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PGM IV 1390-1495
Varázslat szerelmi vonzásra hősök, vagy gladiátorok, vagy erőszakos halállal haltak

segítségével
Fordította: Saddie LaMort

Hagyj a kenyérből, melyet ettél, egy keveset; törd szét, és formálj belőle hét falatnyi darabot. És menj
oda,  ahol  a  hősök,  vagy  gladiátorok,  vagy  erőszakos  halállal  holtak  meghaltak.  Mondd  a  varázslatot  a
kenyérdarabokra, és dobjad el őket. Végy fel a tisztátalan porból a helyen, ahol a rituálét végezted, hajítsd be
a kívánt nő házába, menj haza, és aludj. 

A varázslat, melyet a kenyérre kell mondani, a következő:
 
– Moiráknak, Végzeteknek, Balsorsoknak
Éhségnek, Irigységnek, a holtaknak, 
Kora halálnak és erőszakkal holtnak;
Étket küldök: Háromfejű Istennő, Úrnője
Éjnek, ki mocskot lakomáz, Ó Szűz, te
Kulcshordó Persephassa, Tartaroszi
Koré, rémítő szemű, rettenetes, 
Tűzkígyókkal övezett gyermek, Ő, [név], 
Saját étkét keverte könnyekkel és szomorú
Sóhajokkal, hogy ti, balsorsú hősök
Kik az alvilágra kárhoztattatok
Sikert hozzatok neki, [név]-nek, ki
Kínokkal terheltetik. Ti, kik elhagytátok
A fényt, Ó szerencsétlenek, hozzatok
sikert neki, [név]-nek, kinek [másik név]
miatt kesereg szíve, istentelen és szentségtelen. 
Hozzátok hát kínok között – és sebesen!
EIOUT ABAŌTH PSAKERBA ARBATHIAŌ LALAOITH / IŌSACHŌTOU ALLALETHŌ
Te is Úrnő, ki mocskot lakomáz
SYNATRAKABI BAUBARABAS ENPHNOUN MORKA ERESCHKIGAL NEBOUTOSOUALĒTH
És küldd az Erinys ORGOGORGONIOTRIAN-t, 
Ki a holtak lelkeit tűzzel ébreszti, 
Balsorsú hősöket, balszerencsés hősnőket
Kik ezen a helyen, kik ezen a napon, kik 
Ezen órán, kik mirtuszkoporsóban
Hallgatnak rám és felajzzák őt, [másik név]-et, 
Ezen éjszakán, és szemeiről elhúzzák az édes álmot, 
És szörnyű vágyat és rémületes félelmet okoznak neki, 
S okozzák, hogy lépteim kövesse, 
És akaratomért hajlandóságot adtok neki
Míg azt nem teszi, mire utasítom őt.
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Ó Hekate úrnő
PHORBA PHORBŌBAR BARŌ PHŌRPHŌR PHŌRBAI
Ó Keresztutak Úrnője, Ó Fekete Szuka!

Ha ezen dolgokat három napig tetted, és nincs eredménye, használd ezt az erős varázslatot: menj
ugyanazon helyre és ismét végezd el a rituálét a kenyérdarabokkal. Majd lenhamun ajánld fel egy fekete tehén
trágyáját, s mondd ezt, s ismét vedd fel a tisztátlan port, és hajítsd, ahogy tanultad. 

A felajánlás felett ezen szavak mondandók: 
– Mélységi Hermész és  Mélységi Hekate és Mélységi  Archeron és  mélységi húsfalók és  Mélységi Isten és
Mélységi Amphiaraos és mélységi szolgálók és mélységi szellemek és mélységi bűnök és mélységi álmok és
mélységi eskük és Mélységi Ariste és Mélységi Tartaros és mélységi boszorkányosság, Mélységi Charon és
mélységi kísérők és minden ember holtai és daimonjai és lelkei: j,öjjetek ma, Moriai és Végzetek, teljesítsétek
be a célt a vonzás szerelmi varázslatával, hogy hozzám vonzzátok őt, [másik név], kinek anyja [anya neve],
énhozzám, [név]-hez, kinek anyja [saját anya neve] (tedd hozzá a szokásosakat), mert hívlak titeket

Ó ősi Káosz, Erebos és te
Ó Styxnek rémítő vize, ó
Patakok, Ó Lethe, Hádész acherouszi tava, 
Ó Hekate és Pluto és Kore, 
És Mélységi Hermész, Moirai, Büntetések, 
Mind Acheron, mind Aiakos, kapuőre
az örök rácsoknak, nyisd most gyorsan, 
Ó te Kulcs-hordó Anubis
Küldd fel a holtak kísérteteit
Sürgetve szolgálatra ezen órán.
Hogy mehessenek és hozzám, [név] vonzhassák őt, [másik név]-et, kinek anyja [anya neve] (tedd hozzá a
szokásosakat).

Ízisz  jő,  vállain  tartva  testvérét,  ki  ágyasa,  és  Zeusz  alászállt  az  Olümposzról,  és  várta  a  holtak
kísérteteit, ahogy őhozzá, [másik név]-hez lettek vezetve, és a szerelem munkáját végezték (tedd hozzá a
szokásosakat). A halhatatlan istenek és istennők mind jöttek, hogy lássák a holtak ezen kísérteteit. Ezért ne
késlekedjetek, ne lézengjetek, de küldjétek, ó istenek, a holtak ezen kísérteteit, hogy őhozzá, [másik név]-hez
menve  elvégezhessék  a  szerelem  munkáját  (tedd  hozzá  a  szokásosakat),  mert  kérlek  benneteket  IAŌ
SABAŌTH  és  ADŌNAI  PATRAXILYTRA  BOURREPHAŌMI  ASSALKĒ  AIDOUNAX  SESENGEN  BALIABA
ERECHCHARNOI  ABERIDOUMA  SALBACHTHI  EISERSE  RATHŌ  EISERDA  ŌMI  SISIPHNA  SISAEDOUBE
ACHCHARITŌNĒ ABERIPHNOUBA IABAL DENATHI ITHROUPHI által. Küldjétek fel a holtak kísérteteit hozzá,
[másik  név]-hez,  kinek  anyja  [anya  neve],  hogy  elvégezhessék  a  szerelem  munkáját.  (tedd  hozzá  a
szokásosakat)
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Vallások táncai
Judith Lynne Hanna: Tánc és Vallás c. műve alapján

írta: Aidan

A  tánc  számtalan,  a  létezés  természetével  és  egyéb  misztériumokkal  foglalkozó  vallás  és
hiedelemrendszer része. Miért, hogyan és milyen célból táncolnak az emberek a vallásgyakorlás során?

A vallásgyakorlatban megjelenő tánc ereje abban rejlik, hogy multiszenzoros, érzelmi és szimbolikus
képességében képes hangulatot  teremteni,  módosítani  a  belső élményt,  így a  transzcendentális  élmények
megélését biztosítani. A tánc az érzékszervi érzékenységen és észlelésen keresztül fejti ki hatását: az időben
és térben mozgó előadók látványa, a fizikai mozgások hangjai,  az esztétikus tevékenység, valamint a más
testekkel vagy a táncos testével való érintkezés érzete. 

A  vallásos  tánc  eredetét  nem  lehet
biztosan  tudni,  a  barlangrajzok  azonban
igazolják őskori meglétét. A mali-i dogonok
például azt mondják, hogy Isten fia, a sakál
táncolt,  és  ezzel  felrajzolta  a  világot  és
annak jövőjét; az első tánc a divináció tánca
volt,  amely  porba  rejtette  el  a  titkokat.
Később  egy  szellem  tanította  meg  az
embereket  táncolni.  Az  indiai  hinduk  úgy
vélik, hogy Siva táncoltatta meg a világot,
és később a tánc művészetét közvetítette az
embereknek.

A második századtól kezdve a keresztények a táncot az angyalok örökös táncának utánzataként írták
le, a mennybe jutás vágyának mozgásokba történő öntése. A kereszténység azonban megvetette a testet, mint
a gonosz gyökerét, amelyet meg kell büntetni és gyötörni. Pálnak a testről alkotott nézetének félreértése,
amellyel az önzően cselekvő egyénre akart utalni, általánosságban a testtel szembeni negatív attitűdökhöz
vezettek.  Az,  hogy  a  kereszténység  elutasítja  a  testet,  azt  tükrözi,  hogy  képtelenség  megbékélni  az  idő
múlásával és a halállal. Ahogy a test a szex és a tánc eszköze, félelmet kelt a szenvedélyek és a szexualitás
féktelen  izgalmától,  a  féktelen érzéki  rítusok kialakulásától.  A  vallásnak  ez  a  vélt  lealacsonyítása  a  tánc
időszakos betiltásához és a táncosok elleni büntetéshez vezetett. Salome érzéki táncának legendái, amelyekért
jutalmul Keresztelő János fejét kapta, életben tartották a tánccal kapcsolatos negatív asszociációkat. Azonban
e kérdésben a kereszténység nem volt teljesen egységes. Tánc kísérte az egyházi ünnepeket és körmeneteket,
amelyeken szentek vagy mártírok ereklyéit vitték el, hogy felhívják a figyelmet élettörténetükre. Később, a
XII.,  XIII.  és  XIV.  században  a  tánc  elfogadott  liturgikus  művészeti  forma  volt  a  misztériumokban  és  a
csodajátékokban.  A  jezsuiták  a  balettet  tiszteletreméltó  kikapcsolódásként  támogatták  a  tizenhetedik  és
tizennyolcadik században. 
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A keresztény európaiak felismerték, hogy a nem európai tánc összefonódik az őslakos vallásokkal és
erkölcsökkel. A gyarmatosítók a bennszülött táncokat a vad pogányság megnyilvánulásainak tartották, így az
„igaz hittel” ellentétesnek; ezért gyakran törekedtek ezek megszüntetésére. Azonban még akkor, ha tiltják is,
a  tánc  főnixszerűen  emelkedik  és  átalakul.  Például  a  korábban  betiltott  hindu  templomi  tánc  indiai
nacionalista  szimbólummá  vált.  Ahogy  az  egykori  európai  gyarmatok  Afrikában,  Latin-Amerikában  és
Ázsiában visszanyerték függetlenségüket, gyakran átértékelték és megújították táncaikat. 

Az iszlám általában helyteleníti  a táncot,  mint a próféta bölcsességén való elmélkedés könnyelmű
elterelését. Vallási vezetői megvetéssel néznek a táncra. Ahogy  a  vallás  a  misztériumról,  a  mennyország
reményéről és az extázisról szól, úgy a szexuális szerelemről és annak következményeiről is. Ahelyett, hogy a
testi szeretetet „leküzdendő” jelenségnek tartaná, a hinduizmus egy része a szexuális aktust a lélekvándorlás
szakaszaként fogadja el. Az odaadás útján, az eggyé válás erotikus önfeledtségének átadásával egy férfi és egy
nő  egy  pillanatra  megpillantja  spirituálisan  a  vágyott  egyesülést  az  istenséggel.  Ez  az  isteni  teremtés
mikrokozmosza. 
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A tánc ezt az életlátást közvetíti az antropomorf istenek történeteiben. A legfelsőbb, mindenható Isten
az  istenségek hármasában nyilvánul  meg:  Brahma,  Visnu  és  Siva.  Siva  ritmusai  határozzák meg a  világ
ritmusait.  A klasszikus indiai szent értekezés a táncról a táncot úgy írja le,  mint az Isten iránti  szeretet
felajánlását és bemutatását, a bűntől való megtisztulást, az üdvösség útját, a világ kozmikus irányításában
való részvételt és Isten kifejeződését önmagában.

A vallás, amelyet gyakran a társadalmi szerveződés legitimálásának eszközeként használnak, a táncot
alkalmazhatja  a  megfelelő  társadalmi  magatartással  kapcsolatos  attitűdök  közvetítésére.  Indiában  férfi
brahmanok (a papi osztály tagjai) táncot tanítottak azoknak a férfiaknak, akik csak fiatal fiúként léptek fel
(gotipuák),  férfiaknak,  akik  kizárólag  férfiakból  álló  társaságokban  léptek  fel  (kathakali),  és  azoknak  a
nőknek, akik elhivatottak a templomi szolgálatra (devadāsīs). Gyakori vallásos tánctéma a férfi-nő kapcsolat.
Rādhā (a tejeslányok közül a legkedvesebb) allegóriáiban és  Krisna  (az örök szerető) táncol minden ember
szívében, például tiltott szerelmük lelki szabadsággá, egyfajta megváltássá válik, és mindannak feladásává
válik, amit a szigorú indiai társadalmi konvencionális világ értékel.

Pápua Új-Guinea Nyugat-Sepik körzetében az Umeda nép a nemi státuszt az évente megrendezett Idā
táncon keresztül közvetíti, amely a szágópálma termékenységének rituáléja, valamint a fizikai és misztikus
veszélyekkel szembeni túlélés ünnepe. 

A vallási tánc-tanok és jelek mítoszai és metaforái a nemek közötti kapcsolatokon túl a vezetők és a
követők közötti elvárt viselkedésre vonatkozó alapvető tételeket is bemutatnak. Az indiai kathakali (amelyben
nőies  megjelenésű  fiúk  tanulnak  női  szerepeket  táncolni)  a  keralai  katonai  hagyományok  fizikai  edzési
technikáira  támaszkodik.  Erről  az  erőteljes  és  látványos  drámáról  azt  állították,  hogy  reakció  az  idegen
agresszióra, és megerősíti a papi és harcos társadalmi státuszt, valamint megerősíti a férfias büszkeséget.

A tánc a vallási koncentráció, valamint a végtelen Istennel való testi egyesülés eszköze. 
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A  zsidók  azért  táncolnak,  hogy  fenséges  imádattal  dicsérjék  Istenüket,  és  kifejezzék  örömüket
jótékonyságáért. A haszid zsidók eksztatikus táncon keresztül kommunikálnak Istennel, amelynek célja egy
misztikus állapotba való átkerülés. A templom lerombolását követően a zsidók általában kiiktatták a táncot és
az  éneket  az  istentiszteletről  addig  az  időpontig,  amíg  újjáépíthetik  a  templomot.  A  Talmud a  táncot  az
angyalok  fő  funkciójaként  írja  le,  és  az  esküvőn  történő  táncot  parancsolja  meg  a  menyasszonyok,  a
vőlegények és az esküvői vendégeik számára,  mivel  a szaporodás Isten akarata,  a lakodalom egy lépés a
beteljesülése felé, a tánc pedig a gyümölcsözőséket jelképező hálaadás. Még a száműzetésben is lehet táncolni,
mert a menyegzőből megszülethet a Messiás, aki visszahozza a népet Izrael földjére.

Az  észak-amerikai  alföld  vadászó  népeinek  naptánca  egy  évenkénti,  egész  nyáron  megrendezett,
igényes játék volt, amikor a szétszórva élő törzsi bandák egy bőséges évszakban egyesülhettek. A képviselők
táncoltak, hogy megújítsák a földet, imádkozzanak a termékenységért vagy bosszút álljanak egy meggyilkolt
rokonért.  A  tipikus  naptánc  egyhetes  intenzív  tevékenységet  foglalt  magába,  amely  drámai  csúcsponti
rítusokba torkollott. A férfi táncosok személyes fogadalmukkal vettek részt a hadviselés sikeréért vagy egy
szeretett  ember  meggyógyításáért.  Minden  táncos  arra  törekedett,  hogy  személyes  erejét  közvetítse  a
táncában.  A  táncosokat  a  mell-  vagy vállizmaikon keresztül,  és  szíjakkal  a  szertartásos páholy  oltárának
középső oszlopához kötözték, ahol a napot bámulva, szünet nélkül táncoltak.

A Chisunguban, a zambiai bemba lányok beavatási szertartásán a tánc közvetít a gyermekkor és a
felnőtt státusz között. A szertartást lebonyolító nők úgy vélik, hogy természetfeletti változásokat idéznek elő,
mivel minden beavatandó „táncolt” egyik csoportból a másikba. Az elefántcsontparti vándorok között egy
férfinak egy női avatandót kell táncoltatnia a vállán. Az ősi kultusz beavatása során a gaboni agyar vallási
szobrokat hord ki megszokott helyükről, és bábszerűen táncoltatja őket, ezzel vitalizálva azokat.

A státuszváltozás másik formája a halálozáskor következik be. Az ubakalák az Nkwa Uko és az Nkwa
Ese című táncdrámákat adják elő, hogy elkísérjék az elhunytat, hogy szellemek között lakó ősökké váljanak,
majd később új inkarnációban térjenek vissza. A dogonok között a halál rendetlenséget teremt. De a tánc
szimbolikáján és rendezettségén keresztül az emberek metaforikusan helyreállítják a rendet a rendezetlen
világban.  A  soha  nem  látott  dolgok  szimbolikus  térbeli  megjelenítése,  a  dogon  a  földi  mennyországot
képviseli. A maszktánc a halál idején is segít enyhíteni a pszichés szorongást és a halottaktól való félelmet. A
tanzániai Nyakyusa temetési tánca a harag és a bánat szenvedélyes kifejezésével kezdődik, és fokozatosan
termékenységtánccá válik. Ily módon a tánc közvetíti a szenvedélyes érzelmeket, amelyek a halállal és annak
elfogadásával kapcsolatosak.

A halálhoz kapcsolódó táncok gyakoriak  voltak a középkori Európában, a keresztény egyház által
uralt,  nagyrészt  írástudatlan  társadalmi  rétegekben.  A  halál  véglegességének  tagadására  irányuló  vidám
kísérlet  részeként a táncoknak más-más megnyilvánulásai és  funkciói  is  voltak.  Az úgynevezett  Dance of
Death  című  előadásban  egy  előadó  hívta  az  embereket  a  túlvilágra,  reagálva  a  bubópestis-járványra
Olaszországban,  Spanyolországban,  Franciaországban,  Németországban  és  Angliában.  A  tánc  a  halállal
szembeni félelmeket hangsúlyozta, hogy a bűnösöket megtérésre ijessze. A táncokhoz a halottak felébredése
és a lélek örök életre való újjászületése is kapcsolódott. A család, a barátok és a mártírok sírjánál való táncról
azt  hitték,  hogy  megvigasztalja  a  halottakat,  segítik  a  feltámadást,  valamint  megvédi  a  halottakat,  a
démonoktól. Nazianzu-i Gergely, Konstantinápoly püspöke arra buzdította a híveket, hogy mártírok sírjain
táncoljanak, ezzel kiűzve az ördögöket és megelőzve a betegségeket. 
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A tánc egy bizonyos fajta változást aktiváló eszközként is szolgálhat: átmenetileg átadjuk magunkat
egy természetfeletti  lénynek.  Ezt a  metamorf  folyamatot  általában áhítatos  állapot  és  megváltozott  tudat
kíséri,  amelyet  autoszuggesztió  vagy  autointoxikáció  segít  a  tanult  mozgáson  keresztül,  amely  oxigént,
adrenalint és endorfinokat szabadít fel, akár szédülést is okozva. 

A  természetfeletti  „megszálló”  megnyilvánulhat  a  táncos  mozdulatain  keresztül.  Ily  módon
kommunikálva  a  csoporttal,  hogy  jelen  van,  és  véghezviszi  egyedi  spirituális  munkáit.  Így  eloszlik  a
természetfeletti entitás ismeretlenségétől való félelem. Ez a fajta megszállás megváltoztathatja a szomatikus
állapotokat és akár táncos ájulását is okozhatja. 

Az ilyen megszállásnak négy fajtája lehet. Az első típusú, „meghívott” szellemi-médium megszállási
táncokban jósok, kultusztagok, orvosok és sámánok azok, akik részt vesznek. Számos afrikai vallás és azok
ágai a haiti voodoo és brazil macumba, valamint más vallások magukban foglalják azt a hiedelmet, hogy az
emberek  kapcsolatba  léphetnek  természetfeletti  lényekkel,  és  befolyásolhatják  őket,  hogy  egy  személy
nevében cselekedjenek. Így a befogadó kezdeményez, és kölcsönadja testét a védőszellemnek, amikor arra
utaló jel van, hogy a szellem kommunikálni akar az élőkkel. Szenzomotoros jelként a tánc jelezheti az istenség
jelenlétét vagy a vezető legitimitását.

A második típus, az „invázió” néven ismert, és azt foglalja magában, hogy egy természetfeletti lény
hatalmába  kerítette  az  egyént,  valamilyen  rossz  közérzetet,  betegséget  vagy  személyes/csoportos
szerencsétlenséget okozva. Egy istenség vagy szellem sajátos táncokban nyilvánul meg, a megszállott testével
beszél vagy cselekszik. A tánc a lény kiűzésének és megnyugtatásának médiumává válik, így felszabadítja a
megszállt egyént. Az ördögűzés részeként a szellem kívánságainak teljesítése gyakran kötelezettségeket ró a
megszállttal kapcsolatban állókra.

A birtoklás harmadik fajtája, az úgynevezett „szentelés”, magában foglalja a beavatást és egy istenség
megszemélyesítését, amely idő alatt a táncos istenivé válik. Indiában a közönség a Ráma-līlák fiatal előadóit
tiszteli,  akik  Krsna, Rādhā, Rāma és más mitikus hősök szerepeit játsszák el. A tibeti szent maszkos tánc
előadóit szent lénynek tekintik.

Az egyéneket nemcsak természetfeletti entitások birtokolhatják, hanem megtapasztalhatják a „lényeg-
birtoklást” is, a negyedik típust, egy személytelen vallási vagy természetfeletti erő által. Az ugandai lángok
körében  a  jók tánc  során  szabadul  fel/keletkezik.  Ehhez  hasonlóan  a  namíbiai  Kung  San  szerint  a  tánc
aktiválja a  n/um-t, azt az erőt, amely segítségével az orvosok megvédik az embereket a betegségektől és a
haláltól. A táncos transzba kerül, és anélkül kommunikálhat szellemekkel, hogy azok megszállták volna. A
szertartásos gyógyító tánc krízishelyzetekben kérhető, vagy spontán módon is megtörténhet.

A táncon keresztüli belső átalakulás egy újabb formájának illusztrációi Törökországból és Tibetből
származnak.  Törökországban a  tizenharmadik  századi  költő-filozófus,  Mawlana Jalāl  al-Dīn  Rūmī követői
örvénylő táncokat adnak elő. A mozdulatlan arcú férfiak hosszú fehér ingben forognak, kinyújtott  karral,
eleinte lassan, majd gyorsabban, amíg el nem érik a transz állapotot. Ilyenkor a táncosok arra törekednek,
hogy elszakadjanak a földtől, megváljanak kötelékeiktől és hogy egyesülhessenek egy meg nem személyesített
Istennel.

9



Árnyak  –2022 Téli napforduló

A szent álarcos táncok, amelyek az emberek szellemvilággal való érintkezésének részét képezik, olyan
szimbolikus cselekedetekkel járulnak hozzá a társadalmi és személyes hozzájárulásokhoz, amelyek hasonlóak
a  vallást  magyarázó,  a  társadalmi  szerepekhez,  az  istentiszteletekhez.  Az  álarcos  tánc  a  normatív  és  az
innovatív  viselkedés  metaforája  lehet.  A  vallás  égisze  alatt  a  táncos  megszabadul  a  társadalmi  etikett
mindennapi korlátaitól, így képes világi üzeneteket, kritikákat megfogalmazni. A tanzániai és mozambiki Yao,
Makua és Makonde Midimu törzsek maszkos tánca segít megmagyarázni a vallást azáltal, hogy megjelöli a
természetfeletti  jelenlétét  az  élők  világában.  A  táncok  során  ősök  visszatérnek  a  halottak  közül,  hogy
örvendezzenek. A dogonok álarcos társasági táncmintái a világról alkotott felfogásukat, annak haladását és
rendjét ábrázolják, és annak folytonosságát és egységét az univerzummal. Így a tánc a hitrendszer modelljévé
válik. A chewa népek nyaui társaságának résztvevői az emberek, állatok és szellemek barátságban való ősi
együttélésének,  majd  tűz  általi  szétválásának  újraegyesülését  táncolják.  Hitük  szerint  maszkjaik  alatt  a
táncosok szellemekké alakultak át. A társadalmi szerepek hangsúlyosak a jurobák gele álarcos figurái minden
évben megjelennek a mezőgazdasági újév kezdetén,  hogy táncra perdüljenek a piacokon és az utcákon. A
feleségével és anyósával lakó csuvai férfi gyakran a Nyau tánchoz folyamodik, hogy az segítsen közvetíteni
közte és az anyósa között, akinek állandó követelései miatt neheztel rá. Amikor a táncos felveszi a Chirombo
(vadállat) maszkját, trágár beszédet irányíthat felé, de nem lehet ellene fellépni, mert maszkjában Chirombo
mentelmi jogát élvezi. Utána az anyós kénytelen csökkenteni az igényein.

Sokan nem hagyományos spirituális utakat keresnek. Különböző vallások tanításaiból merítenek, és
mozgásokat kölcsönöznek saját spirituális táncaikhoz. Vannak, akik eksztatikus állapotra és magasságokra
vágynak az erőteljes tánc és az endorfinok felszabadítása révén. A világ számos, némileg modernizálódott és
szekularizálódott  részén  gyakran  úgy  döntenek,  hogy  megmagyarázzák  a  vallást,  közvetítik  vagy
megkérdőjelezik a társadalmi szerveződés és a nemi szerepek modelljeit, változtatásokat hajtanak végre. A
vallási ünnepekhez vagy eseményekhez kapcsolódó néptáncot számos színházi, szórakozóhelyi, turisztikai és
múzeumi produkcióvá, valamint szabadidős célú előadásokká alakították át (nem a néptáncosok által).

A  koreográfusok  megtestesítik  a  vallási  eseményeket  az  érzékszervi  történetmesélésben,  vagy
teológiai gyökerű állításokat és értékeket tükröznek anélkül, hogy konkrét történetekre hivatkoznának. Az
amerikai úttörő táncosnő, Isadora Duncan úgy tekintett táncára, mint egy imára, amely által eggyé válhat a
természettel, amely önmagában is szent. A többnyire férfi koreográfusok és tolmácsok által tanított táncokat
adtak elő, és így segítettek fenntartani a férfiak dominanciáját a nőkkel szemben, valamint a nők szűz vagy
szerető sztereotípiáit. Egy másik modern táncos, Martha Graham vezető szerepet játszott a női nézőpont és a
bűntudat nélküli dominanciájának koreografálásában.

A tánc a teológia,  az ideológia,  a világnézet és a társadalmi változások mércéje a vallásgyakorlás
gyakran átfedő területein belül. Úgy tűnik, hogy a tánc egy kulturális kód vagy logikai modell része, amely
lehetővé teszi az emberek számára, hogy a tapasztalatokat rendezzék, számot adjanak a vallás és a hit sokszor
kaotikus rendszeréről és megmagyarázzák a valóságot. A tánc és a vallás egy olyan konfigurációban egyesül,
amely magában foglalja az érzékszervi tapasztalatokat, a megismerést, a szétszórt és fókuszált érzelmeket, a
személyes  és  társadalmi  konfliktusokat.  Segítség,  és  vallási  témákat  közvetítenek  a  világi  színházban  és
kikapcsolódásban. A vallásos hagyományokkal átitatott tánc folyamatosan változik.
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Bemutatjuk a Berkano új tanfolyammenetét
Kép: Adobe Stock

Nincs rosszabb, mint mikor egy oktató azt kell, hogy mondja valakinek: nincs rá kapacitás. Nincs elég
ember, nincs elég idő, nincs elég energia. Hosszú évekig kénytelenek voltunk mégis ezt mondani, mikor valaki
pusztán érdeklődött a tanfolyamunk iránt – nem volt elég kapacitásunk arra, hogy olyanokat tanítsunk, akik
nem gondolták nagyon komolyan a tanfolyam elvégzését. 

Örömmel jelenthetjük, ennek most már vége. A tanfolyam mostantól minden nyílt rituálé után folyni
fog.  Minden  ünnephez  tartozik  néhány  téma,  melyekből  fel  kell  készülni,  s  a  találkozón  előadni,  utána
beszélgetés következik a témáról, a tévhitek eloszlatása, illetve a hibás források azonosítása és helyretevése.
Mivel az évkört használjuk a tanfolyam alapjául,  bárki bármely ünnepen elkezdheti  a tanulást,  és bárhol
kiszállhat. Ha tudjuk, hogy a jelentkező nyitott rá, lehetséges, hogy egy év után felajánlják neki az avatást, de
ezt  nem  ígérjük  senkinek.  Az  viszont  biztos,  hogy  a  tanfolyam  végén  a  jelentkező  biztos  tudással  fog
rendelkezni a tradicionális Wicca alapjairól, és képes lesz ez alapján saját rituálékat tartani – sőt, továbbra is
látogathatja, vagy akár tarthatja is a nyílt rituálékat. 

Lássuk hát, mik is a témakörök az egyes ünnepeken!

Őszi nap-éj egyenlőség: Az Archetípusok – a pap, a boszorkány és a mágus

A Pap és Papnő
– Nemi kérdés a vallásban, miben különbözik a pap és a papnő, mik a közös pontok?
– Papok és papnők a mítoszokban, legendákban, mesékben
– A Főpap és a Főpapnő a tarot-ban
– Papok és papnők a történelem folyamán – Sumérföld, Mezopotámia, Egyiptom, Görögország, Róma, germán
Seidhr és a völvák szerepe
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– A nők demonizálása és a pap archetípus megváltozása a judeokeresztény gondolatkör terjedésének hatására
– Mit jelent egy misztériumvallás papjának, papnőjének lenni?
– Az avatás, mint pappá, papnővé szentelés
– Egy pogány pap/papnő feladatai a 21. században

A Boszorkány
– A boszorkány archetípusa, főbb jellemzői
– Boszorkány, witch, strega, bruja, sorciere... stb. hasonlóság, különbség
– A Witch es Wicca összevetése
– Boszorkányüldözés, a boszorkányok demonizálása
– Keresztény boszorkányok
– A népi, a természeti és a babonatikus mágia jellemzői
– Mitől lesz valaki boszorkány/Witch?
– Miért ragaszkodott Gardner a szóhoz, és egyes amerikaiak miért ragaszkodnak, hogy ők Wiccák,
de nem Witchek?

A Mágus
– A „mágus” szó eredete
– A mágus, a varázsló, a bűbájos, a garabonciás és a tudós/tudományos ember archetípusai
– Ki nevezheti magát mágusnak?
– Mi a mágia?
– Miért mondják, hogy a mágus magányos?
– A varázskönyv (grimoire, zwarte bok, Árnyak Könyve)
– Néhány ismertebb grimoire bemutatása
– A varázsló botja

Halloween: A Wicca történelme az őskortól napjainkig

Gardner előtti boszorkányság
– Boszorkányperek, boszorkánytörvények a középkortól napjainkig, különös tekintettel Angliára
– „Cunning men”, angol népi boszorkányság
– Itáliai boszorkányság, Aradia legendája
– Old George Pickingill és a pre-gardneriánus boszorkányság

Gardner és főpapnői
– Gerald B. Gardner élete és tevékenysége
– Gardner főpapnői: Barbara Vickers, Dafo, Dayonis, Eleanor Bone, Lois Bourne, Doreen Valiente,
Patricia Crowther, Monique Wilson

Alex Sanders
– Alex Sanders élete és tevékenysége
– Alex és Maxine Sanders közös tevékenysége
– Az alexandriánus Wicca fő jellemzői
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Modern Wicca
– Irányzatok (Dianikus, Kelta-Wicca, Seax Wicca, Blue Star, Majestic, stb.)
– A Wicca magyar története
– A neowicca kialakulása

Téli napforduló: Elemek, a Wicca fegyverei, és a bolygók

Tűz, Levegő, Víz, Föld
– Az elemek jellegzetességei
– Ókori elképzelések
– Asztrológiai szempontok
– Az elemek egyéb attribútumai mágikus szempontból: pl. fény, Nap, hő, füst, jég, eső, szikla, stb.
– Az elemek mágikus ereje. Mire használnád az egyes elemek energiáját?

A Szellem
– A Szellem, mint ötödik elem
– Éter, spiritus, apeirón, szellem, tér, arisztotelészi anyag, platóni ideák, stb. Különbségek és hasonlóságok
– Mi a Szellem lényege? 

Pálca és bot
– szerepe, szimbolikája
– történelmi áttekintés
– Melyik elemhez kapcsolnád a pálcát és az athamét és miért?

Athame és kard
– szerepe, szimbolikája
– történelmi áttekintés
– rituális tőrök a különböző tradíciókban

Kehely és üst
– szerepe, szimbolikája
– történelmi áttekintés
– tűz üst – víz üst

Pentákulum
– szerepe, szimbolikája
– történelmi áttekintés

Bolygók
– főbb szimbolika
– asztrológiai kapcsolódások 
– Wicca ünnepekkel való kapcsolat
– szerepük a mágiában

13



Árnyak  –2022 Téli napforduló

Gyertyaszentelő: Gyertyák és mágiájuk, füstölők, és a Wicca egyéb eszközei

Gyertyák
– készítésük
– színei, jelentőségük
– milyen gyertyákat használunk egy Wicca rituáléban?
– a gyertyamágia alapjai

Füstölők
– készítése 
– szerepe az egyes pogány kultúrkörökben 
– használhatósága a mágiában
– nevesebb mágikus füstölőreceptek és Wicca füstölők
A Wicca egyéb eszközei
– milyen eszközökkel dolgozik a Wicca?
– milyen elemekhez tartoznak ezek?
– eszköz és Fegyver – mi a különbség?

Tavaszi nap-éj egyenlőség: Energetika, gyógyítás, mágikus önvédelem, a mágia alapelvei

Energetika
– módozatai 
– különböző pogány kultúrák energetikai módszerei – tai chi, rúnapózok, stb.,
– kedvenc energetikai gyakorlatok 
– Wicca energetika a varázskörben
– kérésre Kohari I-es avatás

Gyógyítás
– energetikai
– pszi-sebészet
– gyógynövények
– ráolvasások

Mágikus önvédelem
– energetikai módszerek az aura védelmére 
– asztrális és mentális felkészülés 
– egyéb önvédelmi technikák (amulettek, szimbólumok, stb.)

A mágia alapelvei
– Wicca etika
– Hogyan működik a mágia?
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Május est: Az Istennő és az Isten, az Elemek Urai, és egyéb entitások a Wicca vallásában, az idézés.

Az Istennő
– a Wicca Istennőjének főbb jellegzetességei
– az Istennő arcai
– hány istennő van a Wiccában?
– az Istennő főbb szimbólumai

Az Isten
– a Wicca Istenének főbb jellegzetességei
– az Isten arcai
– hány isten van a Wiccában?
– az Isten főbb szimbólumai

Az Elemek Urai és egyéb entitások a Wicca vallásában
– kik az Elemek Urai?
– kik az elementálok?
– mely egyéb entitásokat tisztel a Wicca?

Az Idézés:
– mi az idézés?
– miket tudunk megidézni?
– idézés menete

Nyári napforduló: Az Évkör, az Életrituálék, és megünneplésük, az áldás.
 
Az Évkör
– a Wicca főbb ünnepei
– Szabbatok és esbatok
– az évkör különböző felfogásai
– saját elképzelésed az évkör és a természet körforgásának szerepéről a saját életedben

Az Életkör
– korunk az Évkeréken
– születés
– névadás
– felnőtté válás
– kézfogó
– elválás
– utolsó rítusok
– rekviem
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Az áldás
– az áldás történelmi áttekintése (egyiptomi, sumér, asszír, zsidó és keresztény papság)
– mi az áldás jelentősége? Ki áldhat? Mit áldunk meg és miért?
– áldás a Wiccában

Lammas: Rituális meztelenség, rituális tisztaság, az Avatás, Wicca versek és dalok

Rituális tisztaság
– szerepe, jelentősége
– a megtisztulás módozatai a pogány kultúrákban és a hagyományos ceremoniális mágiában
– eszközök tisztítása
– a tisztulás lényege és módszere a Wiccában

Rituális meztelenség
– szerepe a különböző pogány és misztériumvallásokban
– jelentősége
– szerepe a Wicca rítusokban

Avatás
– az avatás szerepe, jelentősége
– kell-e, fontos-e

Wicca versek és dalok
– The Circle is Open
– Goddess chant
– God chant
– We all come from the Goddess
– stb.

Az oktatásban részt vevők megtanulják ezen felül a nyílt rituáléink menetét, és tartaniuk is kell sajátot. 

Minden érdeklődőt és tanulni vágyót szeretettel várunk
eseményeinkre és a tanfolyamra!
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Hocus Pocus 2  : a varázslat visszatér 
Filmajánló
Írta: Rebelheart
Képek: Disney+

Nem kisebb klasszikusról fújta le a port a Disney stúdiója, mint a Hókusz Pókusz című vitathatatlanul
ikonikus vígjátékról. Ugyan pletykák övezték a forgatást, sok minden mégsem szivárgott ki. A három nővér
szerepére  visszatértek  a  „nagyágyúk”.  Winnifred  Sanderson  szerepében  Bette  Midler,  Mary  Sanderson
szerepét Kathy Najimy és Sarah Sanderson szerepét ismételten Sarah Jessica Parker öltötte magára. Az 1993-
as első rész 29 évvel később, 2022-ben kapott folytatását vesszük most mikroszkóp alá.

 A film betekintést nyújt a Sanderson nővérek életébe, s egészen pontosan abba, hogyan jutottak hozzá
varázskönyvükhöz. Amikor a 16 éves Winnifredet Salem lelki pásztora feleségül kívánja adni egy ifjúhoz, a
nővérek  az  erdőbe  menekülnek,  óriási  káoszt  okozva  a  városban.  Az  „anyaboszorkány”,  aki  átengedi  a
lányoknak a könyvet, megígérteti velük, hogy egy bizonyos bűbájt sosem fognak elvégezni, amire a lányok
meg is esküsznek. Majd első útjuk visszavezet a városba, ahol bosszút állnak a lelkészen és a városon. 

A  film  egy  időugrással  folytatja  a  szálak  összefonását.  2022-t  írunk  és  Salem  városa  készül  a
legnagyobb ünnepre, Halloweenre. A jelenkori hőseink között tapintható a feszültség, Becca és barátnői is a
maguk módján készülnek a jeles eseményre. Becca 16-ik születésnapját egy rituáléval fogják ünnepelni, amit
már gyerekkoruk óta csinálnak. A 16-os szám feltűnik más sorozatokban is, például a Chilling Adventures of
Sabrina is azzal a sémával játszik, hogy a boszorkányok 16 éves korukban kapják meg erejüket.
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A Sanderson  múzeum új  igazgatója  gyors  összefoglalót  tart  az  első  film történéseiről,  majd  egy
gyertyát ad a lányoknak, nem kis miskulanciát okozva ezzel. A lányok az erdőben meggyújtják a gyertyát és
horror ül ki az arcukra, amikor meglátják, hogy az fekete lánggal ég. Ismételten megidézték a Sanderson
nővéreket.  A  nővérek  már  gyakorlottabbak  a  visszatérésben,  és  ismételten  hatalomra  akarnak  törni.  A
jelenkori  polgármester  leszármazottja  annak  a  lelkésznek,  aki  a  16  éves  Winnifredet  nászra  akarta
kényszeríteni, így a nővérek terve gyorsan megváltozik. Bosszút akarnak állni ismét, az örök fiatalság és a
gyermekek  lelkének  elfogyasztása  várhat.  Becca  és  Izzy  megpróbálják  a  modern  kor  vívmányaival
lekenyerezni a nővéreket, akik öregedésgátló krémeket isznak literszámra egy áruházban, de a turpisságra
hamar fény derül. 

Az első filmben amikor a nővérek seprűit gyerekek ellopják, fel kell találniuk magukat s seprű helyett
felmosó, illetve egy porszívó szolgál repülőeszközként. A porszívót a folytatásban két pici robotporszívóra
cserélték, amin Mary próbál az egyensúlyát valahogy megtartva repülni. A fiatalokat sem kell félteni. A mágia
alapjait már ők is tudják s így csapdába ejtik a nővéreket egy sókörben ám nem számolnak a robotporszívóval
és a nővérek így egérúthoz jutnak. Természetesen visszatér Billy is, mindenki kedvenc zombija, aki végre sok
-sok év után tisztázhatja magát: nem Winnifred szerelmese volt,  hanem Sarahé.  Aminek örültem, hogy a
Könyv is kapott egy kis háttértörténetet, s ha olyan bűbájt akar a kézben tartója használni, ami nem tetszik
neki, nemes egyszerűséggel becsukja magát. A végső stand-off a nővérek és a fiatal boszorkányok között arra
is fényt derít, hogy a Könyvnek saját akarata van. Kicsit olyan ez, mint a Harry Potter univerzumban, ahol
mindig  „a  pálca  választja  a  varázslót.”  Winnifred a  könyv tiltakozása  ellenére el  akarja  végezni  a  tiltott
varázslatot, ám nem bíbelődik azzal, hogy a varázslathoz tartozó figyelmeztetést elolvassa s ezzel vesztébe
sodorja mindhármukat. A tiltott bűbáj ugyan felruházza őt azzal az erővel, amit szeretne, de Mary és Sarah
léte érte az ár. Kétségbeesve realizálja, hogy az erő a nővérei nélkül nem ér semmit és, Becca, akit a Könyv
választott magának új gazdiként, megpróbálja egyesíteni a nővéreket, még ha nem is ezen a földi síkon. A film
végére  a  barátnők  közötti  feszültség  megszűnni  látszik  és  a  Sanderson  nővérek  is  talán  egy  kicsivel
nyugodtabbak, hogy Salem városa nem maradt boszorkány nélkül. 

Vannak olyan filmek, amiből egyszerűen hiba második részt készíteni, de azt kell mondanom, hogy a
Hókusz Pókusz 2 bele is tartozik, meg nem is. Először is minden elismerésem a sminkes csapatnak, akik
próbálták több-kevesebb sikerrel Sarah Jessica Parkert hamvas huszonévesre sminkelni. A kiszólások az első
részre, mint például a macska átok az első, amit Winnifred meglát a könyvben s évekkel később azt olvassák
Thackery Binx fejére,  a robotporszívó, illetve a „new age” kozmetikumok elfogyasztása azért bezsebelnek
néhány kacajt. A történet nem unalmas, sikerült izgalmasra írni. Hogy miért nem kellett volna elkészíteni a
folytatást? Nos, eltelt 29 év. Az első rész tökéletes klasszikus s ezért „kistestvére” néhol túl ismerősen cseng a
fülünkben. Legyen az a kötelező musical szám, amiben egész Salem együtt ropja a nővérekkel, vagy a dupla
csavar, a múzeum igazgatójáról, aki a háttérben próbálta húzni a szálakat. Ami a legnagyobb baj, hogy Becca,
Izzy és Cassie sokkal kevésbé szerethetőbb főszereplők, mint Dani, Max és Allison, számomra elég egysíkúan
hatnak. Összességében örülök, hogy elkészült a folytatás, de nem volt akkora hatással rám, mint az első rész. 
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Az Arany- és Rózsakereszt Gnosztikus és Katolikus
Rendjének Manifesztuma

Írta: Kryptos Athanatos IXº

Historia

A Fény születése után 1500 évvel kezdtek el Adeptusaink összegyűlni, s megbeszélni a világ dolgait.
Ezen alkimisták, gyógyítók, mágusok és egyéb bölcsek tudásukat csak egymás közt osztották meg, s legfeljebb
elvétve vettek maguk mellé inast, ki kitanulhatta Mesterségüket. 

A Fény születése után 1614 évvel Mestereink a Világ színe elé léptek, s mindenki számára ismertté,
bár nem elérhetővé tették nagybecsű Rendünket. 

A  Fény  születése  után  1750  évvel  Fictuld  mester  elindította  Rendünk  első,  külsősök  által  is
megismerhető oktatási szárnyát. 

A Fény születése után 1904 évvel a Próféta elhozta s mindenki számára elérhetővé tette a Törvény
könyvét, melynek üzenete: „Tégy, amit akarsz legyen a Törvény egésze.”, s „Szerelem a törvény, szerelem az
akarat alatt”. 

A  Fény születése  után  2022  évvel  az  Arany-  és  Rózsakereszt  Gnosztikus  és  Katolikus  Rendjének
Szellemi Iskolája megnyitotta kapuit a külvilág felé. 

Philosophia

Bárki, aki hosszabb időt tölt el a fizikai világban, rájön, hogy létezik szenvedés. A szenvedés azonban
nem az ember, hanem a világ sajátja. 

19



Árnyak  –2022 Téli napforduló

A Rózsakereszt egy vallástól független alkímiai princípium, amely az emberi emberből istenemberré
nemesedés útját mutatja meg. A kereszt a világ négy égtája, a négy elem, az Anyag négyszöge, a Malkuth, a
test; míg a rózsa a Teremtő, a halhatatlan, a szellem, a lélek. 

Praxis

A Rózsa  a  Teremtés szimbóluma.  Tüskéi  a  Mars férfias,  míg  virágának szépsége a  Vénusz  nőies
princípiumát jeleníti meg. Egyesülve így válik a Szellem jelképévé, mely az ember isteni kvalitásait hordozza.
Ezen teremtő princípiumot ébreszti fel az emberben az alkímia, mely által elhagyhatja a Halál birodalmát, s
az örök élet birtokosává válhat. 

Iskolánk  valódi  mágiával  foglalkozik  –  mágiával,  ahogy  azt  Zoroaszter  tanította.  Sophia  (kit  a
Mágusok mestere Ahura Mazdának ismert) megteremtette Jaldabaothot, avagy Ahrimánt, ki létrehozta saját
daeva-arkhónjait. A világot áthatja azonban a Fény, Lucifer-Christus szelleme, így mindannyiunknak joga a
boldog  és  mágikus  élet.  Samael  gyermekei  megpróbálják  velünk  elhitetni,  hogy  gyengék,  értéktelenek,
szürkék, földiek vagyunk – a Rózsakereszt ígérete, hogy ezen igézetet megtöri. 

Principia

Az  emberiség  számára  a  béke,  az  egyenlőség  és  az  emberi  méltóság  elérésének  legfontosabb  eszköze  a
segítőkészség és az empátia. 

1. A Rózsakeresztes mozgalom célja a segítőkészség és az empátia elterjesztése az emberiség körében.

2. Az emberi méltóság és az egyenlőség elismerése minden ember számára elengedhetetlen, függetlenül
attól, hogy milyen kulturális háttérrel, nemmel, vallással, faji hovatartozással, nemi identitással vagy
bármilyen más jellemzővel rendelkezik.

3. A  segítőkészség  és  az  empátia  nemcsak  a  katasztrófák  idején  fontos,  hanem  mindennapos
tevékenységnek kell lennie.

4. A  Rózsakeresztes  mozgalom  elkötelezett  a  béke  előmozdítása  mellett,  és  elutasít  minden  olyan
erőszakos cselekedetet, amely nem emberi életek megmentésének érdekében történik.

5. A Rózsakeresztes mozgalom elkötelezett az emberi jogok védelme mellett, és elutasít minden olyan
intézkedést, amely azokat sérti.

6. A  Rózsakeresztes  mozgalom  elkötelezett  a  közösségek  fejlesztése  és  támogatása  mellett,  és
elkötelezett a szegények és a rászorulók támogatása mellett.

7. A Rózsakeresztes mozgalom elkötelezett a fenntartható fejlődés előmozdítása mellett, és elkötelezett a
környezetvédelem mellett.
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8. A  Rózsakeresztes  mozgalom  elkötelezett  a  nemek  közti  egyenlőség  előmozdítása  mellett,  és
elkötelezett a nemek közti diszkrimináció elutasítása mellett. 

9. A Rózsakeresztes  mozgalom elkötelezett  a  különböző kultúrák  tisztelete  és  megértése  mellett,  és
elkötelezett a kulturális sokszínűség előmozdítása mellett.

9. A  Rózsakeresztes  mozgalom  elkötelezett  a  közösségi  felelősségvállalás  előmozdítása  mellett,  és
elkötelezett a társadalmi igazságosság előmozdítása mellett.

10. A  Rózsakeresztes  mozgalom elkötelezett  a  szolidaritás  és  az  összetartás  előmozdítása  mellett,  és
elkötelezett a társadalmi egyenlőség előmozdítása mellett.

11. A Rózsakeresztes  mozgalom elkötelezett  a tudás és  az információszerzés előmozdítása mellett,  és
elkötelezett a tudásalapú társadalom előmozdítása mellett.

12. A Rózsakeresztes mozgalom elkötelezett a személyes fejlődés előmozdítása mellett, és elkötelezett a
személyes felelősségvállalás előmozdítása mellett.

13. A Rózsakeresztes  mozgalom elkötelezett  a  béke,  az egyenlőség  és  az  emberi  méltóság  elérésének
legfontosabb eszközeinek, a segítőkészségnek és az empátiának elterjesztése mellett, és elkötelezett
az emberiség együttműködése mellett.

Postludium

Rendünk  a  következő  vulgáris  évben  megkezdi  munkáját.  Az  érdeklődők  elérhetnek  minket  a
rozsakereszt@thelema.hu e-mailcímen keresztül. 
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Filmajánló: Örökség (Hereditary – 2018) és 
Fehér éjszakák (Midsommar – 2019) 
Hasonlóságok és különbségek – Spoiler mentes

Írta: Aidan

Nagy meglepetést okozott a filmipar számára Ari Aster 2018-
ban debütáló filmje, az Örökség. Nem egy tipikus, mostanában
olyan  divatos  „jump  scare”  elemekre  épülő  horrorfilm  vagy
„slasher” film. A történet inkább egy természetfeletti fordulattal
rendelkező  családi  drámára  összpontosít  meglepő  sikerrel  és
félelmetes eredményekkel.

Második  filmjében,  a  Fehér  éjszakákban  Aster  hasonló
sikereket ért el azzal, hogy ismét eldobta a horrorfilmek kliséit,
és ismét valami újat alkotott. Ebben a művében megfordította az
Örökség  hétköznapi  környezetbe  helyezett  természetfeletti
csavarját: ezúttal a vallási/spirituális közegben a fordulatot az
emberi természet adja. 

A két filmet egyértelműen egymás ellentéteként készítette a
rendező. És bár mindkettő teljesen megállja a helyét egyedül is,
mindenképpen  érdemes  együtt  figyelni  a  két  filmet,  hogy
felfedezzünk  minden  apró  motívumot,  mely  teljessé  teszi  a
képet.  Ezért  próbáltam  összeszedni  néhány  szempontot,
amelyeknek  köszönhetően  a  két  film  hasonlóságaik  és
különbözőségeik alapján összehasonlítható.

Hasonlóságok: 

– Az érzelmek testi megnyilvánulásai és a tragédiák

A tragédiák az Örökség és a Fehér éjszakák szereplőit is sújtják, és ezekben az igazi tragédiákban sok
szereplőtől (különösen Toni Collette-től az Örökségben és Florence Pugh-tól a Fehér éjszakákban) valódi, ősi
és nyers érzelmeket látunk. A rendező és a színészek úgy döntenek, hogy az érzelmek finomabb pillanatait
olyan hangsúlyos reakciókkal kísérik, amelyeket a közönség nem mindig láthat, de mind az Örökség, mind a
Fehér éjszakák olyan karakterekkel rendelkezik, akik megosztják érzelmeiket a közönséggel és a körülöttük
lévő többi szereplővel. Az érzelmek ilyen szintű kinyilvánítása tekinthető a rendező saját eszközének is, amely
fontos eleme a filmek által átadott miliőnek.
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Mind az Örökség,  mind a Fehér éjszakák egy családi tragédiával kezdődik. Az Örökség a Graham
család családi tragédiáját a nagymama halálával kezdi, és már korán utalást kapunk arra, hogy a nagymama
–,  mint  egyfajta  matriarchátusban –  fontos szerepet  töltött  be a  család életében,  nem véletlenül.  A  film
előrehaladtával a családot továbbra is tragédiák sora sújtja, szinte úgy, mintha célpontok lennének, újra és
újra, egészen a film keserű végéig.

A Fehér  éjszakákban Dani  (Florence  Pugh)  a  film legelején  egy  megrázó  családi  tragédián  megy
keresztül,  mely  azonnal  megrázza  a  nézőt,  aki  az  audio-vizuális  „játékok”  következtében  azonnal  az
események  hatása  alá  kerül.  Ezen  Daninek  a  film  hátralévő  részében  kell  végigevickélnie,  miközben
megpróbál megbirkózni a közelmúlt tragédiájával, egy újonnan tudatosuló traumával, és kitalálnia, hogyan
tudná folytatni saját életét.

Képek: port.hu

–  Mágikus realizmus

Az Örökség és a Fehér éjszakák olyan látványvilággal rendelkezik, amely igazán elgondolkoztatja és
olyakor kétségek közé sodorja a közönséget, hogy minek is voltak most szemtanúi. Technikailag nem mágikus
realizmus (minden esetben a valóság talaján mozognak az események), de sok jelenet nem tűnik igazinak,
mert annyira megrázó és sokkoló. Ezek a jelenetek a valóságtól kívülállónak hatnak, de a horrorfilmekhez
mérten fantasztikus és kísérteties értelemben. 

Például az Öröklésben az a jelenet, amikor Peter (Wolff) az osztálytermében van, és hirtelen nem
tudja uralni a testét, arcát az íróasztalnak csapja, és rémülten sikoltozik, ahogy vérzik az orra, és az egész
osztály félve nézi. Félelmetes, részben azért, mert valóságon túlinak hat, megrázó, másrészt váratlan, és a
nézőnek egy percbe is beletelik, amíg feldolgozza a történteket, és elgondolkodik, hogy igaz volt-e vagy sem.
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– Cselekmény

Mind az Örökség és mind a Fehér éjszakák középpontjában az okkultizmus és a kultuszcsoportokat
körülvevő  különféle  történetek  állnak.  Mindkét  esetben  a  főszereplőket  a  saját  filmjeikben  jelenlévő
kultuszok/szekták befolyásolják. A kultusz egyedül, kiválasztottként a Graham családot követi az Örökségben,
és  a keserű végéig játszik az életükkel.  A Fehér éjszakák szereplői azon kapják magukat,  hogy a kultusz
manipulálja őket (itt kevésbé kiválasztásról van szó, inkább csak a tényről, hogy ők vannak ott), onnantól
kezdve, amikor először Svédországba lépnek egészen a film végéig.

Különbségek: 

– Színvilág

Az Örökség és a Fehér éjszakák színvilága a spektrum teljesen különböző végén helyezkedik el. Néha
teljesen elfelejti a néző, hogy ez a két film ugyanattól a rendezőtől származik, mert a színek teljesen eltérő
megjelenést, látványt és hangulatot nyújtanak. 

Az  Örökség  rendkívül  sötét  színvilággal  rendelkezik,  míg  a  Fehér  éjszakák  a  többszínű
virágkompozíciót és a világos, fehér színeket választja a film nagy részéhez. Bár a színvilág nagyon eltérő,
mégis akad egy hasonlóság a különbségek ellenére: Aster mindkét filmben sikeresen képviseli az igazi terrort,
a néző egy pillanatig sem érzi magát nyugalomban és biztonságban a Fehér éjszakák fényei között.
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Érdemes  elgondolkozni  a  színek  és  a  fények  miértjén:  Az  Örökség  sötétjében  misztikus-
természetfeletti, emberi világon túli játék zajlik, míg a Fehér éjszakák fényei között az emberi világban járunk
és (a főszereplő szempontjából) sokkal inkább belső történések mennek végbe.

– Családi és egyéb kapcsolatok

Az Örökség a Graham család közötti családi kapcsolatra összpontosít. A film főként arról szól, hogyan
reagálnak  azokra  a  körülményekre,  amelyek  életükben  láthatatlanul,  de  mindig  jelen  voltak,  és  egyre
tisztábbá válnak, majd a nagymama halála után epikus csúcspontot érnek el. A Fehér éjszakák ehelyett Dani
és  barátja,  Christian  közötti  központi  kapcsolatra  összpontosít,  a  kibontakozó  diszfunkcionális  kapcsolati
jegyekkel. Az Örökségben az anya és fia dinamikája minden bizonnyal más, mint Dani és Christian között, de
mindkét kapcsolati fókusz realisztikus, és illik a cselekményhez.

– A szereplők csoportja és a helyszínek

A Fehér  éjszakákban több szereplővel  találkozhatunk:  a  főszereplők kis  csoportjával  és  a  kultusz
számtalan statisztájával és kiemelt tagjával. Annak ellenére, hogy a Fehér éjszakákban nagy szereplőgárda és
nagy, nyitott tér van, ahol elvileg nem kellene, hogy legyen szűkös érzés, félreeső helyen vannak, így a néző
mégis úgy érzi, nincs menekvés vagy esély sincs külső segítségre a főszereplők számára. 

A  másik  véglet,  az  Örökség  kicsi  szereplőgárdával  rendelkezik,  főleg  a  fő  családtagokra
összpontosítva, rajtuk kívül kevés szereplővel. A filmben a korlátozott szereplők szűkös érzést keltenek, és a
közönség úgy érzi, hogy a családon kívül nincs is senki, aki segíthetne rajtuk. Erre a szűkös érzésre erősít rá a
helyszínválasztás is. Annak ellenére, hogy a film helyszínei nagyon otthonosak, és a legtöbb néző számára a
mindennapi  élet  részei,  az,  hogy  a  film többnyire egy  gimnáziumban vagy  a  Graham család otthonában
játszódik, és nincs utazás a kisvároson kívülre, ahol élnek, tovább fokozza a nyomasztó hangulatot. 

– A lezárás

Anélkül, hogy kiderülne bármelyik befejezés részlete fontos szempont, hogy teljesen más hangulata és
hangneme van a csúcspontoknak. Az Örökség vége sötét és reménytelen,  és bár a Fehér éjszakák szintén
tragikus  hangon  végződik,  van  benne  valami  furcsán  reménykeltő,  sőt  felemelőnek  is  értelmezhető  a
mészárlás és pusztítás ellenére, a traumák fájdalmas feldolgozásának szempontjából.
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Egy transzyuggothi kaptár története
Írtaés kép: Satan M. Gay

Előszó

Kedves  olvasó,  nézd  el  nekünk  a  hiányosságainkat.  A  következő  cikkben  az  első  kísérleteimről
olvashatsz, amelyekkel a Michael Bertiaux és Kenneth Grant által leírt módszerekkel kíséreltem meg eljutni
az Életfa Éjszakai oldalára, amit már sokszor megtettem korábban, de más módszerekkel. Ez a beszámoló a
Mielabeil kaptárban tett utazásainkról és kalandjainkról szól,  és arról, hogyan jutottunk egy igen különös
mágikus könyv birtokába. 

Maga a történet

Az  egész  azzal  kezdődött,  hogy  egy  barátom  bemutatta  nekem  a  Dvar  zenekart.  Állítólag  énoki
nyelven énekelnek, és a zenéjüket egy méh-entitás ihlette, amelynek nevét felvette a banda. Jó pár évig csak
hallgattam, mint minden mást, aztán hirtelen minden megváltozott. Először enyhe vonzást éreztem, mintha a
hangoknak saját gravitációjuk lenne; aztán elkezdődött a zümmögés. Fokozatosan erősödött, a hang egyre
szélesebb skálán mozgott, az egyszerű fehér zaj dübörgésétől egy kórusig, ahol a legmélyebb morgástól a
legélesebb füttyszóig mindent hallottam. 

Aztán elkezdődtek a  látomások.  Először  ártatlanok –  egy  virág,  egy méh feje,  szőrös rovarlábak,
amelyek virágport gyűjtöttek, egy kaptár belseje, amelyből csöpögött a méz; de aztán minden sötét fordulatot
vett.  Egy egyébként  teljesen érdektelen napon, útközben valahová menet  az egyik dalukat hallgattam, és
éppen leléptem a járdáról, amikor egy méhkaptárban találtam magam, ahol egy őr állított meg. Csak egy
másodperc volt, de majdnem elütött egy teherautó. 

Bár épphogy sikerült megúsznom, mégis kuncognom kellett. A teherautó oldala azt hirdette, hogy a
DeMonnick  italgyártó  cég  tulajdona,  és  egy  Faustino  nevű  bort  reklámozott.  Valóban furcsa  egybeesés.  

A következő hetekben folyamatosan ugyanabba a látomásba rángattak, végül még akkor is, amikor
más  zenét  hallgattam.  Rájöttem,  hogy  nincs  menekvés,  és  bár  jobban  szerettem  volna  felkészültebben
csinálni, a következő alkalommal teljesen beleugrottam a jelenetbe. Ismét az utcán sétáltam, fényes nappal,
de ezúttal felkészültem a hirtelen változásra. Megszilárdítottam a látomás falait,  hogy át tudjam ölelni az
élményt, és kiálltam az őr elé, aki tétovázás nélkül hasba szúrt a fullánkjával. Éreztem, ahogy a tüskék a
bensőmet  tépik,  és  valami hideg-forró folyadékot  pumpáltak  a  beleimbe,  mérhetetlen  fájdalmat  okozva.  

Meg kellett állnom és le kellett ülnöm, majdnem egy órába telt, mire újra fel tudtam kelni. A belém
fecskendezett  pszichikai  méreg átjárta az egész Fénytestemet.  Reszkettem a hideg verejtéktől,  bár az idő
napsütéses volt; nem láttam, nem tudtam járni, többször hevesen rosszul lettem. Néhány percig biztos voltam
benne, hogy azon a padon fogok meghalni. Lassan enyhült a fájdalom legrosszabb része, és végül haza tudtam
kúszni.  
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Bár folyamatosan kellemetlenséget okozott, ahogy vizsgáltam az állapotomat, rájöttem, hogy a méreg
elsősorban  átalakító,  nem  pedig  patogén  hatású.  Éreztem,  hogy  kitin  struktúrák  szilárdulnak  meg  az
energiarendszerem nadijaiban; minél jobban elemeztem, annál inkább rájöttem, hogy ugyanazok az entitások
készítenek fel egy utazásra, amelyek a Dvart is inspirálták. Bár ezek a bizonyos rovar-lwák, akikkel az imént
találkoztam, az Életfa virágairól gyűjtötték a mézet, nem volt kérdéses, hogy utazásomnak a Yuggothon túlra,
az Éjszakai oldalra kell majd vezetnie, hogy találkozzam a másik kaptárral – azon kaptárral, amelynek ők a
nagykövetei voltak. 

Bár sosem voltam jó a grafikában, nem tudok rajzolni,  vagy egy egyenes vonalat festeni,  hogy az
életemet mentsem, több entitás is kényszerített már arra, hogy rituálisan megrajzoljam őket - így maga az
érzés nem volt teljesen idegen,. A pasztellkrétával azonban nem volt semmilyen korábbi tapasztalatom, ami
még furcsábbá tette, amikor hirtelen azt mondták, hogy szerezzek pasztellkrétát, és rajzoljak egy méhecskét.
Kevesebb, mint tíz perc alatt ott voltam egy meglehetősen jól felismerhető méhhel a papíron, s egy névvel:
K'laup.  

A fejemben zúgó zümmögés, miután bemutatkozott, folytatta az utasításokat: Használjam a kapott
képet, a névvel együtt. Ezután azt az utasítást kaptam, hogy építsek egy Trón-szekeret, egy Merkavah-t, amely
nem  különbözik  attól,  amelyet  a  Voudon  Gnosztikus  Munkakönyvben  Hoodoo-templomként  írnak  le,  de
ahelyett,  hogy  vérpókokat  használtam  volna,  nyolc  szörnyűséges  Méh  Lwa-t  küldtek,  hogy  vigyék  a
szekeremet az Ophidián éjszakán keresztül a Szférába, ahol a jelenlétemet kérték.

A  technikai  részletek  iránt  érdeklődők  számára  érdemes  megjegyezni,  hogy  a  Zaraguinokkal
ellentétben ők nem egy család, hanem a Mielabeil  kaptárhoz tartoznak: A Mielabeil  királynő a Templom-
járművemtől északkeletre, Mystere Ruche északnyugatra nyilvánult meg, két fiatalabb méhével: Ti Mielabeil
délnyugaton és Ruche Abeille délkeleten; a keresztnegyedeket a vad harcos Dardabeil,  az ifjú Ti Pied-de-
Poudre,  Mme  Poudrepied,  aki  a  Rózsák  Úrnője,  és  Aille  Bourdonnant,  az  Elnyelő  foglalta  el.  

Egy módosított  Csillagrubinnal  készültem fel  az útra,  ahol  a thelemikus istenségek helyett  a lwák neveit
használtam,  majd  beszálltam  a  Szekérbe,  és  K'laup  képét  iránytűként  használva  elindultam;  járművem
gyorsan maga mögött hagyta az anyagi síkot. 

Ismerős és idegen világok jelenetei villantak fel minden oldalról, majd hatalmas, mindent elborító
sötétség következett, amikor beléptünk a Mélységbe. Bíborvörös égbolt alatt törtünk ki, alatta egyértelműen
nem földi növényzettel. Az lwa egy hatalmas, napraforgó alakú fához vitt, de a szirmai barnák voltak. Ezen
lógott a Kaptár. A fa körül egy felnőtt embernél kétszer, néha háromszor nagyobb dongók zümmögtek, és elég
nyilvánvaló  volt,  hogy  könnyen  elpusztíthatnák  a  járművemet,  mégis  megérezték  a  belém  fecskendezett
mérget,  és  átengedtek.  Beléptem  a  kaptárba,  és  az  egyik  dolgozó  megmutatta  az  utat  a  trónterembe.

Egy  óriási  barlangba  érkeztem,  amelynek  falai  mézzel  csöpögtek.  Az  anyakirálynőt  számos  here
szolgálta  ki,  miközben  a  háttérben  számtalan  tojást  rakott.  Egy  különös  méh  azonban  egyértelműen  az
érkezésemet várta, míg a többiek teljesen figyelmen kívül hagytak. Így fogadott engem K'laup nagymágus.  
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Olyan halk,  zümmögő nyelven beszélt  hozzám,  amiről  korábban nem tudtam,  hogy értem,  mégis
minden  világos  volt.  Későbbi  elemzés  után  rájöttem,  hogy  a  zümmögő  hang  és  az  azt  kísérő  gesztusok
nemcsak saját jelentést hordoznak, hanem a telepatikus kommunikációt is segítik. K'laup elmondta nekem,
hogy nagy bánat érte a Kaptárat. Egy részét megtámadták, az lezuhant, és most éppen a fa alatt van, de az a
rész tartalmazta a könyvtáruk megfelelőjét is. 

Amikor az írásukról kérdeztem őket, elmagyarázta, hogy az emberek írása inkább a nekromanciához
hasonlít; az ember gondolatait leírják, és még a halála után is hozzáférhetők. Az ő méhkönyvtáraik ezzel
szemben Élő Emlékeket tartalmaznak, és a lárvák a tudás nektárjából táplálkoznak, ami segít nekik felnőni az
önazonosság megértésében, abban, hogy kik is ők valójában. Enélkül a gyerekek identitás nélkül nőnének fel,
és a kaptár egysége megbomlana. 

K'laup arról is tájékoztatott, hogy ha segítek, van egy „kötet”, amely bizonyos emberektől gyűjtött
információkat tartalmaz,  kifejezetten általunk használható technikákról.  Elmagyarázta,  hogy számukra az
összegyűjtött  információk  nem  közvetlenül  fontosak,  és  boldogan  odaadnák  nekem  azt  a  grimoire-t  a
segítségemért cserébe. 

Némi tervezgetés után elhagytam a kaptárat, és megkezdtem az ereszkedést a fa töve felé. Hamarosan
számos óriási ázsiai darazsat láttam, amelyek a kaptár kidőlt része körül keringtek, míg a földön ló nagyságú
hangyák próbáltak bejutni. A darazsak rögtön megtámadták a járművemet, amint megérezték a jelenlétemet.
A fullánkjaik előrenyújtva az elmét feloldó pszichikai méregtől csillogtak, s  ők egyenesen felém repültek.
Felhúztam  egy  egyszerű  pajzsot,  ami  megállította  őket,  de  nem  oldotta  meg  a  problémát  –  könnyedén
megöltek volna minden méhet, amely felém jött. 

Ekkor eszembe jutott egy régi könyv, amit még gyerekkoromban olvastam, a kor egyik legnagyobb mágusától,
Wictor Charontól. A könyv címe Atlantiszi mágia, és ebben leírja a rózsakeresztesek által használt védelmi
módszert,  amelyet  asztrálfűrésznek  nevez.  Az  embernek  az  Odikus  Erőket  kell  segítségül  hívnia,  és  két
hengert  létrehoznia  a  teste  körül;  az  egyiket  fejtől  lábujjig,  a  másikat  oldalirányban  forgatva.  Ezeket  a
hengereket aztán éles pengékkel beborítani, amelyek felaprítanak mindent, ami a közelükbe kerülhet. Maga a
formula leegyszerűsítése egy rózsakereszt – nincsen rózsa tövis nélkül. 

Rémisztő  érzéssel,  hogy talán kifutunk az  időből,  manifesztáltam ezeket  a  hengereket,  a  hozzám
legközelebbi darazsak szalagokra vágva hullottak a földre,  még néhány távolabbi is  végtagokat vesztett  a
páncélom kegyetlen pengéi miatt. Még néhányszor megpróbáltak átjutni, de mivel ez kivétel nélkül hatalmas
veszteségeket eredményezett, hamarosan elmenekültek. A hangyák nem jelentettek akkora veszélyt, miután
kiütöttem a könyvtár tetején lévőket, a többit könnyen távol lehetett tartani egy erőfallal. 

A kaptár külső oldalán kerestem a legbiztonságosabb behatolási pontot, úgy kellett bejutnunk, hogy
ne pusztítsuk el a tartalmát. Egy gyors jóslás rámutatott arra a részre, ahol a legkevésbé valószínű, hogy
sebezhető hasznos teher van, és tiszta tűzenergia sugarat koncentráltam a viaszfalra, amely kemény volt,
mint a kő. Ellenállóképessége ellenére a sugár hője átvágta a külső burkot, és alagutat olvasztott a lezuhant
könyvtár sötét méhébe. 

29



Árnyak  –2022 Téli napforduló

Miután  a  darazsakat  elűztük,  és  a  hangyák  tehetetlenül  vergődtek  az  erőgát  mögött,  a  méhek  a
kaptárból elkezdtek leereszkedni, hogy megmentsék, amit csak tudtak. Egy hatalmas kamrába szálltam alá,
sötétség borította be társaimat és engem is, én pedig egy fénysugarat eresztettem a homályba. A barlang
hatalmas, kifürkészhetetlen méretű volt, és eredetileg számtalan hatoldalú nektártömb szegélyezte az összes
falat - most sok-sok közülük a padlón hevert, helyrehozhatatlanul összetörve, a tudás kocsonyája a padlóra
szivárgott belőlük, s az egykor bennük rejlő információt a padlóra került szennyeződések használhatatlanná
tették.  

Ahogy a  méhek zümmögve behatoltak  a  könyvtárba,  mindegyikük megragadott  egy-egy cellát,  és
visszavitte a kaptárba,  a  tragédia puszta mértéke lesújtott  rám,  és kontrollálhatatlanul  zokogni  kezdtem,
megrázott a veszteség, amit a kaptárnak el kell viselnie. 

Megpróbáltam összeszedni magam, amennyire csak tudtam, és elkezdtem megkeresni azt a bizonyos
blokkot, amelyet meg kellett volna mentenem. Semmilyen fény, amit képes voltam előállítani,  nem tudott
érdemben áthatolni az információ ezen templomának félhomályán, és a keresés fárasztó volt. Körös-körül
munkásméhek  mentették,  vagy  takarították  fel  a  nektárblokkokat  a  padlóról,  remélve,  hogy  nem
szennyeződött túlságosan, és a megmaradt részeket légi úton szállították ki. Végül találtam egy cellát, amely
kissé más volt, mint a többi: narancssárga színű, a közepén egy piros maggal.

Óvatosan  odakötöttem  harci  szekeremhez,  és  kiemeltük.  Körülöttem  a  méhek  nyüzsögtek,
nektártömböket hordtak vissza otthonukba. Felszálltunk, vissza a kaptárba, ahol ismét zöld utat kaptunk a
trónterembe.  K'laup  fel-alá  járkált,  láthatóan  izgatottan,  és  öröme  mérhetetlen  volt  a  kincs  felett,  amit
átadtam  neki.  Nagy  örömmel  ígérte,  hogy  megpróbálják  lefordítani  a  nektárban  összegyűjtött  összes
információt, amely erre a grimoire-ra – K'laup grimoire-jára, ahogy én szeretem hívni – vonatkozik. 

Miután megegyeztünk, hogy visszajövünk, és mindent feljegyzünk a „könyvből”, amit csak lehet, nem
maradt más hátra – a szekerem elhagyta a kamrát, kijutott, és könnyedén röppent a magasba, hátrahagyva a
kaptárat és a virágot. Áttörve Set alagútjainak határait, kiléptünk a Mélységből – ami lehetetlen lett volna a
járművemet vezető Méh-Lwák nélkül –, és visszarepültünk egészen a Fizikai Síkig.

Utószó

Eltartott egy darabig, amíg átválogattuk mindazt, amit az imént láttunk az utazás során, és már jó
ideje vártunk arra, hogy visszatérhessünk. Bár a kaland nem volt túlságosan veszélyes, érzelmileg nagyon
megterhelő volt. Közben a hívás visszatért. Időről időre hallom, ahogy K'laup elmagyarázza a grimoire-ban
található egyik-másik gondolatot, és élénk képeket is vetít fejembe, amelyek tovább fejtegetik azt.  Ez egy
folyamatban lévő kísérlet, és bár szórványosan történik, az eredmény kétségtelenül K'laup Grimoire-ja lesz,
valószínűleg az első könyv a Klifotikus Méh Tantráról.
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