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Napfiv r, Holdn v ré ő é

A Nap és a Hold teremtése az egyes kozmogóniákban az őstűzből és ősvízből, mint a dualitás 
megnyilvánulásaiból vezethető le.
A Nap képviseli a teremtő férfi erőt, a Hold pedig a befogadó női erőt. A Nap az élet és a fény 
szimbóluma, melyet egyetemesen a jóság, a spirituális megvilágosodás és újjászületés istenségei 
személyesítenek meg.  A Holdat  hagyományosan a  mágiával,  a  termékenységgel,  a  természet 
titkos erőivel kapcsolják össze.
A Nap és  a  Hold általában a  makrokozmikus  ember valamely testrészéből,  leggyakrabban a 
szemeiből teremtődött.
Egyiptomban  például  azt  tartották,  hogy  Horusnak,  Osiris  és  Isis  fiának  a  Nap  és  a  Hold 
helyettesítette  a  szemeit.  Jobb  szeme  a  hímnemű Nap,  bal  szeme  a  nőnemű  Hold,  a  világ 
dualisztikus felosztása  szerint.  A szem szimbolikus erejű,  az ősfény hatalmát mutatja.  Horus 
szemei körül minden láng volt, s a láng a szemeiből áradt.
Általában véve Osiris volt a Nap, az apa, az aktív, teremtő Isten. Isis pedig a Hold, az anya, a 
passzív, befogadó istennő.

A kínaiak hasonlóképp képzelték el a Nap és a Hold teremtését. 
Az első ember, Pan-Ku halála után a bal szeme Nappá, a jobb 
szeme Holddá változott.
A zoroasztrizmus Ahuramazda, a görögök Zeusz, a muszlimok 
Allah,  a védikus tanítások pedig Varuna szemének tartották a 
Napot.
Sok mítoszban a teremtő Isten műve a Nap, a Hold és a csillagok. 
Az inkáknál Viracocha, a főisten teremtette meg az égitesteket 
és a szivárványt. A maják felfogásában egy isteni testvérpár, Hun 
Hunahpu  és  Vukub  Hunahpu  került  az  égre  Napként  és 
Holdként. A Nap a zene és a költészet patrónusa, híres vadász. A 
Hold a szövés és a gyermekszülés istennője. Együtt éltek, de a 
Hold  csalfa  volt,  és  ezért  a  Nap  kinyomta  a  szemét.  Azóta 

gyengébb a fénye, mint a Napé.
A muiszkák viszont - akik szintén a prekolumbián magaskultúrák népei közé sorolandók - az 
emberek művének tartják a Nap és a Hold égre kerülését. Amikor a világ megteremtődött, csak 
két ember élt a földön, két uralkodó. Ők először embert teremtettek: sárga agyagból férfit, és 
növényekből nőt. Amikor ezzel végeztek, az egyik uralkodó megparancsolta a másiknak, hogy 
menjen fel az égbe, és Napként világítson. Amikor kiderült, hogy a Nap fénye nem elegendő, ő 
is felment, hogy Holdként világítsa be az éjszakát.

A következő számban a Napkultuszról lesz szó.
- Osara - 
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A vil gkorszakok s a vall soká é á

A vallások  több ezer  éven,  több  kis  világéven  keresztül  formálódtak.  Kis  világévnek  azt  az 
időtartamot nevezzük, mely alatt a tavaszpont (márc. 21., a földi év tavaszi napéjegyenlősége) 
precessziós mozgása által végighalad valamely zodiákusjegyen. A tavaszpont 25.920 év alatt teszi 
meg az egész zodiákus kört, így egy kis világév 2160 évig tart.
A Nap. i.e. 10 998-tól 8838-ig vándorolt a természetének leginkább megfelelő Oroszlán jegyben. 
Ez a Napistenek, a teremtő istenek ideje. A rákövetkezendő korszak a Rák kora, melyben az 
"aranykor" ősi tisztaságát, egyensúlyát és bölcsességét felváltotta az ismeretlen utáni vágyódás, a 
vándorlások,  a  családi  és  a  nemzetségi  kötelékek  kialakulása  és  megerősödése.  Ebből  a 
korszakból származnak a Hold-kultusz emlékei. A Nagy Anyaistennő mítosza is ekkor alakult 
ki.  

Az Ikrek korszaka (i.e. 6678-4518) a dualisztikus 
vallásképek  megerősödését  hozta  magával. 
Uralkodó bolygója, a Merkúr a nagy találmányok 
ihletője, az írás kialakítója, humanisztikus, békés 
korszak  megteremtője.  Az  aranykori,  férfias 
szemléletű  teremtésmondák,  a  szellem-  és 
fénymítoszok,  napkultuszok  ebben  az  időben 
kapták  meg  ismert  alakjukat.  Az  ikrek  korszak 

szülöttei  a  fivér-nővér,  férj-feleség  viszonyú istenpárok,  így  Osiris  és  Isis,  de  ide  tartozik  a 
babiloni Nannar és Ningal, Samas és Istár, vagy az inka Manko Kapak és Mamm Okllo. Ez a 
korszak teremtette meg a piramisépítés szimbolisztikáját, és a vallásos halott-tiszteletet.
A  Bika  világéve  (i.e.  4518-2358)  szilárd,  földies  karakterű  változásokat  hozott.  A 
természetmítoszokat,  termékenység-regéket és rítusokat a fő istenállat pár, a bika és a tehén 
kultusza foglalta össze. A vallásba varázsrítusok és démonhit formájában behatolt a mágia,  a 
titkos  erők ismerete felerősítette  a  misztériumokat.  A holdtisztelet  révén a  világban számos 
népnél kialakult a királyölés jellegzetes rítusa.
A  Kos  (i.e.  2358-198)  az  Állatöv  kezdő  csillagképe,  a  kezdeményezés,  a  tüzes  lendület,  az 
újításvágy, a harc jellemzi. A bikakultuszok helyébe a kos-vallások léptek. Babilonban Marduk 
lett a pantheon vezetője, Egyiptomban a békés, ősi istenek mellett pedig felemelkedett a kosfejű, 
harcos Amon isten, szarvai között a napkoronggal, kezében karddal. Ábrahám, a zsidók ősatyja 
is kost áldozott fel fia helyett megváltó állatként, Mózes kosszarvakkal a fején hozta le az új 
törvényt  a  Sínai  hegyéről,  és  összetörte  az  aranyborjú  bálványt.  Ez  a  korszakváltás  egyik 
legvilágosabb kifejező eszköze a mitológiában. Az újítások jegyében Ekhnaton fáraó el akarta 
törölni az egyiptomi politeizmust és visszatérni az ősi egyistenhitre. De Amon erős maradt, és 
diadalra  vezette  a  nagy  hódító  fáraókat.  Természetesen  azért  nem  szűntek  meg  az  előző 
korszakokból  visszamaradt  állatkultuszok  sem.  Így  például  a  bika  tisztelete  egészen  a 
kereszténységig elterjedt maradt.
A Halak korszak (i.e. 198 - i.sz. 1962) szimbolikája már Jézusé: hallal és kenyérrel laktatta jól az 
éheseket.  Ez  a  kor  a  megváltás,  a  szeretet,  az  egyetemes  feloldódás  és  önfeláldozás  kora, 
homályban tapogatózó és fanatikus.  A Vízöntő kor pedig,  melyben élünk az anyagi világból 
kilépő ember ideje, aki céltudatos, rendkívüli és lázadó, fegyvere pedig az értelem. 

– Osara-
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Az Atlantiszi n pek r k sei  Egyiptom 3.é ö ö ö –

A papi rend

A rengeteg vallásos szertartás ellenére az egyiptomiaknak nem volt olyan papi törzsük, mint 
amilyen a coheneké Izraelben. Aki végigtanulta a papi iskolákban a negyvenkét szent könyvet, 
az pappá lehetett. A papok öt osztályra oszló hierarchiát alkottak, úgy mint főpapság, próféták 
(Hon-Neter, Isten Szolgája), stolisták (Atef-neter vagy Uab, ők öltöztették, etették és gondozták 
az istenek és istennők kémásait, és minden este ők zárták a templomot), hierogrammaták (Szés-
saat-neter), vagyis bölcsek, akik közé az asztrológusokat, horoszkópkészítőket, naptárkészítőket 
és  jelfestőket  sorolták,  valamint  az  alsópapság.  Mindegyik  osztályhoz  rengeteg  alosztály 
tartozott.  Mindegyik alosztályt a hozzá tartozó papok feladata jelölt  ki.  Voltak olyan papok, 
akiknek a feladata csak az volt, hogy számban tartsák a napok egyes óráit. Ez nagyon fontos 
feladat volt, nemcsak az istentiszteletek pontos idejének betartása miatt, hanem a mezőgazdaság 
számára  is.  Más  papok  az  asztrológiával  foglalatoskodtak,  és  a  naptár  rendbentartását  is  ők 
felügyelték. Megint más papok feladata a gyógyítás volt. A templomi tisztségek jövedelemmel is 
jártak. A magas rangú papokat általában személyesen a fáraó nevezte ki. 

Az  egyházi  hierarchia  élén  a  Mer-hon-neter  állt, 
Egyiptom főpapja, a sem-pap, aki a templomvagyon 
közigazgatásának elöljárója is volt egyben. A főpap 
általában igen idős volt  évei  számát tekintve,  és  ő 
volt  a  fáraó  politikai  tanácsaadója  is.  A főpap volt 
felelős a fő mágikus rítusokért és ceremóniákért. A 
főpapot szintén gyakran maga a fáraó jelölte ki, de 
arra  is  számos  példa  akad,  amikor  egy  pap  a 
ranglistát végigjárva került ebbe a pozícióba.
Külön  kategóriát  alkottak  a  bizonyos  polgári 

foglalkozásokkal együtt járó papi címek. Ezek többnyire nem jelentettek külön tisztséget, vagy 
feladatot, egyszerűen az illető foglalkozásának adtak bizonyos vallási színezetet. A bírák például 
Maat  istennő  istenszolgái  voltak,  az  orvosok  pedig  a  megszemélyesített  varázserő,  a  Hekau 
papjai. Az írnokokat az Óbirodalom idejében nevezték Heket békaistennő papjainak.
A papok a templomokban és szentélyekben éltek. Ők voltak minden tudás gyűjtői és fenntartói, 
azaz  vallás  és  tudomány  ebben  a  korban  egyet  jelentett.  A  legmélyebb  tanokat  ezoterikus 
titokként kezelték.
Az írás tudományát a papok művelték a legmagasabb szinten. Hiszen minden írnok képes volt a 
hieroglifákat másolni  vagy akár leírni is,  de a hieroglifák mélyebb, hármas jelentését  csak a 
papok  és  a  titkok  tudói  voltak  képesek  az  írásba  belevinni.  Ahogy a  hermetikus  írásokban 
találhatjuk:  "Az egyiptomi  nyelv jellege és  a  benne használt  szavak energiája  kényszeríti  az 
elmét  a  megértésre."  A  papoknak  ismerniük  kellett  az  archaikus  nyelvet,  és  a  mindennapi 
életben nem használt, régies, ritka hieroglifákat is.

A papok tartották a mágikus rituálékat. Ők vállalták a mumifikálás művészetét is. 
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Minden papnak ügyelnie kellett testi tisztaságára, haját le kellett 
nyíratnia,  gyolcsruhában  kellett  járni,  és  tartózkodnia  kellett 
minden tisztátalan dologtól.  Tojást és halat nem ehettek, nem 
viselhettek  gyapjút  vagy  más  állati  eredetű  ruhát,  általában 
körülmetélték  őket,  és  halottat  nem érinthettek.  Ezért  volt  a 
nevük u'éb, tiszta. Nem volt szokatlan a papok számára az sem, 
hogy naponta akár háromszor-négyszer is fürödtek, a külön erre 
a  célra  tartott  szent,  tisztuló  medencékben.  A  legmagasabb 
szintű papok gyakran leborotválták a testükön található összes 
szőrzetet  is,  részben  szintén  a  tisztaság  elve  miatt,  részben  pedig  azért,  hogy  az  esetleges 
tetvektől megszabaduljanak. A beavatási központok okkult ereje különleges tökéletességet adott 
az ott beavatott kiválasztottaknak. Az ilyen főpapokat tökéletes lelkeknek, baw-nak nevezték. A 
nagy  Látó  névvel  a  beavatási  központ  legfontosabb  főpapját  illették,  aki  saját  tapasztalatai 
alapján szerezte meg a titkos mágikus tudást. A Halottak Könyvének egyes fejezetei valójában a 
titkos beavatások kulcsai. A lélek elé táruló akadályok (a zárak) az adeptus számára a beavatási 
vizsgákat  jelentik.  A  papok  tényleges  felszentelését  vízzel  és  szent  olajokkal  végezték.
Mikor a pap tanulmányozta a szent írásokat,  vagy mágikus munkát végzett,  nem láthatta őt 
emberi lény, kivéve a hozzá különösen közel állókat, és a Kheri-Heb papot. (A Kheri-Heb pap a 
vallás előírásainak ismerője, aki az ünnepélyes elvonulásokon képviselte a "szent atyákat".  A 
rítusok  alatt  ők  recitálták  a  szent  szövegeket.).  A  papnak  saját  szobájába  zárkózva  kellett 
maradnia mindaddig, amíg munkája tartott.
Thébában számos pap feladata volt az, hogy vallási könyveket másoljanak és az isteni tradíciókat 
életben tartsák, mint például az isten imádatát a kitűzött évszakban. Ők készítették a Halottak 
Könyvének másolatait, és a fáraókkal, fáraófeleségekkel, illetve az udvari magas méltóságokkal 
együtt temették el őket. Olyan munkák kópiáit is elkészítették, melyeket a nappal és az éjszaka 
meghatározott  óráiban  kellett  idézni,  és  iránymutatásokat  adtak  a  mágikus  ceremóniák 
lefolytatásához,  melynek  célja  az  volt,  hogy  Ra-t,  a  napistent  megvédjék  Apophistól.
Papok  szinte  minden  családból  kikerülhettek.  A  családokban  pontosan  fel  voltak  osztva  a 
szerepek, így valaki közülük mindenképp papnak tanult. Ha az apa vagy az anya volt pap, illetve 
papnő,  akkor  ő  volt  a  család  vallási  vezetője,  a  családi  rituálék  felelőse.  Ha  a  szülők  nem 
folytattak papi tanulmányokat, akkor leggyakrabban a legidősebb fiúnak kellett magára vennie a 
vallási vezető tisztjét. Ha azonban az istennő szerepe volt a domináns a vallásukban, akkor a 
legidősebb lány lett a család vezetője. Gyakran volt egyszerre mind a két vezető, akár teljesen 
egyenrangúként  is.  Minden  családnak  volt  saját  családi  szentélye.  A  család  foglalkozása 
általában  meghatározta  az  isteneiket.  Egy  földművelő  család  például  általában  Osirishez  és 
Isishez fohászkodott, a gyógyítók Sekhemethez és Thothoz.
A falvakban, ahol nem voltak templomok, kisebb csoportok alakultak, hivatalosabbak, mint a 
családi közösségek, de mégsem olyanok, mint egy templomi közösség. Egy beavatott pap vagy 
papnő  volt  a  vezetőjük.  Ha  több  beavatott  is  volt  a  faluban,  akkor  akár  több  csoportot  is 
alkothattak.  Például  Hermopolis  külvárosában  volt  egy  Thot-gyógyító,  egy  Sekhmet-
gyógyítónő,  egy  Thot-pap  és  egy  Isis-papnő  által  vezetett  közösség.  Így  volt  egy  gyógyító 
közösség,  egy  női  (főleg  bábákból  álló)  csoport,  egy  jóscsoport,  és  egy  családi  irányultságú 
közösség.  Az  emberek  egyszerre  több  csoporthoz  is  tartozhattak,  és  minden  közösség 
bevonhatott más isteneket is a fő isten vagy istennő mellett a tiszteletükbe. Az Isis-csoport szent 

rnyak 1998. okt ber  I. vfolyam 10. sz mÁ ó – é á



ligetében mágikus műveleteket is végzett.
Az istenek templomaiban a papok voltak túlsúlyban, az istennők 
templomaiban  pedig  a  papnők,  bár  mindkettőben 
megtalálhattuk  a  papokat  és  a  papnőket  egyaránt.  Mivel  a 
legtöbb  városban  istenhármasságot  tiszteltek,  mindhármuknak 
külön-külön  rituálékat  tartottak,  és  tartottak  együtt  is.  Az 
istenek  legtöbbször  a  nappalt  uralták,  az  istennők  pedig  az 
éjszakát, de, mint Egyiptomban bármi más, ez sem volt teljesen 
egyértelmű. Például Memphisben az istennő volt a Nap, és férje 
a Hold.
Az  áldozatok  bemutatása  az  istentisztelet  egyik  legfontosabb 
részét képezte. Külön papok ügyeltek az áldozati állat, növény 
vagy  étel  tisztaságára.  Az  étel  kedvelt  áldozat  volt:  kenyeret, 
húst, tejet, bort és sört áldoztak.

Az első dolgok egyike, amit a kezdő tanítvány megtanult,  az egyiptomi filozófia volt, amely 
leginkább etikai és tudati ismereteket tartalmazott. A leendő papoknak fel kellett építeni saját 
rendszerüket, mielőtt a mágikus tanulmányokat elkezdhették. Jellemző, hogy már a legalsó papi 
fokozaton  tantárgy  volt  az  asztrológia,  a  fizika,  a  teozófia  és  a  matematika  is.
A szabályuk ez volt:  Tégy,  amit  akarsz,  de  csak mértékkel,  és  miközben cselekszel,  ne árts 
másnak sem fizikailag, sem szellemileg. Ez az elv nagy vonalaiban igencsak hasonlít ahhoz, amit 
a  Wicca-hívők  napjainkban  is  követnek:  Tégy,  amit  akarsz,  de  ne  árts  senkinek.  De  az 
egyiptomi számára mindez többet is jelentett: ne árts senkinek, és soha ne lépd túl a mértéket!

- Osara -
–

Atlantisz r ks geö ö é
- A vil g teremt se - ahogy a maj k l tt k -á é á á á

A maják felfogása szerint a történelmet korszakokra lehet osztani, 
amelyeket az egyes őselemek fognak elpusztítani.
A Popol Vuh, azaz a Tanács Könyve szerint a világ három korszakot 
élt már át.
Az Istenek szavuk erejével létrehozták a kezdet fáját, és a világ négy 
sarkát  tartó  bacabokat  (szellemeket),  név szerint  Con,  Muluc,  Ix, 
Cauac.  Kezdetben  mindenütt  víz  volt.  Az  Istenek  kiáltása 
következtében  megjelent  a  föld.  Beültették  fákkal,  kijelölték  a 
folyók helyét, benépesítették a világot állatokkal. Sem a kövek, sem 
a növények,  sem az állatok nem magasztalták  az Isteneket,  ezért 
agyagfigurákat  teremtettek,  akik  beszéltek.  Nem  voltak 

intelligensek,  nem  voltak  erősek,  és  a  vízben  szétmállottak.  Ezért  az  Istenek  özönvízzel 
elpusztították őket. (Logikai kapcsolatot fedezhetünk fel Atlantisz pusztulásával...)
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A II. korszak (ami közel 4000 évig tartott) ura Ehekatl, más néven Huraka (az egylábú), akinek 
nevéből  alakult  ki  a  hurrikán  elnevezés.  Az  Istenek  fából  faragtak  teremtményeket,  akik 
beszéltek, ettek, szaporodtak. Arcuk kifejezéstelen, száraz, halovány, vértelen. Húsuk sárga volt. 
Ezek a lények már intelligensek voltak, de nem hálálkodtak alkotóiknak a megteremtésükért. 
Ezért őket is el akarták pusztítani. Minden a fa-lények ellen fordult (a kövek összemorzsolták, a 
növények körbefonták vagy felnyársalták, az állatok szétmarcangolták őket). A mítosz szerint 
még saját használati tárgyaik is az életükre törtek. Ezt követően hurrikán (levegő elem) söpört 
végig a Földön. Néhány fa-lény menekült csak meg, akiknek leszármazottai a majmok lettek. 
Ezek az események a Popol Vuh szerint kb. i. e. 7000 környékén zajlottak. Érdekes,  hogy a 
jelenlegi  meteorológiai  kutatások  szerint  abban  az  időben  a  Yucatánon  nagy  áradások  és 
szélviharok dúlhattak.
A III. korszakban sárga és fehér kukoricából gyúrtak embereket. a művelethez az alapanyagokat 
a hegyek alatti rejtekhelyekből hozták elő.
Az első négy ember még látta az Isteneket, látta a föld legfelső szféráját, ami az égi rétegekbe 
való látás képességét adta meg a számukra. Ezzel a tudással megszerezték a lehetőséget maguk is 
az Istenné válásra. Az Istenek ezért ködöt bocsátottak az emberek szemére, hogy ne legyenek 
egyenlőek velük,  majd  pedig  feleségeket  kreáltak  nekik,  aminek következtében az  emberek 
tisztelték őket. A maja nép ezt a négy első embert tartja őseinek.
Ez a korszak kb. ie. 7000 - i. e. 3100-ig tartott, és egy hatalmas tűzvésszel ért véget. A kort a Tűz 
ura  irányította.  Ezt  bizonyítja  többek  között  az  a  lubaantuni  romok  között  talált 
kristálykoponya is,  amely gyújtóüvegként szolgált, és a Napisten mágikus küldöttét tisztelték 
benne.
A IV: korszakot i. e. 3100-tól számolják, és a Föld elem uralja. A tűzvész túlélői a szent városok 
nagy részét  betemették,  hogy a  tűz energiája  visszatérhessen a  Napba.  A kor legjelentősebb 
eseménye Tula városának megalapítása,  melyet maga Ketzakoatl  vezetett.  Politikai  viszályok 
miatt  végül  távoznia  kellett.  Ettől  az  eseménytől  számítják  az  "ötödik  napot",  azaz  az  V. 
korszakot, mely még a mai napig is tart.
A  maják  egyébként  (a  spanyol  hódítók  beszámolói  szerint)  magukat  egy  tengerentúlról 
származó,  Votan  navű  ember  vezetésével  érkező  népcsoport  leszármazottainak  tekintik.  Az 
ábrázolásokból úgy tűnik, hogy Votan egyiptomi vagy karthágói származású lehetett. (Érdekes 
azonban annak átgondolása is,  hogy mi köze lehet mindennek az ógermán Wotan (Ódhinn) 
istenhez....)
Egy másik - szintén a korszakokat taglaló, de kevésbé ismert - 
felfogás szerint az Eget és a Földet valaha élő kötelék kötötte 
össze,  amiben vér  csordogált.  Ezen a  kötélen  közlekedett  és 
szerzett magának élelmet a Yucatánon élő törpék népe, akiket 
ügyeskedőknek  hívtak.  Az  ügyeskedők  mindig  sötétben 
dolgoztak, hiszen akkor még nem létezett a Nap. Az Istenek 
azonban elvágták az Eget és a Földet összetartó kötelet. A vér 
szétfolyt,  az  Ég  és  a  Föld  kettévált.  Létrejött  a  Nap  (tűz), 
aminek  sugarai  kővé  dermesztették  a  törpéket.
A  pórul  járt  törpék  nemzetsége  után  a  bűnösök  kora 
következett,  melyet  vízözönnel  pusztítottak  el  az  Istenek.
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A harmadik korszak a maják kora volt,  akiknek uralma egyes felfogások szerint a vízözönig 
tartott,  más nézetek szerint egy pusztító hurrikánig (levegő).  Az utóbbi közelebb áll  a maja 
világfelfogáshoz. Ez a mítosz négy korszakot különít el.

Folytatása következik.
– Arsoloss -

–  

M gia a modern zen ben - Doro Peschá é

Ismét jelentkezik a zenei rovat. Ezúttal egy olyan előadót 
mutatok  be,  akinek  munkásságát  és  személyiségét 
számomra mindig valamilyen misztikus hangulat lengte 
be. Zenéje és szövegvilága általában nem direkt módon 
kapcsolódik a mágiához, legtöbbször csak hangulatában 
utal a "titkok birodalmára".
Doro  Pesch-ről,  az  egykori  Warlock  (Boszorkány-
mester) nevű német Heavy Metal zenekar énekesnőjéről 
van szó, aki az együttes 1989-es feloszlása óta saját neve 

alatt  jelenteti  meg  lemezeit.  Mostani  ismertetőmben  az  1991-ben  megjelent  True  At  Heart 
albumon  szereplő  The  Fortuneteller  (A  jövendőmondó)  című  dalt  és  annak  teljes  szövegét 
ismertetem.  Meghallgatását  még  a  lágyabb  dallamokat  kedvelő  olvasóinknak  is  nyugodtan 
merem ajánlani, mert zeneileg az egész lemez közelebb áll a Hard- és a Jazz Rock stílusokhoz, 
mint a keményebb műfajokhoz. Az említett szám pedig kifejezetten lírai, álomba (talán éppen 
"jósálomba") ringató hangulatú. A dal egy lányról (talán magáról az énekesnőről) szól, aki ugyan 
nem gyakorolja közvetlenül a mágiát, de érzi magában és a világban. Ezért egyszer, amikor saját 
maga már nem tud válaszolni a kérdéseire,  elmegy a város szélén lakó jósnőhöz,  tőle  várva 
segítséget.  Meg  is  kapja  a  válaszokat,  persze  a  cigányasszony  sajátos  stílusában.
A szám ismertetését itt be is fejezem, a részletek kiderülnek a szövegből:

The Fortuneteller
I never got into magick, but the magick got into me. I'd 
been tangled up in love, but afraid of being free. Men... I 
don't understand them. They take you for all you got and 
leave you howling at the moon and thinking of... I dont't 
know what...  Yeah,  I  do.  Thinking of  that  man.  Is  he 
alone?  Is  he  thinking  of  me? Does  he still  love me? I 
needed some answers. Deep answers... So there I was on 
the side of the town where the beggars sleep. It was late. 
Real late...
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But I knew she'd open. Gypsies love the night. I heard that from a friend who once knew one. 
Sure enough her light was on and her door was cracked. The smell of incense made the night 
air cry out in desperation. But I didn't care. I was looking for revelation. So I walked in and 
made my way through a curtain of beads. There must have been ten thousand candles. But only 
one was lit.
I put some money on the table and she reached for a deck of card and said, "Sit". She told me to 
look into her eyes. I did... But also kept my eye on that deck. She gazed at that card and then 
she said...
"I can see that you don't really want to know
What your future holds as you travel down the road
You'd rather believe that dreams do come true
Than to find out they can lie to you"
She picked the money up from the table and stuffed it in her blouse. I said, "Wait a minute... I 
was expecting a little bit more than that." She said, "What do you want me to do? Turn myself 
into a cat? I could you know." And I believed here. Everything got deadly quiet. Man, I was 
scared, but I didn't show it. Then she broke the silence. 'Why are your palms sweating, child?" 
God, this woman was good. I asked her to read my palm. She said, "All right, but it'll cost you 
another fifty, and then I'm going to bed. Gypsies hate the night... Gimme your hand. I'm gonna 
read between the lines."

"I can see that you don't really want to know
What your future holds as you travel down the road
You'd rather believe that dreams do come true
Than to find he might be leaving you"
She said...
"I can see that you don't really want to know
What your future holds as you travel down the road
You'd rather believe that dreams do come true
So does the man who's followed you"

Diszkográfia
Warlock:

Burning The Witches 1984
Hellbound 1985
True As Steel 1986
Triumph Agony 1987
Doro:

Force Majeure 1989
Doro 1990
Rare Diamonds 1991
True At Heart 1991
Angels Never Die 1993
Doro Live 1993
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Machine II Machine 1995
Machine II Machine Electric Club Mixes 1995
A White Shade Of Pale (compilation) 1995

– - Ankh-Admon -
–

Modern egyiptomi m gia- III. r szá é

A sz j megnyit saá á

Ez a rituálé a nevét a temetési szertartásból nyerte. Ezt a szöveget szavalták a 
holttest előtt, mikor a papok eszközeikkel rituálisan megérintették a száját, hogy 
így visszakapja hangját és beszélőképességét az Alvilágban. A szövegnek, mint 
mantrának  az  ismételgetésével  elősegítjük  a  Maa  Kheru,  a  "helyes  beszéd" 
hatalmának kifejlődését.  Ez a hatalom elengedhetetlenül  szükséges a Heka,  a 
gyakorlati mágia művészetéhez.
A  Száj  Megnyitását  minden  vallási  és  mágikus  ceremónia  kezdetekor 
bemutatták.  Gyakorlata  egyetemes  és  széles  körben  elterjedt  volt  az  ókori 
Egyiptomban.  
A  szöveget  mondjuk  az  eredeti  nyelven,  a  fordítás  csak  a  szövegérthetőség 
kedvéért szerepel.

"Un re-a an Ptah, uau netu, uau netu, aru re-a an neter nut-a. 
I  arefm  Djewhty,  meh  aper  em  heka,  uau  netu,  uau  netu,  en  Suti  sau  re-a.  
Khesef-tu Tem uten-nef senef sai set.
Un re-a,  apu  re-a  an  Shu em nut-ef  tui  ent  baat  en  pet  enti  ap-nef  re  en  neteru  am-es.  
Nuk Sekhet! Hems-a her kes amt urt aat ent pet.
Nuk Sakhu! Urt her-ab baiu Annu.
Ar heka neb t'etet neb t'etu er-a sut, aha neteru er-sen paut neteru temtiu."
"Adjon nekem Ptah hangot, távolítsa el a kötést. Távolítsa el a kötést, melyet a kisebb istenek 
helyeztek a számra. Jöjj hozzám el, Dzsehuti, a Heka tulajdonosa, Heka-val telített, távolítsd el a 
kötést! Távolítsd el Suti kötését, mely megbéklyózza a számat. Tem fordítsa vissza azokat, kik 
visszatartanak  engem.  Adj  nekem  hangot!  Nyissa  meg  a  számat  Shu  azzal  az  isteni 
vasszerszámmal,  melyekkel  az  isteneknek  adtak  hangot.  Én  vagyok  Sekhet!  Én  őrködöm  a 
nyugati  mennyország  fölött.  Én  vagyok  Sakhu!  Én  őrködöm  Annu  lelkei  felett.  Hallják  az 
istenek és gyermekeik a hangomat, és álljanak ellen azoknak, akik elcsendesítenének engem." 

Vegyük fel a rituális tőrt és húzzunk egy függőles vonalat a levegőbe Nyugat felé, sima, egyenes 
mozdulattal, és mondjuk: Qebhsennuf!
Forduljunk  Dél  felé  és  húzzunk  függőleges  vonalat  a  levegőbe:  Amset!  
Keletre: Tuamutef!
Északra: Hapi!
"Én vagyok a láng, mely beragyogja az Örökkévalóság Megnyitóját!" 

– - Osara -
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Versek 

Nyugalom

Kristályosan törékeny,
bimbózó a csend,
harmattal ringat és
tücskök játékos muzsikával
altatnak, feledést
hoznak, álmodik
a bennem szunnyadó
mélységesen vén Öröm,
a Lázadó, a Harcos
és a tiszta Eszme,
halandók vérének ódája
zubog a kék űrben
csillagpor hasítja
az éjszaka bársonyát
mikor magamra ébredek: megújulok,
bőröm levedlem
csupaszon végigsimít
rajtam a holdfény

-Osara- 

Férfi és nő

Láttalak
szemedben az ősi láng lobogott
mi férfiban csak loboghat
ha kibontott hajjal
megüli a száguldó mént
rég megénekelt istene
buja asszonyi vágyaknak
kereslek míg felkel a Nap
a puszták lángba borulnak
és te feketén állsz
mögötted a kihúnyó éjszaka
édes csókjaival mint
apró csillagok a bőrön
így hagytam jelet
emlékezz asszonyodra
ősi csaták színhelyén
véremet adtam szerelmedért
emlékezz és istennőd
lábad előtt felajánlja
hófehér nyakát

- Nayah - 

Bohóc

Álmomban
cirkuszt játszottam; benne
én voltam a kifestett bohóc
krumpliorom volt, piros, gömbölyű
és a keménykalap fejemen
táncolt még akkor is mikor
egyszer elvétettem a játékot.

A nevetés
még akkor is ott vibrált
a fehér ámuló arcokon
mikor lezuhantam a földre
és nem keltem fel többé.

- Osara - 

Holdsugár

Elmúlik minden
ha a makrancos 
vágyak térdre hullnak
végre a fakó sorok
között felsír a semmi
ahogy jöttünkre olya
hangtalan kel fel az
éjszaka sápadt hírnöke
lassan elsodor fénye
lemossa testünkről a
jeleket és óvón ahogy a
szél tenné tenyerére vesz

- Nayah - 

Négy darab K

Kibomlott szél kék haja,
Köpenyében fellegek.
Kopasz őzek halk sóhaja,
Körülöttük telt legyek.

-Cassa Nova - 
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V mp rok - II. r sz á í é

Az  előző  részben  megismerkedtünk  a  vámpírokkal  és  eredetük  történetével.  Az 
elkövetkezendőekben fajtáikkal, születésükkel és életmódjukkal foglalkozunk.
A  vámpírok  közül  legismertebbek  a  "fizikai"  vámpírok.  Velük  találkozhatunk  a  régi 
beszámolókban,  a  klasszikus  horrormesék  lapjain,  valamint  a  filmvásznon.  De  kik  is  ők 
valójában?  Ez  a  fajta  vámpír  olyan  személy,  aki  mások  vérével  táplálkozik,  ebből  szerez 
életenergiát,  valamint  földöntúli  képességekkel  rendelkezik  (pl.  repülés,  alakváltoztatás, 
halhatatlanság, stb.) Mindezen fantasztikus képességek ellenére ne irigyeljük őket. A vámpírlét, 
mint  ahogy  az  alábbiakból  kiderül,  nemcsak  áldás,  hanem  átok  is.  Alapvetően  az  éjszaka 
teremtményei. Nem bírják a napfényt, mely elégeti őket, de legalábbis jelentősen legyengülnek 
tőle. Eredendően ugyan nem gonoszak, gonoszságuk emberi szemmel nézve sajátos táplálkozási 
módjukból fakad, de ezt is képesek bizonyos mértékig kordában tartani. Áldozataikat nem ölik 
pl. meg, csak "esznek" belőlük. Állandó küzdelmet vív bennük az ember és a bestia (a vér utáni 
éhségnek magát teljesen megadó, dühöngő, őrült, állatias ösztönlény).

Ha  a  küzdelemben  sikerül  megőrizniük  emberi  mivoltukat, 
egyensúlyba  kerül  bennük  a  két  harcoló  fél.  Meglelve  a 
harmóniát  elérhetik a  vámpírlét  csúcsát,  ahol  már nem hajtja 
őket az éhség és szinte istenekké válhatnak. A másik lehetőség 
(és  ez  fordul  elő  sűrűbben),  hogy  elhatalmasodik  bennük  a 
vadállat,  és  dühöngő  őrültekké  válnak,  ami  igen  gyorsan  a 
pusztulásukhoz vezet.
A  legújabb  információk  szerint  a  fizikai  vámpirizmus  oka  a 
génekben  keresendő.  Az  elmélet  lényege,  hogy  a  vámpírok 
genetikai  rendszere  különbözik  az  emberi  génrendszertől, 
mégpedig olyan módon, hogy földöntúli hatalommal ruházza fel 
őket,  viszont  életükhöz  állandóan  friss  vérre  van  szükségük. 
Ebbe  az  elméletbe illeszkedik az  az  elképzelés  is,  miszerint  a 
vámpirizmus a fehérvérűség egyik fajtája, mivel ez a betegség is 
genetikai  eredetű, és a betegnek rendszeresen friss,  egészséges 

emberi vér utánpótlására van szüksége.
Ne feledjük azonban Hermész Triszmegisztosz törvényét, az analógiák tanát, miszerint: "Amint 
fent,  úgy  lent,  és  amint  lent,  úgy  fent",  vagyis  az  alsóbb  és  felsőbb  síkok  hatással  vannak 
egymásra. Ez alapján megérthető, hogy az előző részben említett istentagadás hogyan vezethet 
vámpirizmushoz.  A felsőbb síkokon véghezvitt  tettek  hatást  gyakorolnak  az  alsóbb,  tehát  a 
fizikai  síkra  is.  Vagyis  az  istentagadás  megváltoztathatja  fizikai  síkon  a  génrendszert,  így  a 
fentebb leírt elmélet alapján létrehozva a vámpírt.
A fizikai  vámpírokat  további  csoportokra oszthatjuk születésük módja alapján.  Vannak,  akik 
tisztán szellemi úton, vagyis valamilyen mágikus operáció által jönnek létre, mint a már említett 
isteni erő ellen fordulók. Természetesen itt is hatalmas mágikus energiára és erőre van szükség. 
Az  így  létrejött  vámpír  már  képes  saját  maga  fizikai  úton  "gyermeket",  azaz  új  vámpírt 
létrehozni.
Ezzel  el  is  érkeztünk a  második,  vagyis  a  teremtett  vámpírok csoportjához.  A teremtés  úgy 
zajlik,  hogy a vámpír kiszívja  áldozata vérének nagy részét,  majd a sajátjából  a neki,  és  így 
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"fertőzi meg". A dominánsabb DNS-sel rendelkező vámpír vére átveszi az uralmat az emberi vér 
felett. Az így teremtett gyermek és szülője között általában mágikus kötelék alakul ki, aki az idő 
előrehaladtával gyengülhet, majd meg is szűnhet. Ám amíg a kötelék létezik, az idősebb vámpír 
hatalommal bír a fiatalabb felett. Ez a teremtési folyamat lefolyhat olyan módon is, hogy egy 
halandó, aki  vámpírrá akar változni,  foglyul ejt  egy vámpírt,  és erővel elveszi a vérét,  hogy 
önmaga vámpírrá válhasson.
Beszélhetünk még úgynevezett  pszichikai  vámpírokról.  Ezek a  vámpírok nem vérből  élnek, 
hanem  más  emberek  energiáit  szívják,  általában  tudattalanul.  Közelükben  lefáradunk, 
elkedvetlenedünk,  ők  pedig  egyre  erősebbek  és  vidámabbak  lesznek.  Mihelyt  azonban nem 
jutnak  elég  energiához,  azonnal  elfolyik  belőlük  az  összeszedett  energia,  amit  képtelenek 
megtartani. Ezek az embereken általban segíteni kell. Problémájuk lényege, hogy nem találják 
helyüket a világban, képtelenek beilleszkedni egy adott pontba a rendszeren belül, ezért folyik 
el az életenergiájuk. Létfenntartó erejük (ösztönük) ellenben annyira erős, hogy mindenáron 
ragaszkodnak a túléléshez, akár mások energiáinak piócamód való elszívása árán is. Tudatosítani 
kell  bennük,  amit  tesznek,  és  utána  át  kell  változtatniuk  egész  világképüket,  hogy  a 
vampirizmus megszűnhessen.

Folytatása következik. 

– Ankh-Admon -

Lebor Gabala - A H d t sok K nyve s a hat honfoglal s - 1. r szó í á ö é á é

Az atlantiszi eredetű kelta nép őseinek vándorlása már az óhaza pusztulása előtt megkezdődött. 
A Hódítások Könyve (lebor = könyv, gabál = hódítás) ezeknek a népeknek a sorsát meséli el.
Az Ír sziget benépesítését a VIII. században említi egy szerző, Nennius. Írásából a XI. század 
végére már csak egy szövegtöredék létezett, amit a keresztény szerzetesek egy századdal később 
Lébor Gabala Eirean néven,  a fennmaradt írások alapján kiegészítve,  és természetesen hitük 
tanításaival kombinálva jegyeztek le. A könyv hat honfoglalást beszél el, ami megfeleltethető 
hat világkorszaknak.

Cessair népe

Az első népről nem sok adat található. Állítólag nem bárkákon érkeztek, ami megerősíti azt a 
feltételezést, miszerint Atlantisz még összeköttetésben áll a szigettel. Ekkor még kopár föld volt, 
néhány folyóval, egy tóval, és egy lakhatásra alkalmas mezővel. Az első honfoglaló Cessair népe 
volt.
Noé fia, Bith is túlélte a vízözönt.  Az ő lánya volt Cessair,  akiről  a népet elnevezték.  Férje, 
Fintainn az Óceán Fia,  kinek neve elárulja  varázstudományát.  Az ír  fin szó fehéret,  szőkét, 
csillogót  jelent,  ami  sok  esetben  a  különbözőséget,  a  mágikus  erőt  jelöli.
Cessair  kisebb  bárkákat  építtetett,  amikben  helyet  kapott  Bith  és  17  felesége,  Ladra  a 
kormányos, és 17 felesége, valamint Fintainn szintén ugyanennyi asszonyával. A föld, ahova 
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megérkeztek,  mitológiai  szempontból  tisztának,  bűntelennek  nevezhető,  hitük  szerint  ezért 
ellent kell állnia a vízözönnek.
Az első baj akkor történik, amikor Bith féltékenységében megöli a kormányost. Az eddig szent 
föld bepiszkolódik, és semmi sem mentheti meg a hatalmas víztől. Ekkor a két megmaradt férfi, 
Fintainn és Bith 25-26 arányban elosztják egymás között a nőket. Ettől fogva a veszekedések 
folytatódnak, mígnem Fintainn megelégeli, és elmegy, mire felesége, Cessair belehal bánatába. 
Lassan elpusztulnak a többiek is.
Az Óceán  Fia  varázsereje  segítségével  éli  csak  túl  a  vízözönt,  lazaccá  változik,  és  elúszik  a 
habokban.  Egy barlangban éldegél,  végignézi a katasztrófát,  és  figyelemmel kíséri  az utánuk 
következő népek sorsát is. Lazacból sassá, majd héjává változik, ami a világkorszakok változásait 
jelöli.  Állítólag  Szent  Patrik  megérkezését  is  megélte  és  elmesélte  a  szerzete  írnokának  a 
történetet.

A Partholónok

A  második  népcsoport  a  Partholónok,  akiket  vezetőjükről 
Partholónról  (Batholomeus),  a  Vegetáció  Uráról,  minden 
mesterség  atyamesteréről  neveztek  el.  Neve  szerint  ő  a  fia 
annak, aki a víznek ellenáll. Görögország felől érkezett ez a nép 
a szigetre, miután Partholón megölte apját és anyját, mert meg 
akarta szerezni a királyságot. Vele tartottak feleségei, fiai és azok 
asszonyai. Partholón nem volt tökéletes vezér. Bal szemét egy 
csatában  elvesztette,  ami  rávetítve  az  országra,  a  népére,  a 
családjára megmutatja azokban is  a gyenge részt.  Már hét éve 
vándoroltak  Hibernia  felé,  amikor  megérkeztek  a  szigetre. 
Elfoglalták az egyetlen lakható mezőt,  majd tavakat  és  síkságokat  alkottak a  földön.  Ezek a 
földművesek és favágók teremtették meg itt először az élet lehetőségét. Vadásztak, halásztak, ők 
főztek először húst.
Négy marhát hoztak magukkal, amiket tenyészteni kezdtek. Ők készítettek először sört, ami a 
kelták hite szerint erővel tölt el és életet ad. Létrehozták az első vendégfogadót és vendégül 
látták az ideérkező idegeneket.
Partholón felesége, Daldnat követte el először a házasságtörést egy Toba nevű szolgával, mikor 
ura vadászni ment. Egy tálból ettek és együtt is háltak. Hazaérkezése után Partholón idegen ízt 
érzett a tálban, megcsókolta a feleségét, és idegen ízt érzett az ajkán. Ekkor haragjában megölte 
a kedvenc kutyáját.
Az asszony férje követelőzésére elmondta, hogy ő kér kártérítést, mert az vétkezik, aki nem őrzi 
eléggé a tulajdonát. "Nagy kockázatot vállal az, aki asszonnyal hagyja a mézet, macskával a tejet, 
béldönccsel (nagyevővel) az étket, gyermekkel a húst; a mesterembert pedig szerszám nélkül 
hagyja."
A nép  az  asszonynak  adott  igazat.  Miután  Partholón  így  megszégyenült,  törvényt  hozott  a 
házasságtörés  ellen,  amiben  az  is  benne  foglaltatott,  hogy  a  férfiak  figyeljenek  jobban  a 
feleségükre.
A partholónok száma a szigetre érkezés után 300 évvel már ötezerre emelkedett. Ők vívták az 
első harcot a tenger óriás népével, a fomoriakkal, az "egyszerű, egykezű, egylábú", varázserővel 

rnyak 1998. okt ber  I. vfolyam 10. sz mÁ ó – é á



rendelkező  óriásokkal,  akik  esetleg  az  Atlanti  óceán  szigetein  élő  nép  lehettek.  (Néha  a 
vikingekkel is azonosítják őket.) A fo jelentése alulról jövő, a mor démoni lelket jelent. Más 
magyarázat szerint moir (muir), ami a tengeri rablókra utal.
A nép az első csatát elvesztette, de nem adták fel. Miután Partholón győzelmet aratott, 30 évig 
uralkodott  a  szigeten.  Halála  után  leszármazottai  520  évig  birtokolták  az  országot.  Végül 
mégsem a fomoriak kezétől pusztultak el. Egy járvány ölte meg őket, Beltaine napján, két hétfő 
között.
Csak Tuan Mac Cairill (cair = szarvas) maradt életben, aki lazaccá, szarvassá, bikává majd sassá 
változva követte a századokat.  Ezt a varázserővel rendelkező sámánt a gall Cernunnossal,  az 
Állatok  Urával,  a  Szarvas  Istennel  hozhatjuk  kapcsolatba.  Lehetséges,  hogy  Tuan  ennek  az 
istennek a szigeti változata.

A következő számban a Nemedek történetéről lesz szó.

– Nayah-
–

A g r g j sd kö ö ó á

Még  az  ókori  emberek  többségét  is  félelemmel  töltötte  el  a  természet  különböző  erőinek 
megnyilvánulása. Ugyanakkor ez a félelem egyfajta reményt is nyújtott. Ebből következően az 
emberek  kapcsolatot  akartak  teremteni  az  istenek  világával,  amit  szerettek  volna  állandóan 
fenntartani, hogy a magasabb rendű lények akarat érvényesülhessen. A kapcsolatot a régi idők 
homályában a jósdák tartották fent jóslási kultuszaikkal. Ha egy személy, vagy akár egy egész 
város  komolyabb kérdés  megoldását  kereste,  illetve nehéz döntés előtt  állt,  akkor alávetette 
magát  a  jóslatoknak.  A jóslatot,  amelyet  a  jósda  a  hozzá  fordulónak  adott,  az  isteni  akarat 
kinyilatkoztatásának tekintették.
Az  ókori  Görögország  két  legjelentősebb  jósdája  Zeuszé  és  Apollóné  volt.  Zeusz  jósdája 
Dódónában, Apollóné Delphoiban állt. A két jóshely jóslási módszere technikailag különbözött 
csak, és természetesen Dódoónában Zeusztól, Delphoiban Apollóntól vártak választ a kérdésre.

Dódóna Görögország legrégebbi orákuluma, ahol a jós papok (akiket szelloinak vagy helloinak 
neveztek) Zeusz és Dióné (aphrodité anyja) akaratát szent bükkfa leveleinek susogásából vagy a 
szent fán ülő galambok turbékolásából, szent forrás mormogásából, kockadobásból, fémedény 
hangjából olvasták ki. Az itteni próféták mezítláb jártak, a földön aludtak, mert a földből kapták 
az ihletet az isteni üzenet értelmezésére.
A dódónai jóshely híres volt jóslatainak kétértelműségéről, homályosságáról. Innen alakult ki 
az,  hogy  manapság  a  nem  egyértelmű  dolgokat  a  "dódónai"  jelzővel  illetjük.
Régészeti  leletek  bizonyítják,  hogy  már  az  i.  e.  2.  évezredben  is  élt  a  kultusz.  Jelentősége 
lecsökkent az i. e. V. századra, majd a hellenizmus idején nőtt meg újra. A fellendülés kezdetét 
Nagy Sándor támogatása jelentette. Dódóna sokat szenvedett a háborús eseményektől: az Aitól 
és Acháj Szövetség háborúja (i. e. 219) miatt a kultuszhely elpusztult, majd újjászületése után a 
rómaiak  égették  fel  (i.  e.  168-167).  Az  i.  e.  I.  században  thrák  törzsek  fosztották  ki.  A 
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császárkorban a helyiség újjáéled, ahol az i. sz. IV. századig folyamatos volt a jóslás. Később a 
hely érseki székhely lesz, majd végleg elpusztul.

Delphoiban volt egy földhasadék, melynek közelében isteni sugallat szállta meg az embereket. 
A legenda szerint amint Apollón megküzdött a sárkánnyal (aminek Püthon volt a neve - azóta 
nevezik Apollónt Püthian Apollónnak), a hatalmas testet elnyelte a föld. A sárkány testének 
rothadásából  keletkezett  gőzök,  gázok  felszállnak  a  hasadékból,  melynek  hatására  a 
jövendőmondó  képes  kapcsolatba  lépni  az  istenek  szférájával,  és  felteheti  kérdéseit  (a  gáz 
valószínűleg kábító hatással rendelkezett).
Deplhoi  akropoliszán  van  egy  Kasztalia  nevű  szent 
forrás,  valamint  egy  szent  babérfa,  amely  mellette  nő. 
Ezt a helyet Apollón és a múzsák kedvenc tartózkodási 
helyének tartották.  A római költők ihletadó forrásként 
tisztelték.  A  templom  papnője,  a  Püthia  a  hasadék 
mellett háromlábú kisszéken ült, babérlevelet rágcsált, és 
kortyolta a Kasztalia forrás vizét. Ettől (de még inkább a 
földből szivárgó gázoktól) extázisba esett, és megkapta a 
feltett kérdésre a választ, amit elmondott a kérdezőnek. 
Ezt azonban az extatikus állapot miatt csak zavarosan,  összefüggéstelenül tudta megtenni.  A 
Püthia segítői szó szerint lejegyezték a szavait,  és versbe szedték azt. A verset kapta meg az 
érdeklődő.
Királyok küldöttei, fejedelmek, papok és egyszerű emberek érkeztek ajándékokkal és áldozati 
állatokkal  nap  mint  nap  a  szentélybe.  A jóslatok  gyakran nagyon homályosak  és  zavarosak 
voltak. Ha gondot jelentett egy jóslat értelmezése, akkor az emberek a papokhoz és a jósokhoz 
fordultak a megoldásért. A leghíresebb példa erre a lüd király, Kroiszosz esete, aki azt tudakolta 
Apollóntól,  hogy  indítson-e  háborút  a  perzsák  ellen.  A  válasz  az  volt,  hogy  ha  birodalma 
határfolyóját,  a  Halüszt  átlépi,  nagy  birodalom  dől  meg.  Kroiszosz  ezt  saját  győzelmének 
előjeleként értelmezte, el is vesztette a háborút. A jóslat beigazolódott. Tényleg elpusztult egy 
nagy birodalom (csak nem az, amit Kroiszosz szeretett volna.)
Apollón,  mint  a  "jótörvényűség"  (eunómia)  őre,  jóslataival  irányította  Delphoiból  a 
városalapításokat,  a  városállamok  újjászervezését,  igyekezett  meggátolni  a  háborúk 
elembertelenedését, megtiltotta a vérbosszút, és óvta a mentelmi jogot. A humanista normák 
innen sugároztak szét, amit jól kifejez Apollón templomának felirata: "Ismerd meg önmagad!"
Jóslatadásra  eredetileg  havonta  egyszer  került  sor,  később  ez  a  szám  növekedett.  Akik 
szolgálatokat tettek Delphoinak, előjogot kaptak az istensége megkérdezésére (promanteia). A 
tanácsokat  kérők  áldozatokat  hoztak,  amikből  a  papok  meghatározták,  hogy  kedvezőek-e  a 
jóslás előjelei. Ha igen, akkor sor került a tanácskérésre.
Delphoiban az i.  e. 2. évezred közepén jött létre az első település,  ahol feltehetőleg Gaiát, a 
Földanyát tisztelték. Ezt szorította háttérbe Apollón kultusza (a hagyomány krétai eredetűnek 
tartja).  A  szentély  hamarosan  nagy hírre  tett  szert.  Az  i.  e.  I.  évezred  elejére  már  javában 
működött. A szentélyre a közeli Krisza és kikötője felügyelt. Az első szent háborúban (i. e. 595 - 
586)  a  thesszáliaiak,  az  athéniak  és  a  sziküóniak  szövetsége  lerombolta  Kriszát,  és  átvette 
Delphoi  katonai  és  politikai  védelmét,  igazgatását.  Létrehozták  a  körüllakók  szövetségét,  az 
Amphiktüóniát. A szervezet élén a küldöttek tanácsa állott, amely a szentély semlegességét és 
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politikai  függetlenségét  volt  hivatva  reprezentálni.  Ez  azonban  csak  álca  volt,  valójában  a 
"felszabadítók" szájíze szerint megfogalmazott jóslatokkal szóltak bele a görög világ ügyes-bajos 
dolgaiba.  A  szentélyt  újjászervezték.  Négyévente  került  sor  áldozatok  és  szent  drámák 
bemutatására, sportünnepségek szervezésére a Püthia ünnepén.
A görög világra a  legnagyobb befolyást  az  i.  e.  VII-VI.  században érte el  a  jósda.  Ebben az 
időszakban gombamód szaporodtak a kultikus hely körül az egyes városállamok kincsesházai. Itt 
azokat  a  kincseket,  adományokat  őrizták,  amelyek  sérülékenyek,  törékenyek  voltak.
A szentély  politikai  hanyatlása  a  perzsa  háborúk  idején  kezdődött.  A  perzsa  hadak  vezére, 
Xerxész egy légiót küldött Delphoi kifosztására. A szentségtörést az Istenek akadályozták meg a 
legenda szerint, mivel csodálatos természeti jelensége (hegyomlások, mennydörgések) gátolták a 
katonák útját.
A  hanyatlás  tovább  folytatódott,  az  i.  e.  I.  századtól  thrák  törzsek,  majd  római  seregek 
fosztogatták.  Újabb  virágkorát  az  i.  sz.  II.  században  érte  el,  amikor  a  nagy  történetíró, 
chairóneai  Plutharkosz  delphoi  főpapként  tevékenykedett.  Ebben  az  időben  késült  el 
Pauszaniasz  alapos  leírása  a  szentélyről.  I.  sz.  392-ben  Theodoziusz  betiltja  a  pogány 
kultuszokat,  a  szentély  elnéptelenedik,  keresztény  rombolások  és  természeti  katasztrófák 
sújtják, fokozatosan elpusztul. A középkorban kolostort alapítottak a helyén, majd falu épült az 
egykori szent helyre. A romok felfedezése 1838-ban volt, feltárása 1840-ben kezdődött meg.

– Arsoloss -
–

Az szaki mitol gia kilenc vil gaé ó á

Az északi  mitológia  Világkőrise,  az Yggdrasil  kilenc világot  különít  el.  Ezek a  következőek:
Asgardr,  Hel,  Jötunheimr,  Ljósálfheimr,  Midgardr,  Múspellsheimr,  Niflheimr,  Svartálheimr, 
Vanaheimr.
Asgardr az a hely, ahol az Aesirek, azaz az Istenek egyik népe lakik, kiknek vezetője Ódhinn. Itt 
található a Valhalla, vagyis a Hősök Csarnokat, ahová haláluk után kerülnek a harcosok. Hel az 
Alsó Világ, itt uralkodik Hel, a halottak istennője, Loki egyik gyermeke, a félig kék, félig vörös, 
és tekintetét folyton a földre szegezi.
Jötunheimr az óriás nép birodalma, Ljósálfheimr pedig a fehér elfek otthona.
Midgardr maga az anyagi világ, ahol az emberek lakoznak. Múspellsheimr a tűz, a szikrák és a 
forró levegő világa, Nilfheimr a jég és a dérsziklák hona. Svartálfheimr a sötét elfek (törpék) 
otthona.  Vanaheimr  az  a  hely,  ahol  a  Vanírok,  az  Istenek  másik  családja  élnek.  Ők  a 
termékenységistenek, vezetőjük Njord.

Ahhoz, hogy megismerjük az egyes világokat, és azok lényeit, "be kell járnunk" meditációban a 
rúnákat,  az  északiak  mágikus  ábécéjét.  A megfelelő  meditációs  szint  elérése  után,  mint  egy 
kapun, lépjünk be az egyes jelekbe, és utazzunk a szférákban. Tapasztalatainkat jegyezzük le, és 
igyekezzünk áthozni a tanultakat a fizikai síkra.
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Fehu Uruz Thurisaz Ansuz Raido Kaunaz Gebo Wunjo

Hagalaz Nauthiz Isa Jera Eihwaz Pertho Algiz Sowulo

Teiwaz Berkana Ehwaz Mannaz Laguz Inguz Othila Dagaz

- Nayah - 
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