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M gia a zen bená é

Prológus

"Réges-régen  egy  vad  világ  gyermeke,  belefáradva  az  
örökös  küzdelembe,  fejét  egy  kopár  szikla  hátának  
vetve,  lehunyt  szemmel  hallgatta  a  természet  énekét.  
Figyelte  a  tenger  megnyugtató  morajlását,  a  szél  
sejtelmes susogását  a  lombok között,  az  óriási  erőkkel  
játszó  mennydörgést,  az  állatok  neszezését  és  a  többi  
hangot, mely mind a világ számtalan rejtélyét suttogta  
vagy kiáltotta a fülébe.

Később  már  nem csak  hallotta  ezeket  a  "dallamokat",  
hanem felismerte a belőlük áradó energiákat, az általuk  
közvetített  és  előidézett  érzéseket,  gondolatokat.  Egy  
szép  napon  arra  ébredt,  a  hangokat  megfelelően  
felhasználva ő is képes a hatalmas erők felélesztésére és  
használatba vételére. Tudta, ezek mind élnek benne is,  
csak  a  megfelelő  harmóniákat  kell  megtalálnia,  hogy  
felszínre  törjenek  az  elfelejtett  vagy  soha  sem  ismert  
energiák. 

Miután  a  környezetében  található  anyagokból  dallamok  létrehozására  alkalmas  eszközöket  
készített, elkezdte a természetben hallott zajokat, zörejeket utánozva egységes egésszé formálni  
a hangokat.  Egy villás faágra kifeszített állatbőrt botokkal ütögetve utánozta a mennydörgés  
robaját, vékony inakat pengetve játszotta el az esőcseppek táncát a leveleken és nádszállal idézte  
fel a szél süvítését.

Ahogy telt  -múlt az idő egyre több és  több ilyen zeneszerszámot készített  és  ezeken egyre  
bonyolultabb  és  kifejezőbb  dallamokat  kezdett  el  játszani.  Így,  lassan,  hangról  -hangra  
bontakozott ki és jött létre a zene, amely maga volt a mágia..."

A zene az  ősi  időktől  fogva  a  mágia  fontos  részét  képezte.  Már  a 
civilizáció hajnalán élő ember is használta céljai megvalósítására, bár 
akkoriban inkább ösztönösen alkalmazta felismeréseit. Későbbiekben 
egyre  tudatosabbá  vált,  rendszereket  hozott  létre  és  lejegyezte  a 
természet  által  tanított  ismereteket.  Megalkotta  azokat  a  zenéket, 
melyeket  szertartásai,  ritusai  alatt  alkalmazott.  Ezek  a  dalok  és  a 
hangszerekkel  előcsalt  ritmusok  a  szellemekkel  és  istenekkel  való 
kapcsolattartás elengedhetetlen eszközeivé váltak. 

Új  rovatunkban  ezt  a  szoros  összefonódást,  a  mágia  és  a  zene 
kapcsolatát  szeretném  boncolgatni.  Szerepelni  fognak  oldalainkon 
zenei  ismertetők,  a  témához  kapcsolódó  dalszövegek,  valamint 
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zenészekről,  előadókról  szóló  írások.  A  hangmágia  elmélete  és  gyakorlati  alkalmazása  is 
terítékre kerül.

Elsőnek  egyik  kedvenc  előadóm,  King  Diamond  legújabb  lemezét  szeretném  bemutatni.  A 
mester most sem szakított hagyományaival, a tőle megszokott misztikus téma és stílus ezúttal 
sem  okozott  csalódást  rajongóinak.  Ahogy  eddigi  albumain  tette,  most  is  egy  összefüggő 
történetet dolgozott fel. 

A mű címe Voodoo és a következő 14 tételből áll: 1. Louisiana Darkness -Louisianai éj, 2. 'LOA' 
House -Loa ház, 3. Life After Death -Élet a halál után, 4. Voodoo -Voodoo, 5. A Secret -Titok, 6. 
Salem -Salem, 7. One Down Two To Go -Egy halott, kettő még maradt, 8. Sending Of Dead - 
Halott elküldése, 9. Sarah's Night -Sarah éjszakája,10. The Exorcist -Az ördögűző, 11. Unclean 
Spirits -Tisztátalan szellemek, 12. Cross Of Baron Samedi -Baron Samedi keresztje 13. If They 
Only Knew -Ha tudták volna, 14. Aftermath -Következmény.

A történet a voodoo, vagyis a haiti mágikus rendszer és a tudatlanság kiváltotta 
félelem konfliktusait elemzi. A voodoo a vallás, a babona, és az íratlan törvények 
egyvelege. A hívők szerint halottaikat etetni kell, mert ha ezt nem teszik meg, az 
elhunytak eljönnek értük. Az élők a békesség érdekében ételt és italt hagynak a 
sírokon. Fontos tudni, ha valaki olyan földet birtokol, amelyen temető van, azt 
nem  szabad  a  földdel  együtt  eladnia,  mert  akkor  az  emberek  számára 
lehetetlenné  vállhat  halottaik  látogatása  és  kiengesztelése.  A mese  egy olyan 
családról  szól,  amely  pont  ilyen  birtokot  vásárol.  A  temetkezési  hely  felől 
szombatonként furcsa dobolás és ének hangjai  szállnak a házig, ahol a terhes 
asszony és családja él. 

Hiányos ismereteik  miatt  megrémítik  őket  a  sorozatos  szertartások.  Ahelyett, 
hogy tanulmányoznák a négerek szokásait pánikba esnek. A sok mende-monda a 
fekete áldozati kakasról, a tűkkel szúrkált bábukról és a zombikról arra készteti 
őket,  hogy  születendő  gyermekük  érdekében  a  temető  lerombolásán 

gondolkozzanak. Úgy hiszik, ha ez megtörténik, az emberek elmennek. A család inasa tagja a 
gyülekezetnek,  az  átok  elkerülése  végett  mindenről  beszámol  a  voodoo vezetőnek.  A tagok 
tudják,  milyen veszély  leselkedik  rájuk,  ezért  sajátos  eszközeikkel  megpróbálják  eltéríteni  a 
birtok  urait  szándékuktól.  Sikertelen  próbálkozásaik  végül  a  legveszélyesebb  mágiák 
alkalmazásához vezetnek. King Diamond jónéhány lemezén szerepelnek papok és ördögűzők, 
most sincs ez másként. A szent férfiú megjelenése tovább mérgesíti a helyzetet. 

Aki kiváncsi a történet végére, hallgassa meg a lemezt. Ha e mellett még arra is kedve támad, 
hogy ennek az Afrikából származó, de az amerikai kontinensen, Haitin és a karib szigeteken, a 
fekete  rabszolgák behurcolásával  elterjedő vallásnak  bővebben utánanézzen,  sok,  az  európai 
mágiától eltérő gyakorlatot ismerhet meg. 
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A címadó dal, vagyis a Voodoo szövege: 

Saturday evening
A narrow path runs along the river 
From the burial ground you might see it
Leading to a temple of secrets
Where they meet once a week..to 
dance and feast
Lula is dancing to the voodoo drums
Twisting, turning, round and round
She is ready to receive the LOA
She is ready for the God
This one is Damballah
Voodoo, voodoo, voodoo
Voodoo, voodoo, voodoo
Total emptiness inside
As Damballah gets ready for her ride
Casting out from Lula's head
One of two souls that seems to be dead
Travelling deep in a trance
Lula's legs are getting weak
The LOA has seized its horse"...sssssss
Lula is not the one that's speaking now
Lula is not the one that's lying down
Drink, drink girl, drink the chicken's blood
Drink, drink girl, drink and feed the God
lf this is all you think they do, oh you better think again
'Cause there is so much more to voodoo, oh than meets the eye
Voodoo, voodoo, voodoo
Voodoo, voodoo, voodoo
Human hair on waxen dolls, pins through their knees
Pins through their little heads, and through their bellies
Ahh they're coming to get you, they're coming for you
Ahh they're coming to get you, they're coming for you now
Voodoo, voodoo, voodoo
Voodoo, voodoo, voodoo ... Voodoo.....

- Ankh-Admon, Nayah -

rnyak 1998. j nius  I. vfolyam 6. sz mÁ ú – é á



A vil gfa a k l nb z  mitol gi kbaná ü ö ö ő ó á

Az Axis Mundi, vagyis a világtengely nagyon sok nép hitvilágában előfordul. Ennek jelképe a 
Világfa,  amely áthidalja  a különböző világokat,  hogy így lehetségessé váljon az ezek közötti 
utazás. Gyökerei az alsó világba nyúlnak, törzse a középső világ, lombja pedig az ég, a felső világ. 
A Világfán lévő gyümölcsök jelképezik a tudást (bibliai almafa a tudás almájával). A fa mellett a 
legtöbb esetben egy kígyó vagy egy sárkány őrködik.

A skandináv mitológiában ilyen faszimbólum a szent Yggdrasil 
kőris,  mely  a  Helben  gyökerezik,  a  törzs  Midgardon  (Föld) 
keresztül emelkedik, eléri az Asgard hegyet, majd az égig nyúlik 
tovább.  Levelei  a  felhők,  gyümölcsei  a  csillagok.  Törzse  alatt 
lakik a három sorsistennő, a Nornák.

Gyökerei  között  van  Mimir  óriás  kútja,  az  Urd,  a  bölcsesség 
forrása. A hagyomány szerint Odin azért áldozta fel fél szemét, 
hogy ebből a kútból ihasson. Kilenc napig függött fejjel lefelé a 
Világfa  ágairól,  saját  dárdájától  átdöfve,  étlen-szomjan,  mire 
sikerült elérnie a mélyen alatta fekvő mágikus pálcikákat.  Így 
szerezte meg a rúnák titkos tudományát, és utána újjászületve 
ereszkedett le a fáról.

A  szászok  Irminsulja  hatalmas  fatörzs  volt,  a  világot  tartó 
oszloppal  azonosították.  A  szent  oszlopot  Nagy  Károly  egy 
hadjárata alkalmával elpusztította.

A keltáknál Uisnech Kőrisfája az, ami összeköti a földi világot az alsó és a felső világokkal, és 
lehetővé teszi az utazást ezek között. Az írek mítoszában Thomas szakított gyümölcsöt a fáról, 
hogy elérje ezáltal a tisztánlátást.

Minden kelta törzsnek vagy törzsszövetségnek saját szent fája - az ír hagyományban bile - volt, 
ahol a törzs királyait avatták. Ez a fa a törzs területének közepén állt, az egység és a biztonság 
jelképeként.  Ha  az  ellenség  az  Élet  Fáját  (crann bethadh)  kidöntötte,  ezzel  meggyalázta  és 
romlásba döntötte a népet. 

Az egyiptomiak a szikomorfát tekintették a klasszikus értelemben vett élet fájának. Ez a fa a mai 
hegyi juharhoz vagy a platánhoz hasonlatos a leginkább. Hathor szerelemistennőnek és Nut 
égistennőnek,  a  halottak  védelmezőinek  szent  fája  volt,  az  ő  növényi  megtestesülésüknek 
gondolták. A szikomorfáról azt tartották, hogy messze a termőföld határain túl magányosan áll a 
homoktengerben, lemélyesztve gyökereit titkos vízerekig, jelezve az ember előtt az élet és halál 
kettősségét.  Az egyiptomi életfa  jelentéskörébe tartozott  a fáraót szoptató vagy az élet  vizét 
hintő  egyiptomi  datolyapálma-,  szikomorfügefa-istennő  képmása  is.  A  szikomorfa  fáját 
előszeretettel  használták  alapanyagul  a  koporsókészítők,  a  fedél  belsejét  pedig  gyakran 
díszítették Nut istennő képmásával. 

Az Osiris hátgerincét jelképező djed-oszlopot szintén a Világfa szimbólumaként tisztelték.
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A maja mítoszokban is feltűnik a Világfa egy változata. Elképzelésük 
szerint  a világ mind a négy sarkában egy-egy gyapotfa áll,  az Imix, 
amely a bőséget biztosítja.  A fák az égtájaknak megfelelő színűek,  a 
kelet vörös, az észak fehér, a nyugat fekete, a dél pedig sárga.

Hasonló  elképzelés  uralkodott  a  kínaiak  mítoszaiban,  szerintük  az 
égboltozatot négy oszlop tartotta.

Az indiai mítoszok többször is említést tesznek szent fákról. Buddha, a 
nagy tanító egy fa tövében ülve érte el  a megvilágosodást.  A hindu 
Visnu-t is gyakran ábrázolták egy kozmikus fa alatt.

A  sumérok  Huwawa  fáját,  a  cédrust  tisztelték  világfaként,  az  élet
szimbólumaként, mely többször feltűnik a Gilgames eposzokban is. 

A héber kabbalában szereplő Életfa ugyanennek a kozmikus fának a letérképezését jelenti. Az 
Élet Fája tíz szefirából áll, amelyek a tudat egyes szintjeit jelenítik meg.

A Biblia  így szól  a  világfáról:  „És  növesztett  az  Örökkévaló  Isten a  földből  mindenféle  fát, 
kellemeset a megtekintésre és jót az evésre; az élet fája pedig a kert közepén volt, a jó és a rossz 
tudásának  fája...  És  (az  asszony)  ...  vett  a  gyümölcséből  és  evett;  adott  férjének  is  vele
együtt és az is evett. Akkor megnyíltak mindkettőjük szemei ...”

A  görög  mondákból  sem hiányzik  a  szent  fa.  Daphne,  a  szép  nimfa  addig  menekült  az  őt 
szerelmével üldöző Apollón elől, míg végül apját, Péneiosz folyamistent 
kérte meg: változtassa őt át. A nimfa lába egyszerre földbe gyökerezett, 
teste pedig babérfává alakult. De Apollón még így is annyira szerette, 
hogy  leveleivel  haját  díszítette.  A  babérfák  leveleiből  font  koszorú 
később győzelmi fejékként szolgált a hősöknek 

A sámánizmusban a sámán transzban utazást tesz a fa ágai közé, vagy 
pedig lemerészkedik a gyökerekhez, hogy a szellemősökkel kapcsolat-
ba  léphessen.  A  szibériai  népek  világfája  nagy  szerepet  játszott  a 
sámánok beavatási szertartásaiban is. Hasonló szerepet tölt be a magyar 
népmesékben az „égígérő fa”, mivel a legtöbb esetben ezt kell a hősnek 
megmásznia  ahhoz,  hogy  legyőzze  a  sárkányt  és  kiszabadítsa  a 

királylányt, miáltal elnyeri a kezét és vele a királyságot.

Az ősmagyar mondákban (Arvisura) szerepel egy nagyon szép történet a világfáról. „Ata-Isis, a 
Napisten hét eget teremtett. A hetedik égben nőtt egy magas fa. Ennek a magas fának a tetejéről 
indult útnak a Nap, a Hold, és valamennyi csillag. A fa gyümölcséből Ata-Isis egyet ledobott a 
hatodik égbe, és ebből ott kinőtt egy másik fa. Az felnőtt a hetedik égig. Ezen Ata-Isis leküldte 
legnagyobb  fiát,  Sis-Tóremet,  hogy  népesítse  be  a  hatodik  eget.  Sis-Tórem is  ledobott  a  fa 
terméséből egy gyümölcsöt az ötödik égbe, és amikor kinőtt a hatodik égig érő fa, ő is leküldte 
azon  legnagyobb  fiát  az  ötödik  égbe,  hogy  népesítse  be.  Sis-Tórem  fia,  Numi-Tórem 
hasonlóképpen  cselekedett:  ledobott  egy  gyümölcsöt.  A  negyedik  eget  Numi-Tórem fiai  és 
leányai népesítették be. Ilyen sorrendben létrejött aztán a jó szellemek és a jó lelkek harmadik, 
meg a rossz lelkek második égi birodalma. Legalul kapott helyet a Nagy Terembura, amelyben 
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minden lélek elfért. Onnan a csillagok ütötte lyukakon minden elköltözött lélek figyelhette és 
segíthette földi hozzátartozóinak az életét.”

A boszorkány hagyományokban a seprű kőrisfa nyele jelképezi az égig érő világfát, melyen a 
boszorkány könnyűszerrel eljuthat a földöntúli világok bármely részére.

A világot számos indián törzs elképzelése szerint is világfa vagy cölöp tartja fenn. A bella-coola 
indiánok szerint a fa gyökerénél lakik Amtep, a gonosz szellemek ura, tetején pedig Amotken, a 
jóindulatú  szellem.  A  kanadai  indiánok  hosszú  mitikus  történetben  mesélik  el,  hogyan 
tanították a szellemek azt az ifjút, akinek hivatása lett, hogy tartsa a világoszlopot. A világfa 
segítségével jutnak a vak élőlények is a föld felszínére. A keresz indiánok hite szerint a föld 
mélyében négy világ volt: a vörös, a kék, a sárga és a fehér, az emberek a legalsó, fehér világban 
éltek.  A Földistennő vagy a  Kukoricaistennő fát  hozott  létre,  ezen keresztül  jutottak  fel  az 
emberek a vörös világba, s innen mai lakhelyükre, a földre.

A következő számban a világtojás mítoszait mutatjuk be.

– Osara -
–

A m gusok eszk zei 2. r sz á ö é

A kehely

A kehely a női princípium jelképe. Az intuíció,  a megérzések, a befogadás 
szimbóluma. Ezüstből, rézből, kristályból, üvegből és fából készítve egyaránt 
alkalmas  a  mágus  vagy  a  boszorkány  rítusai  számára.  A  szertartások 
elengedhetetlen  eszközeként  az  áldozatra  szánt  vért,  bort  vagy  egyéb 
folyadékot tartalmazza.

A kelta  mitológia  híres  üstje  a  Daghda  isten  által  birtokolt  csodás  edény, 
melyből  soha  nem  fogy  ki  az  étel.  A  határtalan  fantázia,  a  bőség,  a 
kimeríthetetlen gazdagság és az anyaméh szimbóluma. Az ősi népek áldozati 
üstjei  és  a  keresztény  keresztelőmedence  a  megtisztulást  és  a  beavatást 
egyaránt jelképezte.

A történetek szerint Jézus földi életének csomópontjait két fontos kehely jelezte. Az első Mária 
teste,  melyben a szentlélek mnegmerítkezve megtermékenyítette Jézus anyját,  a másik, amit 
Jézus használt az utolsó vacsorán. A későbbi Arthur -mondákban ez a Grál, a szent kehely, ami a 
keresztény  vallásban,  mint  a  Krisztus  vérét  felfogó  edény  szerepelt.  A  legenda  úgy  tartja, 
Arimatheai  József  Britanniába  vitte,  ahol  az  ereklyének  nyoma  veszett.  A  Grál  -lovagok  a 
legfőbb feladatnak az erényeiket és spirituális fejlettségüket szimbolizáló kehely megtalálását 
tartották.  
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Az üstök,  edények,  kelyhek a  régiek  számára  a  halált  és  a  születést  (újjászületést)  egyaránt 
jelképezték. Ez a szimbólum sokszor hajóként is megjelent az ábrázolásokon. Héliosz napisten 
bárkája  egy  aranycsésze  volt.  Ennek  segítségével  kelt  át  az  éjszaka  (vagy  alvilág)  tengerén 
nyugatról keletre.

A görög és a kelta mitológia üstjei a harcosok, istenek újjászületését segítették elő. A papok vagy 
papnők beletették és megfőzték a halottak testét, hogy azok új életre kelve szálljanak elő belőle. 
A híres Gundstrup üst, vagyis egy Dániában talált kelta kori lelet egyik domborműve is ezt a 
folyamatot ábrázolja.

Az égen a Szűz csillagkép a megfelelője és a Szűz által felborított kehelyből előmászó vizikígyó. 
A női ősvíz és a phallikus szimbólumként értelmezhető, de a víz gyermekeként megjelenő állat 
otthona.  A  Vízöntő  csillagkép  ábrázolásain  felbukkanó  két  korsó  az  élet  és  a  halál  vizét 
tartalmazza. 

-Nayah-

K nyvismertet  ö ő

Az alábbi részlet a Kalevalából, vagyis a finn népi ősköltészet gyűjteményéből származik: 

Második Ének:

" ... Az idő alighogy múlott,
csak egy csöppet tellegetett,
előjön a búvárkacsa;
egyenesen száll az égen
fészkének helyet keresni,
lakóföldet föltalálni.
Száll keletre, száll nyugatra,
száll északra, fordul délre.
Olyan helyet nem találhat
- bár egy hitvány gödröt-halmot -,
hol a fészkét fölrakhatná,
a tanyáját föl is ütné.
Repdes erre, röpköd arra,
törekedik, töprenkedik:
"Tenném szélbe szállásomat,
vagy habokba hajlékomat?
Szél ledönti szállásomat,
habok hordják hajlékomat."
A vízanya akkor nyomban
- vízanya, egek leánya -
tengerből emeli térdét,
a hátát a hullámokból,
a kacsának jó tanyául.

Kedves madár, búvárkacsa,
röpköd erre, repdes arra.
Vízanya térdét megtalálja
kinn a tenger kék vizében;
zsenge zsombéknak gyanítja,
füves földhalomnak véli.
Röpköd erre, röpköd arra,
térdkalácson megtelepszik.
Rak reá fészket magának,
színarany tojását tojja,
hat tojása színaranyból,
hetedik tojása vasból.
Kezdi költeni tojását,
melengeti azt a térdet.
Költi aznap, költi másnap,
harmadik nap egyre költi.
Hanem a vízanya végre
- vízanya, egek leánya -
érzi, hogy nagyon melegszik,
gyenge bőre gyullad lángra;
tüzesedni véli térdét,
minden ízét olvadozni.
Meg is rázza hát a térdét,
minden tagját megmozgatja:
a tojások vízbe vesznek,

rnyak 1998. j nius  I. vfolyam 6. sz mÁ ú – é á



tenger habjaiba hullnak;
megrepednek, töredeznek,
apróra elhasadoznak.
Mégsem hulltak az iszapba,
sem a vízbe el nem vesztek.
Az aprója ismét épül,
pora -töredéke szépül:
a tojás legalsó része
alsó földdé átváltozik,
a tojásnak felső része
felső éggé átváltozik;
sárgájának felső része
világító fényes nappá,
fehérjének felső része
átváltozik halvány holddá;
ami a tojásban tarka,
az az égen csillagokká,
a fekete foltok benne
fenn az égen fellegekké. 
Már az idők múlnak -telnek,
hosszú évek elhaladnak,
új nap fénylik fenn az égen,
új hold világít az égen.
A vízanya egyre úszik
- vízanya, egek leánya -
úszik csöndes víz vidékén,
ködös hullámok hegyében,
lebegő vizek előtte,
háta mögött tiszta égbolt.
Kilenc egész esztendőre,
a tizedik év nyarára
feltartja fejét a vízből,
tengerből emeli arcát.
Akkor teremteni kezdett,
teremteni, építeni,
széles tenger habjaiban,
végtelen vizek vidékén. 
Hova kezét fordította,
ott a partot fodroztatta;
hova lábával tapodott,
halak helyét horpasztotta;
de ahol megmerítőzött,
ott a medret mélyítette.
Oldalával földnek fordult:
egyengetett enyhe partot;
lábával is földnek fordult:
helyében lazacos támadt;
fejét földnek támasztotta:
helyén tengeröböl termett.
Tenger közepére úszott,

messze tengeren megállott:
sziklazátonyt tett a vízbe,
víz alá szigetet rejtett
hajót megakasztó helyül, 
hajósok veszedelméül. 
Szigeteket állítgatta,
szirteket vízbe vetette,
ég oszlopát elhelyezte,
földet előszólította,
kövek rajzát megrajzolta,
meghúzta hegyek határát.
Nem születik Väinämöinen,
örök idők énekese.
Derék öreg Väinämöinen
haladt anyja méhe mélyén,
ott haladt vagy harminc nyáron,
ott haladt vagy harminc télen,
kinn a csöndes víz vidékén,
ködös hullámok hegyében.
Törekedik, töprenkedik,
mint élhetne, mint lehetne
a homályos rejtekhelyen,
szűk szállása mélységében,
hol a holdat sose látja,
sem a napot nem találja.
Akkor végre szóval szólal,
ilyen szóra nyitja száját:
"Hozd ki most, hold, nap, szabadítsd,
göncöl, vezesd ki az embert
ismeretlen ajtó útján,
idegen kapu közéből,
léphessen ki hajlékából,
szűk szállása mélységéből!
Világjárót vidd a földre,
a gyermeket hozd a fényre,
halvány holdnak látására,
égi napnak nézésére,
göncöl megismerésére,
csillagok csodálatára!"
Kihozni a hold se hozta,
nap ki nem szabadította,
De nehéz volt ott a sorsa,
unta már az életét is:
betöri a vár kapuját,
betöri nevetlen ujjal,
csúsztatja a csontos zárat,
bal lába ujjával nyitja,
kinn a küszöbön a körme,
térde kinn a tornácajtón.
Tengernek vizébe csúszott,
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vízbe esett szájjal, kézzel,
tengeré maradt az ember,
haboké a bátor férfi.
Teng a vízben jó öt évig;
vagy öt évig, vagy hat évig,
vagy hét évig, hét -nyolc évig.
Majd megáll tenger vizében,
a névtelen félszigeten,
a fátalan puszta földön.
Térdével a földet fogja,

könyökével kúszni fordul.
Indul a hold látására,
éni napnak nézésére,
göncöl kifürkészésére,
csillagok csodálatára.
Így született Väinämöinen,
így támadt a bátor költő,
asszony méhéből született
Ilmatar anyától termett.” 

Az atlantiszi n pek r k sei 3.r szé ö ö ö é

Druid k, papok, var zsl ká á ó

"Erő a karban
Igazság a szívben
Becsület a beszédben."

A kelta  hagyomány  őrzőinek,  a  papoknak  és  varázstudóknak 
több  csoportja  létezett.  A  váteszek  (írül  faith)  az  áldozatok 
bemutatásakor  az  istenek  kinyilatkoztatásait  közvetítették 
verses formában. A faith liaig vagyis a látóorvos, a betegségek 
okait  tárta  fel,  és  ráolvasással  gyógyított.  A  szertartásokon  a 
gutuaterek  mondták  az  imádságot.  Legmagasabb  rangban  a 
druidák  álltak.  Nevük  a  Dru-vid  (A  Tölgyfa  Ismerője)  vagy 
Daru-vid  (Tisztánlátó  vagy  Nagyon  Bölcs)  szavakból 
eredeztethető.  Nem felel  meg teljesen a valóságnak,  ha a pap 
elnevezéssel  illetjük  őket,  ugyanis  nem prédikáltak,  ügyfeleik 
keresték fel őket ügyes- bajos dolgaikkal.

Öröklődő kasztjukba az tartozhatott,  akinek már a  nagyapja is  druida volt,  de iskoláikban a 
nemesek gyerekeit  is  tanították.  Ismerték a  szent  történeteket,  mint  a  filik  és  a  bárdok,  de 
feladataik közé tartozott a mágia, a rítusok és a természetvallás gyakorlása, a törvényhozás és a 
fiatalok tanítása, nevelése is. Az ifjúság nevelését a filikkel és a harcosokkal együtt végezték, 
ugyanis a királynál mindig vendégeskedett egy háromszor 50 fős gyerekcsapat, akiket mindenki 
egyformán taníthatott. A druidák jeleskedtek a költészetben, a történelemben és a gyógyításban 
is. Ismerték és használták a gyógynövények erejét, vezették az áldozati szertartásokat, jósoltak a 
csillagokból, a madarak röptéből, az álmokból, a számokból és az égi jelekből. Peres ügyekben 
ítéletet  mondtak,  nem fizettek adót,  és nem kellett  katonáskodniuk.  Ha harcra került  a sor, 
varázslataikkal segítettek. Nők is lehettek tagjaik sorában. Leghíresebbek a Sena szigeti kilenc 
szent szűz volt.
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A  kelták  társadalmában  a  nők  lényegesen  több  szabadságot  élvezhettek,  mint  más  népek 
asszonyai. Javakat birtokolhattak, harcolhattak és el is válhattak férjüktől.  Sok történet említ 
nagy tudású varázslónőket, mágusokat és boszorkányokat, akik méltó ellenfeleknek számítanak 
a férfiakkal szemben. A walesi Cerridwen, csakúgy mint az ír Morrighan, nagy hatalommal bíró 
asszonyokként jelennek meg a történetekben.
A  druidák  tanításaikat,  erkölcsi  igazságaikat  hármas  tagolódású  versekbe  szedték,  amiket 
triádákként  ismerünk.  "Tiszteld  az  isteneket,  ne  tégy  rosszat,  és  légy 
bátor!" Egyik legfontosabb tételük az, hogy a lélek nem pusztul el a halál 
után, hanem egyik testből a másikba költözik. Ez a hit adott bátorságot a 
harcosoknak,  akik  bíztak  benne,  hogy  haláluk  után  megtérhetnek  a 
Boldogok Országába.
A  druidák  olyan  nagy  tekintélynek  örvendtek,  hogy  a  király  előtt 
szólalhattak  fel  a  gyűléseken.  Nem  írtak,  bár  tanult  emberek  révén 
természetesen ismerték az írást. Halálbüntetést róttak arra druidára, aki 
leírta a titkos tanításokat. Rítusaikat szent (tölgy) ligetekben tartották, és 
itt  is  laktak.  Szentélyeik  faácsolatú  épületek  voltak.  Ezek  a  helyek  a 
nemed, nemeton vagy drunemeton nevet viselték.
A legmagasabb rangú druidák 20 évig tanultak, és 9 fokozatot sajátíthattak el. Szövetségük élén 
a fődruida állt. Évente egyszer az összes druida összegyűlt a fő nemetonban, ahol kicserélték 
tapasztalataikat  és  tanították  egymást.  A mítoszok  szerint  a  magas  rangú varázslók  hatalma 
kiterjedt a vizek irányítására, az alakváltásra és a levitációra is.
A druidák számára a víz központi szerepet játszott a szertartásokban, szentélyeik is mindig víz 
közelében álltak. Az ilyen helyeken talált tárgyak között üstök, ékszerek, (állati, néha emberi) 
csontok, fegyverek, átlyukasztott koponyák és szertartási hangszerek (kürtök) is szép számmal 
akadtak.  
A druidák az indiai rendszerhez hasonlóan öt őselemmel dolgoztak. Szerintük a levegő, a víz, 
tűz és a fém (föld) mellett a természet vagy fa (tér, éter, ákása) az ötödik elem, az amely egyesíti 
magában  a  többi  elemet.  Csak  a  páratlan  számokat  tisztelték,  mert  azok  rendelkeznek 
"középponttal", és ezáltal megfelelően kiegyensúlyozottak. Szent számaik között fontos helyet 
foglalt el a hármas, az ötös és a kilences is.
A keltákat sok támadás érte. A vikingek, szászok és a normannok mellett a rómaiak is egyre 
kijjebb  szorították  őket  Írország  felé.  Vallásuk  a  kereszténység  terjedésével  szorult  háttérbe 
igazán. A varázslók a római hódítás elől -miután az isz. 1. században Tibérius, majd Claudius 
császár kitiltotta őket Galliából, és Augustus császár eltörölte az emberáldozatokat- Írországban, 
Skóciában és a Brit szigeteken kerestek menedéket, és az ellenállási mozgalom vezetőivé váltak. 
Még a 6. században is működtek szervezeteik.

Írországban,  Szent  Columcille  és  Szent  Patrik 
segítségével  létrejött  a  pogányság  és  a  kereszténység 
keveréke,  a  Culdee-i  kereszténység.  Az ősi  hit  szépen 
megfért  az  új  tanításokkal.  Az  Iona  szigetén  található 
központ egészen addig virágzott, míg az angol hódítók el 
nem foglalták és meg nem semmisítették.  Az új  vallás 
terjedése  folytán  egyesek  felvették  az  új  hitet,  mások 
titokban dolgoztak tovább. Sok druida szentély helyén 
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-amik  nagyon  erős  energiaközpontokon  voltak-templomokat  építettek.  A  kelták  lakta 
vidékeken  az  oszlopfők  és  az  alul-felül  lyukas  szoborfejek,  vagyis  a  fejkultusz  (Napkultusz) 
kellékei és a druidák által használt erőközpontok építményei, a kőkörök (például Dél-Angliában 
a  Stonehenge,  vagy  a  Skót  hebridákon  található  Callanish)  és  a  sírdombok  (Írországban  a 
Newgrange) a mai napig megcsodálhatók.

A druidizmus a XVIII.  században éledt újjá,  különféle  titkos  rendek közreműködésével.  Sok 
eleme  eltér  a  régi  kelták  gyakorlatától,  hemzseg  a  pontatlanságoktól,  hamisítványoktól,  de 
kétségkívül  nagyon  fontos  szerepet  játszott  abban,  hogy  az  emberek  érdeklődését  a  valódi, 
történelmi druidizmus felé fordítsa.
A romantikus druidizmusban fontos szerepet játszott a Bardass, egy két kötetből álló mű, mely a 
XVI. századi londoni mesterember, Edward Williams nevéhez fűződik. Walesies hangzású írói 
álneve Iolo Morganwyg volt, és eszmefuttatásaihoz is a walesi kelták feltételezett hitét vette 
alapul. A könyv jogi és filozófiai írások mellett foglalkozik az univerzum felépítésével is.
A  leírás  szerint  az  univerzum  három  koncentrikus  köréből  a  középső  Abred,  minden  élet 
forrása. Gwynfyd, más néven a Birodalom a fizikai világ, a kövek, növények, állatok és emberek 
lakhelye. A harmadik, legkülső kör, Ceugant az Istenek birodalma, csak megvilágosodással, vagy 
különféle  mágikus technikákkal  érhető el  a  Birodalom lakói  számára.  A Bardass  hármassága 
helytálló, a kelták elképzeléseit tükrözi, ám a többi adat kérdéses.
Másik  romantikus  feltételezés  az  Alkotás  Szava,  mely 
minden  mágikus  idézőszöveg  alapját  képezi.  Az 
elképzelés  a  világot  alvó  sárkányként  írja  le,  aki  az 
elmondott  Alkotás  Szavának  hatására  megálmodja  a 
mágus által  kért dolgokat.  Ezt alkalmazza az Excalibur 
című  filmben  Merlin,  többek  között  akkor,  mikor 
teljesíti  Uther  Pendragon  kívánságát.  Ez  az  állítólag 
elveszett  Pheryllt  könyvben  található  leírás  az 
univerzumot  álmodó  lényről,  megfelel  a  hindu 
elképzelésnek is, ami egy közös eredetre vezethető vissza.
Szintén rokon elképzelés,  az ötödik elem, a hindu felosztás  szerint  akasha,  a kelta  szerint a 
természet (vagy Fa). Ez a Sárkány, ami mindent átsző, és minden megtalálható benne ami volt, 
van  és  lesz.  Megfelelő  mágikus  gyakorlattal  hozzáférhetővé  válik  és  a  varázsló  számára 
információkkal, és parancsainak, gondolatainak, érzelmeinek továbbítására közvetítő közegként 
is szolgál.
A XVII. századi druidák úgy hitték, a kelta év tizenhárom holdhónapból áll, és minden hónap 
egy vers, az Amairgin Dalának egy -egy sorához és az Ogham ábécé jeleihez, valamint azok 
fáihoz kapcsolódik. Ez az elképzelés valószínűleg nem teljesen helytálló. A druidák alkalmazták 
ugyan a holdéven és a napéven alapuló időszámítást is de az Ogham tizenháromnál több jelből 
áll.  Ez az  utalás  Robert  Graves  Fehér istennő című művében valóban előfordul,  de  korábbi 
adatok nem bizonyították. Ebben a műben a szerző nem Samhain napjával,  hanem Yule-lal, 
télközéppel kezdi az évet, ami szintén nem felel meg a valóságnak.
Egy másik érdekes feltételezés a Teremtéshez kapcsolódik. Az OIU állítólag Isten szent Neve, 
amit akkor ejtett ki, mikor megteremtette az univerzumot. Öntudatra ébredve egyedül érezte 
magát, félt és így megalkotta a világokat. Ez a gondolatsor sem áll biztosan a lábán. A druidák 
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egyébként ilyen formában nem írtak, az ogham pedig rovásírás.

Másik nagy kérdés a többistenhit és a monoteizmus problematikája. Egyes romantikus állítások 
szerint a druidák egy Teremtő férfi istenben hittek, mások szerint elfogadták egy isten és egy 
istennő  egyenrangúságát.  A  romantikus  druidák  közül  sokukat  természetesen  a  keresztény 
felfogás  befolyásolhatta,  mikor  azt  képzelték,  a  druidák  cölibátusban  éltek  és  egy  istent 
tiszteltek.  Ezzel  szemben  a  kelta  varázslók  házasodhattak  és  a  legendák  szerint  hatalmas 
istenpantheonnal  rendelkeztek.  A druidák nagy tudással bírtak,  feltehetőleg tisztában kellett 
lenniük azzal is, hogy a különböző istenek egyazon Erőnek a megnyilvánulásai. Feltételeznünk 
kell,  hogy  a  hermetikus  tanokat,  Atlantisz  örökségét  ébrentartva,  még  az  idők  folyamán 
lemorzsolódott  ismeretek,  igazságok  mellett  is  továbbvittek  valamit  abból,  amivel  egykor 
megbízták őseiket.
A  modern  druidizmus  tudományosabban,  történelmileg  hitelesebben,  másrészt  nyitottabb 
ezoterikus szemlélettel és druida szellemi vezetők segítségével közelíti meg a témát. Egy a kelta 
mitológia és hit újjáéledésének idején, 1717-ben Angliában alapított rend, az OBOD (Order of 
Bards, Oviates and Druids), még ma is él, de ma már a XX. század szellemében végzi munkáját. 
Levelezős tanfolyamaik mindenki számára nyitottak, aki támogatja szellemiségüket, egyet ért a 
természet és a Föld védelmével.

Egy amerikai  szervezet  az  Ar  nDraiocht  Fein,  alapítója  és  vezetője  Isaac  Bonewitz.  A rend 
tagjainak száma rohamosan nő, ma már az ADF az egyik legtöbb tagot számláló szervezet.
Az Imbas csoport a kelta vallás felelevenítésével, a mitológiai szövegek és népi hagyományok 
tanulmányozásával foglakozik.
Az újpogány mozgalmak egyik szervezete a  The Henge of Keltria.  A kelta  istenpantheon,  a 
hármasság  és  a  természet  szellemeivel  való  kapcsolatteremtés  tartozik  tagjainak  érdeklődési 
körébe. Az érdeklődők számára egy negyedévenként megjelenő folyóiratot és levelezős oktatást 
is biztosítanak. 

– Nayah -
–
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Versek 

Beltane után

Ősibb a kert mint 
az enyészet 
karcsú ujjai közt jajongó 
lombszagú avar 
csak sejtené 
míg öntudatlan rejti 
éhe gyalázatos sebét 
a hajlongó törzsű 
sajgó fák alatt
az eső áztatta rothadás
aranyba könnyezi 
a múló időt
már nem kerget 
céltalan feloldozást 
a szánalom 
újra mézízű árnyakat 
sír a döbbenet
hogy a szilaj szerető visszatért
köszönteni régi himnusszal 
készül a lüktető sereg

1998. május 05.
-Nayah- 

Szavakra várva

Irgalmas szép szavak
vontatják az éjszaka hintaját
a sűrű erdőt átszelő 
zordon ösvények hajlatain
hol lesben áll a beste vérivó
hajdankorok illatától övezve
rendezi formába részegen 
olcsó diadalát

1998. március 31.
-Nayah-

A Megváltó madarai

Vágyott az ölelés
és vágyott a halál
az emberek fele
a végére vár
mert élete csupán
kezdet és „van”-ás
ha választanom lehet
ha választanom kell
nem hívom a Megváltót
a Messiás ígérete
túl sok lelket zárt
hangtalan börtönba
szegény megvádolt
fekete madár
sötét
rab
lélekmadár
hol hozod
a feltámadást?

1997. május 30.
-Osara- 

Jelzőtűz

A méla undor madarai
belepték a vállad
óriás
tengerek kincsét kalózoknak adtad
hogy ragadják el
bánatod
szentséggel ölel magába
csigahús magva
holtodiglan egyedül
mert fáj

1998. március 30
.-Osara-
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Az áldozat

Áldozatra szánt lélek sikolya
visszhangzik az őserdő felett
erek lassuló lüktetése tükröződik
szemed kihúnyó tüzében
míg alászáll elfolyó életed
a piramisok szent, sötét csendjébe.

1998. március 30. 
-Mograhim-

Fiú

Szelid tőrökkel ölelsz
hallgatag isten
engedd magad aláhullani
hogy fázós kígyótestem
beléd lehellje
a dobbanást 

1998. március 30.
-Osara- 

Atlantiszi n pek r k sei - 4. r szé ö ö ö é

A maj k vil gfelfog saá á á

Atlantisz  pusztulásával  nem  veszett  el  az  ősi  tudás.  Az  ősi  bölcsességeket  tartalmazó 
tekercssorozatot több példányban lemásolták és azok négy irányba áramoltak szét.  Az egyik 
hajó nyugatra indult, a mai Amerika partjai felé. Azóta nem hallottunk ezekről a tekercsekről. 
Hol vannak valójában? Mit tartalmaznak? Sok titkot hordoz magában ez a kérdéskör. Kik voltak 
és milyen mágikus szertartásokat végeztek, mivel foglalkoztak (...) az inkák, a maják, az aztékok, 
toltékok, olmékok...

A legtöbb írásos,  szájhagyomány alapján összegyűjtött  emlék a  majákról  maradt  ránk.  Ezért 
vizsgálódásunkat a majákkal, a maják világfelfogásával kezdjük.

A maja  papok az  eget  gondosan, 
hosszú  évekig  tanulmányozták, 
ami lehetővé tette hogy pontosan 
megismerjék  a  Nap,  a  Hold  és  a 
Vénusz  helyzetváltozásait. 
Megkülönböztettek  álló  és 
„helyzetüket  változtató”  égi 
vándorokat.  Feltételezték,  hogy 

azok a csillagok, amiknek saját útjuk van, hasonló planéták mint a Föld, ezáltal saját „egük”, 
illetve „égi rétegük” van.
Megfigyelték  és  leírták,  hogy  az  egyes  égi  planéták  milyen  csillagképcsoportokon  keresztül 
haladnak át. A Nap útvonalát 13 egyenlő (kb. 20 napos) részre osztották. A 13 húsznapos hónap 
volt a napév. Az év a tavaszi napéjegyenlőséggel kezdődött.
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A világmindenséget  egymás  felett  és  alatt  elhelyezkedő  világok  formájában 
képzelték el. A Föld felett (jok kabot) 13 ég (égi réteg), a Föld alatt 9 pokol 
(Föld alatti világ) helyezkedett el. Mindegyik rétegben egy-egy Isten lakott. A 
Föld közepén emelkedett  a „Kezdet fája”,  aminek színe zöld volt.  A Kezdet 
fájának árnyékában helyezkedett el a maja paradicsom, ahova az igazak lelkei 
kerültek. Ott pihenték ki a nehéz földi munka és a hőség okozta fáradalmakat 
az  ételbőség,  a  nyugalom,  a  vidámság  segítségével.

A fa négy oldalán - a világtájaknak megfelelően - négy „világfa” nőtt, ami az 
eget tartotta.

Kezdet fája a paradicsomzöld
Kelet a hajnalvörös
Észak a hófehér
Nyugat az éjszakafekete
Dél a Napsárga

A világ mind a négy irányában áll egy-egy megfelelő színű gyapotfa, az IMIX, ami a bőséget 
biztosítja. Ez építkezési stílusukon is megfigyelhető. Kunyhóikat a legtöbb esetben kör alakúra 
építették, ezzel a világegységet fejezték ki. A kör kerületén egyenlő távolságra négy oszlopot 
állítottak  (  a  négy  iránynak  megfelelően),  a  lakóház  közepén  pedig  egy,  a  világtengelyt 
szimbolizáló oszlopot, vagyis a Kezdet Fáját helyezték el.

A  régi  maják  felfogása  szerint  a  Föld  négyzet,  illetve  háromszög alakú.  

Folytatása következik.

– Arsoloss -
–

Kelta Szimbolika

A Kelta -Wicca Hagyományőrzők Egyházának jelképe a kozmikusságot 
jelképező körbe írt felfelé (szellemi sík felé) irányuló háromszög, benne 
az ősi háromkarú spirálszimbólummal, a triskelével. A spirál a druidák 
leggyakoribb szimbólumai közé tartozik. A kifelé csavarodó a születést, 
a kiáradást, a fejlődést, míg a befelé haladó a halált, a beszűkülést és a 
megérkezést szimbolizálja. A neolitikum kőemlékeinek elmaradhatatlan 
motívuma, már a kelták előtti időben is jelen volt. Neve a latin spiro, 
lélegzet szóból származik.  Sok helyütt beavatási jelkép volt,  kanyaru-
latai  megfeleltek a beavatás  fokozatainak.  A szertartásos  spiráltánc és 

labirintus-járás mind a helyes útra térést, a magasabb szintre jutást voltak hivatottak elősegíteni. 
A  pogány  hagyományban  a  természet  megújítása  és  a  körforgás  elősegítése  végett  járták  a 
spiráltáncot  a nagyobb ünnepeken,  főként tavasszal,  Ostara és Beltane napja körül.  A kettős 
spirál kifejezi a természet meghalását és újjászületését, a világ dualitását.
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Termékenység-  szimbólumként  az  anyaméh  és  a  hold,  férfi  jelképként  a  kozmikus  kígyó 
megjelenítője.  

Az ábrán látható háromkarú spirál a triskele. Ez a szimbólum egy közös középpontból kiinduló, 
az  óramutató  járásával  ellentétes  irányba  forgó  három  spirálból  áll.  A  kelta  kozmonológia 
hármasságát, a földet, az eget és a tengert (vizet) jelképezi. A triskelét mozgató erő a tűz, vagyis 
a(z) (isteni) szikra. Középpontja maga az őstermészet (tér). A kör talán az ember legelsőként 
használt szimbóluma. A végtelen és a tökéletesség jelképe. A vándorló népek sátrainak és az ősi 
városoknak egyaránt kör volt az alaprajza. Az atlantiszi város jele a négy részre osztott kör, az ég 
és a föld harmóniájának kifejezője. Az ebben található vonalak a négy égtáj, az év négy évszaka 
a négy őselem, közepe az isteni erő, a tökéletesség és az ötödik elem szimbóluma. A nappálya 
(kör) négy nagy állomását is jelöli a napkerék, más néven Wotan -kereszt. Az ábrán látható 
négy kis négyzet (a fizikai sík jele) szimbolizálja az irányokat és az alapelemeket. A klasszikus 
európai tradíció szerint az északi irány a föld, a déli irány a tűz, a nyugati irány a víz és a keleti 
irány a levegő. Írország felosztása szerint a nyugat a víz (Munster tartomány), az észak a levegő 
(Connaught),  kelet  a  tűz  (Ulster)  és  dél  a  föld (Lenster).  A négyzetekben található gömbök 
magát a Földet, vagyis mind a négy elem "földies" megnyilvánulásait jelképezik. 

- Nayah -
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