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Elérkezett  Lammas ideje.  A régiek szerint  ez a  szertartásos  versengés,  a 
játékok és természetesen az aratás időszaka.
Az  augusztus  1-én  tartandó  Lughnasadh  ünnepe  jó  alkalom arra,  hogy 
összemérjük erőnket nem csak fizikai, hanem energetikai értelemben is.  
Sok  új  ember  érkezett  mostanában,  aminek nagyon örülünk.  Reméljük, 
mihamarabb  csatlakozni  tudnak  az  egyes  covenekhez  és  velünk  együtt 
végezhetik a szertartásokat.
Kívánjuk, hogy fejlődésük a sok próba ellenére, vagy pontosan e miatt, töretlen maradjon. 

- Nayah és Osara -
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Energetikai tr ningé

 
A különböző energiarendszerek ideális esetben (erős, zavaró hatásoktól mentes környezetben) 
automatikus, önszabályozó mechanizmusuk folytán stabilak és harmónikusak, nem igényelnek 
tudatos karbantartást. Így van ez az emberi energiarendszerrel is.
Az  energiarendszert  a  szokásosnál  jóval  nagyobb behatások érhetik,  ilyenkor a  rendszernek 
sokkal több időbe telik stabilizálnia magát. Különösen érvényes ez azokra az emberekre akik 
nem tudatosan tartják karban energiarendszerüket és szinte kizárólag csak saját bioenergiájukat 
használják.  
A  bioenergia  maximális  mennyisége  személyreszabottan  szinte  állandó  (természetesen 
gyakorlással  növelhető,  de csak egy bizonyos határig),  ezáltal  fokozott  szellemi,  vagy fizikai 
igénybevétel esetén gyorsabban fogyhat, mint ahogy természetes úton pótlódik. Ilyenkor csak 
hosszabb pihenéssel pótolható. Célszerűbb tehát energiarendszerünket tudatosan karbantartani 
és a bioenergián kívül más energiákat (pl.: kozmikus energia, természeti energia) is használni. 
A fizikai testet körülvevő energiaburok az aura, mely lepton gázokból tevődik össze. Pulzáló 
mozgást végez, és követi a fizikai test vonalát. Hét, számunkra még érzékelhető rétegből tevődik 
össze, amelyek a következők: fizikai test, étertest, asztráltest, mentáltest, felső asztráltest, felső 
étertest, felső mentáltest, kozmikus test. Ez a burok természetesen végtelen, része az Egységnek, 
Istennek, bárhogy is nevezzük az egyes tradíciók szerint.
 

Az egyes testek között az energiaáramlást a csakrák oldják meg. 
A  csakra  szanszkrit  szó,  jelentése  kerék.  Ezek  a  tölcsérek  a 
testben futó energiavezetékek csomópontjainál  találhatóak.  Az 
energiákat  közvetítő,  forgó  "kerekek"  nagysága,  forgásának 
iránya képet ad az élőlények állapotáról, szintjéről.

Hét  fő  csakra van (a  legfelső a korona,  harmadik szem, torok,  szív,  napfonat,  szakrális  és a 
legalsó a gyökér), melyek mindegyike különböző minőségű energiát közvetít. Feladatuk, hogy 
harmonizálják a különböző testeket,  szállítsák közöttük az energiákat és segítsék a spirituális 
fejlődést. Ezek azok, amelyeknél a legtöbb energiavezeték fut össze.
A nagy csakrákon kívül  számos  kisebb csakra található,  legfontosabbak a  tenyércsakrák.  Az 
akupunktúrás  és  az  akupresszúrás  pontok  is  apró  csakrák.  Ezek  stimulálásával  segítik  az 
energiarendszer stabilizálását.
Az emberi energiarendszer gyakorlati szempontból két fő részre osztható. Az első a fizikai test 
energiarendszere, melyben az energia csatornákon, meridiánokon keresztül áramlik. A másikat 
a fizikai test utáni, bár azzal szorosan összefonódó rétegek alkotják. Az energiarendszer akkor 
működik  jól,  ha  a  két  rendszer  egymással  harmonizál,  megfelelő  feltöltöttségű  és  mentes  a 
negatív lerakódásoktól.
Az  energiarendszert  célszerű  tudatosan  karbantartani,  elsősorban  erre  szolgálnak  a  tréning 
gyakorlatai, valamint a rendszer fejlesztésére, befogadóképességének növelésére. A gyakorlatok 
mind a kezdők, mind a gyakorlottabb adeptusok számára hasznosak.
Mindegyik gyakorlat alkalmazása fel  is tölti  az energiarendszert.  Előfordulhat, hogy valaki a 
gyakorlás végén úgy érzi, hogy túltöltődött (energiafeleslege van). Ebben az esetben a felesleges 
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energiát vezesse le a földbe, vagy adja át valakinek, vagy valaminek (például egy növénynek). 
Addig szabad csak gyakorolni, ameddig nem okoz kellemetlen érzést, túlzott fáradtságot, stb...

I. rész: az energia érzékelése

Az energia  érzékelésének megtanulásához fontos  a  megfelelő  tudatállapot  (alfa  szint) 
elérése. Ehhez elengedhetetlen a relaxáció (ellazulás) elsajátítása. Ennek technikáját nem 
írom  le  részletesen,  mivel  úgy  gondolom  olvasóink  nagy  része  tisztában  van  vele, 
valamint  számtalan  könyvben  található  használható  gyakorlati  útmutatás  ezzel 
kapcsolatban.  

1. gyakorlat: a belső energiarendszer érzékelése
Miután sikerült testileg és szellemileg ellazulnunk, és elértük a megfelelő tudatállapotot, 
próbáljuk meg érezni a bennünk lévő energiát. Figyeljük meg az energia ki-be áramlását 
miközben lélegzünk,  a Buddhisták által  Harának(alhas)  nevezett  testtájról  fel  a fejbe, 
majd onnét vissza.
Ha már biztosan érzékeljük az energiát, próbáljuk meg a jobb kézbe koncentrálni. Ha 
elsőre  nem sikerülne  egy  egyszerű  technika  lehet  segítségünkre.  A  karokat  ellazítva 
tenyerünket  fordítsuk  a  föld  felé,  majd  gyorsan  csukjuk  be  és  nyissuk  ki  kezünket 
egymás  után  többször,  amíg  el  nem zsibbad,  és  el  nem kezdjük  érezni  benne  a  vér 
áramlását. A régi kínaiak szerint ahol a vér, ott a chi (energia). 
Első lépésként  közelítsük egymáshoz két  tenyerünket  és  érzékeljük a  belőlünk áradó 
energia áramlását. Ennek jelei az enyhe bizsergés és általában valamilyen melegség érzet. 
Növeljük  az  energia  mennyiségét,  kezeinket  távolítsuk  egymástól  a  növekvő  energia 
kisugárzásának megfelelően. Sűrítsük gömbbé, majd fizikailag dobjuk fel,  és engedjük 
visszaesni. Figyeljünk a különbségekre. Milyen volt az energia gömb formában, milyen 
súlya volt, mi változott, miután feldobtuk, milyen lett, mikor visszaesett? Ezzel vége az 
első gyakorlatnak.

2. gyakorlat: a külső energiarendszer érzékelése
Megfelelő ráhangolódás után tartsuk kezünket tenyérrel kifelé 
magunk  elé  és  próbáljuk  meg  érzékelni  a  körülöttünk  levő 
energiát,  majd  vizualizáljuk  is.  Figyeljük  meg,  milyen. 
Hasonlítsuk  össze  a  belső  energiával,  ami  erőteljesebb, 
"fizikaibb"  az  aurában  lévőnél.  Lassan  kezdjük  el  mozgatni 
kezünket és figyeljünk az energia változásaira és arra,  miként 
áramlik a kezünk körül.
Ennek  a  gyakorlatnak  egy  magasabb  fokozata,  úgy  érzékelni, 
hogy  a  külső  energiamezővel  nincs  fizikai  kontaktus.  

3. gyakorlat: más energiarendszerek érzékelése
Az előző gyakorlatok alapján próbáljunk meg érzékelni  más energiarendszereket  (pl.: 
növények,  állatok,  egy  ismerősünk,  stb.)  először  közvetlenül,  majd  ha  az  előző 
gyakorlatnál sikerült, akkor fizikai kontaktus nélkül is.
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Nézzük meg, az adott fizikai testtől milyen távolságig nyúlik az aura számunkra még 
érzékelhető rétege. Haladjunk egyre közelebb a test felé, figyeljük a változásokat. Milyen 
változásokat  idéz  elő  ez  a  másik  energia  a  saját  auránkban?  
Ezzel  az  érzékelési  gyakorlatok  végére  értünk.  A  következő  részben  az  energia 
mozgatásával,  irányításával,  az  energiarendszer  tisztításával  és  a  védelemmel  fogunk 
foglalkozni. Addig is mindenkinek jó gyakorlást kívánunk.

- Ankh-Admon, Nayah - 

L pj kereszt l az Arany Hajnaloné ü
(A thelema és az indusztriális zene összefonódása)

Aleister  Crowley  (1872-1947)  szerepe  mindmáig  vitathatatlanul  jelentős  a  huszadik  századi 
mágia  és  okkultizmus  terén.  Sokakat  megszégyenítő  életműve,  kalandor-sorsa,  mágiájának 
eklektikája,  és  az  általa  képviselt  neo-individualista  ideológia  sokakat  ihletett  követősorba, 
tanítványi  vagy  hódolói  igába.  A  cím  egy  sornyi  idézet  a  leghíresebb  olyan  ipari-zenei 
formációtól  (yelworC),  amelynek  tagjai  Master  Therion  eszméit  nemcsak  tanulmányozták, 
hanem zenei formába is öntötték.

Létezik hát - ezek szerint - crowleyánus/thelemita ipari zene is. 
Az ipari zene fogalmát kimerítendő, elégedjünk meg egyenlőre

-  a  konkrét/szalagmanipulációs/  kísérleti  zene  (Boulez, 
Stockhausen, Varese, Reich) 
– -  avantgarde/kísérleti/korai  ipari  zene  (Throbbing  Gristle, 

Cabaret  Voltaire,  SPK,  Psychic  TV,  Aout  42,  Neon 
Judgment)

– -  EBM  -  elektronikus  testzene  (Front  242,  Front  Line 
Assembly, Noise Unit, Nitzer Ebb)

– - ipari zajzene (Skinny Puppy, New Mind, Download),
– -  legújabb  generációs,  avagy  poszt-indusztriális  zene 

(Leaether Strip, Mentallo and the Fixer, In Strict Confidence, Controlled Fusion) láncolattal 
(többé-kevésbé kronológiai sorrendben).

– Minden  esetben  gépek  segítségével,  torzított,  kísérletező  hangzású,  ideológiákkal  töltött 
zenékről van szó. Ezek egy alfaja a dark-industrial stílus, amely "sötétsége" nem csak "sötét" 
hangzásáról, hanem a benne rejlő misztikával, ezoterikával átitatott szövegekről, eszmékről 
ismerszik meg. (Amon Hen, CAI 777, Die Form, Second Disease)

– A yelworC német project 5 éves működése alatt síri propagandacsöndbe burkolózva adta ki 
demóit, majd '92-ben a "Brainstorming" albumot, a "Blood In Face" kislemezt, majd pedig a 
két tag, Peter Devin (programozás) és Dominik Van Reich (ének) eszmebeli és személyes 
különbözésének okaként a project szétvált, így született meg a retrospektív "Collective".

–
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– De mi köze van a zenének Crowleyhoz? A csoport neve magát adja, de milyen ideológia 
rejlik a szövegeikben? A két mellékelt dalszöveg megfelelô magyarázatot adhat a kérdésre. A 
motívumok  léteznek,  kifejtésükhöz  pedig  természetesen 
imagináció  szükséges.  A  zenében  pedig  rengeteg  azonnal 
felszabaduló  energia  is  rejlik,  amely  legyen  akár  Mars-
energia,  akár  a  crowleyánus  sötét  fél  energiája,  azonnal 
érezhető. Ennek segítségével átélhetjük a yelworC által leírt 
lelki és világbeli processzusokat, az individuum önerejének 
felszabadítása  során  felsejlő  veszélyeket,  a  felszabadított 
erejű  individuum  társadalmát,  amely  a  mai  létező 
társadalom,  hisz  csak  nézzünk  körül,  hányan  papolnak 
nekünk arról, hogy "azt csinálom, amit akarok", "azt teszem, 
amit jólesik", így megteremtvén az önhatalmúlag rendelkező, 
magukat "felsőbbrendűnek" hívő emberek omlatag intézményét.

– A yelworC bosszúért kiált és csatát hirdet - a mában a jövőért.
–

–

VÉRZÔ ARC (blood in face) 

égj, krisztus, múlt, sírj, pusztíts, 
lény, árny, esély, mindörökké, vérző arc... 
túlnan védd a szélét, túlnan védd a szélét 

(szárnyaló sólyom, a csalárdság óceánjait szelve, 
végig azok mentén, a bűn eleme) 

a második szél, vaskor - túlnan védd 
a második szél, vaskor - túlnan védd a szélét 

(ébredj őrületedből, az emberiség halálának vágya, 
lépj keresztül az arany hajnalon,
a félhomály mentén bosszúm mellett nincs álca 
mely mögött félelmem rikolthatnám)
vedd hát el, zuhanj el isten őszében 

a kínzás virágai 
ideg, krisztus, múlt, áldozat, esély, pusztíts 
túlnan védd az ízlelést 

várva agressziódra, 
remélj, rettegj, rikolts - vérző arc, vérző arc... 
vedd hát el, igyál véremből, zuhanj el isten őszében 

–
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démon, ízlelj, remélj, rettegj, kórság, 
égj a reményért, égj krisztusért, agresszióra várva, 
ideg, krisztus, múlt, fájdalom, áldozat, esély, pusztíts 
túlnan védd az ízlelést 

ébredj őrületedből, 
füleld a rémület szavait 
vedd hát el, vedd hát el, engedd szabadjára a félelem álcáját

LÉLEKVADÁSZ (soulhunter) 

elárasztott szoba utcák, ragyog a holdfény 
remény az akarat jármában 
férgek a bőr alatt, démonverte gépezet, 
félelem az akarat jármában 
lógva a fájdalom keresztjén 
megdöbbenve, szennyezett agy 
árnyak táncolnak szemeim körül 
arcom elenged majd kínzás sikolt 
lélekvadász, lélekvadász, életem birtoklója 
lélekvadász, lélekvadász, életem szerelme 
lélekvadász, lélekvadász, életem megbocsátása 
sajnálatom fejem körött repked 
álmaim elvettettek - lelkem felrobbant 
agyam összeomlott - testem szétszaggattatott 
és füleim, melyek a halál dallamát figyelik... 

bekerített szavak a mennyország kapujában 
remény az akarat jármában 
sebzett arc, megtört szív 
félelem az akarat jármában 
testvériség, visszataszító kezek 
ómenpokol és lélekrablás 
a puszta pusztítása, lángoló krisztus lélektől lélekig

– Ananael-
–

rnyak 1998. augusztus  I. vfolyam 8. sz mÁ – é á



Adam Kadmon

Az ember alakú ős-kozmosz vagy kozmikus ős-ember motívuma nagyon sok teremtésmítoszban 
megtalálható,  az  eddigiekben  említett  motívumok  (Világfa,  őstojás)  közül  talán  ez  a 
leggyakoribb.  
A kozmogonikus mítoszok elmesélik, hogy a makrokozmikus ember mely részeiből jöttek létre 
az egyes kozmikus dolgok, a bolygók, geológiai formák, az élővilág és a természeti jelenségek. 
Ezekben a mítoszokban közös az is,  hogy elmondják, hogyan ment végbe a világ teremtése, 
hogyan áldozták fel az istenek a primordiális embert, miként darabolták fel a testét, és szórták 
szét testrészeit a világmindenségben.
A teremtés tehát egy gigantikus ember megszületésével kezdődött. Ez a makrokozmikus ember, 
az ezoterikus elnevezéssel illetve Adam Kadmon betöltötte az egész univerzumot, rajta kívül 
semmi sem létezett. Minden ebből az ősi létezőből ered: a csillagok, a tengerek és hegyek, a 

növények és állatok, valamint az emberiség is.  A földi ember nem 
más,  mint  ennek  az  univerzumban  szétszóródott  makrokozmikus 
embernek  a  mikrokozmikus  hasonmása.  Ezt  az  üzenetet  hordozza 
magában Hermész Triszmegisztosz tanítása is, a Tabula Smaragdina, 
vagyis a Smaragdtábla,  mely a hermetikusok körében az analógiák 
tana néven ismert szöveget tartalmazza: "Ami fent van, megegyező 
azzal, ami lent van, és ami lent van, megegyezik azzal, ami fent van, 
így jön létre az egység csodája." 
A  legtöbb  kozmikus  ős-embert  hermafroditának  ábrázolják  a 
mítoszok és a metafizikai tanítások. Így például kétneműnek írják le 
a  kabbalista  szövegek  a  kozmikus  Ádámot,  Adam  Kadmont,  az 
archetipikus embert. Adam Kadmon metaforikusan "Isten testét" is 
jelenti.  Az  androgün,  azaz  a  kétnemű  ember  az  alkimista 

szimbolikában  a  bölcsek  kövének  jelképe,  mely  a  két  egymást  kereső  ellenpólus  eredeti 
egységét, az élet lényegét és a tulajdonképpeni teremtést jelenti.
Az alsó és felső világ megfeleltetéseit legjobban az az ábra szemléltetheti, mely megmutatja, 
hogy az ember testrészei mely állatövi jegyekkel állnak kapcsolatban. Ahogyan a makrokozmosz 
rendelkezik a tizenkét jeggyel, ugyanúgy az ember is: a fejétől, mely a Kosnak van rendelve, 
egészen a lábáig, mely a Halaknak felel meg.
A germán mitológia szerint  a világ egy Ymir nevű óriás testéből készült.  Ő "az első lélegző 
lény", aki a sötét, jeges, északi birodalom és a lángoló, tüzes, déli birodalom határán született a 
tűz és a jég egyesüléséből. Az istenek feldarabolták Ymirt, és testrészeiből megalkották a világot. 
Az Edda így írja le a történetet:

Formálták a földet:
Ymir húsából
hegyeket csontjából;
Dérhideg óriás
koponyája komor ég lett,
vérverítéke a tenger."
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Az azték világteremtő egy Tloque Nahauque nevű isten, aki egymaga férfi és nő.
Az egyiptomi kozmogóniákból elsőként Osiris története juthat eszünkbe, akit gonosz testvére 
feldarabolt,  és  testrészeit  szétszórta a Föld különböző pontjain.  A memphisi  kozmogóniában 
azonban egy másik mítosz élt Ptah isten teremtéséről. "Történt, hogy a szív és a nyelvhatalmat 
nyert az összes tag fölött, tanítván, hogy Ő (Ptah) benne van minden mellben és minden szájban 
..." Az istenek azonban Ptah szájában voltak, mely "kijelentette minden dolog nevét", és nem 
egyebek,  mint  Ptah  különböző  alakjai,  manifesztációi.  "Ekképpen  alakíttattak  ki  az  istenek, 
Atum és az ő Isteni Kilencessége, akkor minden isteni szó létrejött azáltal, amit a szív gondolt és 
a nyelv parancsolt..." "Minden dolog tőle jött létre, akár élelem, vagy táplálék, vagy az istenek 
eledele, vagy bármifajta jó dolog. Ennélfogva találtatott és észleltetett, hogy Ptah ereje nagyobb, 
mint az összes isteni, és ezért Ptah megelégült, miután megcsinált minden dolgot és minden 
isteni szót."  Ptah az Univerzum Elméje, az egy isten, az önmagában létező. Minden isten és 
ember  az  ő  elméjének  kivetülése.  Horus  az  ő  szive,  és  Thot  a  nyelve.
A kínai mitológiában a világegyetem ősatyját Pan Ku-nak hívják. Pan Ku, ahogyan az előző 
részben már szó esett róla, egy tojásból született, 18 ezer évig növekedett, míg végül 90 ezer li 
(kb. 45 ezer km) magas nem lett. Miután meghalt, testéből keletkezett a világ. Lélegzetéből lett 
a  szél  és  a  felhők,  hangjából  a  mennydörgés,  szemeiből  a  Nap  és  a  Hold,  húsából  a  föld, 
csontjaiból  a  sziklák,  négy  végtagjából  a  négy  égtáj,  véréből  a  folyók,  ereiből  az  utak, 
verejtékéből az eső és a harmat, hajából és szakállából a csillagképek.
A védikus hagyomány ugyancsak egy mérhetetlenül magas, ember formájú lényből eredezteti a 
világegyetemet. A neve Parusa, akit feláldoztak az istenek. Testéből lett az égbolt, köldökéből a 
levegő és lábaiból a föld. Az élőlények összessége csak egy negyede Parusának, míg nagyobb 
része keletkezéssé és elmúlássá lényegült át.

A következő számban az ősvíz és őstűz kapcsolatáról lesz szó. 

– Osara-
–

Az atlantiszi n pek r k sei - 1. r szé ö ö ö é

Egyiptom

Az egyiptomi nép maga Atlantiszról származott, majd 
elkeveredett  az  ősi  Egyiptom  földjén  élő  primitív 
törzsek népével, ebből az elegyből alakult ki a virágzó 
ókori  egyiptomi  birodalom  népessége.  A  fáraók 
népének eredetéhez nincsenek megbízható támpontok 
antropológiai szempontból, egyedül a nyelvekből lehet 
bizonyos következtetésekhez jutni.
A bőr színe szerint négy fajt  különböztettek meg. Az 
elsőt és a legelőkelőbbet rometu-nak, azaz embereknek 

nevezték.  Idegenekre szinte soha nem alkalmazták ezt  a kifejezést.  A rometuk a sólyomfejű 
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Horus isten gondjaira voltak bízva,  az  ő védelmét élvezték.  Az ábrázolásokon vörös színű a 
bőrük, hajuk, szemük fekete, arcuk nem sémi karakterű. Ők az eredeti, tiszta vérű atlantisziak 
utódai, ezt a típust nevezzük ma egyiptomi típusnak. A második faj az Egyiptom keleti részén 
élő  ázsiai  típusú,  sárgás  bőrű népek,  akik  az  ámu nevet  viselték.  Az ámuk legnevezetesebb 
képviselői a hettiták, a kharuk (khaluk), a mai Palesztina és Szíria őslakosai.  A harmadik faj 
képviselői fekete bőrű emberek voltak, a nahaszuk, akik törzsi közösségekben éltek. A negyedik 
faja tamhuk népe, világos bőrrel rendelkeztek, ők voltak a mai Líbia őslakosai. A legelőkelőbbek 
(a  fáraó  és  családja)  nem  keveredtek  más  fajokkal,  ezért  ősi  vérük  tisztasága  évezredeken 
keresztül fennmaradt.
Az  egyiptomi  nyelv  semmilyen  rokonságot  nem  mutat  az  Afrika  belsejében  levő 
nyelvcsaládokkal,  ellenben hasonlatos Afrika északi lakóinak, a líbiaiaknak és a móroknak a 
nyelvezetéhez,  valamint  a  Nílus  felső  folyásától  Keletre  lakozó  törzsek  nyelvéhez.  Együtt 
képeznek egy nagy népcsoportot, amelyet a Biblia alapján hamitáknak nevezünk, és melynek 
nyelvei nyelvtani alkatot és szókincset tekintve a semiták (arabok, szírek, babiloniaiak, asszírok) 
nyelvével  vannak  rokonságban.  Eszerint  Egyiptom  népének  nem  atlantiszi  eredetű  része 
nagyrészt Babilonból vándorolt be a Nílus völgyébe, sémi nomádokként, akik az őslakosokkal, a 
kusita,  núbiai  és  líbiai  törzsekkel  olvadtak  össze  egységes  néppé.  Ezek  után  érkezett  több 
hullámban a vöröses  bőrű atlantiszi  telepesek,  majd menekültek  csoportja,  akiket  magasabb 
szintű tudásuk az itt élő népek vezetőivé emelt. Az óegyiptomi nyelv egyenes leszármazottja a 
kopt,  mely a római hódítás korában,  a kereszténység elterjedése után irodalmi nyelvvé vált. 
Később az  arab  nyelv  fokozatosan  kiszorította  a  koptot,  ma  már  holt  nyelvnek  tekintendő, 
akárcsak őse, a fáraók virágzó nyelve.

A  klasszikus  értelemben  vett  egyiptomi  államot  piramishoz  szokták  hasonlítani,  melynek 
tetején  az  uralkodó,  a  fáraó  helyezkedik  el.  A  papság  és  a  nemesség  szorosan  zárt  rendet 
képezett,  ez  utóbbiba  csak  a  születés  útján  lehetett  kerülni.  A köznép 
tömegét áthidalhatatlan szakadék választotta el tőlük. Az uralkodó osztály 
a  nemesség volt,  melynek törekvése  arra  irányult,  hogy a  népet  minél 
jobban megfosszák önállóságától és kizsákmányolják. A szolgálati viszony 
alapja  az  engedelmesség  volt.  Az  Óbirodalom  kora  előtt,  az  állam 
tényleges  kialakulásának  idején  az  "alsó-egyiptomi  király  pecsétőrei" 
álltak az arisztokrácia  ranglétrájának legfelső fokán.  A királyok mellett 
egy széles,  gazdag és  befolyásos  réteg  állt.  Fontos  szerepük volt  a  heri 
udzseb-eknek, azaz az ellátmányokról gondoskodó tisztviselőknek. Ebben 
a korban még rendkívül homályosak voltak a tulajdonviszonyok. A III. és 
főleg a IV. dinasztia idején a fáraók hatalma példátlan magasságokba emelkedett. A nomosok 
helytartói igen nagy hatalommal rendelkeztek, helyzetük az Óbirodalom korában fokozatosan 
erősödött meg. Kettős jogkörük volt: jogi és közigazgatási is egyszerre, vagyis egy személyben 
voltak bírák és kerületi vezetők. A nomarchok állása családon belül öröklődött, az apa után a 
legidősebb leányra szállt a tiszt, majd annak fiaira. Ezeken kívül sok hivatal volt a fáraóhoz és 
udvarához csatolva.  A két  legfontosabb  hatáskör  a  pénzügy  és  a  polgári  rendtartás  volt,  ez 
utóbbihoz tartozott az igazságszolgáltatás is. A közigazgatás feje a Tati volt, a "második a fáraó 
után".  Mivel  ő  volt  a  fáraó  helyettese,  a  leggyakrabban  az  uralkodó  egyik  fia  viselte  ezt  a 
hivatalt,  ebben  az  esetben  az  Erpa-ti  címet  kapta.  Szintén  fontos  hivatali  pozíció  volt  a 
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főkincstárnoké,  ő  volt  az  összes  pénzügyek vezetője.  A másik  pénzügyi  tisztviselő  az  "isten 
kincstárnoká"-nak nevezett hivatalnok, kinek feladata az államkincstár részét képező birtokok, 
főleg a kőfejtők és bányák kezelése. A tisztviselők fizetésüket általában természetben kapták, 
gabonát,  kenyeret,  sört,  libákat  és  egyéb  élelmiszereket  juttattak  nekik.  Ezen  kívül  a 
tisztviselőnek az volt a joga, hogy a királyi birtok egy részét használhatta a sajátjaként, azonban 
ezért évi jövedelmének egy részét be kellett szolgáltatnia és ezt könyörtelenül behajtották. A 
munkásosztály  és  a  parasztság  helyzete  meglehetősen  rossz  volt,  éheztek,  elszegényedve, 
nyomorban  tengették  életüket.  Gyakori  volt  a  lázadás,  a  munka  beszüntetése.  A  hódító 
háborúkban ezen felül rengeteg rabszolgát szerzett Egyiptom, akik a társadalom legalsó fokán 
helyezkedtek  el.  
Az  Óbirodalom  bukását  előidéző  felkelés  nem  változtatta  ugyan  meg  a  gazdasági  élet  és 
társadalom szerkezetét gyökeresen, hiszen a társadalom gazdasági alapjai nagyjából ugyanazok 
maradtak,  mégis  mélyreható  változásokat  eredményezett.  Megerősödtek  a  szabad  kis-és 
középbirtokosok, továbbá a főként a városokba tömörülő kézművesek. Kialakult egy elsősorban 
városokban  lakó  középréteg,  a"  kicsinyek",  a  nedzseszu  rétege.  
A Középbirodalom idején a központi  hatalmat megszilárdító XII. dinasztia ügyes belpolitikai 
intézkedésekkel fokozatosan felszámolta a kerületi fejedelmek hatalmát. A középréteg további 
erőteljes  fejlődésnek  indult,  elsősorban  a  szabad  parasztság  és  a  kézművesség,  ez  a  fejlődés 
azonban csakhamar újabb vagyoni rétegződésekhez vezetett, újabb osztályellentétek csírájává 
lett.  A  központi  hatalom  nagyszabású  építkezései  nemcsak  a  belföldi  munkásokat 
foglalkoztatták, hanem külföldi munkaerőt is igénybe vettek. Az ipar erős fejlődésnek indult, 
ugyanígy a főleg külföldi piacok felé forduló kereskedelem is. Ám a fokozódó ellentétek, és a 
háttérbe  szorított  nemesség  tevékenysége  újból  a  nép  és  most  már  a  katonaság  forradalmi 
megmozdulásához  vezetett,  mely  végül  az  állam  bukását  és  a  hikszoszok  évszázados 
idegenuralmát okozta.

Az Újbirodalom idején a megerősödött Egyiptom világbirodalommá 
vált. Kiterjedt kereskedelmi központ volt, hódító és rablóháborúkat 
vezetett,  melyek  nyersanyag-  és  munkaerőbőséget  termeltek.  A 
centrális állam tudatosan igyekezett megszervezni a gazdasági élet 
fellendülését.  A  termelés  fejlett  munkamegosztással  folyt.  Az 
üzemek a fáraó, az egyes kormányhatóságok és nem utolsósorban a 
templomok tulajdonai voltak. Új társadalmi rétegek emelkedtek fel, 
elsősorban  egy  új  hivatalnokréteg,  valamint  a  hivatásos 
katonatisztek,  amely  hamarosan  új  hivatali  arisztokrácia 
kialakulásához  vezetett.  A  papság  döntő  befolyást  gyakorolt.  Az 
egyre  jobban  megerősödő  és  még  több  kiváltságot  kivívó  papi 
nagybirtok és a zsoldosrendszer fokozatosan a hatalmába kerítette, 
kizsákmányolta  az  ország  gazdasági  erőit,  és  velük  szemben  a 

parasztság és a munkásság egyre nagyobb nyomorba süllyedt. Helyzetük idővel elviselhetetlenül 
súlyossá és bizonytalanná vált. Az osztályharc ismét felütötte a fejét, hol burkoltan, hol nyílt 
formában. A társadalom megérett egy újabb forradalomra, de már nem volt olyan osztály vagy 
feltörekvő  réteg,  amely  az  élére  állhatott  volna.  A  "keleti  típusú  rabszolgatartó  társadalom" 
elérte  legmagasabb  fejlődési  fokát,  melyet  a  termelőerők  fejlettsége  az  adott  despotikus 
államrend keretei között elérhetett. Egyiptom a részeire szakadva hosszú évszázadokra eltűnt a 
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vezető hatalmak, sőt a vezető kultúrák közül.
A  gazdaság  területén  a  földművelés  igen  fejlett  volt.  A  régi  egyiptomiak  búzát  és  árpát 
tenyésztettek, valamint rizst és különböző hüvelyes növényeket. Nagy mennyiségben termelték 
a festéshez alkalmas növényeket, és olajos terméseket: ricinus, szezám, mustár, mák, stb. Sokféle 
zöldséget is ismertek: az uborkát, dinnyét, vöröshagymát, fokhagymát, paradicsomot, káposztát 
és  salátát.  A  növények  többsége  Ázsiából  települt  oda  Egyiptom  földjére.  
Nagy súlyt fektettek az iparra és a kereskedelemre. A fennmaradt ábrázolások fejlett iparra és 
kézművességre utalnak. Foglalkoztak üveggyártással, ennek a legjellemzőbb egyiptomi arculatát 
a  fajanszkészítés  adta,  amit  nagy  mennyiségben  használtak  fel  a  művészetekben  és  a 
halottkultuszban. Értettek a kőfaragáshoz, a különböző fémek, pl. az arany, az ezüst, a réz, a vas 
megmunkálásához, feldolgoztak faanyagot és állati bőröket, lent fontak és szövetet készítettek 
belőle,  amit  különböző  növényi  és  állati  festékekkel  színesítettek.  Ipari  foglalkozásaik  közé 
tartozott  a  téglaégetés,  a  kosár-  és  gyékényfonás,  a  fazekasság is.  Fő kereskedelmi cikkeik a 
gabona és a tömjén voltak, a gabona mint exportáru, Ázsia felé áramlott, a tömjén és az egyéb 
illatos fűszerek pedig az import legfőbb összetevőjét képezték Dél-Arábiából. A kereskedelem 
legfőképp hajókkal zajlott. A hajóépítés és a hajózás ezért különösen fontos szerepet játszott, 
hiszen  mind  a  Níluson,  mind  a  tengereken  a  szállítás  legmegfelelőbb  eszközei  voltak.  
A  kézművességben  igen  rátermettek  voltak  az  egyiptomiak.  A  feliratokban  leggyakrabban 
említett  mesteremberek az arany-, ezüst-,  rézműves,  a kovács,  különösen a fegyverkovács,  a 
kőfaragó,  kőműves,  a  fazekas,  hajóács,  ács,  asztalos,  kocsigyártó,  festő,  kosárfonó, 
papiruszgyártó,  takács,  szőnyegkészítő,  ruhafestő,  bőrgyártó  és  szandálkészítő.  Mindannyian 
osztályok szerint voltak elrendezve, és minden osztály élén állt egy Mer, azaz egy elöljáró vagy 
mester.  
Az igazságszolgáltatás jól szervezett volt. Maat istennő volt a bírák védnöke, és minden magas 
rangú bíró az ő papja volt. A törvénykezés szóban történt.

Egyiptom népe nem volt túl művelt, kivéve a gazdag réteget. Ők viszont nagy súlyt fektettek 
gyermekeik  tanítására,  nevelésére.  Néhányan  írnokiskolákba  küldték  gyermekeiket,  ahol 
megtanulhattak írni és olvasni. Ezekben az iskolákban gyakori volt a büntetés. Nem sok ember 
fejezte  be,  de  akik  igen,  azok  nagyon  fontos  és  megbecsült  személyekké  váltak.  
A legtöbb egyiptomi földműves volt vagy a fáraó és az istenek dicsőségére dolgozott. Olyanok 
voltak, akár a rabszolgák. Egész nap a földeken dolgoztak. Sárkunyhókban éltek, ahol általában 
egy alvószoba és egy másik helység volt. Ezeknek a házaknak a legtöbbje gyakran összedőlt, 
mivel a sártéglák nem voltak túl tartósak. Ekkor újat építettek a régi tetejére. Életük végére 
általában már kis dombokon laktak. Az előkelőek fából készült falusi házakban laktak, házaikat 
azonban  sűrűn  fásított  ligetek  közepén  építették.  A  berendezésre  nagy  gondot  fordítottak. 
Szőnyegekkel és gyékényfonatokkal vonták be a falakat és a padlót, díszes tálakkal, vázákkal, 
székekkel,  asztalokkal,  nyugágyakkal és virágokkal rendezték be szobájukat.  A konyha és az 
éléstár el volt különítve a többi helységtől.
A  gazdag  lakóház  csaknem  legfontosabb  része  a  nagy,  oszlopos  ebédlő  volt,  kézepén  nagy 
asztallal, székekkel, mosdótálakkal. Az ebédlőasztalt lótuszvirágokkal díszítették, a családok és 
vendégek a lakomák idején virágokkal  és bimbókkal ékesítették magukat.  A hálószoba tágas 
volt, öltözőasztallal, nagy ággyal, terítőkkel és fejpárnával felszerelve, mely fontos tartozék volt. 
A női lakosztály a lakásnak külön részét képezte. A szegényebb asszonyok maguk látták el a 
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háztartást, a gazdagabbak szolgálókat tartottak. Az egyiptomiaknak általában egy feleségük volt, 
de  a  többször  előfordult,  hogy a  nemesemberek  emellett  nagyszámú ágyast  is  tartottak.  Az 
anyák nagy megbecsülésnek örvendtek, sőt, az egyiptomiak családi összetartozásukat is az anya 
szerint határozták meg. A terhes asszonyok bántását a törvény szigorúan büntette. A nők jogai 
meglehetősen  sokrétűek  voltak.  Létezett  a  válás,  a  nők  saját  üzletet  bonyolíthattak  a  férfi 
engedélye nélkül is. A házasságon belül egyenlőnek tekintették a feleket. Fáraó is lehetett nő, 
bár kevés példa volt rá, összesen 11 női fáraót ismer a történelem.
A régi egyiptomi ruhaviselet egyszerű volt. A férfiak ruházata mindössze egy övvel a lágyék 
köré fogott bőr vagy gyapjúszövet kötény volt. Az előkelőbbek viseltek kötény helyett tökéletes 
lágyéktakarót,  a  leggazdagabbaknak pedig  oroszlán-,  vagy párducbőr is  volt  a  csípőjük  köré 
tekerve. Az asszonyok hosszú, szorosan testre simuló, átlátszó ruhát viseltek, mely a mell alatt 
kezdődött  és  a  bokáig  ért.  A  mell  fedetlen  maradt,  a  ruhát  két  vállszalag  tartotta.  A 
nemesasszonyok felsőtestét gazdag nyakékek díszítették. A gyermekek serdülőkorukig teljesen 
meztelenül  jártak.  Hajukat  és  szakállukat  leborotválták,  csak  a  gyermekeknek  hagytak  meg 
oldalt egy hosszú fürtöt. Saját hajuk helyett parókát viseltek. Az asszonyok meghagyták a maguk 
haját, és azt a vállukra és hátukra hosszan leomolva viselték. A Középbirodalomban a férfiak a 
rövid kötény felett egy hosszabbat is kezdtek viselni,  a nők pedig sajátos,  szalagokkal átfont 
hajviseletet hordtak. Az Újbirodalomban már inget is viseltek a férfiak, az asszonyok pedig szűk 
ruhát, melyen bő köpeny volt átvetve. A hajviselet is jellemzően megváltozott. A férfiak sima 
hajpántos frizurát viseltek, vállra lógó kis fürtökkel.
Az egyiptomiak vidám népek voltak, akik az élet örömeit mindig előnyben részesítették. Az 
Oroszlán  korszakból  örökölték  a  kényelem  és  a  luxus  szeretetét,  a  nagyvonalúságot,  a 
becsvágyó, büszke, de megbocsátó természetet. Nagyon kedvelték a vadászatot, halászatot. Nagy 
gyönyörűséget  találtak  a  birkózásban,  labda-  és  kockajátékokban,  a  zenében  és  a  táncban. 
Rendkívül kedvelték a művészeteket, és igen kiemelkedő alkotásokat hagytak az utókorra ezen 
a téren.

A következő részben a fáraó uralkodói, vallásos és mágikus szerepéről lesz szó. 

– Osara -
–

 

rnyak 1998. augusztus  I. vfolyam 8. sz mÁ – é á



A m gusok eszk zei - 4. r szá ö é

Pent kulumá  

A pentákulum a szilárdság,  az alap és a föld elem jelképe.  Készülhet kőből,  fából,  csontból, 
fémből és papírból egyaránt.

A  modern  tradíció  szerint  egy  kör  alakú  lap,  egyik  oldalán  a 
hexagram (hatágú csillag), vagyis a makrokozmosz, az univerzum és 
a kozmikusság jele, másik oldalán a pentagram (ötágú csillag), azaz az 
ember, a mikrokozmosz és a mágia szimbóluma található.
A pentákulum a rituálé során alapot képez a mágus számára, passzív 
szerepéből adódóan csak az oltár tetejére helyezendő. Az eszközök 
felavatásakor  az  avatandó  tárgyat  erre  a  lapra  kell  rátenni,  hogy 
ezáltal is növeljük az eszköz erejét.

A  szakrális  királyok  szent  kövei  és  koronázási  dombjai  hasonló  szerepet  töltöttek  be.  A 
keltáknál Falias, a föld elemhez kapcsolódó város, ahonnan a Tuatha Dé Danann, az isteni nép a 
Lia Fail-t, vagyis a szent követ hozta. Ez a kő arról volt híres, hogy felkiáltott, ha az igazi király 
ért a közelébe. Szintén pentákulumnak felel meg az Arthur mondakörben szerepelő kő, amibe 
Uther Pendragon, vagyis a király, halála előtt beledöfte Excaliburt, a mágikus kardot. Csak az 
lehetett a következő uralkodó, aki ki tudta húzni onnan. A nehéz próbatételben csak Uther fia, 
Arthur jeleskedett.

Ez  a  szimbólum  már  átvezetésnek  tekinthető  a  föld  elem  köve,  az  anyag  és  a  következő 
alkalommal ismertetett kard jelentése között. 

– Nayah -
–
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Modern egyiptomi m gia - 1. r szá é

A Heka (mágikus erő) gyűjtése

Az Ani papirusz XXIV. fejezetének felhasználásával.

Ez  a  szöveg,  mint  eskü  és  mint  felszentelés  ismételendő  a  Heka,  az  egyiptomi  mágia 
gyakorlójának.  Sokkal  hatásosabb,  ha  mantraként  mondogatjuk,  az  eredeti  nyelven.  
A fordítás csak a szöveg értése miatt áll itt.

Nuk  Tem-Khepera  kheper  t'esef  her  uart  mut-f.  
Ertau  unsu  en  ami  Nu,  behennu  en  amiu  t'at'at.  
Ask  temt-na  heka  pen  entef,  kher  se  entef  kher-f,  
betenu  er  thesem,  khak  er  sut.  
A anen makhent ent Ra!
Rut aqi-k em mehit em khent-ek er Se-mesert em neter-
khert.  
Ask  temt-na  heka  pen  em  bu  neb  enti-f,  
kher  se  entef  kher-f,  betenu  er  thesem,  khak  er  sut.  
Arit  kheperu  em  ertu  mut  em  qemam-tu  neteru  em  sekeru.  
Erta-entu mut seref en neteru.
Ask erta-na heka apen kher enti-f betenu er thesem,
khak er sut, khak er sut.

"Én vagyok a meg nem teremtett isten. Előttem a káosz lakosai kutyák, főnökeik pedig csupán 
farkasok.  
Összegyűjtöm minden helyről a hatalmat, minden személytől, gyorsabban, mint maga a fény. 
Köszöntés neki a mennyekben, ki erős még a sötétség rémuralma előtt is.
Ő összegyűjti minden helyről a hatalmat, minden személytől, gyorsabban, mint maga a fény.
Ő teremti az isteneket egyedül a csendből, és jólétet ad nekik.
Ő adományozza nekem ezt a hatalmat minden helyről, gyorsabban, mint az árnyék, mely követi 
a fényt." 

- Osara -
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Versek 

Ha érdekelne 

Szülemények ábrándos arcán 
patakokban folyik az elzenélt 
vágyak dallama, sötét szemükben 
démoni üzenet, mit nem hall meg 
más, egyedül a megroppant tölgyes 
Elsuttognám, miért táncolnak a bábuk 
ha kérdeznéd, ha érdekelne 

- Osara -

Kis virág 

Reggelre elszáradt minden tüzem, 
S te vizet facsartál 
az ég habos gyümölcseiből.
Rám hullt a nedved, 
mégis itt maradtam szüzen,
Mert a láng feláll, de 
az idő most már ledől. 

Lassan megterem a lomb. Lehull. 
Barna pillék szálló raja eltemet. 
Otthonába magával visz egy úr, 
S gyönyörködve nézi csupasz lelkemet. 

- Cassa Nova - 

Éjjeli utazás 

Bárhányszor tépett 
mocskos rongyainkba 
a szél 
az erdő felett szálltunkban 
csak kacagtunk 
ha csontujjak tépték 
a délutánt 
és a hegyek mögül 
fekete szárnyakon 
érkezett az est 
és végre elmondhattuk 
harcainkat a fáknak 
és megállva bámultuk 
az olcsó titkokat 
hogy sosem lesz többé 
reggel 
csak fújtuk a dalt 
de végül eljött megint 
hogy vére vörösre fesse 
a felhők széleit 
mi csak kacagtunk 
szálltunkban hazafelé 
az erdő felett 
és mocskos rongyainkba 
újra belekapott a szél 

- Nayah - 

Oltár és áldozat

Oltár és áldozat 
Vérrel telt edénye
vörös a tőr mellyel 
hozzám érkeztél 
szépséges Uram 
Ajkaimmal érintettem 
lehunyt pilláid 
sápadt mosolyod míg 
álruhás árnyak osontak 
a kertben és lesték 
verdeső lélegzeted, 
Ölelj, Uram, 
nem a halál az asszonyod 
a megbánás csak a 
gyávák jutalma 

hitet sem adnak 
kongó csarnokok 
Átsuhant ében 
hajadon az álom 
a függöny meglebbent 
én szelíden, gyilkos 
angyalként őriztelek 

- Osara - 
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Ébren 

Évezredek lassú porát 
álmodom 
és táncoló madárszárnyakról 
homokszemet ejt 
tágranyílt szemembe a szél 

- Nayah - 

Áldozat 

Hideg szerelmedhez 
nem nyújtom a kelyhet 
fehér könnyű nyakat 
ölelj fogaiddal tovább 
helyettem 
téged sirasson a gyertyafény 

- Nayah - 

Emlék

Valahol leszáll az éj most is 
és kéken világít a Hold 
és olyan üresek a rétek 
akár a belőlünk szakadó 
utolsó üvöltés után 
remegő visszhang 
mert a gyengeség mögé 
zárt akarat néma falakat 
hivatott eltakarni hogy 
bársonyként lengje körül 
a józan álmokat 
és a könnyek megrohanják 
az utolsó csendet is 
az utolsót az üres réteken hol 
idegen félelem veri a dobokat 
és tűzpettyes hajnal-dárdáival 
valahol felkel a Nap

- Nayah - 

K nyvismertetö ő 

Részlet Michael Ende: Tükör a tükörben c. művéből

"Nincs  ajtó,  nincs  ablak.  Itt  biztonságban  vagy,  minden  otthonos,  minden  pontosan 
szabályozott, itt mindenben megbízhatsz. Ez a te világod. Kering, és te a közepe középpontjában 
állandóan vele keringsz.
De  egyszer  megesik,  hogy  egy  földrengés  mindezt  megrázza.  A  kőfal  kettéroppan,  repedés 
tátong rajta, egyre jobban és jobban szétnyílik. …
Az  egyetlen,  amiben  a  pillantásod  megfogódzhat,  az  egy  emberi  alak,  ferdén  a  hangtalan 
orkánnak  támaszkodik,  tetőtől  talpig  lepelbe  burkolva,  ami  mintha  libegne,  és  mint  egy 
festményen, mégis mozdulatlan.
... -Gyere ki, kis vértestvérem!
-Nem! - kiáltod kétségbeesetten - Menj el! Ki vagy te? Nem ismerlek.
-Nem  ismerhetsz  meg  -  mondja  a  lepellel  fedett  -,  amíg  ki  nem  jössz.  Jöjj  tehát!  
-Nem akarok! - kiáltod. - Miért is mennék?
... -Engedj el mindent! - mondja. - Tedd önként, mielőtt kénytelen lennél rá. Különben késő 
lesz.  
-Félek! - kiáltod oda neki.
-Engedd el a félelmedet is! - feleli.
-Nem tudom! - válaszolod.
-Engedd el magad is! - mondja.
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Most biztos vagy benne, hogy gonosz hang szól hozzád, és elhatározod, hogy visszautasítod:  
-Miért rejtőzködsz és miért nem mutatod meg az arcod? Tudom: mert végezni akarsz velem. Ki 
akarsz csalogatni magadhoz, hogy az űrbe zuhanjak.
Az alak hallgat egy ideig, aztán végre azt mondja:
-Tanulj meg zuhanni! 
Fellélegezve látod, hogyan tűnik el a lepelbe burkolt alak a szemed elől. De semmi sem mozdult. 
A kupolacsarnok lassan tovább kering és vele a nagy, kerek asztal is, amelynek a közepén ülsz, 
aprón és törékenyen. És a fal repedése is kering. De valami megváltozott. A repedés a falon nem 
zárul be többé.
... -Gyere! - mondja a gyengéd, mély hang. - Tanulj meg zuhanni!
...  Azt  mondod  magadnak,  hogy  csak  káprázat  az  egész.  A  falban  a  repedés  előbb-utóbb 
összezárul, mintha ott sem lett volna.
...-Kis vértestvérem! - mondja a hang és most olyan keservesen szól, mintha fájdalmát legyőzve 
beszélne -, hallgass rám és bízzál bennem!
...-És elkapsz és megtartasz, ha zuhanok? - kérdezed.
A lepelbe burkolt lassan megrázza a fejét.
-Ha megtanulsz zuhanni, nem fogsz leesni. Nincs fenn és lenn, hová esnél hát? Az égitestek 
kölcsönösen egyensúlyban tartják egymást pályájukon, anélkül, hogy érintenék egymást, mert 
rokonságban  állnak  egymással.  Így  légyen  ez  velünk  is.  Valami  belőlem  benned  van. 
Kölcsönösen tartani  fogjuk  egymást,  és  semmi más  nem fog  bennünket  tartani.  Mi  keringő 
csillagok vagyunk, ezért engedj el mindent! Légy szabad!
-Honnan tudjam igaz-e, amit mondasz? - kiáltod kétségbeesetten.
-Magadból  -  válaszol  a  lepelbe  burkolózott  -,  mert  én  benned  lakozom  és  te  bennem.  Az 
igazságok is kölcsönösen tartják egymást és a semmin nyugszanak! 
– Nem! -  kiáltod.  -  Ez kibírhatatlan!  Hát  nem ment  meg tőled  semmi? Miért  ragaszkodsz 

hozzám? Miért  nem hagysz  békén itt,  ahol  vagyok?  Nekem nem kell  a  te  szabadságod!
-Vagy szabad leszel - mondja-, vagy nem is leszel többé."

Szent llatok a kelta mitol gi baná ó á

A varj  (Badb) s a holl  (Bran)ú é ó

A  madarak  általában  a  kozmikussággal,  az  éggel  és  az  istenek  felé 
törekvéssel  kapcsolhatók  össze.  Sok  helyütt  lélekszimbólumnak 
számítottak. Az égi üzenetek közvetítőinek tartva ezeket az állatokat, a 
régiek kitaláltak egy bizonyos jóslási fajtát is, melyben a madarak röptét 
kísérték figyelemmel és abból vontak le következtetéseket.
A  holló  sok  nép  körében  baljóslatúnak  számított,  az  ördöggel  és 
általában a szerencsétlenségekkel kapcsolták össze.  A történetekben a 
boszorkányok segítőiként, familiárisaként van jelen. Lélekvivő madár, 
aki a világok között közvetít. A vízözön után ő az első állat akit Noé 
kiküld,  nézze  meg,  van  e  már  kikötésre  alkalmas  szárazföld.
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A kelta mitológiában Callatin boszorkánylányainak állata. Callatin az ír mitológiában, a fomoiri 
nép  druidájaként  szerepel,  aki  tizenhét  évig  tanulta  a  mágia  mesterségét.  Hetvenhét 
fiúgyermeke mellett, akik szintén ezt a mesterséget űzték, volt három félszemű leánya is. Mikor 
a népes família Cú Chulainn ellen harcolt, elveszítették a csatában bal karjukat és jobb lábukat, 
de  mérgezett  lándzsájukkal  komoly  ellenfélnek  számítottak.  Végül  Fergus  szúrta  le  a 
boszorkánymestert, hogy megmentse barátját. Miután a varázslók csatában nem tudták legyőzni 
az ulsteri hőst, csellel próbálkoztak. A három boszorkány megfőzött egy kutyát az út mellett, 
amerre  Cú Chulainn elhaladt.  Mikor  odaért  melléjük,  az  asszonyok mgkínálták a  hússal,  és 
"Cullan kutyája" elfogadta. Amint elvette tőlük a darabot, rögtön érzéketlenné vált a karja és a 
válla, így hűséges segítőjének, Laeg-nek kellett tovább vezetnie a harcikocsit, hogy megmentse 
urát  a  biztos  haláltól.  Egy  másik  változat  szerint  a  három  némber  holló  képében  csalta 
Muirthemné mezejére a hőst, hogy ott elveszejtsék.
A holló nem minden mitológiában vésztjósló madár. Az észak- ázsiai mitoszok szerint ez az állat 
vág csőrével lyukat az ég sátrán, hogy beáradhasson a nap fénye. Ő lopja el az égitesteket az 
emberek számára,  és  ő tanítja  őket  a párosodásra  is.  A korják nép úgy tartja,  a  Nagy Holló 
rendezte el a világot, és ők tőle származnak. A görög mitológiában Apollón küldötte. Két holló, 
Hugin  és  Munin  segíti  a  germán  főistent,  Odint  is.
Az ír keltáknál a varjú a halál és a háború hármas istennőjének, az ír Badb-
nak az állata volt.  A név csuklyás varjút jelent.  Morrighan, Nemhain és 
Macha  istennők  összefoglaló  neveként  használják.  A  három  istennő 
félelmet  és  bátorságot  egyaránt  gerjeszthetett  a  küzdő  felekben,  így 
befolyásolva a csata kimenetelét.  Morrighan halálistennő varjú alakjában 
jelezte az ulsteri hős, Cú Chulainn bekövetkező halálát, úgy, hogy a férfi 
vállára telepedett,  miután az visszautasította  a  nő szerelmét és  dühében 
meg is sebesítette. Ő volt a háborúk, a csaták és a párbajok igazságos istennője, akit Daghda 
magáévá  tett  a  patak  partján  -mikor  Morrighan  a  harcosok  ruháit  mosta-  hogy  ezáltal  is 
biztosítsa  népének  a  békét.  Nemhain  a  harci  téboly  istennője,  Nuada  király  felesége,  aki 
csatában  együtt  harcolt  társaival.  Időnként  nő,  időnként  varjú  alakjában  vett  részt  az 
ütközetekben. Macha a háború istennője. Elsőként Nemed felesége volt, majd egy ember férfi, 
CrunChu  vette  feleségül,  aki  azzal  dicsekedett,  felesége  gyorsabban  fut  az  ulsteri  lovaknál. 
Miután  a  király  parancsára  bebizonyította  elsőségét,  megátkozta  a  tartomány  férfijait,  majd 
ikreket szült. Ettől fogva az ulsteri királyok várát Emhain Macha-nak, vagyis Macha ikreinek 
nevezték.  
A történetek  szerint  még 1014-ben is,  mikor  Brian Boru,  a  híres  északi  király  Clontarf-nál 
legyőzte a viking seregeket, akkor is ott röpködött a hármas istennő varjú alakjában a harcolók 
feje felett. 

- Nayah - 
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