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Brigid kultusz r gen s maé é

Brigid istennõ a kelta fõisten, Dagda leánya, akit költõnõként is 
emlegettek.  Egyéb  nevei:  Breo  Saighead  (Tüzes  Nyíl),  Brid, 
Brigindo,  Brigandu  (gall),  Brigantia,  Brigantis  (britt),  Bride 
(skót). Gyakori elnevezései voltak még a Három Brigid, Anglia 
Áldott Három Hölgye, a Három Anya, Minden Bölcsesség Anyja. 
Danu  másik  aspektusa,  aki  a  varázslók,  folyók,  kutak  isteni 
védelmezõje, a bõség és jólét, a mágia és bölcsesség istennõje, a 
Tuatha De Dannan (Danu istennõ népe)  õsanyja  és az istenek 
anyja.
 
Brigid a tûz, a termékenység, a házitûzhely, a nõi foglalatosságok 
és mesterségek istennõje, ily módon hasonló a görög Hesztiához. 
A gyógyulást, az orvoslást, a földmûvelést, az ihletet, a tudást, a 

költészetet, a jövendõmondást, a látnoki képességeket, a kovácsmesterséget, az állattenyésztést, 
a  szerelmet,  a  boszorkányságot  és az  okkult  ismereteket  is  felügyelte,  sõt  a  harcmûvészetek 
istennõjének  is  tartották.  Õ  a  druidák  patrónusa,  valamint  gyermekáldás  úrnõje  is,  õ  hajol 
minden bölcsõ fölé. Mindezek alapján Brigid három arca:

- az Ihlet Lángja, mint a költõk istennõje
- a Tûzhely Lángja, mint a gyógyítás és a termékenység úrnõje
- és a Kovából Kipattanó Szikra, mint a kovácsok és a harcmûvészetek istennõje.

Ezt a három arcot néha három külön istennõként szokták emlegetni, mint Brigid a költészet 
istennõje, és két nõvére.

Brigid szent szimbóluma a triskele, a háromkarú spirál, mely a három világ (Alvilág, Föld és 
Isteni Világ) mellett Brigid három arcát is jelképezte.

Az  Excaliburt,  Artúr  kardját  a  mítosz  szerint  a  Tó  Hölgye  kovácsolta,  akit  ebben  az 
aspektusában szintén Brigiddel azonosítanak. Brigidnek az Alvilágban almaligete volt, ahonnan 
a méhek a mágikus nektárt gyûjtötték.

Brigidhez azonban nemcsak a  szent  tûz tartozik,  hanem a források és  kutak is.  A kelta  hit 
szerint a források összekötötték az Alvilágot és az Istenek Honát, mivel a föld mélyébõl törtek 
elõ, de az ég ragyogását tükrözték vissza. Így egészül ki Brigid képe, a Tûz és a Víz egyesítõ 
úrnõjeként. Sok gyógyforrást neki tulajdonítottak. Egy legenda szerint Brigid köpenyérõl egy 
kristálycsepp hullott le, és helyén mély, tiszta vizû tó képzõdött. Ebben a tóban minden harci 
sérülés csodálatos módon meggyógyult. Brigid szent kútjaiból a mai napig jónéhány fennmaradt, 
ezeket régen virágokkal és lombbal díszítették fel az istennõ ünnepén, áldozati ajándékul pedig 
ezüstérméket  vagy  ezüstékszereket  dobtak  bele.  Több  folyó  is  viseli  Brigid  nevét:  pl.  a 
Breconshire Wales-ben, a Brechin Skóciában, sõt az ausztriai Bregenz is.
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Brigidnek,  mint  az  állattenyésztés  úrnõjének  a  monda  szerint  két  királyi  ökre  volt,  Fea  és 
Feimhean, és övé volt Torc Triath, a vadkanok királya. A vadkan Brigid szent állata, mint a 
harcos erõ hordozója. A harcosok éke, a torques is ezt szimbolizálja. Ez a három állat a monda 
szerint mindig felkiáltott, ha Írországot veszély fenyegette. Brigid szent napja Imbolc (Imbolg, 
Oimelc  -  február  1.),  a  gyertyaszentelõ,  a  megtisztulások és  beavatások õsi  ünnepe.  A kelta 
tradíció szerint Imbolc a tavasz elsõ napja, mikor a télre akolba zárt állatokat ismét kiengedték 
legelni  a  rétekre.  Imbolc  elõestékén a  Cailleach,  a  Tél  Banyája  elutazik a  mágikus szigetre, 
melynek erdeiben található a Fiatalság Forrása. A hajnal elsõ sugarakor iszik a forrásból, mely 
egy sziklából  bugyog elõ,  és  Brigiddé,  a  szõke szûzzé változik,  aki  fehér pálcájával  a  földre 
mutat, hogy elõhívja a zöldellõ sarjakat. Imbolc-kor a ház úrnõje dalokkal és kántálással hívta 
Brigidet, hogy õrizze és óvja a ház tüzét. Ugyancsak ilyenkor volt szokás, hogy éjszakára egy 
szelet kenyeret, egy csupor tejet és egy gyertyát helyeztek ki Brigidnek.
 
A  Brigid  istennõt  szolgáló  druida  papnõk  zárt 
rendet alkottak, nem is érintkezhettek a férfiak 
világával.  Rendjük  központja  Kildare-ben  volt 
(Leinster közepén), oltárukon soha nem hunyt ki 
a Brigid tiszteletére gyújtott áldozati tûz. (Kildare 
neve a Cill Dara kifejezésbõl származik, melynek 
jelentése a Tölgyfa Temploma.) A papnõk számát 
tizenkilencben határozták meg, a kelta Nagy Év 
tizenkilences  ciklusára  emlékezve,  és  a 
tizenkilencest  Brigid  szent  számának  tartották. 
(A  Napév  és  a  Holdév  kezdete  19  évenként 
találkozik pontosan ugyanazon a napon.) Ezeknek a szüzeknek a neve Inghean au daghda volt. 
A szentélybe férfi nem tehette be a lábát. A Kidare-i Szentély késõbb apátsággá alakult, melyben 
apácák gondozták a tüzet, és egészen a 18. századig mûködött, bár egyszer a 13. században is 
kialudt a tûz, és VIII. Henrik uralkodása alatt élesztették újjá. Ezen aspektusában Birgid a "gall 
Minerva".

A Tuatha De Dannan történetében fontos szerep jutott Brigidnek. Mikor Nuada király a Fir 
Bolgokkal vívott csatában elvesztette jobb kezét, le kellett köszönnie a trónról. Ekkor a Tuatha a 
fomori Bresnek, Elathan király fiának üzent,  hogy legyen õ az uralkodó. Bres beleegyezését 
adta, és az egyezség jeléül nõül vette Brigidet. Bres késõbb rossz, hitszegõ királynak bizonyult, 
és ezért elûzték. Brestõl egy fia született Brigidnek, Ruadan. Ruadan megsebezte Goibniut, az 
isteni kovácsot a második Magh Tuieargh-i csatában, maga azonban ott pusztult. Brigid ezután 
elment a csatatérre, és elsiratta fiát. Úgy tartják, ez volt az elsõ siratás Írországban. Ezután vált 
szokássá, hogy siratóasszonyokat fogadtak fel a halottak sírjához.
 
Egy másik történet szerint Brigid Tuireann felesége volt,  és  három gyermeket szült:  Briant, 
Iuachart és Ircharbát.
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Az i.  sz.  4.-5.  századra keresztény hatásokra Brigidbõl  Szent  Brigitta 
vált,  a  földmûvelés  és  állattenyésztés  szentje,  gall  nevén  Muime 
Chriosd, "Jézus nevelõanyja". Szent Brigittáról azt tartották, hogy egy 
Dubthach nevû druida leánya volt, akinek látomása volt, hogy leányát 
az istennõ után kell elneveznie. A lány napkeltekor született, miközben 
anyja épp a küszöböt lépte át: ezért "sem kint, sem bent" született. (Ez 
ugyanúgy  Brigit  közvetítõ  szerepére  utal:  közvetít  két  nép  között, 
amikor feleségül megy Breshez, közvetít forrásként Alvilág és Mennyek 
között, és közvetít a külvilág és a ház belseje között.) Az anyja tejben 
fürösztötte szépséges lányát. A lányka nem volt képes közönséges ételt 
enni, ezért egy speciális, vörösfülû tehén tején nõtt fel. (A vörös fül a 

kelta mitológiában az Alvilág állataira jellemzõ. Egyúttal a vörösfülû tehén szoros összefüggést 
mutat a pogány Brigid két ökrével.) Felnõttként szintén társául szegõdött egy tehén, mely adott 
neki  a  tejébõl,  ha  szüksége  volt  rá.  Mikor  Istenhez  imádkozott,  lángoszlopok  csaptak  fel  a 
házából.  Apja  elvitte  a  különleges  lánykát  Írországból,  és  Iona  szigetén  nevelte  fel,  melyet 
gyakran  a  Druida  Szigetének  is  neveznek.  Késõbb  Kildare  apátságának  apátnõje  lett,  és 
csodálatos,  hihetetlen  módon  megnövelte  a  tej-  és  vajhozamot  az  apátságban.  Skóciában  õ 
 
Ma is több követõje van Brigid kultuszának. Szervezetei közül kiemelkedik az Ord Brighideah, 
melynek férfiak és nõk is lehetnek a tagjai, és ennek "oldalága", a "Daughters of the Flame", 
mely csak nõket fogad be. Mindkét szervezet "cill"-ekbõl épül fel, vagyis tizenkilenc tagból álló 
csoportokból. Az Ord Brighideah cill-jei fákról vannak elnevezve. A kildare-i szentélyben 1993-
ban gyújtották meg újra a tüzet, és ma is ég, a Solas Bridhe apácái gondozzák. 

rtekez s a kelta mitol gi r l s m gi r l - II. r szÉ é ó á ó é á á ó é

Másnap reggel, amikor Eochaí a kúthoz ment az 
aznapi ütközetet megelõzõleg, három ismeretlen 
fegyveres  harcos  állta  el  visszaútját.  A  király 
kérte,  hogy  hadd  vegye  magához  a  fegyvereit, 
hiszen  azok  nélkül  jött,  de  a  harcosok  nem 
engedték.  A  király  egyedül,  védtelenül  állt 
elõttük,  ámde  ekkor  egy  negyedik,  ismeretlen, 
fegyveres  harcos  lépett  elõ,  és  a  királyt 
védelmezve  csapott  össze  a  háromszoros 
túlerõvel. Sikerült megölnie a király támadóit, de 
õ  maga  is  halálos  sebet  kapva  elesett.  Az  õ 
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hõsiességének emlékére a  Fir  Bolgok minden harcosa egy követ  vitt  a kút köré,  felépítve a 
bajnokok Caern-jét (a Caern spirituális töltésû hely, az esetek nagy részében kövekbõl rakott 
kör),  mely  a  mai  napig  is  áll,  és  az  ismeretlen  harcos  bátorságát  hirdeti.
A  csata  második  napján  is  elõször  úgy  tûnt,  hogy  a  Fir  Bolgok  számára  lesz  szép  emlékû 
gyõzelem, de ahogy elõrenyomultak,  azokkal  a  dühödt harcosokkal  találták hirtelen szembe 
magukat, kiknek lelkén égõ sebként vöröslött a véres és alattomos labdajáték emléke. Végül 
Bres  vezetésével  ellentámadás  indult,  és  most  a  Fir  Bolgok  lettek  visszakergetve  táborukba.
Szomorúan jelenthették királyuknak, Eochaínak a hadvezérei, hogy aznap nem az övék lett a 
gyõzelem. Az elesett  harcosokat  eltemették,  sírjukhoz kõoszlopot  állítottak,  és  bizony egyre 
szaporodtak ezek az oszlopok a csatamezõn, gyásszal töltve meg a halott harcosok szeretteinek 
szívét.

Harmadik nap a Fir Bolgok szoros pajzsfalat alkotva kötött formációkban közeledtek. A kelta 
seregeket  aznap Dagda vezette.  Sajátos  stratégiát  talált  ki,  melynek az volt  a  lényege,  hogy 
lerohanva az ellenséget, és megbontva annak sorait, a kelta harcosok elõrenyomulva foglaljanak 
el állást a kövek és a faakadályok mellett, hogy az ellenséges harcosok elhibázott vagy kivédett 
csapásai  a  követ  vagy fát  érjék,  eltörve,  beszorítva fegyverüket,  hogy így könnyû prédájává 
váljanak a halálos csapásoknak. Mikor Crib, az ifjú Fir Bolg bajnok látta, hogy ez a stratégia 
bizony igen hatásos, Dagdára támadt, ám a kemény küzdelem után alulmaradt. Dagda sisakostul 
zúzta be fejét. Mikor a Fir Bolgok meghalni látták ifjú bajnokukat, olyannyira elvesztették harci 
kedvüket,  hogy  visszavonultak.  Crib  fejét  pedig  a  dicsõséges  kelták  lándzsán  vitték  el,  és 
kitûzték. Így született a Crib Feje Caern.
 
A gyûlölet nem hagyta nyugodni aznap éjjel a Fir 
Bolgokat,  a  keltákkal  viszont  még  a  gyõzelem 
örömének  sem  sikerült  feledtetnie  az  elesett 
harcosaik  miatt  érzett  szomorúságot.  
Ezen  az  éjszakán  történt,  hogy  Mórrigan  és 
Nuada  együtt  háltak,  és  Nuadát  álma 
figyelmeztette  arra,  hogy  minél  gyorsabban 
sikeresen véget kellene vetni a csatának. Ennek 
lehetõségét egy jó varázslat használatában látta.  
Másnap  Mórrigan  varázslata  folytán  a  napot 
eltakarva iszonyatos félelmet keltettek az ellenségben, könnyû prédává változtatva õket. Nuada 
jó vezér és hatalmas harcos volt. Embereit jól szervezte, a fiatal harcosok mellé tapasztaltabb 
veteránokat  osztott,  a  kövek  tetejére  varázslókat,  druidákat  állított,  hogy  erõs  mágiákkal 
segítsék a harcolókat, és eközben bárdok buzdítottak és jegyezték fel a hõsi tetteket a holnap 
számára. Õ maga mindig a harc sûrûjében járva osztotta a halált.
 
Míg a harc hullámzott, Fathach, a Fir Bolg is megállt egy kõ tetején, és haláldalát szavalta: 

A sereg összegyûjtve erejét és elszántságát,
hogy találkozzon Moy Turán,
A Fir Bolgok foltos kardjai csattannak
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A Tuatha Dé veretes pajzsain
Népem elveszti majd megannyi testvérét
Ezen a napon.
Fejek és levágott végtagok borítják majd 
A csatamezõt.
Habár a Fir Bolgokat levágják
Mint búzát a mezõn
Haláluk a helytállás és becsület aratása lesz. 

A Fir Bolgok legyõzetnek.
A halálban törött pengéik mellett fekszenek majd
És széthasadt pajzsaik mellett.
Bizalmam nem helyezem senkibe
Míg viharos Írországban maradok. 

Fatach vagyok, a költõ,
De a bánat elzárta dalom forrását
Mert a halál fogja elvágni népem történetét.
Magam is alávetem népem csatasorsának
A Fir Bolgokénak." 

A boszorkányok a sötétséget követõen ismét tûzesõt teremtettek, és lényeket idéztek a harcba a 
halottak birodalmából.  Számomra talán a legérdekesebb részhez értünk, amely egy bizonyos 
szemszögbõl nézve egészen új  fényben mutatja Nuadát. A király - érezvén magában a harci 
dühöt a szellemtestén - alakot váltott, hatalmas, szõrös, gyilkos kinézetû szörnyeteggé változott.

Tehát végül is Nuada nem lett volna más, mint egy Garou? Ezt sajnos nem merem egyértelmûen 
kijelenteni,  de  igen  sok  nagyon  konkrét  jel  arra  mutat,  hogy  a  kelták  királya  alakváltó 
volt(farkasember).  Szívem  mélyén  valami  azt  súgja,  hogy  ez  a  feltételezésem  nem  teljesen 
butaság.

 
Ekkor  hívta  egyébként  segítségül  a  Shí  lovasokat,  akik  szárnyas 
paripáikon az égbõl érkeztek. Ebben az állapotában legyõzhetetlen 
volt,  és  csak  egy  valaki  mert  vele  szembeszállni,  valószínüleg 
minden idõk egyik legnagyobb és legbátrabb harcosa, a Fir Bolgok 
bajnoka, Streng.

Bres  is  hatalmas  csapásokat  osztva  nyomult  elõre,  és  találkozott 
Strenggel,  de  mivel  elsõ  találkozásuk  alkalmával  barátságot 
fogadtak, nem támadtak egymásra, így Bres eléri Eochaít, és kilenc 
ütést mért a pajzsára, és a Fir  Bolg király kilenc ütését hárította 
jómaga  is.  A  kilences  szám  elõfordulása  itt  már  csakis  a  jelen 
esetben iszonyatosan erõs Marsi vonzatra utal. 
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Ez alatt Streng elérve Nuadát kilenc sebet mért rá, és 
kapott  tõle,  mielõtt  visszavonulna,  csakúgy,  mint 
királya  a  Bres-szel  folytatott  párviadalból,  hogy 
rendezni tudják arcvonalaikat.

Az  öldöklés  pedig  tovább  folytatódott  a  nem valódi 
sötétségben. Césarnak, a druidának ismét a tiltott õsi 
istenhez  kellett  fordulnia  segítségért.  Az  cserébe  az 
elesett  harcosok  lelkét  követelte,  odaküldve  egyik 
démonát.  A  démon  viszont  a  kelta  druidák  védõ 
varázslatába  ütközött,  és  nem  tudott  hozzáférni  az 
elesett  harcosok  lelkeihez.  Nuadát  másodszor  is 
elragadta a düh, és legyõzte a démont. Az õsi istenség 
dühében elragadta César, a Fir Bolg varázsló lelkét, és 

népe iszonyodva látta rettenetes pusztulását.

Nuada  testõrsége  védelmére  szorult,  harci  dühe  múlásával  elveszítve  ideiglenes 
sebezhetetlenségét. Streng újra párharcra hívta Nuadát, és a gyilkos küzdelem során levágta a 
király karját. Emberei azonnal a segítségére siettek, a sebesült Nuadát ötven harcos kíséretében 
elszállították.

A kelták elszántsága nem lankadt királyuk balszerencséjének bekövetkeztével sem, sõt Bres és 
néhány harcosa borzalmas mészárlást rendezett bosszút szomjazva. Míg a Fir Bolg király inni 
vonult félre, megparancsolta embereinek és Strengnek, hogy harcoljanak tovább, de mindkét fél 
harcosai annyira elcsigázottak voltak, hogy közös megegyezésre visszavonultak. A víz partján 
néhány válogatott kelta harcos azonban meglepte a Fir Bolg királyt, és iszonyatos küzdelemben 
megölték õt.

A Fir Bolgok királyuk elvesztése után nem akartak már harcolni, Streng még napokig csatázott, 
de aztán õt is legyûrte a fáradtság.

Békét  kötöttek,  és  megállapodásban  rögzítették,  hogy  milyen  területek  melyik  felet  illetik, 
melynek  végeredményeképpen  a  Fir  Bolgok  szinte  teljesen  elveszítették  volt  birodalmukat.
Streng mondta errõl késõbb: "Oda kellett volna adnunk nekik fél Írországot már az elején, mert 
semmit nem nyerünk ezzel a háborúval, de majdnem mindent elveszítettünk." 

Folytatása következik. 
– Merldion -

–
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A V d ké á

A  hinduizmusnak  két  fõ  ágazata  van.  Az  egyik  neve  advaita 
filozófia,  híveik a  monisták vagy májávádik.  Ez az  út  a  Sankara 
tanítását  követve  Istent  személytelennek  gondolja,  és  tagadja  a 
lélek  örök  egyéni  létét.  Azt  tanítja,  hogy  a  lélek  az  anyagi 
kötelékekbol  való  felszabadulás  (mukti  vagy  móksa)  után 
egyéniségét  veszítve  teljesen  és  tökéletesen  beleolvad  az 
Abszolútumba.
 
A  másik  ágazat  a  vaisnaváké.  Tanításukat  a  Védákból,  a 
hinduizmus  szent  irataiból  származtatják.  Az  õsi  idokben  ez  a 
felfogás  egész  Indiában  virágzott,  de  késõbb  a  buddhizmus 
terjedésekor  háttérbe  szorult.  Igazi  reneszánsza  Csaitanja 
Maháprabhunak köszönhetõ. A vaisnava filozófia legfõbb tétele a 
bhakti. Ez a szó a szanszkrit bhadzs igébõl ered, melynek jelentése: 
szeretetteljes,  önátadó  imádat.  Aki  ily  módon  imádja  Istent 

(Visnut), azt bhaktának vagy vaisnavának hívják.

A véda szó jelentése "tudás". A Bhavisja Purána szerint a védikus irodalom magába foglalja az 
eredeti négy Védát - Rig Véda, Atharva Véda, Jadzsur Véda és Száma Véda - az Upanisádokat, a 
Mahábharatát (amelynek a Bhagavad-gítá az egyik fejezete), a Pancsarátrát, a Rámájanát és a 
Puránákat. Ennek ellenére sokan maradnak azon az állásponton, hogy ezek közül csak a Rig, a 
Jadzsur,  a  Száma  és  az  Atharva  Védák  tartoznak  az  eredeti  védikus  irodalomhoz.  Ezt  a 
véleményt azonban sem maguk a hindu szentírások, sem pedig az olyan fontos tanítók, mint 
Sankara, Rámánudzsa vagy Madhvácsárja nem fogadják el.  A Cshándogja Upanisád szerint a 
Puránák és az Itihászák az ötödik Védát alkotják. A legfõbb feltétele annak, hogy egy irodalmat 
védikusnak  fogadjanak  el,  az,  hogy  ugyanazon  az  alapelveken  nyugodjon,  mint  a  védikus 
szentírások.

A védikus szentírások hatalmas terjedelmûek. A Mahábharata 110 000 verset, a Rig Véda 1 017 
himnuszt, a 18 fõ Purána pedig sok százezer versszakot tartalmaz. A Rig Védában Indrát (a 
Mennyek  Királyát),  Szúrját  (a  Napistent)  és  Agnit  (a  tûz  félistenét)  dicsõítõ  himnuszokat 
találhatunk.  A  Jadzsur  Véda  néhány  vallásos  ceremónia  szabályait  magyarázza  el,  valamint 
megadja a védikus áldozatok végzésének, valamint az áldozati helyek és az oltárok készítésének 
módját. Az 1 549 himnuszt tartalmazó Száma Véda a zenével és az énekléssel foglalkozik (száma 
= dallam), s olyan istenségekhez írott imák találhatóak benne, mint pl. Indra, Agni vagy Szóma, 
a  hold  félistene.  Az  Atharva  Véda,  amely  6  000  versbõl  áll,  leginkább  az  áldozatok  során 
használatos  mantrákat  tartalmazza,  és  emellett  az  orvostudományról,  valamint  bizonyos 
varázslatokról szól.
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A Védák kb. az i.e.  15.  és i.e.  5.  század között  keletkeztek. Az Upanisádok a  Védákhoz art 
kommentárok, melyek az i.e VIII-V. sz. között keletkeztek. Ezt követõen az i.sz. VII. századig 
íródtak  a  Szútrák.  Ezek  rendszerezõ  kísérletek  a  tudás  különbözõ  ágainak,  a  rítusnak,  a 
grammatikának, a jognak, a metafizikának stb. összefoglalására (pl. a Káma-szútra a szerelem 
tudományát foglalja össze).

Az Upanisádok már tartalmazzák a lélekvándorlás eszméjét, mely az indiai filozófia és vallás 
jellemzõ  gondolata.  Az  indiai  bölcselet  célja  kiszakítani  a  lelket  az  újraszületések  örök 
körforgásából,  és  ezzel  lehetõvé  tenni  a  léleknek  mint  egyedi  létezõnek  a  megszûnését,  és 
beolvadását a világegyetembe.
 
Az Upanisádok szerint  az  abszolút  szellem (brahman) az  õsalapja minden létezõnek,  az  élet 
értelme  pedig  a  brahman  megismerésére  törekvés,  és  végül  a  vele  való  egyesülés  az  örök 
boldogságban. Ha ez nem sikerül, az ember arra van kárhoztatva, hogy mindig újra szülessen, 
méghozzá olyan életre, amilyent az elõzõ életében cselekedeteivel kiérdemelt. Ez igazolta az 
indiai kasztrendszert.

A  posztvédikus  idiai  gondolkodásról  a  legtöbbet  két  eposzból,  a  Mahábháratából  és  a 
Rámájanából ismerünk.

– Miriam -
–

A s rk nyok m gi ja - II. r szá á á á é

A Nwyvre, a Bels  T z s rk nyaõ û á á

Folytatjuk a segítõ és hátráltató sárkányok mágiájáról szóló sorozatunkat. Elsõ részét a 2002. 
Imbolc-i számban találhatjátok meg.

A sárkányokkal  való munka és  a  meditációs  feladatok olyan 
gyakorlatok, melyeket lassan és folyamatosan érdemes végezni. 
Minden egyes sárkányt külön kell megkeresni az asztrálsíkon, 
csak néhány irányelv adható meg arra vonatkozólag, hogy hol 
és  mikor  találhatóak  meg.  Minden  ember  csak  akkor  találja 
meg az adott  sárkányt,  ha már érdemesnek bizonyult  arra a 
tudásra.  A  sárkány  maga  dönti  el,  hogy  megmutakozik-e  a 
gyakorló elõtt.

A Nwyvre egyszerre sárkány és energia. Minden élõ teremtmény hordoz magában egy darabot 
ebbõl  a  sárkányenergiából.  Némelyekben  csendesen,  mozdulatlanul  nyugszik  ez  az  erõ, 
másokban felemelkedik.  A Nwyvre  nem más,  mint  a  kundalini  megfelelõje.  Az  életenergia 
druida megfelelõje a Nwyvre - egy õsi wales-i szó, mely energiát, életerõt jelent. A kígyó vagy 
sárkány a druida szimbolika szerint annak az energiának a megtestesítõje, mely behálózza a 
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Földet és teremtményeit egyaránt.

A Nwyvre sivatagban jelenik meg teliholdkor. A teste rubinvörösen villózik, és tûzfelhõ veszi 
körül. A hozzávezetõ út a Harcosok Útja. Adománya a bátorság.

A Nwyvre eleme: az éter tüze. A hozzá tartozó irány: Deas (dél).

Nwyvre  ajándéka  számunkra  a  meditáció  során  az  Igazság  Lángoló  Kardja.  A  Kardot 
kristályhüvelyben kapjuk, de bizonyos szabályok szerint lehet csak elõhúzni. Az Elsõ Szabály, 
hogy csak önmagunkon alkalmazható,  máson nem mûködik.  A Második Szabály,  hogy soha 
nem tehetjük vissza anélkül, hogy ne használnánk. Nwyvre ajándéka a Harcos Ösvényére viszi a 
meditálót,  de  a  Harcos  csak  a  belsõ  ellenséggel  küzd  meg,  nem kívül  keresi  azt.  Azok  az 
ellenségek ezek, melyek gyengítik akaratunkat, visszatartanak, akadályoznak a mágia útján.

Ha a  meditáló elhatározta,  hogy elfogadja  Nwyvre kardját,  meg kell  tanulnia  használni  azt. 
Amikor megérinti a kristályhüvelyt, az azonnal elkezd villózni abban a színben, mely az érintés 
célját jelzi. Ez figyelmeztet és elgondolkodtat, mielõtt a gyakorló elõhúzná a kardot. Ha habozik, 
jobban teszi, ha még meditál azon, hogy milyen saját akadályt kíván eltávolítani és miért. Az 
árnyék éppúgy része az életnek, mint a fény. Ha valamit túl korán távolít el - még mielõtt még 
mindent megtanult volna belõle - akkor olyan, mintha saját kezétõl, lábától fosztaná meg magát.
Amikor a kard levágta a már átélt és megtanult problémát, ki is égeti a sebet - többé már nem 
eshetünk ugyanabba a hibába.

A Harcosok Kódája:
Vagyok, aki vagyok.
Hitem a szépségben van bennem, fejlesztem a bizalmam.
A gyengeségben van az erõm.
A csendben járok az istenekkel.
A békében megértem magam és a világot.
A viszályokat elhagyom.
Az elkülönülésben szabad vagyok.
Minden dolgot tisztelve tisztelem önmagam.
Tisztelem a bátorságot bennem.
Az örökkévalóságban minden dolgok természete iránt részvétet érzek.
A szeretetben feltétel nélkül elfogadom az élet ösvényét.
A szabadságban hatalmam van.
Függetlenségemben önmagamba fogadom az isteneket.
A szolgálatban feladom azt, amivé váltam.
Vagyok, aki vagyok:
Örökkévaló, halhatatlan, univerzális és végtelen. 

Nincsenek szüleim - a föld és az ég az én szüleim
Nincs isteni nagyságom - az eggyéválás az én nagyságom
Nincs gazdagságom - az önmegtagadás az én gazdagságom
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Nincs mágikus hatalmam - a belsõ erõ az én hatalmam
NIncs sem életem sem halálom - az örökkévaló élet az én halálom
Nincs testem - az állhatatosság az én testem
Nincsenek szemeim - a villámlás az én szemem
Nincsenek füleim - az érzékenység az én fülem
Nincsenek végtagjaim - a gyors észlelés az én végtagom
Nincsenek terveim - a pillanat lehetõsége az én tervem
Nincsenek csodáim - a dharma az én csodám
Nincsenek elveim - minden körülmény befogadása az én elvem
Nincsenek barátaim - az elkülönülésem az én barátom
Nincsenek ellenségeim - az óvatlanság az én ellenségem
Nincsen fegyverzetem - a jóakarat és az eggyéválás az én fegyvereim
Nincsen erõdítményem - a szilárdság az én erõdöm
Nincsen kardom - a kiüresített elme az én kardom 

A  Harcos  három  dologgal  születik:  testtel,  elmével  és 
akarattal. E három dologgal léphet megtisztulva Nwyvre 
elé.

Miután  találkoztunk  vele,  vörös  lángot  lövell  felénk. 
Meleg,  kellemes  érzés,  mintha  feltöltene 
elektromossággal.  Tartsuk  elõre  befogadó  kezünket 
(általában ez a bal kéz), és a láng gömböt formál benne, 
mintha  egy  miniatürizált  nap  lenne.  Szikrák  pattognak 
belõle másik kezünk felé, majd ezekbõl abban is kialakul 
egy  másik  lánggömb.  Terpesszük  szét  lábainkat,  és 
egyensúlyozzuk a  két  gömböt  a  kezeinkben.  Érzékeljük 
kezeinkben az Univerzum teremtõ erejét. Nwyvre ekkor a 
lábaink felé mutat. Válaszul küldjünk a két vörös gömbbõl 
szikrákat  a  lábaink  felé,  és  azok  ott  is  formálnak  két 

gömböt. Az energia szabadon áramlik a gömbök között, végig a testen. Érzékeljük! Amikor már 
elég erõs az áramlás, akkor mind a négy gömbbõl küldjük szikrákat testünk középpontjába. A 
szikrák végigszaladnak a végtagokon, és egyetlen nagy, vörös gömbbé formálódnak a hasunk 
közepén (solar plexus). Egyre növeszik, végül egész testünk lángoló, arany gömbbé válik, és a 
belsõ, nagy gömb eléri a kezek-lábak végén lévõ gömböket, majd elnyeli azokat. A vörös-arany 
fény megfürdet, megtisztít és melegít.
 
Ekkor  lehet  elvégezni  a  következõ  csakragyakorlatot:  A  vörös-arany  gömböt  vigyük  le  a 
gyökércsakrához. Három mély belélegzésig tartsuk meg a képét. Majd képzeljük el, ahogy a láng 
elöl elhagyja a testünk, a testünk elé kerül, majd bekúszik a solar plexusba. Ott sárgává változik 
a fénye, szintén megtartjuk ott három belégzési idõre, majd hátul kijön a testbõl, és hátulról 
bekúszik a torokcsakrába. Ott kékre változik a lángja, három belégzés, majd elölrõl kijön, és 
elölrõl visszamegy a solar plexusba, ahol arannyá válik. Három belégzés, hátulról kimegy, és a 
gyökércsakrába  tér  vissza,  ahol  ismét  vörösre  vált  a  fénye.  Ez  a  Három Láng  Meditációja.
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Végezzük el ezt a gyakorlatot háromszor, majd a lángot vigyük fel egészen a koronacsakráig. 
Onnan pedig hagyjuk, hogy az egész energia egységesen oszoljon el az egész testünkben, mintha 
végigpermetezne fentrõl a kellemes, meleg lángfolyam.

Folytatása következik. 

A tibeti ceremoni lis m gia eszk zei - 3. r szá á ö é

A Phurpa vagy Purbu

A phurpa, a mágikus tõr tantrikus rituális eszköz, 
melyet  a  gonosz  szellemek  leigázására  és  az 
akadályok  legyõzésére  használnak.  sak  magas 
szintû  tantra  gyakorlók  számára  ajánlják.  A 
Phurpa  szó  elsõsorban  Közép-Tibetben 
használatos, míg a Purbu Kham, Amdo és Ladakh 
területén. 

A "phur" szótag szöget vagy cöveket jelent, és megegyezik a szanszkrit "kila" szóval. Mivel a 
Phurpa  használata  úgy  történik,  hogy  az  eszközt  a  földbe  szúrják,  és  ezzel  "lecövekelik", 
megkötik a gonosz szellemeket, egyértelmû a név eredete. Állítólag maga Padmaszambhava is, 
akit  ennek  az  eszköznek  a  feltalálójaként  emlegetnek,  ily  módon  tisztította  meg  azt  a 
szentségtelen földet, melyre azután a 8. században a Samye monostor épült. 

Mivel egyetlen indiai kila sem maradt fent, nem ismerjük az alakját, azonban vélhetõleg nagyon 
hasonló  lehetett  a  tibeti  phurpához,  mely  tulajdonképp  egy  háromélû penge.  Alakja  arra  a 
sátorra emlékeztet,  melyben a nomád tibeti  népek éltek,  és melyet három cövek rögzített  a 
földhöz.  Utazás  közben  ezt  a  fajta  sátrat  használta  paraszt,  kereskedõ,  nemes  és  számûzött 
szerzetes egyaránt. 

A penge három éle szimbolizálja a gyõzelmet és a "három mérgezõ gyökér": a tudatlanság, a 
vágy és a gyûlölet elvágását. Egyúttal jelzi a használó hatalmát a múlt, a jelen és a jövõ felett. A 
háromszög alak a tûz elemet jelképezi,  és a harag cselekedeteire utal.  A makara fejû nyél a 
penge végén a krokodil vad, vérengzõ tetteit jelenti. 

A  Phurpa  használata  elõtt  a  gyakorlónak  elõször  meditálnia  kell,  majd  szent  Vajrayana 
szövegeket (szadhana) kell recitálnia. Utána megidézi az istenséget, hogy lépjen be a phurpába. 
Mindeközben elképzeli, hogy megfélemlíti és leigázza a gonosz erõket, akik felé a Phurpa hegye 
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mutat.  Néha  azt  is  vizualizálja,  hogy  feléjük  dobja  a  Phurpát,  hogy  felszúrja  rá  a  gonosz 
szellemet. A siker mértéke nagyban függ a gyakorló spirituális fejlettségétõl, koncentrációjának 
mélységétõl,  motivációjától,  és  karmikus  kapcsolataitól  a  Phurpa  istenségével  és  a  gonosz 
erõkkel.  

Folytatása következik. 
– Jeannie -

A szellemek m r a h zban vannak!á á

Nagyon sokan félnek a szellemektõl. Ez nem csoda, hiszen az ember ösztönösen fél a haláltól, ez 
ismeretlen  terület.  Rengeteg  városi  legenda kering elrontott  szellemidézésekrõl,  szellemjárta 
lakásokról - ezeknek jó, ha egy ezreléke igaz. Mindenki ismeri a régi történetetz a két sátánista 
lányról,  akik  megidézték  az  ördögöt,  aki  megátkozta  õket.Jelen  cikkemben  igyekszem 
megkapargatni a felszínét a spiritizmusnak, megemlítve néhány módszert a szellemekkel való 
kommunikációra, továbbá rámutatok a valós veszélyekre.

Elõször lássuk, mi is egy szellem. Amikor az ember meghal, az étertestének egy része azonnal 
felbomlik, majd az asztrál,  és a mentálteste fokozatosan oszlik szét. Az olyan lényt, amely a 
fizikai testén kívül az összes többivel rendelkezik még, de része a reinkarnációs körforgásnak, 
szellemnek hívjuk. Léteznek másmilyen szellem-szerû formák, ezeket a megkülönböztethetõség 
kedvéért asztrállényeknek nevezem.
Az elhunyt ember, maximum 60 évig maradhat szellem-formában a fizikai sík közelében, utána 
reinkarnálódik (végleg felbomlik az asztrál és mentálteste, majd a felsõbb szintek teremtenek 
neki  egy  újat).  Az  átlagos,  materialista  emberek  szellemei  a  haláltól  számított  6-8  hónapig 
általában nem idézhetõk meg, kb. ennyi ideig szokott eltartani, mire elfogadják haláluk tényét 
(természetesen azok, akik életükben foglalkoztak ilyesmivel, könnyebben fogadják, õk szinte 
azonnal - 1-2 nap után – idézhetõk).

Miért  idézzünk  szellemet?  Rengeteg 
különbözõ  célból  tehetjük  -  tanulás, 
segélykérés,  végülis  bármi.  Ami 
viszont  kifejezetten ellenjavallt,  az  a 
cél  nélküli,  pusztán  önmagunk 
szórakoztatására  történõ  idézgetés. 
Gondoljunk  úgy  a  szellemekre, 
mintha  fizikai  testben  lévõ  emberek 
lennének  -  egyik  ismerõsünket  sem 
hívogatjuk napjában hatszázszor, csak 
hogy kitaláltassuk vele a gondolatainak, vagy ostobaságokat kérdezgessünk. Tiszteljük meg õket 
annyival, hogy velük sem tesszük ezt, hiszen a szellem is csak ember.
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Hogyan  idézzünk  szellemet?  Erre  az  emberek  rengeteg 
trükköt kitaláltak már az idõk során. Mindenképpen azzal 
kezdjünk  egy  ilyen  rítust,  hogy  energetikailag 
megtisztítjuk a  szobát  (pl.  Elképzeljük,  hogy tiszta  fény 
mossa  át,  amely  minden  sötét  foltot  eltûntet),  majd 
levédjük  (pl.  Köré  képzelünk  egy  erõs,  sûrû,  csillogó 
energiahálót,  amelyen csak a  szólított  szellem juthat  át, 
más senki). Ez nem a "gonosz szellemek" ellen szükséges, 
hanem azon félintelligens  lénykezdemények miatt,  akik 
megérzik  az  energia  jelenlétét,  azonnal  odagyûlnek,  és 
próbálják  magukba  szívni.  Nem  rosszindulatúak,  csak 
tudatlanok,  és  krónikus  energiahiányban  szenvednek. 
Ezeket egy egyszerû energiaháló távol tudja tartani. 

Ezek után válasszunk ki egy nekünk tetszõ módszert,  amellyel a szellemet  fizikai  formában 
érzékelhetõvé  tudjuk  tenni.  Fontos  a  hangulat  megteremtése:  gyújtsunk  gyertyát,  füstölõt, 
sötétítsük el  a szobát.  Vallásos emberek imádkozhatnak is.  Az idézés után köszönjük meg a 
szellemnek, hogy megjelent, és küldjük el.
 
Amennyiben  csak  a  szellemek  arcára,  kinézetére  vagyunk  kíváncsiak,  a  gomolygó  füst 
tökéletesen  alkalmas  erre  -  ezt  már  az  ókorban  is  alkalmazták.  Ha  azonban  információra 
vágyunk, a lehetõségek széles tárháza áll rendelkezésünkre.
 
Ha  egyedül  vagyunk,  legegyszerûbb  az  igen-nem  jellegû  kérdésekre  választ  kapni.  Erre 
használhatunk  például  kulcsos  könyvet,  vagy  ingát.  Mindkettõ  nagyon  egyszerû  -  az  elsõ 
esetben  szükségünk  van  egy  régi  típusú  kapukulcsra,  némi  madzagra,  továbbá  egy  olyan 
könyvre,  melynek szellemisége nem ellenkezik gyökeresen a  szellemvilággal  (a  közismerten 
materialista  Marx  egyik  könyve  miatt  egész  Európát  bejárta  egy  bizonyos  kísértet).  A 
középkorban  természetesen  bibliát  használtak  ehhez,  itt  is  felbukkan  a  kereszténység  által 
eltorzított babonás hagyomány, de ízlés szerint lehet wicca könyv, vagy akár a Sátáni Biblia 
Anton LaVeytõl, én Anne Rice Lestat, a vámpír címû regényével is eredményesen dolgoztam. A 
könyvet  a  madzaggal  kössük a  kulcs  közepére,  ez  utóbbit  fogjuk két  mutatóujjunk közé,  és 
idézzük meg a szellemet (erõsen koncentráljunk a szellemre,  és gondolatban hívjuk).  Mikor 
megérkezett, kérdezzük meg, mely irányban forogva mutatja majd a könyv az igent és a nemet, 
majd  tegyük  fel  kérdéseinket.  Ha  befejeztük  a  kommunikációt,  köszönjük  meg  a  szellem 
segítségét, és küldjük el (Hallottam olyan verzióját is ennek a technikának, mikor a könyvet 
fogják, és a kulcs forog).

Másik, hasonló jellegû módszer az inga használata. Inga bármi lehet a cérnára kötött kulcstól 
kezdve a nyakláncon keresztül a valódi, "professzionális", mustármagokkal töltött ingákig - az 
alap a fontos - nehezék fonálra kötve. Végezzük el a tisztítást,  húzzuk fel a védelmet, majd 
hívjuk meg a szellemet. Egyeztessük le az irányokat, kezdjük meg a kommunikációt. Az inga 
elõnye, hogy képes irányokat is mutatni, tehát pl. elveszett tárgyak felkutatására is használható. 
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Amennyiben  csoportos  szeánszot  szeretnénk  tartani,  nagyon  látványos  az  úgynevezett 
"asztaltáncoltatás".  Ehhez  szükségünk  lesz  egy  háromlábú  asztalra,  amelyben  lehetõleg 
semmiféle fémalkatrész nincs, továbbá minimum 6-8 emberre. Üljük körül az asztalt, tagyük 
kezünket tenyérrel lefelé a lapjára. Tisztítás, védelem és idézés után egyeztessük le, hogy hány 
kopogás az igen és a nem, kezdõdhet a kommunikáció.

 
Ha  nagyobb mennyiségû információt  szeretnénk kicsikarni  egy  szellembõl,  akkor  az  Ouija-
táblát ajánlom mindenkinek. Ez egy olyan tábla, melyre körben felírjuk a betûket, a számokat, 
továbbá bármely egyéb jelet, amit megfelelõnek tartunk és könnyíti a kommunikációt (pl.: . ; ...; 
,; sõt akár :-) ), továbbá egy "igen"-t, egy "nem"-et, és egy kiindulópontot. Tisztítás és védelem 
után (ezeknek fontosságát nem tudom eléggé kihangsúlyozni) a táblára egy könnyû üvegpoharat 
teszünk  (mûködik  mûanyag  pohárral  is,  de  nem  az  igazi...),  két  oldalról  mellé  tesszük  a 
kezünket, és beleidézzük a szellemet. Ezután mindenki könnyedén, lazán ráteszi aktív kezének 
mutatóujját a pohárra, és indulhat a beszélgetés. Lehet, hogy a szellem elsõre kicsit nehezen 
mozgatja majd, de bele szoktak jönni.

Sok sikert mindenkinek az idézésekhez! 
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Versek 

ami Itt tart 

Az Érzés vágtat felém
lángoló paripán 
patái csattannak világ 
minden fájdalmán 
Lassul hátán termek 
vele együtt ügetek 
Én is Érzéssé válok mit
csak sötét táplál 
de tudom 
élek 
Hisz van sok másvilág 
hol Valhllába pokolra 
mennyországba bárhova lépsz
ott nem érzel 
Hát halld mi való 
keresd fájdalmad 
éltesd az Érzést hisz
ha nincs Te sem vagy 
nincs élet 

- krk - 

Megtermékenyítés 

Ülök a folyóparton; eredeti
gyári méhecske-csomagolásban
repkednek elõttem a Szorgosak.
Virágruhába bújt, buja szûz fûzek
pirulón várják a deflorációt.
Szemérmesen suttog a szél:
versemet diktálja. Én csak
erõszakot teszek hajlékony 
gondolatmenetén. 

- Osara - 
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Megváltó 

Alázatos vén harang zúg fejemben és 
macskák simulnak agyam köré szelíden 
-mint ha tenyerem érinti õket- 
felpúpozzák a hátuk úgy görbülnek
örömükben míg a megváltást várom 
zsong koponyámban az irdatlan 
macskanyávogás hogy nincs sem
rothadás sem gyász arról zenél a kórus
hát elhiszem nekik
azt búgja a vén nagyharang is 
ne várd a Messiást 

- Nayah - 

Az si Mezopot mia m gi ja - 2. r sz õ á á á é

A sumer pentheon harmadik fõistene, Enki, akit az akkádok Eának neveztek, szinte semmiben 
sem hasonlít  Anunoz és  Enlilhez,  hiszen kimondottan jóakaratú isten,  aki  gyakran segíti  és 
védelmezi  az embereket.  Õ alkotta meg agyagból  és a Kingu nevû õsszörny vérébõl az elsö 
emberpárt,  és  õ  volt  az,  aki  megakadályozta,  hogy  az  Enlil  által  a  földre  zúdított  özönvíz 
következtében  kipusztuljon  az  emberiség.  Mivel  az  istenek  tanácsa  megtiltotta  neki,  hogy 
figyelmeztesse a halandókat a közelgõ veszélyre, Ut-napistim nádkunyhójához intézte szavait: 
"Nádkunyhó, nádkunyhó! Fal, fal! Nádkunyhó halljad! Fal értsd meg! Surippak embere, Ubar-
tutu fia! Bontsd 1e a házad, építs hajót! Hagyd veszni a gazdagságot, fuss az élet után! Add föl a 
vagyont, a léleknek õrizd az életet! Rakj minden eleven magból a hajóra..."
 
De Enkit nem csak az emberiség teremtõjeként és megmentõjeként, 
hanem a földmûvelés, az állattenyésztés, a kézmûves mesterségek, a 
kultúra  és  a  tudomány  létrehozójaként,  adományozójaként  is 
tisztelték. Ezenkívül õt tartották a bölcsesség, a titkos tudományok, a 
jövendölés és a mágia legfõbb patrónusának, aki ismeri a betegségek, 
a  balsors  és  a  rontás  leghatékonyabb  ellenszereit,  a  gyógyító  és 
tisztító  varázslatokat,  démonûzõ  varázsigéket,  ráolvasásokat, 
amuletteket  és  talizmánokat.  Ez  utóbbi  terület  nyilván  azért 
tartozott Enki fennhatósága alá, mert õ uralta a föld alatti õsóceánt, 
az  Abzut,  amelyet Mezopotámiában a  bölcsesség,  a  titkos tudás  és a  mágia  székhelyének és 
kiapadhatatlan  forrásának  tekintettek.  Ez  az  elképzelés  mellesleg  bizonyos  szempontból 
párhuzamba  állítható  azzal  az  újabb  keletû  /de  lényegében  idõtlen/  nézettel,  amely  az  ún. 
"természetfeletti" képességeket és a mágikus erõt az érzékelhetõ világ kulisszái mögött rejtõzõ, 
mindent átható szubtilis közegbõl /asztrális fény, éther, ákása stb./, illetve az emberi psziché 
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õstípusokat rejtõ mélyrétegébõl, a kollektív tudattalanból eredezteti. És ha már a mágikus erõnél 
tartunk, feltétlenül szólnunk kell a "me" nevû isteni õsenergiáról, amelybõl Enki birtokolja a 
legtöbbet.

A "me" kifejezés etimológiája nem egyértelmû. Egyesek szerint a "lenni" igébõl eredeztethetõ, és 
talán  "lényeget",  "lényegiséget"  jelent.  A  me  a  melanéziai  népek  manájával  rokonítható 
titokzatos, határtalan, megfoghatatlan isteni õserõ, amely az egész teremtett világot áthatja és 
irányítja. Ha pedig már szóba került a mana, nézzük meg mit is takar ez a kifejezés, amely az 
elmúlt száz év során általánosan használt fogalommá vált a néprajzkutatók és a vallástörténészek 
körében. Gecse Gusztáv vallástörténeti kislexikonában egyebek közt a következõket írja róla: 
"/emberfölötti erõ a melanéziaiak nyelvén/ - személytelen erõ vagy hatalom a természeti népek 
gondolatvilágában.

A  természeti  népek  manahitére  a  múlt  század  végén  Hobert  Codrington  protestáns 
misszionárius  figyelt  fel  a  melanéziai  szigetvilágban.  Mana  lakozhat  minden  megszokott  és 
rendkívüli tárgyban, kövekben, növényekben, állatokban, emberekben sõt halottakban is. ... A 
jelenlegi vallástudomány a mana kifejezéssel jelöli általában a természetfölötti hatalomba vetett 
hitet. ..." A régi mezopotámiaiak hite szerint a me ott rejtõzik minden természeti jelenség és 
minden  emberi  megnyilvánulás  hátterében,  de  még  az  emberi  alkotások,  a  városok  és  a 
templomok is rendelkezhetnek ezzel a mágikus õserõvel. A szakrális öltözékek szintén telítve 
vannak vele, ezért ezek felöltése vagy levetése természetfeletti erõvel töltheti fel, vagy erõtõl 
foszthatja meg az embereket és az isteneket egyaránt.
 

Részben  errõl  szól  az  egyik  legismertebb  mezopotámiai  mítosz, 
Istár pokolraszállásának története.  Istár az akkád mitológia egyik 
központi alakja, õ a termékenység, a szexualitás és az eleven, buja 
természet  szépséges  istennõje.  Az  említett  mítosz,  amely 
megpróbáltatásokkal teli alvilági útját maséli el, a vegetáció évente 
ismétlõdõ  halálát  és  újjászületését  volt  hivatva  megjeleníteni.  A 
történet szerint a pokol hét kapuján áthaladva a kapuõrök minden 
ruhadarabjától  és  ékszerétõl  -  s  ezáltal  minden  me  erejétõl  - 
megfosztják, úgyhogy amikor végre az alvilág úrnõje, Ereskigal elé 
kerül,  már teljesen meztelen,  erõtlen és kiszolgáltatott.  A felfelé 
vezetõ úton azután mindent visszakap, és teljes pompájában, erõvel 

feltöltekezve tér vissza az élõk világába, a ragyogó napfényre. Természetesen az istenek jóval 
több me energiát birtokolnak, mint a természeti jelenségek, a tárgyak, az élõlények, az emberek 
vagy az emberi alkotások, de õk sem rendelkezhetnek vele korlátlanul. A me kimeríthetetlen 
tárháza  és  forrása  az  Abzu  /akkád  Apszú/,  a  föld  mélyében  rejlõ  õsóceán,  amely  -  Enki 
kivételével - az istenek számára is tiltott terület.
 

Folytatása következik. 
– Yliaster Daleth (Kolonics István) -

–
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A m gia s a t v szerepl sá é é é é

A "reklám"  fogalma  nem modern  találmány.  Az  õsi  korokban  is 
létezett,  bár  nem  ilyen  formában.  A  nagy  mágusok  híre  szájról 
szájra terjedt, és ennek megvoltak az elõnyei: mindenki hozzátett 
egy kicsit, így nagyszerû legendák születtek.
 
A modern korban a  legendák elindítója  a  televízió.  Sajnos  sokan 
gondolkoznak úgy, hogy "hát nem juthat be akárki a tévébe, aki ott 
van, az hiteles". Elég elszomorítónak találom ezt a hozzáállást, már a 
zene kapcsán is ("Ez az énekes hamis és nincs hangja!" "Ugyan már! 
A tévében nem léphet fel akárki!"), a hatalomelvû érvelés ugyanis 
soha nem tartozott a magasröptû eszmecserék kelléktárába, azonban 
tévé  akkora  pusztítást  még  soha  nem  végzett,  mint  a  mágia 
területén.

Ha ugyanis egy mágus úgy tudja hirdetni magát, mint a "tévébõl jól ismert", már nyert ügye van. 
Az emberek ugyanis hisznek a tévének. Meggyõzõdésük, hogy nem kerülhet be akárki, és csak a 
legjellemzõbb,  legszínvonalasabb  produkciók  és  emberek  mutathatják  meg  magukat  a 
nagyközönség elõtt. Tehát a boszorkányok úgy köszönnek egymásnak, hogy "kurutty-burutty, 
öreganyám", ez tény, hiszen a tévében volt. Ha egy "mestermágus és boszorkány nagymester" 
nem képes két értelmes, összefüggõ mondatot elmondani, két táborra szakad a közönség. Az 
egyszerûbb nép a hatalomelvhez nyúl: teljesen jól beszél ez, hiszen "a tévébe...", az értelmesebb 
viszont azt mondja: hát a tévé ezt mutatja, tehát ez a legjellemzõbb - az egész téma egy nagy 
humbug. És igaza van. Ha nem tetszik, amit a kirakatban látok, nem megyek be az üzletbe.
 
Ha, per teoriam, azt látom, hogy egy rossz kiállású, túlsúlyos, mélynövésû "mesterjós" a tévé 
nyilvánossága  elõtt  minden  közelében  lévõ  nõnemû  homo  sapienst  körbefolyik,  Veszprémi 
Dániel  szavaival  élve  "mint  lágy,  kocsonyás  zselé",  továbbá  néhány  napi  ismerettség  után 
házassági  ajánlataival  bombáz  egy  olyan  hölgyet,  aki  jól  láthatóan  inkább  szeretne  valahol 
egészen  máshol  lenni,  ha  azt  látom,  hogy  a  hitvilágának  még  az  eredetével  sincs  tisztában 
(ismétlem, ez egy légbõl kapott példa!), és van képe még arról papolni, hogy "nem mindenki 
tudja megcsinálni, ami kell, a legtöbben csak dumálnak", nem feltétlenül lesz kedvem bármely 
ilyen irányultságú emberrel beszélgetni.
 
Természetesen az emberi elme csodálatos. Ugyanezen "per has" példa alapján azt is tudom látni, 
hogy  ez  egy  érzelmes  ember,  nem  csapodár,  hiszen  lám,  a  szándékai  komolyak,  és  biztos 
megjósolta magának, hogy ez a házasság sikeres lenne. Jókedvû, hiszen minden játékban benne 
van, és el tudja engedni magát, hiszen a találgatós játék során még a fütyijét is elõvette. És a 
végsõ érv: mindenki kedves vele, és kedvelik, tehát még jó fej is. 

Sajnos, bár eme példa nem valós, ehhez hasonló (bár nem ilyen súlyos) dolgok nap-mint-nap 
megtörténnek. Pedig léteznek olyan emberek is,  akik tényleg tudnak is valamit. Szerencsére 
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mostanában  néhányan  ezek  közül  is  a  kamerák  elé  ülhetnek  -  Kárpáthy  Lili 
(Boszorkányszövetség) és Joshi Bharat például kiválóan megvédték az asztrológia érdekeit egy 
beszélgetõs mûsorban -, de sajnos ez a ritkább. A "boszorkány fõatyák" sokkal kelendõbbek, 
hiszen nagyobb a szórakoztatás-értékük. Így jártunk. 

Eg r z  diszkordi nus ritu lé û õ á á é

Írta: theoneflasehaddock
A magyar ifjúság számára átdolgozta: Fra :': ROE

1.  Mondjuk  fennhangon:  "Eris,  Káosz  Istennõje,  te,  kitõl 
minden származik... áh, felejtsd el, megcsinálom egyedül." 

2.  Égessünk  egy  fekete  gyertyát  az  ûzésnek,  és/vagy  egy 
barnát  az  ûzendõ  rágcsálónak.  Vagy  csináljuk  a  rituálét 
nappal, az is mûködik.

3.  Mondjuk  fennhangon:  "Garázsomnak  rágcsálói,  eme 
lyukat  ásom,  hogy kelepcétek legyen,  az  Istennõnek (vagy 
Istennek,  nem  kívánt  törlendõ)  hála,  hogy  nem  értitek  a 
magyar nyelvet. Legalább is remélem, hogy nem értitek, és 
nem vagytok elég okosak, hogy rájöjjetek. De ha igen, akkor 
tegyetek úgy, mintha nem, mert különben kénytelen leszek valódi egérfogókat szerezni." 

4.  Ássunk egy lyukat a garázs azon bejárata mellé,  melyet feltételezéseink szerint az egerek 
használnak.  

5. Tegyünk bele egy vödröt úgy, hogy a teteje a föld szintjével legyen egy vonalban.

6.  Fedjük  le  a  vödröt  levelekkel  és  gallyakkal,  illetve  egy  papírdarab  még  jobb,  kövekkel 
támasszuk ki, hogy ne fújja el a szél, de legyen elég gyenge, hogy el tudjon nyelni egy rágcsálót, 
ha az rálépne.

7. Mondjuk fennhangon: "Neveletlen rágcsálók, kik kirágjátok madáreleséges zsákocskáimat, kik 
megfertõzitek tüzifámat, szagoljátok hát a mogyoróvajat, pottyanjatok a vödörbe, hogy tüstént, 
izibe' megszabaduljak tõletek."

8. Helyezzünk mogyoróvajat a papírra.
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9. Mondjuk fennhangon: "Ó, hatalmas Vödre valamiféle lyuknak a földben, fogd el nekem a 
rágcsálókat,  és  miket  elfogsz,  rágcsáló  legyen,  tehát  ne  fogj  nekem  BÛZÖS  BORZOT."  

10. Rejtsük el a madáreleséget, hogy nehogy azt egyék meg a mogyoróvaj helyett. Távozzunk, és 
vigyük a gyertyákat is. Várjunk egy éjszakán át.

11. Rendszeresen ellenõrizzük a vödör rágcsálótartalmát.

12. Ha a rágcsáló megvan, emeljük ki a vödröt a fogantyújánál 
fogva.

13.  Sétáljunk  néhány  kilométerrel  arrébb,  lehetõleg  valami 
erdõbe, és nem mások kertjébe, majd ürítsük ki a vödröt. 

14. Séta közben mondjuk félhangosan: "Neveletlen egerek, ó, ti, kik madáreleségemet eszitek, 
megrágjátok szemetemet, fertõzitek tüzifámat, távozzatok oda, honnan jöttetek, de legalább is 
húzzatok a garázsomból."

15. Vödörürítés közben ne ejtsük lábunkra a rágcsálót. 

16. Menjünk haza, és szükség szerint ismételjük a rituálét. 
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