarchátus fogalma valójában egy nemi egyenlőségen alapuló társadalmat ír le, és
igazából erre kellene törekednünk (Göttner-Abendroth, 2003 p30).

Az, hogy európai ősvallás és matriarchális aranykor nem létezett, nem jelenti,  hogy a világ egyes
pontjain  ne  lennének  többé-kevésbé  anyajogú  társadalmak.  Ezeket  viszont  nehéz  összefoglalóan
matriarchálisnak nevezni, hiszen általában összetettebb társadalmi berendezkedéssel bírnak, mint hogy egy
egyszerű címkével  le  lehessen őket  írni.  Például  a gyakran matriarchálisnak nevezett,  ma is  létező kínai
moszuó törzsben valóban a nők a háztartás vezetői, női jogon történik az öröklés, és az üzleti döntéseket is
nők szokták hozni, de a politikai szervezés és döntéshozás a férfiak feladata. 
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Mindezek fényében tehát érdemes fenntartásokkal kezelni bármiféle beszámolót, amely matriarchális
társadalomról vagy társadalmakról szól. Ha a szerző nem hivatkozik elsődleges forrásokra, csak – például –
hódítók  vagy  utazók  beszámolóira,  illetve  ha  különösen  régi  korba  helyezi  a  matriarchátusról  szóló
elképzeléseit, akkor van okunk kételkedni a hitelességében. 

Befejezésül  pedig  leszögezném,  hogy  a  fentiekkel  nem  akarom  azt  sugallni,  hogy  mivel  ősi
matriarchális  társadalom  feltehetőleg  nem  létezett,  ezért  a  patriarchátus  lenne  az  egyetlen  elfogadható
társadalmi  berendezkedés.  Az,  hogy  a  nemi  egyenlőtlenség  évezredek  óta  meghatározza  az  emberi
társadalmat, nem jelenti azt, hogy ez hasznos dolog is lenne, vagy ne volnának más elvek, amelyek mentén
jobb és bölcsebb lenne élnünk – sőt.
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A Horus Maat Páholy története
Shade Oroboros 817 cikkei alapján magyarra átdolgozta: Saddie LaMort

Képek: Saddie LaMort

„A jövő belénk lép, hogy átváltoztassa magát bennünk, jóval, mielőtt megtörténne…”
Ranier Maria Rilke

Ezen cikk megpróbálja felvázolni az ezoterikus történelem egy szeletét, és bepillantást kíván adni egy,
az  Információ  Korszakában  aktív,  poszt-modern  mágikus  páholy  működésébe.  Felkészülésként  azon
gondolkodtam, hogyan is áll össze a Horus Maat Páholy. Nemzetközi, és nagyon színes csoport vagyunk, akik
a  kulturális  mitológiák  és  ezoterikus  hagyományok  széles  skálájával  dolgoznak  mind  személyes,  mind
csoportos alapon. Bár elvetjük a dogmákat és doktrínákat, értek minket közös alapvető behatások, vannak
közös kedvenc íróink, és szokatlan paradigmáink. 

[A  fordító  itt  ragadja  meg  az  alkalmat,  hogy  némi  háttérinformációt  adjon.  A  Bate  Cabal  egy
információ- és tudásterjesztő csoport, mely 1976-ban alapult. Ők állnak a Black Moon Publishing ezoterikus
kiadó mögött. A Grove of the Star & the Snake (A Csillag & A Kígyó Ligete) egy walesi tradicionális Wicca
covenként indult, de tagjai érdeklődése Crowley, Kenneth Grant, Austin Osman Spare, Frater Achad, Jack
Parsons,  és  ezernyi  más ezoterikus író  és  irányzat  iránt  hamar átformálta  Thelemita  ezoterikus  caballá.
Sokan hitték,  hogy Crowley halála után utolsó titkára,  Kenneth Grant  lesz  az örököse,  de ő  az  Egyesült
Államokban élő Karl Germert választotta. Grant engedélyt kért tőle egy páholy létrehozására, amit meg is
kapott, de mikor Germer meglátta az alapító manifesztót, postafordultával rúgta ki Grantot az Ordo Templi
Orientisből – utóbbit azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy saját vezetése alatt zavartalanul vigye
saját irányzatát Typhonian Ordo Templi Orientis néven.]

A  Horus  Maat  Páholy  1979.  április  26-án,  újholdkor  történt  meg,  mikor  a  Bate  Cabalból  Nema
Andahadna először  találkozott  a  New York-i  A Csillag  & A Kígyó Ligete  négy tagjával.  Ebben az  időben
mindannyian  Kenneth  Grant  Typhonian O.T.O.-jához  tartoztak,  de  valami  újat  akartak  létrehozni:  ekkor
született meg a Liber Pennae Praenumbra, a Toll  Előárnyékának Könyve,  s céljuk az ebben leírt keselyű-
istennő, Maat, és a Liber AL-ban felfedett sólyom-isten Hórusz 93 / 696-os Kettős Áramlata által aktivált
mágikus csillagok (vö.: „Minden férfi és minden nő egy csillag” AL I:3) konstellációjává válni. Úgy érezték,
hogy a szabadkőművesektől és a Golden Dawntól örökölt titkolózó, hierarchikus modell elavult, és az általuk
fenntartott hatalomelvű elemek ellentétesek az Új Eón szellemével. Elegük volt a Rendekből, s tele voltak
kreatív káosszal. 

Az ezt követő években a csoport szellemisége szóbeszéd, és nyomtatott publikációk útján is terjedt,
olyan magazinokban, mint a Mandragore, a Cincinatti Journal of  Ceremonial Magick, az Aeon, és mások.
Jelentős  mérföldkő  volt  Nema Maat  Magick  című könyvének megjelenése,  mely  azóta  is  alapmű.  Volt  jó
néhány jelentős fesztivál és esemény is, köztük a Warrior Lord Workings, a Mágusok Találkozója, és egyéb
pogány  események,  melyek  során  új  avatottak  csatlakoztak.  Emellett  számtalan  útitárssal  és
testvérszervezettel  alakítottunk  ki  hivatalos  és  személyes  kapcsolatot,  de  még  mindig  papírra,  telefonra,
személyes kapcsolatra szorultunk. 
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Majd jött az Internet és megváltoztatta a világot! A HML weboldalát Frater Aion alapította 1994-ben,
széleskörű szakmai e-mail  listával  együtt,  mely jóval  200 feletti  avatott  tagot  számlált  világszerte,  s  így
feltehetőleg  a  Horus  Maat  volt  az  első  teljesen  működőképes  kiberpáholy  a  világon.  Megalapították  a
Holdbázis Templomot, mely asztrális munkákban használatos; továbbá a Silver Star című magazint, melynek
legutóbbi számai mostanra az Amazonon keresztül meg is rendelhetők.

 A  csoportrituálékat  a  mai  napig  újholdkor  tartják,  egyik  részről  azért,  mert  az  alapítás  is  akkor
történt,  másrészt  pedig  sok  tagnak  teliholdkor  is  vannak  feladatai  (boszorkányoknak,  likantrópoknak  és
hasonló népeknek). Ezen csoportrituálék lényege a Tizenegycsillag Munka. 

Ezen folyamatosan működő rítus-sorozatnak a magjait Nema az 1980-as években ültette el,  majd
különböző  formákban  használták  az  alapokat.  A  páholy  online  jelenléte  óta  folyamatosan  változik  és
mutálódik,  hogy  a  kollektíva  igényeinek  megfeleljen.  A  rítus  során  az  egyes  tagok  elfoglalják  az  Életfa
szféráinak egyes  trónjait,  általában egy  éven keresztül;  minden újholdkor  a  rítus  főbb részei  egyeztetve
vannak, és mindenki a maga útján végzi el; van egy találkozó a Holdbázis Templomban, és a rítus részleteit
sokan megosztják különböző utakon a többi csoporttaggal. A sokféle rendszer ezen összehangolt használata
hihetetlenül hatékonynak bizonyult. 

Eredetileg a Tizenegycsillag célja N'Aton életre hívása volt. Ezen megtestesült kozmikus egregor az
emberiség közös tudata, mint isten-forma; ahogy az embernek is van saját felsőbb énje / Szent Őrző Angyala,
úgy kapcsolódik N'Aton az Ember archetípusának felsőbb énjéhez. 
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N'Aton bőre, haja, szeme arany színű. Redős lenköpenyt visel keselyűt formázó válldísszel, s alakja
mindig félig sötétben, félig a fénybe fordítva jelenik meg. A sötét oldalon néha látszanak a csillagok és a
galaxisok, arca világos fele pedig ezernyi apró emberi arcból tevődik össze. Nemi szerve magasságában egy
lefelé  forduló  méh,  kezében  Maat-pálca,  melynek  alján  lótuszkehely,  rúdja  könyöktől  a  leghosszabb  ujj
hegyéig tart, a tetején kígyóval ölelt szív – egy kobra 3 és fél tekeredéssel öleli a szívet, fején Maat toll. N'Aton
mostanra megszületett, és rendszeresen használják is a rítusokon istenalakját. 

2013. július 20-án hat fő részvételével történt meg az első avatás Magyarországon, s ekkor alakult
meg a  Maat-Danubius Nexus,  a Horus Maat Páholy magyar közössége.  Célja,  hogy segítséget  nyújtson a
kezdők  számára  a  Kettős  Áramlat  használatában,  az  avatásokban,  illetve  az,  hogy  később  közösségi
eseményeket  szervezzen.  A  Páholy  tagságához  nem  feltétel  megkeresni  a  Nexust,  de  akit  érdekel,  az
info@horusmaat.hu e-mail címen, illetve a http://facebook.hu/maatdanubius oldalon megtalálja őket. 
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A tarot hármas és négyes elrendezése
Írta: Aidan

Az itt részletezett gondolatok alapjául és a képek forrásául Tungli János – A Tarot belső szerkezete c. könyve
szolgált.

A korábbi kiadványokban megjelent cikkek után befejezésül érdemes megvizsgálni a Nagy Arkánum
hármas és négyes elrendezését, hogy a további rejtett összefüggéseket is megtaláljuk.

Bizonyos tradíció szerint a Nagy Arkánum lapjait három útra oszthatjuk: Ozirisz, Ízisz és fiuk, Hórusz
útjára (bizonyos megfogalmazás szerint: apai, anyai és a fiúi útra). 

Használhatjuk a tűz, a víz és a levegő elemeket is az utak jelölésére, mint őselemi energiákat, vagy
tézis, antitézis és szintézis megnevezéseket stb.

Az alábbi ábrán az élet fájának mintájára (az élet  fájának szefiráit  kicsit  eltolva,  de a függőleges
értelemben vett utakban foglalt számok/összefüggések jelölése állandó marad – az eltolás szükségességét a
négyes elrendezés során érthetjük meg) összesen csak tíz energia (dimenzió) került ábrázolásra, ahol minden
energiát valójában két tarot kártya jelöl (a számozások megegyeznek a duális elrendezésben ismertetett párok
sorszámával  – a párok első tagjának az Arkánumon belüli  számozása).  Ennek oka,  hogy minden energia
legalább két pólus közt, egy dualitáson belül oszcillál. 

(Például a kettes számmal jelölt energia a Főpapnő – Nap, a hatos számmal jelölt energia a Szeretők –
Ördög dualitást jelöli)

A Tarot hármas elrendezése

A tizenegyedik  energia  (ami a  10es számot kapná:  Sorskerék – Erő),  már egy új,  felsőbb szintet
reprezentál,  amiben megint  megjelenik az itt  ábrázolt  tíz  energia,  annak minden elemével,  illetve annak
képen. Ez azt jelenti,  hogy a Sorkerék és az Erő kártyák egy új szinten Bolond és az Univerzum kártyák
szerepét töltik majd be (mint ahogy ez a két kártya is egy felsőbb szintet reprezentál).

Ebben az elrendezésben a jobb oldalon az apai, férfi, – Ozirisz (1,4,7) a bal oldalon az anyai, női –
Ízisz (2,5,8), középen pedig a semleges, fiúi – Hórusz (0, 3, 6, 9) vonal helyezkedik el.

A vonalakon belül és azok között a numerológiai összefüggések mellett újabb dualitásokat vehetünk
észre a szemben álló energiák között: 0-9, 3-6, 5-4, 1-8, 2-7. Minden ilyen dualitás immár 4 lapot foglal
magában, például a 3-6 dualitás: Császárnő – Hold – Szeretők – Ördög.

Láthattuk, hogy az Univerzum arkánum ábrázolása már tartalmazza a négy isteni kerub ábrázolását
is, ezért nem meglepő, hogy a Kis Arkánum 4x10 lapja a 4x4 Udvari lapokkal kezdődik.
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Számos nézet egyet  ért azzal,  hogy az Udvari lapok az
Isten trónja mellett álló kerubokkal, illetve az isteni névvel a tetragrammatonnal állnak összefüggésben. Az 16
udvar lap egy isteni tudatszintet jelképez. Isteni tudatszint nélkül nincs fejlődés a mágiában sem.

Ahogy a Bolond meséjénél láthattuk, a Tarot Isten szellemének kiáradásával indul, miáltal végezetül
létrejön a teremtett világ, annak minden dimenziójával. Ahogy a Nagy Arkánum 10 dualitása egy mindent
átfogó dualitással, a Bolond és az Univerzum dualitásával indul, a Kis Arkánum lapjai négyes elrendezéssel
indulnak, amit Udvari lapoknak nevezünk. Az Arkánumok sora azonban nem egyszerűen 4 lappal indítanak,
hiszen akkor ezeket mindenki a négy elemhez rendelné, hanem 4x4 lappal. Ebből érezhetjük, hogy a négy
elem szimbolikáján túl itt nagyobb összefüggéseket is kereshetünk.

Ha az elnevezésüket akarjuk vizsgálni, akkor abba érdemes belegondolni, hogy az udvar valaminek az
udvara,  jelen  esetben  ez  érdemes  szentélynek  nevezni,  amely  az  elrendezés  középpontjában  áll.  A  tarot
hármas  elrendezése  esetén  a  szentély  helye  a  Királynő,  Király,  Főpap  és  a  Szeretők  (3,4,5,6)  által
meghatározott négyszög középpontja, ami az egész elrendezés középpontja is egyben (itt láthatjuk, hogy az
elrendezés pontosítása érdekében miért volt érdemes az élet fájának a szefiráit elcsúsztatni).

Tarot négyes elrendezése és az Udvari lapok kapcsolata

Az elrendezésből felmerül a kérdés, hogy hogyan lesz a Nagy Arkánum 10 dualitásából 16 Udvari lap?
Hol találjuk meg a 16 Udvari lap jelentését? Itt újra a szentély, ami segítségünkre lehet, hiszen a szentély által
egyesül újra minden az egyben.
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Kabbalista  elgondolás  szerint  ez  megfeleltethető  a  tetragammatonnal,  amire  már  utaltam:  isten
nevének ismerete által nyerhetünk belépést a szentélybe, melyhez az udvari lapok jelentik a kulcsot. A 16
Udvari  lap  a  szentély  körül  elhelyezkedő  arkánumok  kapcsolatában  található  meg,  ami  a  tarot  négyes
elrendezésében látható.

A  tarot  négyszöges  elrendezése  4x4  kapcsolatot  mutat  melynek  alapja  a  hármas  elrendezésben
megismert utak és a bennük foglalt energiák. Itt középpontban a szentély látható (0-9). Az elrendezésből az
látható, hogy a szentélynek képletesen négy kapuja van. Ez a négy kapu a négy elemmel feleltethető meg:
minden, ami bemegy vagy kijön, annak egységben kell lennie az elemekkel.

Ezek között sorban az első a Császár arkánum, mely a mindenhatóságot jelképezi, kos ábrázolásban
(egyes  források  szerint  oroszlán,  mely  azonban  máshol  jelenik  meg  a  Nagy  Arkánumban,  de  jobban
kapcsolódik  a  mindenhatóság  jelképéhez)  és  a  tűz  elemmel  analóg.  Második  a  Főpap arkánum,  mely  az
örökkévalóságot  reprezentálja,  bika-ábrázolásban és  a föld elemmel analóg.  Harmadik a  Szeretők mely a
szeretetet  reprezentálja,  és  a  víz  elemmel  analóg.  Negyedik  a  Császárnő  arkánum,  kék  színben,  mely  a
bölcsességet jelképezi és a levegő elemmel analóg. Ezzel ezt a négy arkánumot összekötöttük Isten trónját
hordozó négy kerubbal/a tetragrammaton betűivel.

Isten jelenlétét a középen elhelyezkedő szentély reprezentálja. A szentély alatt a fizikai világunkat és
a szentély felé történő vándorlást képviselő Remete arkánum. Ebben az elrendezésben a Remete már célba
ért, a szentélyben van. 
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A ma ismert Udvari lapok általában a Király, Királynő, Lovag, Apród megnevezéseket használják. A
fenti ábrán látható számok és elhelyezkedések alapján az alábbi párosításokat figyelhetjük meg:

  • Király    x – 1
  • Királynő    x – 8
  • Lovag    x – 7
  • Apród    x – 2

Az udvari lapok és az elemek kapcsolódásának példája:
  • A levegő/kardok királya udvari lap, az ábrán látható 3 – 1 kapcsolatot jelképezi (3 – 1: Császárnő –  Hold és
Mágus – Feltámadás)
  • A föld/érmék királynője udvari lap az ábrán látható 5 – 8 kapcsolatot jelképezi (5 – 8: Főpap -Torony és
Igazság – Halál)
  • A tűz/botok lovagja udvari lap az ábrán látható 4 – 7 kapcsolatot jelképezi (4 – 7: Császár – Csillag és
Győzelmi szekér – Mértékletesség)
  • A víz/kelyhek apródja udvari lap az ábrán látható 6 – 2 kapcsolatot jelképezi (6 – 7: Szeretők – Ördög és
Főpapnő – Nap)

Sok helyen olvasni,  hogy a Tarot legnehezebben megérthető lapjai az Udvari lapok, mert ezekhez
nehezebben kapcsolják hozzá az összefüggéseket és az általános berögződés miatt sokan egy adott személyt
jelölő lapként tekintenek rá, mely nehezítheti a vetés üzenetének értelmezését. Sokkal könnyebb dolgunk van,
ha a lapok konkrét jelentésének tanulása helyett a lapok a Tarot rendszerében megtalálható szerepük alapján
felvett aspektusait értjük meg:

A teremtő erő királya – A tűz királya (4-1)
A tűz királya minden teremtő erő felett  uralkodik.  Mindenben a lényegit,  annak legbelsőbb princípiumát
alkotja meg és tartja kézben. Minden teremtő energia forrása.

A kinyilatkoztatás és a gazdagság királya – A föld királya (5-1)
Az alkotó erők megjelenésének határait, formáját és módját uralja a teremtett világban. Az életerő is ehhez az
arkánumhoz csatolható.

Az élő szeretet királya – A víz királya (6-1) 
A  teremtés  képe  megjelenik  minden  teremtényben,  így  ezek  önálló  részeivé  válnak  a  nagy  egésznek.
Legtökéletesebben mindez az életben, az élet fényeiben látható, mely a szerelem aktusával valósul meg. Az elő
szeretet és az adakozás királya.

A beteljesítés királya – A levegő királya (3-1)
Elkötelezettség az élet princípiuma és mindaz iránt, ami teremtve volt. A hadak ura.

A bölcsesség és áldás királynője – A tűz királynője (4-8)
A bölcsesség útjának őrzője, miáltal végső soron mindenben érvényesül az isteni akarat és az univerzális
törvények hatása. Ezzel kapcsolatos a bölcsesség útján a jutalom és áldás megvalósulása.

15



Árnyak  –2022 Nyárkö zép    –Lammas

A gondviselés királynője – A föld királynője (5-8)
A  kifürkészhetetlen  isteni  gondviselés  erőinek  működését  tartja  kezében.  Mindez  az  idő  folyásában,
harmóniában valósul meg a teremtett világban. A gondviselés, a termékenység, az irgalmasság és a határok
királynője.

A szerető kedvesség és a szerelem királynője – A víz királynője (6-8) 
Feladata, hogy minden teremtmény számára biztosítsa a boldogságot, és megvalósítsa a mikrokozmosz és
makrokozmosz közti harmóniát az idő folyásában. Inspiráló erőként hat az érzelmi fejlődésben. A szeretet és
a szerelem kifejezésének és átélésének titkai és a szépség fogalma is ehhez társíthatók.

Az életadás és nagyság királynője – A levegő királynője (3-8)
A szellemi erők életre keltésének és megújulásának királynője. Az életadás és a nagyság asszonya a teremtett
világban.

A hódítás és az erő lovagja – A tűz lovagja (4-7) 
Teremtő erők használata, az istennel egybekötöttség megtapasztalásának útja. Ide tartozik többek között a
hadakozás, az akaraterő, a mágikus erő és küldetés is.

Az értékrend és a gyakorlat lovagja – A föld lovagja (5-7) 
Az  alkotó  erők  gyakorlati  megvalósítása,  felhasználásának  módja  a  teremtett  világban.  A  kísérletezés
lehetősége  és  a  gyakorlati  tapasztalat  és  érettség  megszerzése.  Ide  tartoznak  a  tudományos,  technikai,
társadalmi és gazdasági vívmányok is.

Az érzelmi erők lovagja – A víz lovagja (6-7) 
Művészi  alkotás,  átélés  és  önkifejezés.  Az  érzelmi  erők  felkorbácsolása,  transzformációja  különböző
alkotásokba, cselekedetekbe és eszmékbe. Érzelmi élet, szeretet és összetartozás erőinek lovagja.

A belső tisztaság lovagja – A levegő lovagja (3-7) 
Elkötelezettség, hűség (lojalitás) az igazság, az élet, a szabadság és az isteni gondviselés szolgálatában. Az
erkölcs, a világnézet és a hitvallás lovagja.

A sorsvállalás apródja – A tűz apródja (4-2)
Feladata, hogy minden teremtett lényt sorsának beteljesítéséhez vezessen. Számon tart minden szerződés és
eskü beteljesítését. Őrködik azon, hogy semmilyen erő és teremtény ne léphesse át hatáskörét büntetlenül,
illetve  hathatósan  közbelép,  ha  ez  szükséges.  Ide  tartoznak  a  karmikus  törvények,  tehát  dönt  minden
teremtmény elkövetkező sorsáról is pozitív fejlődése érdekében.

A megvalósítás apródja – A föld apródja (5-2) 
A sors törvényeinek beteljesítését vezeti és határozza meg annak konkrét formáját és idejét. Itt találkozunk az
öröklés  törvényeivel  és  a  próféciák  beteljesülésével  is.  A  mágus  számára  belátást  enged a  jövő  titkaiba.
(Inspiráló  hatóerőként  hat  a  társadalom  érettsége  szerint  a  tudományos  és  technikai  fejlődésre  is.)
Értékteremtés, illetve értékek megszerzése, a jellem formálása és nemesítése is jellemzi ezt a szintet.
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A gátak apródja – A víz apródja (6-2) 
Az egyedek szabadságát,  és  érzelmi életét  védelmezi.  Hatáskörébe tartozik minden szabadságot  korlátozó
struktúra  elviselhetőbbé  tétele,  illetve  megszüntetése.  Őrködik  azon,  hogy  minden  egyed  saját  szabad
akaratából alakíthassa életét, és élete során megtapasztalhassa az igaz szerelmet és szeretetet. Feladatai közé
tartozik  minden  letört,  esetleg  büntetés  vagy  fogságban  lévő  ember  sorsának  megkönnyítése,  és  az
öngyilkosok jobb belátásra térítése. Táplálja a családi szeretet és a társadalmi elrendezés összekötő erőit.
Elhárít  vagy  meggyógyít  minden  tragédiát,  esetleges  betegséget  vagy  balesetet,  melyek  nem  karmikus
jellegűek és meggátolnák az egyént sorsának beteljesítésében.

A titkok apródja – A levegő apródja (3-2) 
Feladata,  hogy a  szent  titkokat  elzárja  az  arra  méltatlanok elől  és  csak érettség  szintje  szerint  tárja  fel
azoknak, akik azt megérdemlik. Minden lény valódi jellemét meg tudja ítélni és ennek alapján gyengeségeit és
jó jellemvonásait is befolyásolni tudja. Mindez által eléri, hogy minden teremtmény azt higgye, hogy az ő
nézőpontja teljesen reális és objektív, tehát nem is tudatosítja és észre sem veszi azokat az erőket melyekhez
nincs meg a kellő érettsége. Viszont, feltárja a titkos tudást és annak gyakorlati módját azoknak, akik erre
megérettek.
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Maat és Káoszmágia
Írta: Nema

Fordította: Nakri

Habár évekkel ezelőtt olvastam Peter Caroll Liber Null & Psychonaut
című  könyvét,  soha  nem  tudtam  azonosulni  a  Káoszmágiával  abban  a
formában, amiben ő azt bemutatta, azonban az internet felfedezése után
számos Káoszmágussal találkoztam online. Egyikük, a kaliforniai Joseph
Max  publikálta  egy  előadás  szövegét,  melyet  egy  mágikus  találkozón
hallott.  A  publikációjában  úgy  hivatkozott  a  Maat  Mágiára,  mint  a
Káoszmágia  egy  remek  példája.  A  publikációt  olvasva  rögtön  arra
gondoltam,  hogy  tovább  vizsgálódok  a  témában,  hogy
összehasonlíthassam a két rendszert. 

Ezen  a  ponton  bölcs  lenne  elkülöníteni  azt,  ahogy  a  mágikus
módszerek a papíron megjelennek, és ahogy a Mágusok azokat használják.
Mind a Káoszmágusok, mind a Maat Mágusok rendkívül egyediek – ahogy
ez  jellemző ebben a  művészetben – és  akikkel  eddig  találkoztam mind
saját  módszereket  alkalmaztak.  A  mágiahasználók  sokkal  inkább
hasonlítanak  a  saját  kreativitásukban,  mint  filozófiájukban  és
terminológiájukban.  Én  az  állításaimat  a  két  módszer  nyomtatásban
megjelent verziójára alapozom és ezt egészíti ki a gyakorlók tapasztalata
és hozzáfűzései. 

Austin Osman Spare munkásságát leszámítva nagyon kevés – már ha volt egyáltalán – újítás volt a
nyugati  mágia  területén  Aleister  Crowley  halálától  az  1970-es  évek  elejéig.  Jack  Parson  határozottan
Thelemita, kiemeli azonban a szenvedélye a szabadság és az önállóság iránt, illetve elhivatottsága Babalon
manifesztációja iránt. Charles Stansfeld Jones kijelentette Maat Aeonjának kezdetét, de soha nem fejlesztett ki
egy alap rendszert ennek az „új” mágikus áramlatnak. Kenneth Grant felfedezései a Mágia éjoldaláról elsőnek
1975-ben a Cults of the Shadow könyvében jelentek meg, s a mai napig folytatja ezt a munkát, a Káoszmágia
irodalmában azonban alig emlegetik, csak úgy hivatkoznak rá, mint az ember, aki publikussá tette Spare
életművét.

A legszembetűnőbb hasonlóság a Káosz és Maat mágia között az, hogy mind a két ágazat Crowley
után született. A II. Világháború után a tudomány, technológia és a globális tömegkommunikáció nagyban
befolyásolták  a  világot  és  mind  a  két  módszer  befogadja  ezeket  a  világnézetébe,  terminológiájába  és
technikájába. 

A Káoszmágia teljesen újnak hirdeti magát, míg a Maat mágia tiszteli és fontosnak tartja a gyökereit,
de ahogy Mr. Max fogalmazott: 
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„Igen, a KM (Káoszmágia) egy új tradíció – ez egy kissé oximoron – de mivel a tradicionális formák
dekonstrukcióján alapszik határozottan a múlt adósa marad. Szóval azt mondanám, hogy a KM dekonstrukció
által  származik  idősebb  tradíciókból,  míg  a  MM  (Maat  mágia)  extrapoláció  által  származik  idősebb
tradíciókból.”

A két Mágia közötti hasonlóságok különbségeit remekül tükrözik a különbségek közötti hasonlóságok
is, ahogy ez a további tárgyalásunkból is kiderül.

Mind a két Mágia rendelkezik Aeon-térképpel. A Liber Kaos-ban Mr. Carroll bemutat egy táblázatot,
mely összefoglalja a nézeteit a múlt, jelen és jövő pszichohistóriájáról. A táblázat négy Aeonra van osztva
(Sámáni,  Vallásos,  Racionalista  és  Pandemónikus),  amelyeket  két  korszakra  lehet  bontani
(Animista/Spiritiszta, Pogány/Monoteista, Ateista/Nihilista és Kaotikus/?) A korszakok jobbról balra haladva
jelennek  meg  a  táblázatba,  és  felettük  három  vékony  szinuszgörbe  jelenik  meg,  melyek  a  Materialista,
Mágikus és Transzcendentális paradigmákat jelenítik meg. A hullámvonalak helyzete bemutatja a paradigmák
egymás  feletti  relatív  dominanciáját  (a  közösen  elismert  valóságot,  avagy  a  korszellemét  egy  egykori
kultúrának a történelem bármely pontján) Aeonokra és azok korszakaira lebontva.
 

Ez  egy  elegáns  séma,  és  ajánlom  figyelmetekbe.  Ötletem  sincs,  hogy  más  Káoszmágiát  művelő
okkultista tud-e azonosulni ezzel az elmélettel, de számomra tartalmazza azt a kielégítő „kattanást” amelyet
egy értelmes és komplex elmélet okoz.

A  Maat  Mágia  Aeontérképe  tartalmazza  a  Névnélküli  Aeont  (Történelem előtti  vadász/gyűjtögető
korszak:  Animizmus,  sámánizmus,  Voodoo);  Isis  Aeonját  (Állattartás  és  tenyésztés,  növénytermesztés,
halászás:  A  Hatalmas  Anya  és  pogány  panteonok);  Osiris  Aeonját  (városállamok,  inváziók,  háborúk:
Judaizmus,  Kereszténység,  Iszlám);  Hórusz  Aeonját  (  atomenergia,  rádiót,  televízió:  Thelema,  ateizmus,
egzisztencializmus); Maat Aeonját (Húrelmélet, genetikai manipuláció, Világháló: Káoszmágia, Maat mágia,
gyarapodó számú mágikus iskolák/módszerek); és a Szótlan Aeont (közeli vagy távoli jövő, amelyben új fajok
emelkednek ki az emberi nemzettségből). 

A Szótlan Aeon és a Pandemónikus Aeon látszólag hasonló állapotot reprezentálnak; A Káoszmágia
szemszögéből  egy  olyan  időszak,  mikor  a  mágia  az  élet  egyik  módjának  bizonyosul,  a  Maat  mágia
szemszögéből egy olyan korszak, mikor a tudatosságnak két állapota lesz, egy individuális és egy kollektív.
Mind a két mágikus irányzat alapjaiban, globális szinten másnak vizionálja a jövőt mint a jelenünket és mind
a kettő látja a technológia fejlődését és annak hasznát, mint a változás folyamatának szerves része.

(Jegyzet:  A  Maat  mágia  fejlesztése  és  használata  során  találkoztam  a  jövőbeli,  dupla  tudattal
rendelkező  énünkkel,  aki  N’Atonnak  hívja  magát.  Az  Internetben  ráismerek  N’Aton  csontjaira,
idegrendszerére, de még akkor is képként felvillan, amikor csupán beszélgetünk.) 

Egy  részhasonlóság  van  a  mágiák  között,  mégpedig  az,  hogy  az  össze  Aeon  mágikus  formulái
elérhetőek és kompetens, megfelelő használatra alkalmasak. 
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Ezt Maat mágia gyakorlása közben realizáltam és panaeoni mágiának neveztem el. A világban vannak
emberek,  akik  különböző  Aeonok  befolyása  alatt  állnak  és  azok  mágiáját  alkalmazzák  ahelyett,  hogy
alkalmazkodnának a lineáris, vagy akár halmozott fejlődéshez a mágikus nézet vagy gyakorlat területén, úgy
ez az időtlen modell  közelíti meg legjobban a valóságot. Az általam olvasott szakirodalmak a Káoszmágia
területéről arra bátorítanak, hogy nyitottak legyünk minden kultúra és kor metaforáira és technikáira. 

A Káosz és a Maat mágia is alkalmazza Austin Osman Spare sigil mágiáját, a folyamatot amely során a
mágiahasználó  célja  meg  van  fogalmazva,  le  van  írva,  redukálják  a  szöveget,  majd  egy  absztrakt
formává/szimbólummá rendezik a betűket általában papírra, vagy más felületre ami erre alkalmas,  majd
elfelejtik és később egy érzelmileg felfokozott állapotban előhívják és kiküldik az univerzumba. A szigilizáció
folyamata  figyelmünket  elménk  tudatos  részéről  a  tudatalattira  –  vagy,  véleményem  szerint,  még
pontosabban a Deep Mind-ra, ez a kifejezés Jan Fries-tól, a Visual Magick és a Helrunar könyvek írójától
származik  – fordítja.  Ez  a  folyamat  „felejtés”  fázisában történik  meg.  A  Deep Mind az  evolúciónk  során
felhalmozott sejtenkénti erőből és a dolgok mögöttes összekapcsolódásából áll, amely cselekvésre képes, és
hatást  gyakorol  a  világra  a  tudat  és  az  ego  által  húzott  korlátok  nélkül.   Egy  összefüggő  mondat
összefüggéstelen absztrakt formába rendezése kiragadja a célunkat a hétköznapi tudatunkból és áthelyezi a
Deep Mind pre/posztverbális részére.

A Káosz és Maat mágia Osztozik a hit eszközként való használatában, ahogy azt Spare megfogalmazta.
Az ember hajlamos rá, hogy korlátozza magát különböző hiedelmek által ragaszkodva bizonyos doktrínákhoz,
dogmákhoz ezzel felállítva a biztonság illúzióját ebben a korlátozott állapotban. Van egy szlogen, amely néha
látható amerikai lökhárítómatricákon: „A Biblia ezt írja, ezt hiszem és téma lezárva!”

Háborúk  dúltak  különböző vallásos  hiedelmek miatt  (keresztesháborúk,  dzsihádok és  pogromok),
pont ahogy különböző etikai és/vagy biológiai filozófiák miatt (ahogy az Amerikai polgárháborúkor, amit a
rabszolgaság problémája váltott ki).

Én úgy tekintek a hitre, mint az „üss vagy fuss” túlélési ösztön kiterjedésére, a reflexre, ami hatására
fára  mászás  közben  belekapaszkodunk  a  legközelebbi  ágba,  mikor  a  szél  beletép  a  fa  lombkoronájába.  

A hitnek tartalmilag azonban üresnek kell lennie, hogy hatékony mágikus eszköz lehessen. Hevesen
és  szenvedélyesen  kell  hinni  abban  az  istenalakban,  amelyet  éppen  megidézünk,  különben  a  Mágus
átalakulása  az  istenné  nem  fog  megtörténni,  viszont  a  rituálé  után  képesnek  kell  lenni  visszatérni  a
hétköznapi énünkbe anélkül, hogy az isten megragadna a hitvilágunkban, tehát ha valamilyen okból másban
kell majd hinnünk, akkor a hit, mint mágikus eszköz tisztán áll a rendelkezésünkre. 

A nyolcas szám szintén kiemelkedő szerepet játszik mind a két mágikus rendszerben.  Nyolc nyíl,
amely  egy  közös  pontból  kiindulva  mutat  körbe  egy  elsődleges  szimbóluma  a  Káoszmágiának  és  a  már
emlegetett Liber Kaosban ez a nyolc nyíl a nyolc különböző mágiatípust jelenti, amelyeket színekhez szoktak
rendelni:
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Fekete:  Halálmágia,  ami  a  halál  természetének  megismerése  vagy halálos  átkok küldése.  (Nem kívánom
kommentálni.) Ez a típus a Szaturnusz energiáival látszik rezonálni.

Kék: Jupiteri pénzmágia. 

Zöld: Vénuszi természetű szerelemmágia 

Sárga: Szoláris ego mágia. Részben hasonlít a Maat mágia Maszkok Táncához. 

Lila vagy ezüst: Szexmágia. Lila a szenvedély miatt, ezüst meg a hold miatt. 

Narancs: A természetében merkúri gondolatmágia. 

Vörös: Harcimágia 

Oktarin: Tiszta mágia, az oktarin a szín, melyről az esszenciális mágiára lehet asszociálni. 
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Tantra, alkímia és az igaz szerelem
Írta: Nema

Fordította: Nakri

Habár elképzelhető, hogy ezzel a puristák vitatkoznának, de én úgy vélem, hogy a keleti Tantra és a
nyugati  Alkímia  ugyanazon  dolog  két  verziója:  a  szexmágiáé.  Mind  a  kettő  alkalmazható  rituálék
megerősítésére  vagy  általános  mágikus  munka  végzésére,  amely  hatalmas  erővel  okozhat  változást  az
Akarattal  összhangban.  Előfordult,  hogy  találkoztam  olyan  avatott  társakkal,  akik  elvetik  a  szexmágia
gondolatát  is,  mivel  úgy  vélik,  hogy  az  a  partnerek  közötti  szerelem  legbensőségesebb  kifejezésének
prostitúciója. 

Saját tapasztalatom szerint a mágia és a szerelem erősítik egymást, azonban a szex és a szerelem nem
feltétlenül egymáshoz kötöttek, ahogy a mágia és a szex sem azok. Tapasztalt mágusok ideális körülmények
között mind a három faktor jelenlétét preferálják, de nem mindegyik szükséges ahhoz, hogy Tantrával és
Alkímiával dolgozzunk. Ezen a ponton szükség lehet néhány definícióra. 

Aleister Crowley mágiára használt definíciója véleményem szerint felülmúlhatatlan: „Oly tudomány
és művészet, amely az Akarattal összhangban változást idéz elő.” Ez magába foglalja a körülöttünk lévő világ
befolyásolását, ahogy a saját átalakulásunkat is. 

A Tantra – ahogy én látom – az orgazmus előtti feszültség meghosszabbítása mindenféle megerőltetés
nélkül az extatikus tudatállapotok elérése érdekében, illetve annak érdekében, hogy átélhessük azt, hogy a
személyiségünk  eltűnik  és  feloldódik  valami  önmagánál  nagyobb  egészben.
Az Alkímia a szexuális feszültség és feloldódás irányítása a kívánt változás elérésére. Ez a változás épp úgy
történhet meg a materiális világban, mint a materiális világon túli világokban. 

A  Nyugati  Okkultizmusban  az  alkímiát  két  szinten  értelmezik.  Az  egyik  az  atanoroknak,  a
lombikoknak, a Bölcsek kövének és az életelixírnek az ősi, fizikai szintje, míg a másikat szexuális értelemben
tárgyalják, amikor az emberi test a laboratórium, amely a megfelelő energiával feltöltött elixíreket készíthet.
Általánosságban elmondható amíg  a  Tantra sokkal  alkalmasabb a  személyes  fejlődésünkre és  metafizikai
információk elnyerésére, míg az Alkímia inkább arra van tervezve, hogy az akaratunkkal hatást gyakoroljunk
a környezetünkre. 

Mind  a  két  esetben  számos  lehetőségünk  van  a  szexmágia  előnyeinek  kihasználására.  Az  első
megközelítés kevés problémát jelent; az autoerotika egyszerűbb és könnyebb, mint a partnerrel való munka,
még akkor  is  ha nem biztosítja  a  férfiak  és  nők között  megosztott  energia  típusok teljes  spektrumát.  A
homoszexuális  munka  több  kutatást  igényel,  de  azt  feltételezem,  hogy  az  alapvető  etikai  megfontolások
érvényesek. 

Tantrával  és  alkímiával  egy  beavatott  és  tapasztalt  párként  dolgozni  az  alapértelmezett  és
legideálisabb eset. Egy ilyen párként egység van a célotokban. hasonlóság a testetek és lelketek működésében
és megfelelően elsajátítjátok az energiaáramlás és az univerzum mágikus áramlatainak irányítását is. 
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Nem csupán kifejezitek kölcsönös szerelmeteket fejezitek ki,  de azt  közös akarattal  a nagyobb jó
érdekében magatokon túlra terjesztitek. Ugyan olyan hatékonyan érhettek el sikereket a Művészet keleti és a
nyugati aspektusaiban és spontán és előre megtervezetten is tudtok mágikus munkát végrehajtani. Ebben az
esetben nincsenek esszenciális konfliktusok és etikai problémák, azonban mi van akkor, ha te mágiahasználó
vagy de a partnered nem? A tantra vagy az alkímia megzavarhatja azt a figyelmet, amit a partnered érdemel?
Nem feltétlen, ha előkészítesz egy talizmánt vagy szigillumot és a hatalomszódat, hogy azt majd a megfelelő
időben használd. Ha a szenvedély arra késztet titeket, hogy szexuálisan egyesüljetek, akkor teljesen add át
magad  a  pillanatnak.  Az  esemény  után,  mikor  a  partnered  elalszik  menj  az  oltárodhoz  vagy  legyen  a
szimbólum a közelben és kend be az elixírrel. A szerető, aki nem foglalkozik mágiával ebben az értelemben
nem használva van, hanem ápolja, szentnek tartja az avatott szerető. Megáldja és elárasztja a Szerelem az
Akarat alatt esszenciájával. 

Számomra  nincs  a  szeretkezésnek  magasztosabb  formája  annál  a  formánál,  mely  mágiával  van
átitatva  és  megértéssel  és  bölcsességgel  van  használva.  Fejleszt,  nem  pedig  terhet  rak  rád.  Szerelem  a
Törvény, Szerelem az Akarat alatt.

Szerzői jegyzet: A tantra és az alkímia hatalmas területet fed le, még akkor is, ha ezek nagyobb Mágia
és Metafizika területeinek alosztályai.  Ha vannak aspektusai,  amikről  szívesen látnál  véleményt tudasd a
szerkesztőnkkel. 
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Irányított meditáció
A természet megtapasztalása

Írta: Solanus

Felkészülős rész

Mindenki becsukja a szemét és kényelmesen elhelyezkedik.
A meditációt tartó ember vizualizációval egy olyan kört húz fel, mely normalizálja a helyszínt:
1. Ne jöjjön be senki;
2. Hirtelen elszabaduló vagy lecsökkenő energiák kiegyensúlyozása;
3. Senki se szakadjon ki a testéből még véletlenül se;
Érdemes erre a részre időt szakítani. hogy ne csak összecsapjuk a dolgot.

Meditáció kezdete:

Érzed, ahogyan ellazulsz és kellemes zsibbadás tölt el a lábujjaidtól kezdődően. Ez a zsibbadás szépen
lassan feljebb és feljebb kúszik a lábfejedről a lábszáradra, majd szépen lassan a combjaid is  ellazulnak.
Érzed, ahogyan a törzseden felfelé kúszik, a mellkasodba. A karod is teljesen ellazul az ujjbegyeidtől egészen a
vállaidig. És mikor a teljes testedből távozott minden feszültség, a nyakadon keresztül egészen a fejed búbjáig
ellazulsz.

Érzed, ahogyan föld kellemes és hívogató energiái betöltik zsibbadt tagjaidat. Átfolyik rajtad az Élet
mindent  átható  folyama.  Szépen  lassan  halad  át  a  testeden,  mint  egy  csendes  kis  patak  és  összeköt  a
természettel.

És  most,  hogy  elcsendesült  az  elménk,  kizárjuk a  világ  zaját.  Csak a  hangom vezet.  Elmúlnak  a
mindennapok gondjai, teljes megnyugvás és béke veszi át a helyüket. 

(Itt van egy kis szünet, hogy teljesen beivódjon és eljusson mindenkihez a mondanivaló)

Elmerülés:

Most elmegyünk egy utazásra. Ez az út nem kifelé vezet, hanem befelé visz, mélyebbre és mélyebbre
az Énbe. Érzed, ahogy minden egyes levegővétellel alább és alább szállsz a tudatos tudatlanságba.

Ahogy lejjebb  és  lejjebb ereszkedünk  saját  magunkban,  testtelenül  és  könnyeden a  sötétségeben,
minden szívveréssel közelebb jutunk a célunkhoz.

Érzed, ahogy a sötétség kívülről összenyom, belülről pedig szétfeszít, mégis kellemes érzéssel tölt el.
Érzed, ahogyan szépen lassan a tested hátra hagyod és tudatod kiterjedés nélküli pontként merül alá.
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Most visszaszámolok tíztől. Mire a végére érek a számolásnak az ereszkedés véget ér és megérkezünk
a kiindulópontunkhoz. (itt visszaszámolás)

Megérkezés:

Kemény talajt érzel a hátad alatt, ahogyan fekszel. Még nem nyitod ki a szemed, de érzed, ahogyan
egy mezőn vagy. A Nap kellemesen süt, egy szellő megsimítja az arcod. Érzed a tenyered alatt a füvet és a
tovább haladó szél  megzörgeti  egy fa leveleit.  Szépen lassan kinyitod a szemed. Felülsz és körbe nézel a
mezőn. Figyelj meg mindent, hogy hova kerültél. Nézz körbe, hogy milyen virágok vannak körülötted, milyen
a domborzat, milyen napszakban vagy. 

Odasétálsz a tőled nem messze lévő fához, aminek a leveleit az imént megzörgette a szél. Ráteszed a
törzsére a kezedet és érzed, ahogyan az élet lüktet benne. Ő lesz az őrződ ezen az utazáson. A tövében találsz
egy  ládát.  Lehajolsz  hozzá,  és  felnyitod.  A  láda  belsejében találsz  egy  virágmagot  és  egy  tárgyat,  amire
szükséged lehet. A tárgyat érinted meg először. Alaposan megfigyeled és eldöntöd, hogy a zsebedbe teszed
vagy a helyén hagyod. Most kiveszed a virágmagot és lecsukod a láda tetejét. 
A fától kicsit odébb sétálsz, ahol találsz egy talpalatnyi földet. A kezeddel egy kis lyukat ásol, beleteszed a
magot, amit a kezedben tartasz, majd betemeted.

Amint a mag eltűnik a földben téged is körbevesz a sötétség. Érzed, ahogyan megölel a föld. Úgy
érzed, mintha egy vastag paplant terítettek volna rád. Érzed, ahogyan fentről nedvesség éri a testedet. Érzed,
ahogyan a Nap melege megérint a földrétegen át és még hallod, ahogyan egy széllökés elsuhan feletted. A
tested nélkül nem láthatsz, hallhatsz vagy érezhetsz semmit, mégis az érzékeid kiteljesednek a természettel
eggyé válva.    

Érzed, ahogyan az élet elindul benned. Először csak halkan, suttogva, majd egyre hangosabban és
hangosabban robajlik. Hirtelen minden elcsendesedik. Felhasad a tested és érzed, ahogyan az első gyökér
kezdemény  lejjebb  és  lejjebb  kúszik  nedvességet  keresve,  majd  szerte  ágazik  és  sokfelé  kúszik.  Egy  kis
késéssel érzed, ahogyan szárba kapsz. Először csak félénken, majd egyre bátrabban törsz a felszín felé.

A gyökered már egészen behálózza az alattad lévő talajt. Egyre lejjebb és lejjebb merészkedsz. Utazás
közben találkozol más növények gyökerével is. Köszöntöd őket és folytatod utad a föld belsejébe, hogy minél
többet és  többet tudj felfedezni  belőle.  Ahogy szerte ágazol,  találkozol  a föld szellemeivel,  akik kedvesen
mutatnak  neked  utat.  Egy  keveset  elidőzöl  velük.  Meghallgatod  mit  mondanak  neked,  érzed  ahogyan
megsimogatnak. 

(Itt kis szünet, hogy mindenki elnövögethessen magában)

Aztán hirtelen áttöröd száraddal a föld felső rétegét és hunyorogva bámulsz a Napba.  A bőrödön
egyszerre érzed a meleget és föld hűvös érintését. Úgy érzed, mintha először vennél igazán levegőt. Kicsit
megborzongsz, de nem állsz meg. Ahogyan feljebb és feljebb törsz az ég felé, érzed ahogyan levelet hajtasz
majd még egyet és még egyet. Elkezd egy bimbó kezdemény is megjelenni. Hagyj magadnak egy kis időt, hogy
elgyönyörködj a saját fejlődésedben, a gyökereidben, száradban, leveledben.
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(Még egy kevés növögetős idő) 

Végül, mikor alattad a gyökereid már elég támaszt és tápanyagot adnak, a leveleid pedig ellátnak
téged, a szárad tetején növekvő bimbóból szépen lassan előtűnnek gyönyörű szirmaid. 

Érzed, ahogyan a szél gyengéden simogat és kedvére játszik veled. Érzed a Nap sugarainak mélyét és
az esőt, ahogyan lemossa rólad a föld porát. Most egyedül hagylak egy időre, hogy virágként felfedezhesd a
nappalokat és  az  éjszakákat,  hogy lásd a Nap mellett  a  Hold  fényét  is.  Hogy hallgasd a  madarakat  és  a
rovarokat. Hogy felfedezhesd a föld legmélyét és az eget. Hogy megtapasztald magát a Természetet.

Szabad foglalkozás:

(Itt hosszú csend, hagyni kell mindenkinek, hogy kitapasztalgassa magát. Itt akár 15-20 percet is lehet
hagyni az embereket.)

Készülődés vissza:

És most elérkezett az aratás ideje. Elég időt töltöttél a virág testében ahhoz, hogy felfedezd ezt a kis,
talpalatnyi világot alulról és felülről is.  Érzed, ahogyan valaki melléd sétál, megragadja a száradat és egy
határozott vágással leválaszt a gyökereidről. Nem érzel fájdalmat sem pedig megbánást.

Amint a határozott vágás után a kezedben érzed a növény szárát, kellemes érzés tölti el a tested.
Szépen lassan visszasétálsz a fához, megköszönöd neki, hogy vigyázott rád és felajánlod neki a virágot hálád
jeléül.

Ideje visszaindulnunk. Lefekszel a fa tövébe, még egy utolsó pillantást vetsz rá, majd behunyod a
szemed. Újra visszaszámolok és visszakerülsz a sötétségbe. (10-től megint vissza.)

Exodus

Érzed újra  a  sötétet  magad körül.  Most  nem befelé,  hanem kifelé  vet  magából  a  sötétség.  Apró
pontként feljebb és feljebb suhansz a tudatosság világába. Lassan, de biztosan visszanyered a tested felett az
irányítást, sokkal tisztában érzékeled a környezetedet. Szinte már csak egy vékony fal választ el az ébredéstől.
Most újra visszaszámolok háromtól. Amint a számolás véget ér felébredsz.

Három, kettő egy és VÉGE

Aztán ahogyan létrehoztuk a kört, úgy le is bontjuk szépen, mindenki egyen és igyon, illetve nagyon
érdekes élménybeszámolókat lehet hallani. 
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Mi az Éden éjjeli oldala (és miért érdekel minket?)
II-III. rész

Írta és képek: Saddie LaMort

Hórusz ragyogó ösvényei

A szefirák közt huszonkét ösvényt találunk, melyet a nyugati ezoterikus hagyomány megfeleltet a
huszonkét héber betűnek. Azért hangsúlyozzuk a tradíciót, mert ezen értelmezés innen származik. Az Életfa
és a szférák eredete egy negyedik századi írás, a Szefer Jecira, az Alakítás Könyve, mely említi a szefirákat és
a betűket, de nem említ ösvényeket, főleg nem ilyen konkrét módon. Az Életfa ezen verziója nem régebbi,
mint az 1800-asa évek. Korábbról is vannak persze képek másmilyen ösvényekkel. 

Leggyakrabban a Malkut csak egy ösvénnyel csatlakozik a többihez, s ez általában a fa törzse, míg a
Mennyek szférái kapcsolatban állnak egymással; de találunk olyan régi alkimista szövegeket is, ahol az itt 13-
assal, 15-össel és 17-essel jelzett ösvények összefolynak, és ez az egyesült energia érkezik le a Tiferetbe, és ez
az egyetlen kapcsolat a Felső és az Alsó Mennyek között. Ettől teljesen különbözik azon értelmezés, mely
koncentrikus gömböket képzel el, melyek közepén a Malkut helyezkedik el, s gömbhéj külseje az Éjn Szóffal
határos (ezt a kifejezést használják egyes szövegek Istenre)

Itt lentebb részletesen írunk az Ösvényekről. Ha meg akarjuk érteni őket, meg kell figyelnünk a két Szefirát
amelyeket összeköti. A táblázatban kifejtjük azon interakciókat, melyek az ösvények értelmezésében érzésünk
szerint  a  legjelentősebb  szerepet  játsszák,  de  ezt  semmiképp  nem  szabad  valamiféle  végső  igazságként
felfogni, pusztán útmutatásnak szántuk. Mivel napjainkig igen ritkák az Ösvényekről szóló leírások, kikvéve a
száraz  táblázatokat,  melyek  a  végtelenségig  listázzák  a  Zodiákussal  és  Tarot-val  kapcsolatos
megfeleltetéseket, úgy gondoltuk, ez frissítő változás lesz. 
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Szám 11 12 13 14 15

Betű א ב ג ד ה
Kiejtés Alef Bet Gimel Dalet Hei

Honnan Keter Keter Keter Chokma Chokma

Hova Chokma Bina Tiferet Bina Tiferet

Interakció Szerelem Szerelem Fogantatás,
Születés

Férj, Feleség Apa, Fiú

Szám 16 17 18 19 20

Betű ו ז ח ט י
Kiejtés Vav Zajin Chet Tet Jod

Honnan Chokma Bina Bina Cheszed Cheszed

Hova Cheszed Tiferet Gvura Gvura Tiferet

Interakció Nincs valódi
kapcsolat

Anya, Fiú Nincs valódi
kapcsolat

Vezetés, Háború Gazdagság,
Kegyelem

Szám 21 22 23 24 25

Betű כ ל מ נ ס
Kiejtés Kaf Lamed Mem Nun Szamech

Honnan Cheszed Gvura Gvura Tiferet Tiferet

Hova Necach Tiferet Hod Necach Jeszod

Interakció Bőség,
Termékenység

Hősiesség,
Lenyűgözés

Elme, Stratégia Szerelem, Erő Törekvés,
Igazság
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Szám 26 27 28 29 30

Betű ע פ צ ק ר
Kiejtés Ajin Pé Cadi Kuf Res

Honnan Tiferet Necach Necach Nechach Hod

Hova Hod Hod Jeszod Malkut Jeszod

Interakció Megértés, Isteni
mivolt

Intellektus,
Érzelmek

Érzelmek,
Illúziók

Tények,
Érzelmek

Logika, Álom

Szám 31 32

Betű ש ת

Kiejtés Sin Tav

Honnan Hod Jeszod

Hova Malkut Malkut

Interakció Tudomány,
Természet

Valóság, Illúzió

Az Éden éjjeli oldala

Reméljük,  megbocsáttatik  nekünk a  hosszas  bevezetés,  de  félő  volt,  hogy megfelelő  megalapozás
nélkül  cikkünk  érthetetlen  lenne  azoknak,  akik  kevésbé  mélyedtek  el  a  nyugati  hermetikus  kabbala
rejtelmeiben. De jöjjön a lényeg! 

Segít, ha az Életfát úgy képzeljük el, hogy van egy lombja, egy gyökere, és valamiféle gravitáció-szerű
vonzóhatás irányul az utóbbi felé. Eddig is láttuk, hogy a szefirákat egyre durvábbnak és sűrűbbnek észleljük,
ahogy haladunk a Malkuth felé, de van ennek egy másik aspektusa is. Képzeljük el a Fát úgy, mint kertek
sorát, melyek egy hegy oldalába épültek. A legfelső három a leggyönyörűbb, és a gazdájuk a hegytetőn lakik, s
ezen hármat egy hatalmas, tátongó szakadék választja el a többitől. 

A kertek alatt hatalmas barlangok, melyeket óriási, sötét alagutak kötnek össze, mintha egy gigászi
kígyó  járatai  lennének.  Mindegyik  barlang  pontosan  egy-egy  kert  alatt  helyezkedik  el,  s  mintha  gúnyos
hasonmása lenne annak. Minden, ami hibás, romlott, beteg, rothadó, az kivettetik a tökéletesen nyírt kertből,
és  ide  kerül.  Ősi,  csápos  lények,  kik  az  idők hajnala  óta  kísértik  az  emberek  álmait,  itt  szunnyadnak  a
sötétben, kimondhatatlan tudást őrizve, mely régebbi, mint a jó és gonosz gyermekded képzetei. Ez az Éden
éjjeli oldala. 
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Minden  barlangot  a  Klifot  („cserepek”,  olyan  entitások,  melyek  nem rendelkeznek  lélekkel,  csak
éhséggel; többesszám. Egyes számban klif, vagy klifa) egy-egy rendje népesíti be, kiket egy kollektív néven
ismernek (s ezen név néha, hibásan használva van a barlangra magára is), kiket a saját hercegük vezet. Az
egész rendszert kizárólag a Daathból lehet megközelíteni. 

A GIhinnon, vagy Gyehenna két barlangot foglal  magába: a Malkuth barlangját,  mely a Lilith-hez
tartozik  („Éjjeliek”,  a  „layla”,  éjszaka gyökből).  Na'amah a  herceg.  Ezen szint  nem csak a  fizikai  létezés
nehézségeit,  de  annak  csábító,  addiktív  kvalitásait  is  magába  foglalja.  Minden,  ami  lustává,  lassúvá,
motiválatlanná, ihlet nélkülivé, agyonhajszolttá, rémültté tesz, innen, vagy a következő barlangból ered. 

A második barlang a Jeszodé. A Gamaliel („Isten megfizet”) a helyi Klifot-rend, és Lilith a herceg –
ahogy  a  nevek  is  sugallják,  ezen  két  barlang  nincs  messze  egymástól,  és  mint  a  nevekből  is  kiderül,
érezhetően kapcsolódnak egymáshoz. Nincs rászokás illúziók nélkül, ha csak azon illúzióról is beszélünk, hogy
az ember jól van, mialatt kielégíti a rászokás által ráerőszakolt vágyat; az agyonhajszoltság abból az illúzióból
fakad, hogy fizikai lények vagyunk, és rossz dolgok fognak velünk történni, ha abbahagyjuk a munkát, stb. 

A Hod barlangjának neve Tzalmavet (A Halál Árnyéka), a Samael (Isten Mérge) Klifot-rend népesíti
be Belial és Adramelech hercegek alatt. A túlgondolás, logikai bakugrások, babonák, hibás tudomány, és sok
más hasonló bugyor otthona, ahol agyunk hibákba eshet. Ugyanez az anti-intellektualizmus forrása. 

A Necach barlangját Shari Marutnak nevezik, az Orev Zarek (a Tisztátlanság Hollója, a ZRK, hajítani
gyökből) lakik itt; Asmodáj a herceg. A gyűlölet, a szívfájdalmak, zavaros érzelmek, szerelmi megszállottságok
és hasonló beteges emóciók származnak innen. 

A  Tiferet  barlangja  Tit  Hayaven (amely  szenvedést  jelent,  de szó  szerint  „ragadós  sárnak”  lehet
fordítani).  A  Thagirion  (a  Kihívás  Öröme)  otthona  ez,  Chioa  és  Belfegor  végzik  a  hercegeskedést.  A
beképzeltség és egoizmus még csak nem is a legnagyobb veszélyek, melyek a mi valóságunkat innen hatják át.
Semmi nem állítja meg olyan hatékonyan a szellemi fejlődést, mint a hit, hogy a gyakorló már tökéletes, és
nincs többé szüksége lelki növekedésre. Ezen betegség gyakran fertőzi meg azokat, kik spirituális tanítóként
állítják be magukat. 

Ber Sacht (a romlás verme), a Gvura alatti rész, a Golechav rend helye (akiket „tűzzel égetőknek”,
illetve „égő testeknek” szoktak fordítani a nyugati hermetikusok, de nem találtam megbízható héber nyelvű
forrást rá, így szkeptikus maradok a név értelmével kapcsolatban), azon pusztító energiákat hordozza, melyek
a marsi erők rosszindulatú használatával  járnak – rendőri  brutalitás,  a gyengébbek bántalmazása,  földek
elrablása. Astaroth ezen birodalom ura. 

Abaddon (végzet, pusztítás, mélység) a Chesed barlangja, a Ga'ashkelev (mennydörgő kutya) rend
lakik itt,  és Lucifuge (a Fénytől Menekülő) a herceg. Ez a befolyással  való visszaélés királysága. Politikai
korrupció, gyilkos vallási dogmák, papi pedofília - ezek mind innen érkeznek. 
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Az utolsó három Barlang a Sheol (verem, sírgödör) részei. A Bina infernális szféráját a Szeteriel (isten
elrejtése)  lakja,  Ishaot  Znunim  a  herceg  (nagyon  furcsa  név,  az  isha  asszonyt,  nőt  jelent,  a  zonah
paráználkodást;  az  isha  zona  prostituáltat,  az  ishaot  a  nők  többesszáma,  a  znunim  pedig  férfi
paráználkodókat. Crowley csak mint „kurva” fordította, de mint látszik, ennél sokkal több van a név mögött.)
Ez a Sötét Anya szférája. A születési rendellenességek, anyai gondatlanság, a méreg a tejben. 

A Chokmah barlangja Samael herceg birodalma (nem összetévesztendő a klifot-renddel, az ő neve
nem a Sam, méreg, hanem a Sama, vak kifejezésből ered – ő a vak isten, a gnosztikusok Jaldabaothja) és az
Ogielhez tartozik (isten gúnyolója). Hamis próféciák és az istenkáromlás forrása. 

A Kether verme a Thaumiel (Isten ikrei) otthona, ahol Satan és Moloch uralkodnak hercegekként, s ez
minden szomorúság kútfője. 

Itt jegyezném meg, hogy Crowley 777-ben található bejegyzései azt sugallják, hogy megkérdezett egy
rabbit a poklokról, de a nevek fordításai elcsúsztak véletlen eggyel. A halál árnyéka fordítást adja meg a Shari
Marutra, a Tit Hayaven szerinte a pusztulás verme, stb. 
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Szet alagútjai

Íme, Szet alagútjainak démonai. Kenneth Grant részletesen ír róluk az Éden éjjeli oldala c. könyvében,
mely nagyon ajánlott olvasmány; egyértelműen meg nem erősíthető személyes gnózisból származnak az 
információk, de a démonok nevei a héber alefbet betűivel kezdődnek szépen sorban. Crowley 777-je l. 
táblázatának VIII. és LXVIII. oszlopa tartalmazza az itteni információkat. Az elemekhez kapcsolódó ösvények 
az Elemi Királyokhoz kapcsolódnak, míg a bolygókhoz kötődők a szefirákat követik. 

Szám 11 12 13 14 15

Grant Amprodias Baratchial Gargophias Dagdagiel Hemethterith

Crowley Oriens Samael Gamaliel Orev Zarek Bairiron

Szám 16 17 18 19 20

Grant Vriens Zamradiel Characith Tempioth Yamatu

Crowley Adimiron Tzalaldemiron Sichriron Shalhaviron Tzafriron

Szám 21 22 23 24 25

Grant Kurgasiax Lafcursiax Malkunofat Niantiel Saksaksalim

Crowley Ga'ashkelev Aviriron Ariton Nachshatiron Nachshiron

Szám 26 27 28 29 30

Grant A'ano'nin Parfaxitas Tzuflifu Qulielfi Raflifu

Crowley Dagdagiron Golechav Bahimiron Nashimiron Nincs megadva

Szám 31 32

Grant Shalicu Thantifaxath

Crowley Paimon Nincs megadva

Utószó

Sajnálatosan egyértelmű, hogy cikkünkben csak a legapróbb bepillantást tudtuk engedni az Éjjeli Fa
hatalmas világába. Ennek ellenére reméljük, hogy elég inspirációt és információt hordoz ahhoz, hogy emberek
elkezdjék felfedezni – a gyermek Hórusz eónjában élünk, s Ma'at Igazságának drágaköveit kutatjuk, miféle
unalmas gyerekek ne másznának le rémítő barlangokba kincsek reményében?
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Bevezetés John Dee és Edward Kelley munkásságába  
Írta: Médeia

Ha az ember érdeklődik a nyugati ezotéria és ceremoniális mágia iránt, akkor valószínűleg előbb-
utóbb John Dee és Edward Kelley brit mágusok nevével is találkozik. Talán azt is sokan tudják róluk, hogy ők
alkották – illetve kapták – meg az énokhi nyelv és mágia rendszerét. Dee és Kelley elbeszélése szerint ez a
nyelv  a  lingua  Adamica, az  a  nyelv,  amellyel  a  Mindenható  megteremtette  a  világot,  és  amelyen  az  Ő
angyalaival beszél; az énokhi mágikus rendszer pedig lehetővé teszi a mágus számára, hogy használja is ezt
az égi és kozmikus erőt, betekintést nyerjen a Teremtés titkaiba, és megismerje a világ működését.

John Dee és Edward Kelley mágikus munkássága jelentős hatást tett a nyugati ezoterikus tradíció
fejlődésére,  különösen  azáltal,  hogy  az  Arany  Hajnal  Hermetikus  Rendje,  majd  rajtuk  keresztül  Aleister
Crowley is felfedezte a maga számára a sokat ígérő, ám igen rejtélyes és már-már átláthatatlanul bonyolult
mágikus rendszert.

A Kelley és Dee munkáit  átszövő szimbólumoknak, kódneveknek és összetett  utalásrendszereknek
több funkciója  is  lehet.  Egyrészt  szó  lehet  szándékos  ködösítésről,  amelynek célja  az,  hogy átlagos  földi
halandók ne férhessenek hozzá a veszélyes mágikus tudáshoz – elvégre az egyik, a Liber Loagaethben leírt
rituálé, a Gebofal Working elvégzése elvileg korrelál az Apokalipszis eljövetelével –, másrészt viszont annak is
tulajdonítható,  hogy  a  páros  által  megszólított  entitások  valóban  mennyei  nyelven  beszélnek  és
gondolkodnak, ez pedig csak elmondhatatlan nehézségek árán és hiányosan fordítható le emberi fogalmakra.

Reneszánsz mágia, tudomány és alkímia

Mielőtt Dee és Kelley életét és munkásságát közelebbről megvizsgálnánk, érdemes egy rövid pillantást
vetnünk arra a kulturális környezetre, amelyben éltek és alkottak. A 16. század második felében Európában
virágzik  a  tudomány  és  a  kultúra;  Leonardo,  Michelangelo  és  Shakespeare  már  megalkották  korszakos
jelentőségű műveiket,  a  nagy földrajzi  felfedezések hatására az ismert  világ  határai  is  egyre tágulnak.  A
katolikus egyház hatalma meggyengül, hála a reformáció és az anglikán egyház megjelenésének. 

A  16.  században  a  mágia,  a  tudomány  és  a  vallás  nem  alkottak  egymástól  élesen  elkülönülő
kategóriákat.  Így  például  matematika  a  legtöbb  16.  századi  tudós  számára  nem  csak  számtant,  de
számmisztikát  is  jelentett  –  így  értelmezte  a  számok  tudományát  John  Dee  is.  A  korabeli  nyelvészek  a
szavakat  nem  véletlenszerűen  összerakott  hangcsoportoknak  látták,  hanem  lényegileg  azonosnak  vélték
azokat a jelölt dolgokkal. Ez azt is jelentette, hogy a szavakkal teremteni, alkotni, varázsolni lehet – ha pedig
ismernénk  azt  a  nyelvet,  amelyen  a  Teremtő  a  teremtményeihez  szól,  és  amelyen  Ádám  elnevezte  az
élőlényeket a Paradicsomban, akkor valójában a legmagasabb mágia birtokosai lennénk.
 

A  kora újkori  alkimisták  azon dolgoztak,  hogy  aranyat  gyártsanak  más  anyagokból  –  elsősorban
higanyból  és  kénből  –,  és  közben  jelentős  kémiai  felfedezéseket  tettek.  Mindeközben  a  munkáikban
asztrológiai megfeleléseket és misztikus szimbólumokat is felhasználtak. 
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(Ez egyébként nem jelenti azt, hogy az alkímia valamiféle kizárólagosan lelki vagy spirituális tevékenység lett
volna, amelynek célja a személyiség nemesítése – az alkímiának ez a felfogása alapvetően huszadik századi
jelenség,  és  olyan  szerzők  népszerűsítették,  mint  Carl  Jung.  Lélektani  szempontból  izgalmas  és  sok
tekintetben hasznos elképzelésekről van szó,  de ezek történelmi szempontból nézve nem igazak. A 14-18.
század közötti alkimisták elsősorban aranycsinálásra törekedtek, és valódi laboratóriumokban, kézzelfogható
anyagokkal dolgoztak.)

Látjuk  tehát  nagyjából  azt  a  kulturális  környezetet,  amelyben  John  Dee  és  Edward  Kelley
tevékenykedett; mielőtt azonban megismerkednénk velük, még egy szót ejtenék arról, hogy miért énokhinak
nevezzük a nyelvet és mágikus rendszert, amelyet ők kaptak. Több apokrif irat is létezik, amelyekre Énokh
könyveként hivatkozunk; ezeknek alapvetően kevés közük van a mi 16. századi mágusainkhoz. Azonban Dee
feltételezte, hogy előtte és Kelley előtt utoljára a bibliai Énokh tudott közvetlenül beszélni Istennel, mégpedig
a Mindenható saját nyelvén – így kapta a mágikus rendszer és angyali nyelv az énokhi jelzőt.

Dee és Kelley korábbi, illetve önálló munkássága

Sir John Dee

Sir John Dee (1527-1608) a páros ismertebb és elismertebb
tagja.  Igazi  reneszánsz  polihisztor  volt:  matematikus,
asztronómus, okkultista, alkimista; I. Erzsébet brit királynő udvari
mágusaként és tanácsadójaként vált ismertté. Ez a munka egyrészt
lehetővé  tette  a  számára,  hogy  tudósként  kibontakozhasson  –
korának  egyik  legnagyobb  könyvtárát  tartotta  fenn  –,  másrészt
viszont gyakorlati politikai ügyek alakításában is szerepet vállalt.
Ebben  a  minőségében  támogatta  azt,  hogy  a  brit  királyság
gyarmatbirodalmat  hozzon létre  az  Újvilágban –  jó  eséllyel  tőle
származik a British Empire, azaz Brit Birodalom kifejezés is. 

Európai  útjai  során  valószínűleg  kémkedett  is  a  brit
koronának.  Ez  a  feladat  jól  illett  Dee  analitikus  és  összetett
rendszerekben  gondolkodó  elméjéhez:  az  alkímia  és  az  okkult  jelenségek  összefüggései  nagyon  is
hasonlatosak a titkos küldetések során alkalmazott rejtjel-rendszerekhez. Bonyolult szisztémákat alkotni és
átlátni egyaránt képes elméje tette őt valószínűleg képessé arra is, hogy sikeresen navigáljon a brit királyi
udvar szociális közegében.

Dee  igazi  tudós  elme  volt  abban  a  tekintetben  is,  hogy  vágyott  a  világ  rejtett  összefüggéseinek
megismerésére  és  arra,  hogy  kapcsolatba  kerüljön  az  Univerzumot  meghatározó  erőkkel.  16.  századi
keresztény gondolkodóként  ez  az ő  számára nem csupán azt  jelentette,  hogy a természet  és  az emberek
tanulmányozásával  foglalkozott,  hanem  szeretett  volna  belátást  nyerni  a  Teremtés  folyamatába  is,  és
kapcsolatba kerülni Isten hírnökeivel, az angyalokkal. Erre törekedett is, ám Kelley-vel való találkozása előtt
nem ért el sikereket e téren. 
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Más területeken szintén aktívan tevékenykedett, jelentékeny elméleti tudást halmozott fel korának
mágikus és tudományos irodalmát illetően – többek között a neoplatonista filozófia is jelentős hatást tett rá –,
és megírta a  Monas Hieroglyphica  című alkimista művet, amely egy saját készítésű ezoterikus szimbólum
jelentésének  magyarázatára  vállalkozik.  Ahogy  azt  a  későbbiekben  látni  fogjuk,  a  rejtélyes
szimbólumrendszerek tulajdonképpen az egész énokhi nyelvi és mágikus rendszer velejét adják – a  Monas
Hieroglyphica tehát jól példázza azt, hogy mennyire lekötötték ezek Dee-t már a Kelley-vel való találkozása
előtt is.

A neoplatonista filozófiát azért is említem meg, mert ez a gondolati rendszer feltételezi azt, hogy a
Teremtő és  a teremtett  világ között  filozófiai-mitológiai  entitások végzik el  a közvetítő feladatokat.  Nem
pelyhes szárnyú, babatestű lényekről van itt szó, hanem a világot mozgásban tartó kozmikus erőkről. Ezeknek
nem pusztán hatalmuk van a  teremtett  világ  fölött;  tevékenységük és  létezésük elengedhetetlen feltétele
annak, hogy az ismert világ működésben maradjon – nélkülük a Mindenható teremtése széthullana és káoszba
süllyedne. Ez a koncepció az, amelynek mentén Dee az angyalokról is gondolkodik, és ezekkel a lényekkel lép
kapcsolatba az angyali párbeszédek során Kelley közreműködésével.

Sir Edward Kelley

Sir  Edward  Kelley  (1555-1597/8)  alakja
összetettebb és zavarosabb is, mint Dee-é. Kelley egyrészt
tehetséges  médium és  alkimista  volt,  akinek  az  alkímiai
munkái a korszakhoz képest rendkívül összeszedett és jól
áttekinthető  művek. Utóbbi talán annak köszönhető, hogy
Kelley gyógyszerészeti tudása stabil alapot jelentett neki a
16.  századi  alkímia  sokszor  elvont  és  túlbonyolított
világában való eligazodáshoz.  Írnoki képzettsége lehetővé
tette, hogy a médiumként befogadott információkat világos
formában rögzítse;  ráadásul  ennek hála  a  kézírása  is  jól
olvasható, főleg Dee-éhez viszonyítva.

Másrészt viszont Kelley-vel kapcsolatosan az egyik
leggyakrabban felmerülő történet az, hogy egy csalási ügy
miatt fiatalkorában Lancesterben perbe fogták, elítélték és
levágták mindkét fülét. Ennek a történetnek az igazságára
nincs egyértelmű bizonyítékunk, de az tény, hogy Kelley nem nagyon mutatkozott sapka nélkül, olyannyira,
hogy Dee még meg is rótta azért, hogy még angyalok társaságában sem hajlandó hajadonfőtt megjelenni. Az
is tény, hogy a Tudor-korszakban a füllevágás valóban ismert és gyakori büntetés volt.

Kelley sok évet töltött börtönben is; legalább egy jelentős alkimista munkája éppen ott készült, abban
a reményben, hogy ezzel meggyőzheti II. Rudolf cseh uralkodót, hogy szabadítsa őt ki, és tegye újra az udvari
alkimistájává. 
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Az angyali párbeszédek

John  Dee  és  Edward  Kelley  1582-ben  találkoztak  egymással.  Kelley  médiumi  képességei  mély
benyomást  tettek  Dee-re,  aki  magához  vette  az  írnokot  –  és  kezdetüket  vették  az  úgynevezett  angyali
párbeszédek.  A  közös  munka  1582-től  1589-ig  zajlott.  Az  üléseket  egyébként  komoly  tisztító  eljárások,
imádkozás és böjtölés előzte meg, a keresztény ájtatosság jegyében – a katolikussal ellentétben az anglikán
egyház  támogatóan  állt  hozzá  a  mágikus  műveletekhez,  így  a  vállalkozás  teljes  mértékben  a  hit  és  az
istenfélelem keretein belül működhetett. Az évek során Dee és Kelley nem tartózkodtak végig a brit királyi
udvar kényelmet és biztonságot nyújtó környezetében,  hanem több európai királyi  udvarban is látogatást
tettek. Ezekre az utakra a feleségeik és gyerekeik is elkísérték őket.

Az  utazások  során folyamatosan  zajlottak  az  angyali  párbeszédek  is.  Kelley  az  évek  során egyre
inkább az alkímia felé fordult a kristálynézés (scrying) kimerítő és ijesztő gyakorlata helyett – azaz fordult
volna,  ha  Dee  engedi.  Állítólag  Dee  majdnem  minden  nap  kristálynézésre  kényszerítette  az  egyre
kedvetlenebb Kelleyt. Emiatt – többek között Dee fiának, Arthurnak az elbeszélései szerint – a mágusok között
idővel egyre feszültebb jelenetek játszódtak le. 

Az írnok arról számolt be, hogy a médiumi tevékenysége során olyan érzése van, mintha tűzkard
fúródna az agyába, amelynek a hatására bőségesen izzadni kezd, megváltozott tudatállapotba kerül, és úgy
érzi, mintha mozogna valami a fejében. Ez az állapot nagyjából negyedóra alatt fokozatosan veszített riasztó
intenzitásából, és Kelley képessé vált az angyalok nyelvén beszélni és írni – erre hétköznapi tudatállapotában
nem volt képes. 

A  transz  okozta  kellemetlenségeken  kívül  egyéb  problémák  is  akadtak:  Kelley  egy  alkalommal
felolvasott  egy  mágikus  táblázatot  (egész  pontosan  a  Liber  Logaeth  18.  [19.,  ha  az  elsőt  is  számoljuk]
táblázatát, amely a Föld szellemeinek idézésére szolgál). Ennek hatására megjelent néhány entitás, amelyek
ásókkal kezdték őt ütlegelni, és csak akkor hagytak fel ezzel, amikor Dee a varázspálcája segítségével elűzte
őket.

Érthető, hogy a férfinak egy idő után elege lett ezekből a nyugtalanító jelenségekből, és szívesebben
tevékenykedett volna egy számára megszokott és kézzelfogható eszközökkel teli alkímiai laboratóriumban.

A Kelley által  rögzített  szövegek egyébként  ténylegesen mutatják a glosszolália,  azaz a nyelveken
szólás  nyelvészeti  jellegzetességeit,  tehát  feltehetőleg  valódi  transzállapotban  keletkeztek  –  Kelley  sok
mindenről hazudhatott  életében, de médiumi képességei a legnagyobb valószínűség szerint nem színjáték
eredményei voltak (természetesen pszichotikus epizódok ettől még lehettek).

Ami az énokhi  nyelv beszédhangjait  illeti,  azok nem nagyon térnek el  a latintól  és  az angoltól  –
mondjuk ez azért is lehet, mert az angyalok csak a Kelley által ismert fonémákkal tudtak dolgozni, vagyis
lehet, hogy az énokhi nyelvnek az a változata, amit mi ismerünk, egy erős brit akcentussal beszélt verzió.
Kelleyt az írnoki képzettsége egyébként akár képessé is tehette arra, hogy angyalábécét hamisítson, azonban,
ismerve a szövegek keletkezésének körülményeit, ez a lehetőség sem tűnik túlságosan valószínűnek.
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Ami a  mágikus  munka  kézzelfogható  kellékeit  illeti,  Dee  és  Kelley  eszközeinek  egy  részét  ma is
láthatjuk a British Museumban. Az asztalt,  amely előtt Kelley kristálynézés közben ült,  négy méhviaszból
öntött korongra helyezték rá; mindegyik korong a Sigillum Dei Aemethet, azaz az Isteni Igazság Pecsétjét
ábrázolta. Az asztalra ugyanúgy a Sigillum Dei Aemeth került, egy nagyobb méhviasz korong formájában, és
erre állították rá a nagyjából 6 cm átmérőjű kristálygömböt, amelybe Kelley meredt a médiumi tevékenysége
során. Ezen kívül feltehetőleg alkalmaztak még egy obszidiántükröt is, ami eredetileg minden bizonnyal azték
kultikus tárgy volt, és az 1520-as évek során került Nagy-Britanniába.
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A hétéves munka során rengeteg szöveg keletkezett. Ezek közül a legfontosabb a Liber Loagaeth nevet
kapta. A kötet főleg táblázatokkal és négyzetrácsokkal van tele, amelyeket számok, latin- és angyalnyelvű
betűk töltenek meg. A könyv címe annyit tesz, hogy „Isten szavának könyve”. A Liber Loagaeth többek között
a  Teremtés  rendjéről  szól,  és  ennek  a  mélységeibe  enged  betekintést.  Szó  esik  mágikus  titkokról  –  és
apokaliptikus víziók is helyet kapnak benne.  Egy másik, talán még ismertebb énokhi szöveg invokációkat
tartalmaz,  amelyeket angol  és  énokhi  nyelven is  ismerünk – ez a  48 (vagy 49) énokhi  kulcs  vagy hívás
(Enochian Calls or Keys).

Ahogy az az angyali párbeszédekből kiderül, Kelley és Dee természetesen kíváncsi volt az angyalok
által  sugallt  kozmikus  titkokra  és  apokaliptikus  próféciákra;  emellett  viszont  meglehetős  gyakorisággal
terelték  vissza  a  szót  arra,  hogy  az  angyalok  elmondhatnák  nekik,  merre  lehet  elásott  kincset  találni.
Beszélgetőtársaik erre nem mutatkoztak különösképpen hajlandónak; egy bizonyos ponton ugyan állították,
hogy  kincset  mutatnak  a  mágusoknak,  de  utóbb  ez  is  csupán a  Teremtés  és  az  Apokalipszis  kulcsainak
bizonyult, konkrét arany és drágakövek helyett.

Az angyali párbeszédek rögzítésének vége felé egy másik, sajátosan abszurd epizód is lejátszódott.
1587-ben Kelley közölte, hogy utasítást kapott Uriel arkangyaltól: neki és Dee-nek meg kell osztaniuk minden
vagyonukat  egymással,  beleértve  a  feleségeiket  is.  Dee  nem rajongott  az  ötletért,  de  nem kételkedett  a
médium igazmondásában, és beleegyezett a házasságtörő vállalkozásba. 

Nem sokkal később azonban Dee mégiscsak megszakította az angyali párbeszédek sorozatát; ő maga
visszatért Nagy-Britanniába, míg Kelley II. Rudolf cseh uralkodó udvarában maradt alkimistaként. 

A  közös  munka  befejeződése  után  egyébként  Dee  folytatta  az  angyalkommunikációt,  ezúttal
Bartholomew Hickman médium segítségével; azonban az ennek folyamán keletkezett szövegeket maga Dee
nagyrészt el is pusztította, így nem ismerhetjük a tartalmukat.

Énokhi mágia

Alapvetően  mindenféle  mágia  veszélyes.  Legalább  egy  kis  kockázatot  még  egy  egyszerű
gyertyamágiával is vállalunk. Bármiféle mágikus műveletet ennek a tudatában érdemes elkezdeni. Azonban az
énokhi mágiával kapcsolatosan még külön óvatosságra is inteném az olvasót. Ez a mágiaforma ránézésre
talán  nem annyira  ijesztő,  mint  a  goétikus  munkálatok,  vagy  bizonyos  sámáni  tudatállapotok  eléréséhez
szükséges  pszichedelikus  szerek  fogyasztása.  Elvégre  úgy  tűnik,  elég  csak  bizonyos  szövegeket  bizonyos
körülmények  között  zengetni,  és  máris  megváltoztathatjuk  a  valóságot,  illetve  különféle  entitásokat
hívhatunk meg magunkhoz.

Azonban,  ahogy  az  Kelley  és  az  ásós  incidens  történetéből  is  kiderül,  viszonylag  könnyű
nemkívánatos,  illetve  veszélyes  dolgokat  megidézni  az  énokhi  szövegek  óvatlan  használatával.  A  Liber
Laogaeth  említ  egy  rituálét,  a  Gebofal  műveletet,  amelynek  az  elvégzése  valószínűleg  egybeesik  az
Apokalipszis kezdetével. Az énokhi mágusok körében jó ideje zajló vita, hogy vajon ez az egybeesés azt jelenti-
e, hogy a rituáléval elő lehet idézni az Apokalipszist, vagy csupán profetikus előrejelzésről van szó, hogy a
Gebofal művelet kivitelezése és a világvége nagyjából egyszerre fog bekövetkezni. Szerencsére a szöveg nem
ad elég világos útmutatásokat a rituálé végrehajtásához. 
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Azonban  az  remélhetőleg  már  ennyiből  is  érezhető,  hogy  az  énokhi  mágiának  csak  komoly
ceremoniális mágikus képzettséggel, tapasztalattal és szakértő felügyelet mellett érdemes nekivágni – elvégre
az ember ennek során, ha hiszünk Dee-nek és Kelley-nek, nem kevesebbel, mint az Univerzumot mozgásban
tartó kozmikus erőkkel kísérletezik. 

Ha valakit az olvasott figyelmeztetések ellenére is érdekel az énokhi mágia gyakorlata, az illetőt Lon
Milo DuQuette Enochian Vision Magick: An Introduction and Practical Guide to the Magick of Dr. John Dee
and Edward Kelley című kötetéhez irányítanám további magyarázatért. 

Néhány reflexió

A fentiekben kísérletet tettem arra, hogy körvonalazzam John Dee és Edward Kelley munkásságának
mágiatörténeti  jelentőségét,  és néhány szóval  érintettem az énokhi nyelv,  valamint  mágia gyakorlatát  is.
Igyekeztem törekedni az összeszedettségre és átláthatóságra, azonban az írás során folyamatosan az volt az
élményem, hogy falakba ütközöm, amikor arra a kérdésre keresem a választ, hogy voltaképpen mit is csinál
egy énokhi mágus. 

Egyrészt persze egyszerű a válasz: énokhi nyelvű szövegeket zenget, különösen a 48 (vagy 49) hívás
valamelyikét, feltehetőleg a Sigillum Dei Aemeth és Dee mágikus eszköztárának más elemeit felhasználva,
valószínűleg  egy  nagyjából  salamoni  keretek  közt  megszerkesztett  varázskör,  illetve  mágikus  kellékek
alkalmazásával. De hogyan lehet hétköznapi célokra felhasználni az angyalok által lediktált információkat?
Egészen pontosan hogyan zajlik egy rituálé? Mi alapján választja meg a mágus, hogy mely szövegekkel és
szimbólumokkal kíván dolgozni? Ha jól értem, ez alapvetően az ő saját személyes döntésén múlik, és azon,
hogy hogyan értelmezi a ránk maradt kéziratokat.

Ez  egyébként  nem  meglepő,  ismerve  a  Kelley  és  Dee  által  ránk  hagyományozott  szövegeket  –
homályos forrásból nem igazán születhet egységes, könnyen követhető mágikus gyakorlat. Mivel az énokhi
mágia  forrásanyagát  adó  szövegek  bőbeszédűek,  bonyolultak  és  sokszor  zavarosak,  a  legtöbb
mágiagyakorlónak más-más elképzelései vannak arról, hogy hogyan is kell ezt az egészet csinálni. A fentebb
említett  Lon  Milo  DuQuette  többször  hivatkozik  arra  a  saját  könyvében,  hogy  bizonyos  rituálékat,  sőt
szimbólumokat is ő maga konstruált. Egy ponton azt javasolja az olvasóinak, hogy semmiképpen ne próbálják
reprodukálni Dee és Kelley angyali párbeszédeit – egyébként egy gyors netes keresés segítségével találtam
példát olyan énokhi mágusra, aki pontosan a kristálynéző szeánszok reprodukálásával kísérletezett.

Ez a bizonytalanság különösen frusztráló lehet egy olyan mágikus diszciplína gyakorlása során, amely
– mondjuk a  népi  mágiával  ellentétben –  nem elégszik  meg a  hozzávetőleges és  körülbelüli  megoldások
alkalmazásával. Ha az ember behatóan szeretne foglalkozni az énokhi mágiával, akkor elkerülhetetlen, hogy
némi affinitása legyen a titkosírás- és rejtjel-fejtéshez, és türelme az összetett szimbólumok, négyzetrácsok és
táblázatok bogarászásához, másolásához, sőt, memorizálásához. A mágus útja mindenképpen magányos, de
ez  a  mágiaforma  különösképpen  az:  a  bonyolult  jelképek  fejtegetése  fejfájdító  vállalkozás  lehet,  az
angyalkommunikáció pedig ijesztő – az ember aprónak és jelentéktelennek érezheti magát az Univerzumot
mozgásban tartó kozmikus erőkhöz képest.
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Források
Angela Puca YouTube-videói:
What is the ENOCHIAN MAGIC? Academic Overview. – YouTube
JOHN DEE, the BOOKS OF ENOCH & Enochian Magic – YouTube

Dr. Justin Sledge YouTube-videói:
The Enochian Language – History and Analysis of the Magic Angelic Alphabet revealed to Dr John Dee –
YouTube
What is Enochian Magic? John Dee and the Book of Enoch / The Liber Loagaeth – Angelic Language II –
YouTube
Alchemy – The Life Times & Alchemical Writings of Edward Kelley – Beyond John Dee and Enochian Magic –
YouTube

Wikipédia-oldalak
Adamic language – Wikipedia
John Dee – Wikipedia
Edward Kelley – Wikipedia

Egy énokhi mágus feljegyzései a gebofal rituáléról
REFLECTIONS ON THE ENOCHIAN APOCALYPSE WORKING | The Black Solstice (wordpress.com) 

Lon Milo DuQuette útmutatója az énokhi mágia gyakorlatához
Library Genesis: Lon Milo DuQuette – Enochian Vision Magick: An Introduction and Practical Guide to the
Magick of Dr. John Dee and Edward Kelley (libgen.rs)
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Kézfogó szertartás
Írta: Solanus & Aidan

Szakmai lektor: Saddie LaMort
Kép: pinterest

Az idén, baráti társaságban megrendezésre került Nyárközép rituálén sort kerítettünk egy kézfogó
szertartásra,  mely  során társaságunk két  tagja  nyilvánította  ki  szerelmét  az  istenek előtt.  A  kézfogóra a
hagyományos  ünnepi  szertartás  keretein  belül  került  sor  (amely  hasonlít  a  Berkano  nyílt  rituáléin
lebonyolított szertartásokhoz). 

– Ünnepünk részeként most térjünk át arra az örömteli eseményre is, amit a mai összejövetel kapcsán
társaságunk két tagja alkalmasnak tart  megosztani velünk.  Ezzel  megtisztelve mindannyiunkat,  felkértek,
hogy  legyünk  segítségükre  abban,  hogy  a  fenséges  Istenek  előtt  bemutatkozva  tanúságot  tegyenek
szeretetükről  és  elköteleződésükről  egymás  iránt,  az  isteneknek  és  maguknak,  szándékukról  miszerint
életüket együtt, kéz a kézben élik le. És nekünk, mint a Horus Maat Lodge avatott papjainak, jogosultságunk
van ebben segíteni őket.

– A mai napot úgy jelöltétek meg, mint a pillanatot, amikor örökre átölelitek nemcsak egymást, hanem
mindazt, ami az egyesülésetekből felemelkedik. Kapcsolatotokban az alapoktól kezdve szeretetet tápláltatok
egymás  iránt.  Ettől  a  naptól  fogva  folytatni  fogjátok  utaitokat,  keresve  a  jót  és  a  világosságot  minden
irányban, mindörökre megerősítve az egymásban lévő jóságot és világosságot.

– Mától kezdve, a törvény által kötött és csókkal megpecsételt kapcsolattal a világ egymás védelmére
szólít fel benneteket. Arra, hogy éljetek meg minden pillanatot és arra, hogy megtaláljátok az egymás iránti
alázatot, mikor arra szükség van. Hogy támogassátok, emeljétek fel és bátorítsátok egymást a legnehezebb
pillanatokban  és  a  legvadabb  álmaitok  beteljesülése  közben.  Amikor  innen  távoztok,  mindkettőtökben
meglesz az erő, hogy bemutassátok azt az isteni varázslatot, amely maga a szerelem.

– Kérlek titeket, [NN] és [NN'], lépjetek előre a tűz két oldalára, egymással szemben.
– [NN], az istenek előtt nyilatkoztasd ki szándékod, hogy életre-szóló kötelékre kívánsz lépni [NN']-al,

azzal, hogy a tűzbe dobod a felajánlásod, és hátra hagyod a hajadon életed.
– [NN'], az istenek előtt nyilatkoztasd ki szándékod,  hogy életre-szóló kötelékre kívánsz lépni XX-al,

azzal, hogy a tűzbe dobod a felajánlásod, és hátra hagyod a legény életed.

/Áldozatok tűzbedobása

– Kérlek, gyertek ide az oltár elé, és egymással szembe fordulva, kinyújtva fogjátok meg egymás jobb
kezét.

– Most hogy a pár itt áll az oltárnál, a tettek után szavakkal is erősítsétek meg szándékotokat, ehhez
nevezzétek meg azokat, akiket felkértek, hogy tanúskodjanak mellettetek, azzal, hogy a kezetekre kötik az
összetartozást szimbolizáló kötelet.
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– [NN”]
– [NN”], ha vállalod a felkérést, akkor kérlek, állj ide [NN] mellé.
– [NN”']
– [NN”'], ha vállalod a felkérést, akkor kérlek, állj ide [NN'] mellé.

– A szerelem, mint a föld minden dolga, fokozatosan növekszik, minden új nappal levélről levélre és
leheletről  leheletre  erősítve.  Kérjük  az  Isteneket,  áldják  meg  ezt  a  házasulandó  párt,  hogy  ápoló
gondoskodással és türelemmel táplálják a szeretetüket, ahogyan mi mindenre e földön.

/Rájuk tesszük egyszer a kötelet

– A Mágia ezen felszentelt helyén, az istenek színe előtt, legyetek mindannyian részesei az előttünk álló
pár Kézfogójának. Kezünkben, ezen kötelek fogják jelképezni az egymás iránt érzett szereteteket, az egymáshoz
való  kötődéseteket,  a  kölcsönös  bizalmat  és  megértést.  Engedjétek  meg,  hogy  mi  tegyük  rátok  az  elsőt,
képviselve ezzel az isteneket, kik figyelemmel kísérik eme rítusunkat.

– [NN”], kérlek, tedd rá a kötelet a kezükre és közben add személyes jókívánságaid a párnak.
– [NN”'], kérlek, tedd rá a kötelet a kezükre és közben add személyes jókívánságaid a párnak.

/Csomó megkötése a kezükön
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–  Bár  most  emberi  kezek  kötik  meg  ezen  köteleket  a  végtelenség  csomójába,  csak  az  istenek  akarta
téphesse  szét  őket.  Míg  ez  a  csomó és  az  egymás  felé  irányuló  érzelmeitek  nem sérülnek,  addig  kísérjen
benneteket bőség, termékenység és az istenek áldása!

– Kérem a tanúkat, fogják meg a jobb kezükkel a vállát, annak, akit képviselnek. [NN] és [NN'] titeket
arra kérlek, hogy a szabad kezetekkel fogjátok meg a kötelek hozzátok közelebb eső részét, mondjátok el az
eskütöket,  majd  ezután  egyszerre  szorítsátok  meg  a  csomót,  miközben  elengeditek  egymás  kezét  és
kihúzzátok a hurokból.

/Összecsukott Szent könyv odatartása a kezük alá, miközben mondják az esküt.
/A kötelet beleteszik az oltárra odakészített dobozba. 

– [NN] és [NN'] miután a tanúk szeme láttára kinyilvánítottátok lelketek összetartozását, és ennek a
köteléknek  az  erejére,  valamint  a  Horus-Maat  Lodge  által  ránk  ruházott  felhatalmazásra  alapozva  most
házastársaknak nyilvánítunk benneteket. Ezt a szövetséget, most ünnepélyesen pecsételjétek meg egy csókkal
és egy aláírással is.

–  Köszönjük  a  föld  szellemeinek,  a  hatalmas  istennőknek  és  hatalmas  isteneknek,  őseinknek,
barátainknak, hogy ma velünk tartottak. Szeretetünket és köszönetünket adjuk Keletnek, Délnek, Nyugatnak
és Északnak. Köszönjük. hogy megáldottátok ezt a napot és az egyesülést, és most búcsúzunk.
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Hekaté szövetsége
Írta: Saddie LaMort

Hekaté  egyértelműen  a  világtörténelem  egyik  leglenyűgözőbb  istennője.  Nem  tudjuk,  tisztelete
honnan  ered;  egyesek  Heqettel,  az  óegyiptomi  békaistennővel  kapcsolják  össze,  de  legalábbis  a  nevét
ugyanúgy a „hq”, uralkodó szóból származtatják; mások a heqa, mágikus erő szót vélik felfedezni benne.
Többek szerint a török Anatóliából indult az istennő imádata, s erre a páratlan laginai kultuszhelyet hozzák
bizonyítékul – erre ismét más tudósok azt válaszolják, hogy minden bizonyíték a hellenisztikus korból, vagy
az utánról származik, és Hekaté eredeti görög istennő. 
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Ennek  ellenére  a  klasszikus  görög  szerzők  közt  nincs  konszenzus  Hekaté  családjáról,  eredetéről.
Lehetséges, hogy titánnő volt,  aki a pusztítás helyett az emberek védelmét választotta céljául; neve egyik
lehetséges  etimológiája  alapján  (Hekatosz,  messze-lövő,  Apollón egyik  epitetje)  Artemisszel  és  Szelénével
azonosítják; a Gorgókat is mondják az ő lányainak, s a tesszáliai boszorkányok is őt tisztelték a boszorkányság
királynőjeként. 

Van  azonban  egy  csoport,  akik  a  történelmi  és  tudományos  érdeklődés
mellett  sokkal  élőbb,  közvetlenebb  módon  is  foglalkoznak  ezzel  a  páratlan
istennővel: a Covenant of Hekate, avagy Hekaté szövetsége. 

A  szövetség  2010-ben  alapult,  s  első  megmozdulása  a  Hekaté  szent  tüzei
rituálé volt, melyet Sorita D'Este írt, s világszerte több ezren csatlakoztak hozzá. A
csoport gnosztikus módon, Világlélekként szemléli az istennőt, aki a materiális világ
sötétjéből segíti az embereket az isteni tudatosság fényességébe – ezzel kiérdemelve
a  Soteira  (megváltó)  nevet.  Theurgikus  („isten-munka”)  módszereket,
kontemplációt, intuíciót, divinációt, meditációt és a nyugati ezoterikus tradíciókban

gyökerező rituálékat alkalmazva fedezik fel Hekaté misztériumait és mágiáját; de ezen gyakorlatok alapjául
mindig a történelmi tények szolgálnak. 

A szövetség igyekszik minimális hierarchiával dolgozni;  a tagság feltétele a betöltött 18. életév, a
Hekatéval már meglévő kapcsolat,  és a célokkal való egyetértés: 1.) Létrehozni egy nemzetközi csoportot,
melyen  keresztül  Hekaté,  mint  a  kozmikus  világlélek  misztériumai  és  történelme  tanulmányozható,
megosztható és megtapasztalható; és 2.) Minden tag igyekezzen elérni teljes potenciálját mindabban, ami, és
mindabban, amivé válni kíván. 

A tagsági kérelmeket most már a szentélyekbe lehet küldeni, amelyek feldolgozzák a jelentkezést, és
segítséget nyújtanak mind a kezdetekhez, mind a folyamatos munkához. Időről időre Hekaté szimpóziumokat
is tartanak, melyeken megosztják egymással kutatásaikat és tapasztalataikat.

Fontos,  hogy  a  szövetség  sem  nem  dogmatikus,  sem  nem  ortopraktikus  –  mindenki  a  saját
módszereivel,  saját rítusaival,  saját  személyiségével csatlakozik a közös munkához, s  mindenki együtt,  de
egyéniségként dolgozik a közös ügyért. 
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Liber Oz, az egyetemes emberi jogok Thelemita
nyilatkozata

Írta: Satan M. Gay
Fordította: Saddie LaMort

Aleister Crowleyt sokan csak a világ leggonoszabb embereként ismerik, és fekete mágusnak tartják,
pedig mi sem áll távolabb a valóságtól. Természetes, hogy a keresztény gondolatkör rabszolgái rettegnek a
Fenevad mondanivalójától,  hiszen elkötelezett híve volt az emberi szabadságnak, és e köré építette egész
filozófiáját; elutasította az isteni kegyelem, és az eredendő bűn koncepcióját, és az egyéni akaratot tette meg
vallása  középpontjául  („Nincs  kegyelem,  nincs  bűntudat,  törvény:  tedd  akaratodat”  –  A  Főnix  miséje,
Crowley, ford.: SLM). 

A konzervatív elme természetesen ilyenkor azonnal arra gondol, mi történne, ha ő maga hasonló
engedélyt kapna alantas vágyai kiélésére és rettegni kezd, hiszen nem érti, a szabadság azt feltételezi, hogy
mások szabadságát tiszteletben tartjuk. Crowley ezen felül további gondolatokat is fűzött magyarázatként
azon két mondathoz, mely a Liber AL vel Legisből származik, és rendszerének alappillérje: „Tégy amit akarsz
lesz a Törvény egésze”, és „Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt” (AL I:40; I:57, ford.: SLM). Először
is azt mondja, egy Thelemitának mindenek előtt úriembernek kell lennie. Ez a viktoriánus Angliában komoly
műveltséget  feltételezett,  nagylelkűséget,  jótékonyságot,  és  mivel  világlátottságot,  ezért  az  átlagosnál
nyitottabb gondolkodást is. 

Ez  természetesen  összevethető  a  Thelema  apátsága  első  megálmodójának,  Rabelaisnek  a
gondolataival.  Ő Gargantua című művében úgy képzelte,  egy apátságot hoznak létre,  ahol  férfiak  és  nők
egyformán élhetnek,  s  „Minden  szabályuk  és  a  rendhez  kötődésük  közül  csak  ezt  az  egy  kitételt  kellett
betartaniuk, Tégy Amit Akarsz; mert az olyan emberek, kik szabadok, jó születésűek, jó családból származók,
tisztességes  társaságban  forognak,  természetes  érzékkel  és  indítékkal  rendelkeznek,  mely  erényes
cselekedetekre buzdítja őket, s eltéríti a vétektől, ezt becsületnek hívják.” (Rabelais: Gargantua, LVII fejezet,
ford: SLM)

Crowley a Liber Oz-t 1941-ben, a II. Világháború alatt írta, ezzel is mágikusan segítve a nácizmus
kirekesztő, elnyomó gondolkodása elleni harcot. A könyv számát, a Liber LXXVII-t azon két héber betű értéke
adja ki, melyet Crowley tévesen Oz-nak írt át, valójában az helyesen „áz”, de valóban kecskét jelent. Az עז 
idézeteken kívül az angol verzióban minden szó egy szótagú, amit lehetetlen a fordításokban visszaadni. Ezzel
az volt a célja, hogy azok is megérthessék, akik nem beszélnek jól angolul. A szöveg öt, jól elkülönülő részre
tagolódik: erkölcsi, testi, elmebeli, szexuális, és a biztonsági tyrannocídium. Az illuminált kezdőbetű az ún.
„Fenevad jele”,  mely a „férfias”  szűk belső szögekkel  rajzolt  heptagramot és  a  fallikus Nap-szimbólumot
egyesíti,  alul pedig a 666-os szám, mely olyan kifejezések számértéke,  mint To Mega Therion (Hatalmas
Fenevad), illetve Aleister Crowley. A fordítás alapjául a Liber Oz 1942 február 15-én, a Chiswick Press által
kiadott képeslap szolgál,  az első, mely Crowley kézjegyével van alul ellátva. Mivel ez az író életében lett
publikálva, kinek halála óta több, mint 70 év telt el, a szerzői jog közkincsnek számít. 
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Liber LXXVII

 
„az erősek 
törvénye: ez 
a mi törvényünk 
és a világ 
gyönyöre.” – AL II:21 

„Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.” – AL I:40
„nincs jogod, csak hogy akaratod tedd. Tedd azt, és senki 
nem mondhat nemet.” – AL I 42-43
„Minden férfi és minden nő egy csillag.” – AL I:3

Nincs isten, csak az ember.

1. Az embernek joga van, hogy saját törvénye szerint éljen – 
hogy oly módon éljen, ahogy csak akar:
hogy úgy dolgozzon, ahogy akar:
hogy úgy játsszon, ahogy akar:
hogy úgy pihenjen, ahogy akar:
hogy akkor és úgy haljon meg, ahogy akar.

2. Az embernek joga van, hogy azt egyen, mit akar: 
hogy azt igyon, mit akar:
hogy ott lakjon, hol akar:
hogy akarata szerint utazzon a Föld színén. 

3. Az embernek joga van, hogy azt gondoljon, amit akar: 
hogy azt mondjon, amit akar:
hogy azt írjon, amit akar:
hogy azt rajzoljon, fessen, véssen, karcoljon, öntsön, építsen, amit akar:
hogy úgy öltözzön, ahogy akar. 

4. Az embernek joga van szeretni, ahogy akar: – 
"vegyétek ki bőséges részeteket a szerelemből ahogy akarjátok, 
  amikor, ahol, és akivel akarjátok! " – AL. I. 51 

5. Az embernek joga van megölni azokat, akik ezen jogokat fenyegetik. 
„a rabszolgák szolgálni fognak.” – AL. II. 58 

„Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt” – AL. I. 57 
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A hagyma mágiája II. rész 
Írta: Sophie LaMort

A hagymával való jóslás tudománya a kromniomancia. Ezt általában Szenteste gyakorolták. Az egyik
módszer az volt,  hogy az egyes hagymákra ráírták a távollévő barátok nevét,  és  érintetlenül  az asztalon
hagyták őket. Az a személy akinek a leggyorsabban kicsírázó hagymára írták a nevét a jóslat szerint kitűnő, jó
egészségnek örvend.  Ugyanezt a technikát úgy is  alkalmazták,  hogy feltettek egy kérdést és a lehetséges
válaszokat felírták egy-egy hagymára. A helyes válasz az lett, ami a leghamarabb kicsírázó hagymán volt. 

A  hagyma  az  ókori  görögök  óta  a  növekedés  és  újjászületés  szimbóluma.  Ennek  az  oka  nagyon
egyszerű;  a  hagymákat  nagyon  termékenynek  tartják,  hiszen  még  akkor  is  kicsíráznak,  ha  semmit  nem
teszünk  velük.  Ha  elfeledkezünk  róla  és  nem  használjuk  fel,  a  hagyma  megpróbál  gyökeret  ereszteni,
„újjászületni”. A görögök szerint a hagyma termékenységszimbólum, ezért akasztják az ajtókra újévkor, így
segítve  a  háztartásban élők  növekedését  és  saját  újjászületését  a  következő évben.  Az  eredetileg  pogány
szokást a kereszténység is átvette, a mai napig az éjféli templomlátogatás után a család kiválaszt és hazavisz
egy hagymát amit aztán a bejárati ajtóra akasztanak. A ritualitás szempontjából fontos hogy ez a templomi
szolgálat után történjen meg. 

Időjóslás hagymával: hagymakalendárium
Ha félbevágunk  egy  fej  vöröshagymát,  lehántunk  róla  12  réteget,  szépen  sorba  rakjuk  januártól

decemberig,  s  mindegyikbe  szórunk  egy  kevéske  sót,  másnapra  megtudhatjuk  milyen  időjárás  lesz  az
újesztendőben. Amelyik hagymagerezdben elolvad a só csapadékos, amelyikben megmarad, száraz hónap lesz.
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