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A Wicca nnepei 4. r sz - Beltaneü é

Beltane az ünnep õsi kelta neve, az ír-kelta "Bealtaine" vagy a skót 
kelta  "Bealtuinn"  anglicizált  változata.  Mindegyik  egyaránt  Bel 
tüzét jelenti.  Bel (Beli,  Belinus) a kelta fényisten. A közel-keleti 
Baal  istenre  vezetik  vissza  eredetét.  A  kelta  ünnep másik  neve: 
Cetsamhain  -  az  ünnep  ellenpontjára,  Samhain-ra  utal.  
Beltane  eredetileg  kelta  vagy  druida  tûzfesztivál  volt,  amit  az 
Istennõ  és  a  Szarvas  istenség  egyesülésének  megünneplésére 
celebráltak,  a  termékenység  dicsõítésére.  Az  õsidokben  juhokat 
áldoztak  fel  tûzben  a  termékenységért.  Walesben  Creiddylad 
istennõhöz  kapcsolódott  az  ünnep,  akit  gyakran  a  Május 
Királynõjének hívtak.
 
Beltane az ifjú Isten férfivá serdülésének ünnepe. Ekkor szeret bele 
az Istennõbe, és szerelmük beteljesül a mezõkön, virágos réteken. Az Istennõben megfogan az 
Istenség. Az Õ termékenységének, megtermékenyülésének ünnepe ez.
 
A virágok és a zöld lombok az Istennõt jelképezik, maga a májusfa az Istenséget. Beltane jelenti 
az életerõ, a szenvedély visszatérését, és a vágy beteljesülését. 

Szokás  volt,  hogy a  fiatalok a  közeli  erdõbe vonultak,  és  egész éjszaka énekeltek,  zenéltek, 
meséket  mondtak  és  táncoltak  a  tûz  körül.  A  hagyomány szerint,  aki  a  hajnali  harmatban 
megmossa  az  arcát,  egész  éven  át  ragyogóan  szép  és  fiatal  lesz.  Azon  pedig,  aki  az  ünnep 
alkalmával a forrásvízbõl iszik, nem fog semmiféle betegség. A parasztok fáklyákkal vonultak fel 
a dombokra, ahonnan tüzes kerekeket löktek le a szántóföldekre. Hitük szerint a tûz elûzte a 
gonosz szellemeket és a boszorkányokat, akik betegséggel sújtották az embereket és az állatokat.

 
A druida  fõpapok ezen az  éjszakán gyújtották  meg  a  tüzeket, 
amelyeket  kilenc  féle  szent  fából  raktak.  Ezeket  Coelcerth-
eknek,  Szükségtüzeknek,  vagy  vadtûznek  hívták.  Az  emberek 
innen vitték haza a házakba az új lángot, mivel az ünnep elõtt 
nem volt szabad tüzet gyújtani.

Tulajdonképp  három  módszer  létezett  a  vadtûz  gyújtására,  a 
legenda szerint mindegyik módszer a druidizmus egy-egy Nagy 

Házából  származott:  Írországból,  Angliából  és  Galliából.  Az elsõ  módszer  lényege,  hogy oly 
módon gyújtják meg a tüzet, hogy Oghamokat égetnek a Coelbren faágakba, mely megszentelt 
cselekedetnek számít. Ezt az angol druidizmus használta gyakran.A második módszer lényege, 
hogy  a  druida  a  napsugarakat  koncentráció  útján  keresztülvezeti  egy  kristályon.  Ezek  a 
kristályok változó színûek lehettek, melyeket gyakran szent fegyverek, pl. kardok élén húztak 
végig. A "sárkánykõ" néven ismert kristály különösen kedvelt volt a druidák körében (vörös 
rubin, esetleg rózsakvarc). A harmadik a természetes égi tûz, azaz a villámlás révén keletkezett 
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máglya,  melyet  az  istenek  küldtek,  tehát  szent.  A  viharok  idején  a  papok  gyakran 
kimerészkedtek, hogy begyûjtsenek egy-egy égõ ágat valamelyik fáról vagy bokorról, melyet 
villám lobbantott lángra.
 
Az ókori Görögországban ennek az ünnepnek a megfelelõje a Thargelion volt. Az ezt megelõzõ 
holdfényes éjszakán orgiát rendeztek, amikor az ifjú Májuskirálynõ választottja hátán belovagolt 
az  erdõbe,  hogy  ott  nászt  üljön  vele.  Ennek  az  alapja  az  a  monda,  melyben  Pán  Szelénét 
csábította el. Sikerét úgy érte el, hogy szõrõs, fekete, kecskeformájú testét tisztára mosott, fehér 
gyapjúba burkolta. Szeléné nem ismerte fel, hagyta, hogy meglovagoltassa a hátán, és azt tegyen 
vele, amiben csak kedve telik. A kecskékkel való nász eredetileg líbiai szokás volt, melyet a 
görögök is átvettek, és részévé vált a május elsejei népünnepélyeknek.

Athénban Dionüszosz házasságkötését  ünnepelték ilyenkor az Istennõvel,  mely Arisztotelész 
szerint  az  Akropolisz  északkeleti  lejtõjén,  a  "marhaistállónak"  nevezett  királyi  székhelyen 
tartottak  meg.  A  nász  célja  természetesen  a  szõlõk  és  a  gyümölcsök  termékenységének 
biztosítása  volt.  Argoszban  szokás  volt  májusban  takarítani  a  templomokat.  Ekkor  fehér 
pharmakhos  bábukat  dobtak  folyóvízbe,  melyek  a  szent  királyt  jelképezték.
A  rómaiak  Floralia  ünnepe  szintén  szoros  összefüggést  mutat  a  május  elsejei  pogány 
népszokásokkal. Flórát, a virágzás és megújulás örökifjú istennõjét köszöntötték az ünneppel. 
Maia  tiszteletére  hívei  május  elsõ  napján  disznót  áldoztak,  míg  a  hat  napig  tartó  Floralia 
ünnepen az  istennõ kicsiny szobrát  virágfüzérekkel  díszítették,  és  táncolva,  énekelve  vitték 
végig emberek és állatok virágokkal borított ünnepi menetében.
 
Németországban Walpurgisnacht-nak hívják Beltane-t és tüzek körül ünnepelnek, táncolnak. 
Szent Walpurgia valószínûleg egy õsi Istennõ keresztény változata. A szent a VIII. században élt 
Heidenheimer Kloster-ben, apácaként.
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Beltane-köszöntõ:

"Én vagyok a szédítõ és a megtartó,
én vagyok a nyugodt és a szapora,
én vagyok a csend és én vagyok a dalnok,
én a forráshoz vágtató paripa.
Én vagyok a mátkapár és a nászágy
én vagyok a ragyogó pavilon és a lakoma,
én vagyok a hajnali kórus és a szívverés,
én a cél, melyhez vezet minden ösvény pora." 

Tumo - A m gikus h fejleszt s tibeti gyakorlata - 1. r sz á õ é é

A tumo a  tibetiek  titokzatos  technikája,  mellyel  a  lélek tüzét  felélesztve  az  emberi  testben 
fizikai hõvé alakítják át.

Elõgyakorlatként a titkos tanítások öt gyakorlatsort neveznek meg. Elõször a gyakorlónak úgy 
kell vizualizálnia önmagát, mint a mezítelen, szûz Vajra-Yogini tantrikus istennõ, ki a spirituális 
energiák  megszemélyesítõje.  Az  istennõ  bõre  rubinvörösben  ragyog,  homlokán  láthatóan 
megjelenik a harmadik szem. Jobb kezében hajlított kést tart, magasan feje fölé emelve, készem 
arra, hogy bármely kártékony dologra lesújtson vele. Bal kezével keblén vérrel színültig telt 
emberi  koponyát  tart.  Az  istennõ  fején  szárított  emberi  koponyákból  készült  fejék  van, 
nyakában  ötven  emberi  fejbõl  készült  nyaklánc,  melybõl  vércseppek  hullanak  a  lába  elé. 
Karkötõket,  bokaláncokat  is  visel,  karjának  hajlatában  hosszú  pálcát  tart,  Heruka  védõisten 
jelképét. Az istennõ táncol,  jobb lába behajlítva, felemelve, bal lába pedig egy fekvõ emberi 
testen tapod. A személyes meditációban az istennõ nagyjából olyan magas,  mint a gyakorló. 
Miután azonban a kép stabilizálódott, képzeljük el, ahogy növekedni kezd.

Az istennõ képe egészen addig növekszik, míg az egész univerzumot 
magába nem foglalja. A gyakorló kontemplálja magát ebbe az üres 
térbe, a hatalmas, kozmikus világegyetembe. Az ûr átlátszó, tiszta és 
végtelen.
 
Majd  húzzuk  össze  a  képet,  az  istennõ  alakja  egészen  apróra 
kicsinyedik, akkorára, mint egy mustármag, bár minden részletében 
kristálytisztán megmarad.

Második  gyakorlatként  ismét  képzeljük  el  magunkat  az  ember 
méretû  Vajra-Yogini  istennõként.  Koncentráljunk  a  dbu-ma 
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energiacsatornára, mely a test közepén, a gerinc mentén áramlik (hindu Sushumna). A csatorna 
egyenes, mint a nyílvesszõ, belöl teljesen üres, és kívül vörösen ragyog. Terjesszük ki a látomást 
addig, míg a csatorna a teljes univerzumot magába nem foglalja. Képzeljük el, hogy ez az ideg 
testünk minden részét magába olvasztja, kisujjunk hegyéig. Majd ismét, legyen olyan kicsi a 
csatorna, mint az emberi hajszál századrésze. Az õskori feljegyzés azt mondja: 
"Lásd az üres teret a bizonytalanban, mert hiszen olyan kicsiny. 
Lásd az üres teret a megfoghatatlanban, mert hiszen a szem nem látja.
Lásd az üres teret a felfoghatatlanban, mert hiszen mulandó."

A következõ gyakorlatsor a légzésrõl szól. Üljön le a gyakorló a padlóra, keresztbe tett lábakkal, 
hogy sarkai  a  combjain  nyugodjanak  (lótuszülés).  A  jobb lábnak  kell  felül  lennie.  A kezeit 
helyezze a köldöke magasságába, tenyerekkel felfelé, a csuklók a combokra támaszkodnak. A 
hüvelyk-,  mutató- és kisujj  egyenes,  a másik kettõ a tenyérhez hajlik.  A gerinc egyenes,  áll 
leszegve, a nyelv a szájpadláshoz préselve, a szemek az orrhegyre tapadnak.

Lélegezzünk  mélyen  háromszor.  A  lélegzetvételnél  figyelni  kell  arra,  hogy  az  ember  az 
elhasznált levegõt háromszor bocsássa ki magából s aztán a beszívott friss levegõt nyomja a tüdõ 
legbelsõ sarkáig; a rekeszizmot kicsit fel kell emelni, hogy a kitágult mellkas olyan legyen, mint 
a  zárt  cserépfazék.  A  lélegzetet,  amennyire  csak  lehet,  vissza  kell  tartani.
Kilégzésnél képzeljük el, ahogy a testünk minden pórusából ötszínû fény sugárzik szét, hogy 
megtöltse az egész világot. A színek megfelelnek az elemek színeinek (kék, zöld, vörös, fehér, 
sárga). Amikor a gyakorló a levegõt beszívja, ezt a fényes levegõt fogadja magába, s így õ maga is 
ragyogással telik meg. Ezt a gyakorlatot hétszer kell vézgezni.

Majd  következõleg  képzeljük  el,  ahogy  minden  fénysugár  a  HUM  mantra  ötszínû  szent 
szótagává formálódik. Amikor a gyakorló kilélegzik, a HUM kiárad belõle és a világ megtelik a 
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szent  szótag  zengésével,  amikor  pedig  belélegzik,  egész  testét  áthatja.  Ezt  is  hétszer  kell 
megismételni.
 
A következõ lépés a gyakorlat  kritikus pontja.  Most a HUM a harag 
isteneinek seregévé változik.  A test minden egyes kis  pontja egy-egy 
isten, arcaik kifelé fordulnak. Fölemelt jobb kezében mindegyik jogart 
markol és azt feje fölött csóválja. Bal kezeik fenyegetõ módon szívükhez 
szorítva. A bal láb merev, a jobb láb meghajlik. Az arcok haragosak, öt 
színben  égnek.  Egyetlen  szín  sugara  sem  vastagabb,  mint  a  mustár 
magja.
 
A negyedik gyakorlat a jobb és a bal oldali energiacsatornák vizualizálása, melyek neve ro-ma és 
rkyang-ma (Ida és  Pingala).  Képzeljük el,  hogy a test  jobb oldalának fõidege a középidegtõl 
jobbra, bal oldalának fõidege a középidegtõl balra fut. A két ideg kezdõdik a gyakorló orrának 
hegyén, felszalad a fejre, hátul lefut a fenékig, visszakanyarodik és a két ágyék között a középen 
végzõdik. Képzeljük el, hogy ez a két ideg belül tökéletesen üres.

A bal oldali idegben képzeljük el a következõ (tibeti) betûket: A, A, I, I, U, U, RI, RI, LI, LI, E, 
EI, O, OU, ANG, A. A jobb oldali idegben képzeljük el a következõ betûket: KA, KHA, GA, 
GHA, NGA, CHA, CHHA, JA, JHA, NYA, TA, THA, DA, DHA, NA, TA, THA, DA, DHA, NA, 
PA,  PHA,  BA,  BHA,  MA,  YA,  LA,  VA,  SHA,  KSHA,  SA,  HA,  KSHYA.  
Mindegyik betû vörös színben ragyog. Olyan finomak, mint a lótuszvirág erei. Függõlegesen 
helyezkednek el,  egymás felett.  Mikor kilélegzünk, képzeljük el,  hogy e betûk elhelyezésük 
rendje szerint az orrlyukból a világba áramlanak és belélegzéskor a két ágyék között a nemi 
nyíláson át ismét visszatérnek a testbe.

 
Végül az ötödik gyakorlat az égi áramlatok átvezetése a lélekbe és az idegekbe. Ennek módja a 
következõ: A közepes szalmaszál nagyságú fõideg középpontjában (a szívcskra magasságában) 
képzeljük el szellemi Vezetõnket teljes dicsfényben ülõ helyzetben, lábai keresztbe téve. Feje 
fölött képzeljünk el egy másik vezetõt, majd ismét egy másikat, összesen hatot, megemlékezve a 
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hat nagy tanításra. Ezután imát kell mondanunk a guruknak. 

Az ima a következõ:
"Nyissátok meg számomra áramaitokat Égi Vezetõk, hogy tudatomban mind a négy nagy erõt 
meg tudjam valósítani.
Adjátok meg a képességet, hogy minden látható s létezõ dolgot isteni eredetében tudjak látni.
Adjátok meg, hogy idegeim megteljenek a ti erõtökkel.
Adjátok meg, hogy a lélek tüze bennem kigyulladjon.
Adjátok meg, hogy káprázatból álló anyagi testem a szellem valóságává legyen.
Felajánlom nektek ezt a káprázatból álló nehéz anyagi testet. 
Adjátok  meg,  hogy az  álom varázslatának  képei  ne  vegyenek rajtam erõt  és  nyissátok  meg 
számomra az éberség világosságát.
Adjátok meg, hogy a tiszta, õsi fényt magamban felismerjem.
Adjátok meg, hogy tudatomat megtisztíthassam minden káprázattól és az üdvözültek kertjébe 
elérkezhessek.  
Adjátok meg, hogy az éberség tiszta világosságát még ebben az életben elérjem.
Öntsétek ki fölöttem fényeteket, hogy a legmagasabb célt elérjem: az Éberséget, a Nirvánát.
Adjátok meg nekem, hogy minden tapasztalat, tulajdonság, gondolat, jelenség bennem a lélek 
szent tüzévé változzon.
Adjátok meg, hogy az anyagi világ káprázatát felismerjem és levethessem.
Adjátok meg, hogy minden képességem tiszta fénnyé változzon.
Adjátok meg, hogy minden képességem a Szent Háromsággá változzon.
Adjátok meg, hogy egyre tisztább magasságokba emelkedhessek.
Adjátok meg az erõt, hogy a legmagasabb célt elérjem." Az ima végén képzeljük el, hogy a guruk 
láncolata beolvad a legalsó guru testébe, melyet a boldogság érzése tölt el. Hagyjuk, hogy ez a 
csodálatos boldogságérzet egész testünket átjárja. 

A hi nyz  l ncszemá ó á

"Rontás, szemmelverés ellen hatásos a következõ ráolvasás: 

Erdõ látá, mezõ látá,
Ember látá, megigézé, 
Mária látá, meggyógyítá, 
(X.Y.) maradjon tisztán
Mind a Krisztus Urunk adta anyja méhibe, 
Az anyja szülte erre a világra."
 

rnyak 2004. Beltane  VI. vfolyam 3. sz mÁ – é á



Felmerülhet  bennünk a  kérdés:  mind a  rontás-szövegek,  mind az  azok elhárítására  szolgáló 
ráolvasások  leggyakrabban  paradigma,  azaz  gondolkodás-mátrixfügöek.  Hogyan  mûködhet 
mégis az egyik embernek, és miért nem mûködik a másiknak? 

Ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk a mágia természetét - nem a mágia mûködik, 
hanem a saját tudatalattink. Az elsõ mellékelt ábrán látszik, hogy miért nem tudjuk "kapásból", 
születésünktõl kezdve pusztán akaratunkkal meghajlítani a valóságot: a tudat és a tudatalatti 
közt egy szakadék tátong. 

A  tudatalattink  számára  már  tiszta  a  terep,  hiszen  önmagában  is  kapcsolatban  áll  azzal  az 
energiával,  mely képes  bármilyen változást  hozni  a  valóságba,  továbbá része több csoportos 
tudatalattinak  (egregornak),  melyek  még  nagyobb  potenciált  képviselnek.  
Feladatunk  tehát  áthidalni  eme  szakadékot.  Ezen  hídnak  három  fõ  típusát  lehet 
megkülönböztetni, bár egyes technikák több csoportba is tartozhatnak. A fõ típusok a hit,  a 
tudatállapot-módosítás  (avagy  gnózisszint-váltás),  és  a  tökéletes  tudatosság.  Természetesen 
mindnek megvan a maga elõnye és hátránya. 
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A hit a legegyértelmûbb híd a tudat és a tudatalatti  közt. Évezredek óta apróbb hétköznapi 
rituálék  segítik  az  embereket  kisebb  mágikus  hatásokkal.  Ebbe  a  kategóriába  tartoznak  a 
legkülönfélébb babonák  és  hiedelmek.  Az  orvosok  nap  mit  nap  tapasztalják  a  módszer 
hatékonyságát - aki hiszi, hogy meg fog gyógyulni, szinte csodával határos módon felépül. Aki 
elhiszi,  hogy  száraz  békát  kell  elásni  útkeresztezõdésben,  hogy  eltûnjön  egy  szemölcse, 
valószínûleg  sikerrel  fog  járni.  A szerencsehozó kabalaállatkák,  a  fekete  macska,  és  hasonló 
dolgok szintén ezen az alapon mûködnek.

Elõnye a rendszernek, hogy bárki által, minden különösebb elõképzettség nélkül használható. 
Hátránya,  hogy  egy  bizonyos  típusú  ember  mindig  a  miérteket  keresi,  és  arra  ez  nem tud 
kielégítõ  magyarázatot  adni  -  viszont  a  kétkedés  és  kérdezés  radikálisan  csökkenti  a  hit 
hatásfokát. Szintén hátrány, hogy az embernek vagy van hite valamiben, vagy nincs. Nagyon 
nehéz kialakítani a hitet, és a kétkedés csírája is hatékonyan õrli fel a hatásfokot. Problémát 
jelent még, hogy ha valami miatt nem mûködik a valóság meghajlítására tett kísérletünk, nem 
fogjuk tudni, miért nem mûködött. 

A tökéletes tudatosság problémája evidens - tökéletesen tudatosnak kell hozzá lenni. Nem elég 
csak a gondolatainkat uralni, teljes kontroll kell az érzelmek, sõt a fizikai test felett is. 

A módszer végtelen sok türelmet, iszonyatos kitartást igényel - és az elsõ sikerélmények csak 
nagyon sokára  jelentkeznek.  Elõnye,  hogy a  mágus  100%-ig  tisztában lesz  minden használt 
módszere sikerének, vagy balsikerének okával, és bármely idõpontban azonos hatásfokkal lesz 
képes  mûködni.  Hátránya,  hogy  maximális  elkötelezettséget  és  szinte  emberfeletti  kitartást 
követel - így nem mindenki számára elérhetõ. 
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A  harmadik  út  a  tudatállapot-módosítás  (gnózisszint-váltás).  Ezt  a  módszert  a  legõsibb 
sámánikus kultúrák ugyanúgy használták, mint a modern káoszmágikus technikák. A módszer 
lényegét képileg talán úgy lehetne levetíteni, hogy a tudat egy meta-tudat ernyõt gerjeszt maga 
köré, ezáltal  képes utasításokat küldeni a tudatalattinak, amely alapesetben csak archiválja a 
tudat tapasztalatait,  és  néha üzenetekkel próbálja irányítgatni azt. A tudatállapotváltást vagy 
különbözõ erjesztett  italok,  hallucinogén anyagok útján érik  el,  vagy különbözõ meditációs, 
pranayama (légzéskontroll) és mantratechnikákkal. Ennek hatalmas elõnye, hogy a technikákat 
bárki  elsajátíthatja,  és  nagyjából  ellenõrizhetõ  a  sikerek  /  balsikerek  miértje.  Hátránya  a 
módosított tudatállapotnak... nos az, hogy módosított. Egyesek hajlamosak abszolút valóságnak 
felfogni  azt,  amit  ilyen  állapotban  tapasztalnak,  pedig  nem  más,  mint  saját  tudatalattijuk 
kivetülése. 

Bármelyik módszert válassza is az olvasó, sok sikert kívánok, és azt, hogy érje el a végsõ célját. 
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M gia a zen ben - Cruachaná é

Az 1995-ben készült "Tuatha Na Gael" album a kelta mitológia 
körébõl meríti témáját. Maga az album nevének jelentése: Gallia 
népe.  Ezzel  az  albummal  debutált  a  mára  már  széles  körben 
ismert ír Cruachan együttes. Az album Beltane ünnepén jelent 
meg a boltokban.

A "Cruachan" eredetileg egy barlang neve Írországban, mely a 
monda szerint a kelta alvilág,  a Tír Na Nog (Fiatalság Földje) 
bejárata volt. Ez a föld az örök ifjúság, a tündérek boldog hona. 
Tir  Na  Nog-ban  örökké  folyik  a  mulatság,  az  ide  tévedt 
harcosok,  egész  nap  vadásznak,  esznek,  isznak  és  a  szép 

asszonyokkal játszanak. Mikor megelégelik a lakomákat, énekekkel és táncokkal szórakoztatják 
egymást.
 
Zenéjükben különlegesen egyedi módon keveredik a tradicionális ír,  népi hangzás a modern 
black  metál  világával.  Hangszerelésükben  az  elektromos  gitárok  mellett  megtalálhatóak  a 
fuvolák, hárfák, dudák, csengettyûk, buzuki, mandolin, bendzsó és hegedû is. Az együttes nagy 
rajongója a kelta mitológiának, élõ showmûsorukban eredeti kelta kosztümökben és díszletekkel 
lépnek fel.

Az elsõ, instrumentális szám bevezetõ invokációnak is felfogható. A címe "I am Tuan", "Tuan 
(azaz Szarvas) vagyok". A kelta nép életében nagy jelentõsége volt a szarvasnak. Úgy tartották, a 
tündérek  teremtényei,  akik  képesek  megmutatni  a  világok  közötti  utakat.  A  fehér  szarvas 
mágikus lénynek számított. Sok történet számol be olyan szépasszonyokról akik szarvassá válva 
menekültek  a  vadászok  elõl,  hogy  azután  egy  mesés  birodalomba  vezessék  azokat.  Fionn 
felesége,  Sabha akkor  változott  szarvassá,  mikor  át  akart  menni  az  Alsó  Világba.  A szarvas 
motívuma utal a késõbbiekben megjeleõ Cernunnos-ra, az Agancsos Istenre is.

A második szám a Moytura-i csata történetét beszéli el. A Tuatha Dé 
Dannan, azaz Danu istennõ népe ötödik népként érkezett  Írország 
földjére  a  legendák szerint.  Elõttük  a  Fir  Bolgok  ("zsákos  ember") 
lakozták  a  földet.  Megérkezésük  után  Danu népe  az  ország  északi 
felét kérte a Fir Bolgoktól. Eochaid király nem volt hajlandó átadni a 
földet  és  megkezdõdött  az  elsõ  Moyturai  (Moy  Tura-  Az  Oszlop 
Mezeje) csata Írország birtoklásáért. A Fir Bolgok és Danu népe négy 
napig harcolt egymással egyvégtében Connaughtban.
 
Az  öldöklésben  Surtr  (máshol  Eochaid),  a  Fir  Bolg  király  levágta  Nuada,  vagyis  a  Tuatha 
királyának jobbkezét. Nuada harcosai megrémültek, mikor a király megsérült, mert a nép már 
nem volt sérthetetlen. Végül druidáik segítségével mégis sikerült gyõzedelmeskedniük. Amikor 
Éochaid  megszomjazott,  Danu varázslói  kiszárították  az  összes  folyót  és  tavat  az  országban. 
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Amíg a király vizet keresgélve eljutott a tengerig, három Tuatha harcos megtámadta és megölte, 
így a Fir Bolgok, királyuk oltalma nélkül elvesztették a csatát. Az ötödik napon tárgyalásokat 
folytattak és egyezséget kötött a két nép. A Zsákosok Népe Connaught-ba költözhetett, a Tuatha 
Dé Danann-é lett a többi tartomány.
 
A harmadik, szintén instrumentális szám a Maeves indulója. Maeves királynõ Conchobar ulsteri 
király volt asszonya, más nevén Medb. Alakját a legnagyobb asszonyi hõsök között tartották 
számon.

Az album negyedik száma Gondolin története. Gondolin egy kicsit kilóg a kelta sorból, lévén a 
tolkieni fantázia szüleménye Gondolin vára. (Bár Gondolin, mint a tündérek rejtett hona a kelta 
mitológiában  is  megjelent.)  Gondolin  nevének  tolkieni  jelentése  "A Rejtett  Szikla",  Turgon 
király  rejtett  városa,  amit  a  Kerítéshegyek (Echoriath)  vettek körül.  Ez  a  tündék elpusztult 
városa a hegyek között Minas Tirith-tõl délkeletre. Középfölde számos legendája és dala ered 
innen.

Az ötödik szám a híres kelta hõsrõl, Cú Chullainról szól, nevének jelentése Culann (kovács) 
kutyája. A hõs eredeti neve Setanta. Új nevét akkor szerezte, mikor véletlenül megölte Cullan 
kovács kutyáját. Azért, hogy a férfit kiengesztelje, vállalkozott arra, hogy addig szolgálja az eb 
helyett, amíg fel nem nevel és be nem tanít egy másik házõrzõt. Cathbadtól, a druidától kapja a 
nevét.  Õ  tanította  a  varázstudományokra,  Fergus  a  kardforgatásra.  Nevelését  Scath 
tökéletetesítette. Tõle született fia Conlach. Harci szekerét egy fehér és egy fekete ló húzta. A 
mondákban  a  hérosz  mindig  háromszorosára  nõ,  haja  dárdaként  meredezik  és  akkorát  tud 
ordítani, hogy az ország másik felében is meghallják. Háromszor kell lelocsolni hideg vízzel, 
hogy lehiggadjon.
 
A hatodik  szám a  híres  Culaigne-i  marharablás  történetét  beszéli  el  (Tain  Bó Culaigne).  A 
históriában egy szép bikáért száll harcba Írország négy tartománya élén Conchobhar, ulesteri 
király elvált asszonya, Medb (Ailil neje) az ötödik tartomány, Ulster ellen.
 
A hetedik szám a pogány napistenrõl, a szarvas Cernunnosról szól. Cernunnost a galliai és a 
britanniai kelták egyaránt tisztelték. Õ az erdõk és a vadállatok ura, termékenység és halálisten 
egyszemélyben. Nevének jelentése Agancsos vagy Szarvakat viselõ. A 
fején látható szarvasagancs, a természet halálának és megújulásának 
jelképe. A dal tulajdonképp egy megidézés, szövege a következõképp 
szól:
 
"He holds a twisted torc in his hand,
the forests are his ruling land. 

"Great god Cernunnos, return to Earth again,
come at my call and show thyself to men,
sheperd of goats, upon the wild hills way,
lead thy lost flock from darkness unto day". 
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the Horned God is our nature deity,
yet modern man would from his presence flee. 

"Forgotten are the ways of sleep and night,
men seek for them, whose eyes have lost the light,
open the door, the door that hath no key,
the door of dreams, wereby men come to thee". 

Sheperd of goats, O answer unto me!
The summerlands is where we shall meet thee. 

To invoke thee...
The Horned God." 

"Kezében csavart nyakék,
az erdõk uradalma.
Hatalmas Isten, Cernunnos, térj vissza ismét a Földre,
jöjj hívásomra, mutasd meg magad az embereknek,
kecskék pásztora, vad hegyek útján,
vezesd elveszett nyájad a sötétségbõl a fényre.
A szarvas isten természetünk istene,
még ha a ma embere menekül is tõle.
Az álom és az éjjel útjai elmosódtak,
emberek kergetik, kiknek szemei elvesztették a fényt,
nyisd ki az ajtót, melynek nincsen kulcsa,
az álmok ajtaját, melyen keresztül az emberek eljöhetnek hozzád.
Kecskék pásztora, ó, válaszolj nekem!
Találkozunk majd nyárföldön
Megidézni téged,
A Szarvas Istent..." 

A nyolcadik, ismét csak instrumentális szám szintén egy ismert kelta legenda alapján íródott, 
Brian  Boru,  a  híres  északi  király  történetét  meséli  el.A  hõs  úgy  védekezett  az  országát 
megtámadó viking hajók ellen, hogy hárfásait a tengeri sziklákra parancsolta. Játékukkal olyan 
vihart zúdítottak az agresszorokra, hogy az õrjöngõ hullámok közé veszett az egész viking flotta. 

Végül az utolsó, kilencedik szám a második Moytura-i csatába vezet vissza, mintegy keretként 
zárva az eddigieket. E csatában az isteni vezér, Lugh mellett állt Oghma, Dian Ceth, Goibniu, 
Creidne és Luchtaire is. Mozgósították a varázslókat és a bárdokat. Megígérték, hogy Írország 
tizenkét  legmagasabb  hegyét  az  ellenségre  (az  óriások  népére)  zúdítják.  A  druidák  -köztük 
Mórfhis- és a varázstudók -Figol, Mamós fia- tûzesõt szórtak az óriásokra. Dian Ceth mágikus 
kútjába  dobták,  és  varázsénekekkel  feltámasztották  az  elesetteket.  Eközben  Lugh  beszédet 
intézett a néphez. Morrighan hadistennõ segítségével a tengerbe szorították az ellenséget. 
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A csatát eldöntõ mozzanat végül akkor következett be, amikor Lugh, kinek neve nem véletlenül 
volt  Hosszúkezû, úgy kiparittyázta a fomoiri  vezér szemét,  hogy a lövedék a fejét  átmenve, 
feldöntötte a mögötte álló embereket és hátrafelé csüngve megbénította a fomoiri harcosokat. 
Balor  hatalma  nélkül  és  a  saját  harcosait  pusztító  szem  ártó  tekintete  miatt,  az  óriások 
elveszítették a küzdelmet. 

Radieszt zia 2. - Az inga s haszn lataé é á

Amikor bizonyos kérdésre keressük a választ, nagy segítség a 
külsõ  összpontosítási  pont,  mert  a  kérdésre  irányítja 
figyelmünket,  hatástalanítja  a  külsõ  befolyást  és  a  tudatos 
elme  torz  irányításait.  Olyan  eszközt  kell  használni,  ami 
semmiképp sem befolyásolja a kapott információt, de leköti az 
egyéni tudatot. Erre a célra az egyik legjobb eszköz az inga. 
Elõnye, hogy egyszerû a használata, és megbízható. Hátránya, 
hogy csak igen vagy nem választ képes adni kérdéseinkre.

Az inga különbözõ formákkal rendelkezhet ám a legideálisabb 
az, ha kerek vagy elliptikus, de mindenféleképpen forgástest 
legyen.  Lengés  közben  ugyanis  ezeknek  van  a  legkisebb 
légellenállása. Valódi, kifejezetten radiesztézia céljára készült 
inga  hiányában  hasznát  vehetjük  a  fonálon  lógó  gyûrûnek, 
kulcsnak, gesztenyének, stb. Kis túlzással azt is mondhatnánk, 
hogy  bármely  fonálon  függõ  tárgy  alkalmas  radiesztéziai 
"kutatásra".  Csak  arra  kell  ügyelnünk,  hogy  a  kiválasztott 
tárgy  formája  szimmetrikus  legyen,  nehogy  lengésének 
bizonyos irányú eltéréseibõl hamis következtetéseket vonjunk 

le.  Sokszor  használunk  olyan  ingát,  melynek  üreges  a  belseje.  Az  ilyen  ingát  általában 
meghatározott anyag keresésére használjuk. Ilyenkor az inga üreges belsejében egy kis "minta" 
található a keresett anyagból.

Az  inga  a  legkülönbözõbb  anyagokból  készülhet.  Legelterjedtebbek  a  fémbõl  -  aranyból, 
ezüstbõl, rézbõl, vasból - készült ingák, de van olyan is, ki a kerámia vagy az üvegbõl készült 
ingára esküszik. A radiesztézák egy része nagy elõszeretettel alkalmazza a borostyánkõbõl vagy 
az  üvegbõl  készült  ingát.  Végeredményben  mindenkinek  ki  kell  tapasztalnia,  hogy  az  ő 
személyes érzékenységének melyik anyag felel  meg a legjobban. Végeredményben a készség 
szintû  mérések  elsajátítása,  begyakorlása  után  mindenki  úgy  is  rájön,  hogy  az  inga  anyaga 
teljesen közömbös.
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Lényeges lehet viszont az inga súlya, mely tulajdonképpen a radiesztéza képességeitõl függ. Az 
érzékenyebbek általában a súlyosabb ingát kedvelik, a túl könnyû inga ugyanis munka közben 
nem kívánatos  mozgásokat  végezhet.  Viszont  az  sem jó,  ha  az  inga  túl  súlyos,  mert  akkor 
nehézkesen, lustán és megtévesztõen mozog. Arról nem is beszélve, hogy ennek használata a 
kívántnál több energiát vonhat el a radiesztézától. Ezt is ki kell tapasztalni.

Radiológiai szempontból a fehér és a fekete szín semleges, ezért minden ingát célszerû ilyen 
színû fonálra kötnünk. Arra is ügyelni kell,  hogy a fonál természetes anyagból készüljön. A 
fonál teljes hossza mintegy 20 centiméter legyen, még akkor is, ha munka közben rövidebbre 
kell fognunk. Tulajdonképpen a fonál optimális hossza személyenként változik, ezért a pontos 
hosszt  munka közben határozhatjuk  meg.  Amikor  megtaláltuk  a  számunkra  legmegfelelõbb 
hosszúságot, akkor ezt a helyet egy kis csomóval jelöljük meg. Belsõ térben végzett munkáknál 
az optimális fonálhossz általában 5-12 centiméter közé esik.

Az ingázáshoz mindenekelõtt folyó hideg vízben le kell tisztítani az ingát 
(az idegen rezgésektõl), majd kényelmesen kell elhelyezkedni. A lábaink 
ne keresztezzék egymást. Tisztítsuk meg gondolatainkat. Az inga fonalát 
kb.  kétharmadánál  megfogva  csippentsük  a  hüvelyk-  és  mutatóujjunk 
közé,  a  fonál  maradékát  tartsuk  a  többi  behajlított  ujjal  a  tenyérben.  
Az ingát kinyújtott karral tartsuk, majd kérjük meg, hogy mutassa meg a 
pozitív választ, és közben gondoljunk pozitív energiával telített dolgokra 
(vidámság,  béke,  szeretet).  Ilyenkor  az  inga  általában  jobbra  kezd  el 
forogni. Majd kérjük meg, hogy mutassa meg a negatív választ, és közben 
negatív energiával telitett dolgokra gondoljunk (harag, rosszkedv). Ilyenkor általában balra kezd 
el forogni, de ez sem törvényszerû. Miután így beállítottuk az ingát, jöhetnek a kérdések. Az 
egyértelmû, tiszta válaszok esetén az inga jól kivehetõ, szép, koncentrikus köröket kezd el róni 
egyik  vagy  másik  irányba,  az  elõzetes  "megegyezésnek"  megfelelõen.  A  bizonytalan  válasz 
esetén vagy nem mozdul, vagy csak inog ide-oda. A kérdések elhangzása után hagyjunk elég 
idõt,  hogy az inga az  egyik  forgásból  át  tudjon állni  a  másikra,  ha  szükséges.  Fontos,  hogy 
közben ne gondoljunk sem pozitív, sem negatív válaszra, csak magára a kérdésre, mert akkor 
befolyásolhatnánk az inga válaszát.

Az  inga  más  dolgokra  is  remek  eszköz.  Csak  néhány  ötlet:  elveszett  tárgyak  megtalálása 
(kilengésével megmutatja a helyes irányt), a negatív és pozitív energiák érzékelése a lakáson 
belül, stb.

Folytatása következik. 

- Jeannie -
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si szak-amerikai ritu l k - L tom skeres sÕ é á é á á é

A szellemek erejének személyes megtapasztalása központi szerepet tölt 
be az észak-amerikai õslakosok vallásában. Ezen belül a látomáskeresés 
terjedt el leginkább az egész kontinensen a különbözõ rituálék közül. A 
délkeleti  és  délnyugati  papi  társadalmakon  belül  a  sámán  szerepét 
betöltõ ember nyújtott segítséget, és közvetítõként lépett fel az ember 
és a szellemvilág között a nagyobb ünnepeken, de a sámánt és néhány 
általa  vezetetett  embert kivéve,  a közönséges  emberek nem kerestek 
látomást.  A  sámánra  és  néhány  emberre  volt  korlátozva  a 
látomáskeresés.  A  nem-papi  társadalmakban  nagyobb  hangsúlyt 
fektettek a személyes kapcsolatra a szellemmel.
 
A látomáskeresés egy jól felépített gyakorlat volt, melynek nyomai jól 
megtalálhatóak a precolumbiai Amerikában és valamelyest délkeleten illetve délnyugaton. Az 
eredeti  formájában gyakorlója  napokat  tölt  egyedül,  a  vadonban  böjtölve,  miközben az  élet 
spirituális jelentõségét és látomást keresett. 

A legtöbb társadalomban a látomás keresése a felnõtté válásnak a rituális része volt. Néhol a 
fiúknak és lányoknak egyaránt részt kellett venniük a látomáskeresés rituáléján, máshol viszont 
csak  a  fiúnak.  Legtöbbször  a  lány  elszigetelése  egy  különleges  kunyhóban  történik  meg, 
mintsem a vadonban. Ugyanakkor más csoportokban a látomáskeresés pusztán a pubertáskor 
rituáléja  volt,  amin keresztül  az  ifjú  társául  kapja  azt  a  szellemet,  aki  segítette  egész  életén 
keresztül.  A  pusztákon  élõ  indiánoknál  bárki  kérheti  a  természetfeletti  segítségét  életének 
fordulópontján, vagy mint folyamatos lelki-gyakorlat is végezheti. A rituálé nagy jelentõséggel 

bír a harcossá váló fiatalok körében: hitük szerint szellem 
segítsége nélkül senki sem élhet túl egy csatát.
 
A  délkeleten  élõ  Chickasaw  indiánoknak  erdõre  volt 
szükségük a böjtöléshez,  és  hogy megkaphassák segítõ-
szellemüket,  melynek jellegét viszont a klán származás 
határozott  meg  elõre.  Az  ifjú  indiánról  hozzátartozói 
gondoskodtak a böjt alatt, megtanítva neki mindent, amit 
szükséges  volt  tudnia  a  törzsi  szellemekrõl,  de 
látomáskeresésen nem vettek részt. A látomások a vallási 
vezetõk kiváltáságai voltak.
 
Az északkeleti part népei közül néhány a látomáskeresést 
erõsen  ritualizálta.  Mint  a  Chickasaw törzsnél,  itt  is  a 
kláni származás határozta meg a kapható szellemeket (a 
születés  vagy  a  házasság  alapján).  Az  elszigeteltség  az 
erdõben  csupán  szimbolikus  jelentõségû,  a  szellem 
birtokbavétele azonban pontosan meg lett koreografálva. 

rnyak 2004. Beltane  VI. vfolyam 3. sz mÁ – é á



Néhányan a Platue és a Great Basin törzsek közül, akárcsak a keleti erdõs területen lakó törzsek 
körében úgy gondolták,  hogy a  látomások  a  sámáni  elhivatottság  jelei.  A délnyugatiak  és  a 
pueblók  körében,  annak  ellenére,  hogy  a  szertartásaikban  a  közösség  szerepét  helyezték 
elõtérbe a segítõ-szellemekkel szemben, mégis néhány indián önként vállalta a látomás keresés 
megpróbáltatásait, hogy ezzel segítsék a vadászatot, a gyógyítást és ezek kivitelezését. 
Minden amerikai indián vallása tartalmaz rituálékat, amelyek során szoros kapcsolat alakul ki a 
közösség tagjai  közt.  A keleti  erdõs területen élõ irokézek minden évben tavasszal és õsszel 
megünneplik a "hamis arcok" ünnepét. A közösség tagjai a törzset védõ szellemeinek faálarcait 
viselik,  így  próbálják  elijeszteni  a  betegséget.  A  legfontosabb  rituálé  a  délkeleti  õslakosok 
körében  a  zöld  kukorica  szertartása.  Ennek  az 
ünnepnek alkalmából az emberek megtisztitulnak 
és kitisztítják a házaikat. Böjtölnek, imádkoznak, és 
tûzbe rakva felajánlják az elsõ néhány csõ éretlen 
kukoricát, hogy elnyerjék a szellemek áldását és a 
gazdag termést. A szertartás csúcspontja, amikor a 
vallási  vezetõ  újra  meggyújtja  a  tûzet,  és  lángját 
szétosztja  az  emberek  között.  A  többnapos 
szertartás  egy  nagy  lakomával  és  ünnepléssel 
végzõdik.
 
A naptánc nagyon változatos a síkságokon élõ indián törzsek körében. Csak általánosságokban: 
nyáron  tartják,  vagy  amikor  szerintük  nagy  szükség  van  a  szellemek  segítségre  és  azok 
éleslátására;  több napon át  tart,  ami  alatt  a  férfiak (néha nõk is,  de  elkülönülve  és  másféle 
rituáléban) egy oszlop körül táncolnak, gyakran a napba nézve, néha a húsukba vágó szíjakkal a 
oszlophoz rögzítve: Ezen keresztül kínálják fel az szellemeknek az egyetlen dolgot, ami valóban 
az övéké: testük "húsát". Mindezt azért, hogy elnyerjék a nagy szellem szánalmát és biztosítsák 
segítségét.
 
Minden  késõ  õsszel  megtartják  a  Zunik  az  ún.  Shalako  szertartást.  A  A  zunik  ilyenkor  a 
szellemek, ún. kachinák (mint a hopiknál) érkezését ünneplik, akik az áldást és az esõt hozzák. 
Minden elszórtan élõ Zuni, aki csak tud, hazatér ezen a napon, hogy részt vegyen az ünnepen, a 
nagy lakomán és egész éjszakás táncokon.
 
Annak  ellenére,  hogy  néhány  indián  csoport  nagy  hangsúlyt  fektet  a  személyes  spirituális 
élmények megszerzésére, õk soha nem voltak "spirituális fogyasztók", és élményeikbõl soha sem 
csináltak személyes ügyet.  Minden természetfeletti találkozást  alaposan kiértékeltek,  és vagy 
elfogadták, vagy visszautasították, a csoport és a vének nevében. Az effajta élmények mindig az 
adott személy megerõsödését jelentették a közösség és a törzs érdekében, nem csupán a személy 
lelki gyarapodását.
 

Eredeti angol szöveg: Two Bears 
- fordította: Maleusz -
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A pentagram

A pentagram görög kifejezés, a „pente” (az 5-ös szám) és a „grammon” 
(ábra,  írás)  szavak  összetételébõl.  Tulajdonképpen  bármely,  öt 
vonalból álló alakzatot nevezhetünk pentagramnak, mégis, kizárólag a 
szimmetrikus csillag alakú jelre használják ezt a szót. 

A pentagram az ember, a mikrokozmosz, a mágia jelképe. A legõsibb 
jelek közé tartozik. A kvintesszencia jele,  minden dolog legtisztább 
lényege.  Az  uralom,  a  harmónia,  átvitt  értelemben  pedig  a  titkos 
tudomány  és  a  mágus  jele.  Öt  csúcsa  hagyományosan  az  „öt 
alapelemet”  jelképezi,  amelyek  sorban:  föld,  levegõ,  tûz,  víz,  és  a 

kvintesszencia, az „ötödik elem”, vagyis a szellem/lélek/éter.

Az ötös  szám az  ember  száma,  az  erõ,  a  Mozgás  ideáját  hordozza.  Az isteni  Akarat,  amint 
behatol az anyagba (kettõ és három összege). Öt a Teremtõ Isten, Elohim nevének betûinek 
száma  (ALHIM).  Ez  a  lélegzet,  a  Prána,  az  életerõ  hordozója.  Jelképezi  továbbá  az  öt 
érzékszervet, az ember végtagjait (két láb, két kéz, fej), a zsidóknál Mózes öt könyvét jelenti.
Kétféle  orientációja  lehetséges a pentagramnak, a „felfelé”,  illetve a  „lefelé” mutató.  Ha álló 
pentagramról beszélünk, azt fejezzük ki, hogy abban a rendszerben, amire a pentagram utal, a 
szellem magasabb prioritású az anyagnál, míg fordított esetben az anyag, vagyis a test érdekei az 
elsõdlegesek. Ez utóbbi a középkori írásokban a fekete bak fejét jelképezte (Baphomet). 

A  pentagramnak  elsõsorban  azért  tulajdonítottak  mágikus  erõt,  mert 
többszörösen  magába  foglalja  azt  az  évezredek  óta  ideálisnak  és 
tökéletesnek  tartott  arányt,  amelyet  egyebek  közt  aranymetszésnek 
(sectio durea) isteni metszetnek (sectio divina) és isteni aránynak (divina 
proportione)  neveznek,  s  amelynek  elsõ  meghatározását  (a:b=b:[a+b]) 
Euklidész geometriai tankönyvébõl ismerjük.

Az ókori görögök és Pithagórasz ezt a jelet egységesen az egészség és a tudás szimbólumának 
tekintették.  A  Pithagóreusok  pentalphának  is  nevezték.  Az  ókori  Rómában  az  igazság 
szimbólumának tartották.

Európában a középkor és az újkor folyamán gyakran festettek vagy karcoltak pentagramot a 
házak küszöbére, hogy megoltalmazzák a ház lakóit a rontástól, és elriasszák a démonokat. A 
középkorban  használatos  elnevezése  volt  a  Salamon  gyûrûje  vagy  a  lidérckereszt.  A  kelták 
boszorkánylábnak is hívták.

- Hylan -
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A M gia sz nei 5. r sz - Narancsá í é

 

A  narancs  mágia  a  merkúri  princípiumok  eszköze.  Ide  tartozik  a 
kuruzslás,  a  cselszövés,  a  gyors  gondolkodás,  és  a  kommunikáció.  
Az orvostudomány már egy kicsit eltávolodott, mikor rájöttek, hogy az 
antibiotikumok és a steril mûtéti eszközök mûködnek, nincs feltétlenül 
szükség gyógyító rituálékra, de a mai napig megtartották jelképüknek a 
kaduceust, Hermész kígyós botját.
 
Narancs erõt használ az ügynök, a bróker,  és igazából minden olyan 

munka, ahol gyakran kapnak szívrohamot az alkalmazottak túlhajszoltságból kifolyólag. Ennek 
az erõnek alapja az a fajta félelem, amitol az adrenalin hatására gyorsul a neuron-aktivitás - 
gyorsul a gondolkodás. Furamód, a helyzetfelismerés-én arra alapoz, hogy nem a gondolkodásra 
gondolunk, hanem engedjük, hogy az idegesség elnyomja bennünk a gondolkodásunkat lassító 
dolgokat.

A  narancs  gnózis  energiáit  fel  lehet  használni  tolvajlásban,  szerencsejátékokban,  vagy 
intellektuális párbajokban, de maga a gnózis elérése jóval hasznosabb, mint bármi, amit el lehet 
vele érni.

A narancs-én gnózisának eléréséhez hasznos gyakorlat hatalmas számsorokat összeadni, vagy 
rengeteg,  nehéz  kérdést  tartalmazó  borítékot  egyesével  felnyitni  és  gyorsan  válaszolni  a 
kérdésekre - addig ismételgessük ezt, amíg gondolkodás nélkül nem tudunk válaszolni. 

Narancs energia istenségek lehetnek Loki, Coyote, Hermész, vagy Merkúr. 

(Kiegészítés: azt, aki tolvajlással foglalkozik, előbb-utóbb el fogják kapni, mert a gondolkodást 
serkentõ aktivitás helyét átveszi az elbizakodottság, és a tolvajlás miatt érzet izgalom helyét a 
lebukástól való félelem. Sokkal több pénzhez lehet jutni ilyen módon ügynökösködéssel, ami 
legális, nagyszerû kommunikációs képességeket, és villámgyors gondolkodást igényel.) 
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A zar ndoklatok t rt nelmeá ö é

A zarándokok alakja már az Ószövetségben is megjelenik: Ábrahám 
elhagyja  atyái  földjét  és  az  Ígéret  Földje  felé  indul.  Bizonyos 
értelemben ezt is lehet vallási útnak tekinteni. A középkori Európa 
fõ-  és  mellékútjain  állandóan  vonultak  zarándokok  valamelyik 
szentélyhez.  Többnyire  a  nagy  székesegyházakban  voltak  szent 
ereklyék,  például  szentek  csontjai,  amelyrõl  azt  hitték,  hogy 
természetfeletti jótéteményekre, csodákra képesek. Sokféle cél vezette 
zarándokútra az embereket:  az áhítat  kifejezése,  tisztelgés  valamely 
szent elõtt, hála az esetleges gyógyulásért vagy szerencséért. Voltak, 
akik vezeklésül mezítláb vagy szõrcsuhában mentek, mások a szent 
csodatételét kérték a gyógyulásuk érdekében. Fõként német területen 

élt  a  zarándoklati  igazságtételi  és  jóvátételi  rendszer,  azaz  az  adott  bûnökhöz  megszabott 
zarándoklati  büntetés  tartozott.  A  fõbenjáró  bûnökért  -  például  a  gyilkosság  -  egészen 
Jeruzsálemig kellett mennie a tettesnek. Imre herceg szentté avatásával kapcsolatban éppen egy 
ilyen  bûntényért  vezeklõ  német  zarándokkal  esett  meg  a  szentté  nyilvánításhoz  szükséges 
csoda:  Imre sírja  elõtt  bilincsei  lehullottak;  ez  volt  a  jel,  hogy már Imre  is  eljutott  a  végsõ 
boldogság elnyeréséhez. Egyes helyekre gyógyulni zarándokolnak a hívõk, és ha bekövetkezik a 
gyógyulás, illõ módon meg is köszönik. Ennek élõ példáját láthatjuk Erdélyben, Csíksomlyón, 
ahol a nagy oltár melletti falon a gyógyult hívek megemlékezésül táblát helyeznek el nevükkel, 
és a gyógyult testrész kicsinyített szobormásával.

Akadtak olyan zarándokok, akik más helyett indultak útra. Gyakran elõfordult, hogy vagyonos 
elõkelõk fogadalmat tettek: felkeresik valamelyik szent helyet, de azután egészségi állapotuk, 
vagy egyéb súlyos indok miatt nem tudtak elmenni. Ilyenkor felbéreltek valakit, hogy menjen 
el helyettük. Ilyen vállalkozó kedvû embereket mindig lehetett találni. Fizették a költségeiket, 
és még pénzt is kaptak érte.

Az egyszerû zarándok kevéske pénzt vitt magával, de ennél sokkal fontosabb volt, hogy pontos 
ismeretei  voltak  az  útról.  Hazatérve  élete  hátralevõ  részét  azzal  töltötte,  hogy  újra  és  újra 
elmesélte  útját  az  otthoniaknak.  Így  a  zarándoklatra  készülõk  pontosan tudták,  hogy merre 
menjenek,  hányan  induljanak,  hogy  biztonságban  haladhassanak.  Az  utazás  hosszú  óráit 
énekléssel, szentek legendáinak felidézésével töltötték. Néhányan idegen nyelveket is tanultak. 
Kialakult egy új kis társadalmi réteg, a hivatalos zarándokoké, akik életüket azzal töltötték, hogy 
egyik szent helyrõl a másikra utazgattak.

Bár mint említettem, nem csak a kereszténységhez köthetõ a zarándoklat, mégis Jézushoz, az 
életéhez köthetõ a vallási utak nagy része, ezért most errõl beszélnék.

Azok, akik Jézusnak, majd halála után Jézusban hittek, szerettek volna életének a színhelyeirõl 
személyes élményeket szerezni. Keresték azokat a szemtanúkat, akik a tanításokról még többet 
tudtak mondani, így akarták elmélyíteni ismereteiket és hitüket is. Már Jézus életében is sokan 
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zarándokoltak hozzá - gondoljunk csak a hegyi beszédre, amikor ötezren hallgatták szavait. A 
Jézus  utáni  korban  már  az  elsõ  századokban  kialakult  Jeruzsálemben  a  helyszíni  ünneplés 
szokása.  Tehát  a  húsvétot,  a  feltámadást  ott,  a  Szent  Sír  barlangnál,  a  karácsonyt  pedig  a 
Születési  barlangnál kell  ünnepelni.  A helyszíni élmény még mélyebbé, átélhetõbbé teszi  az 
ünnepet. A zarándoklások kialakulását a szentek is "elõsegítették". Az egyházban nagyon hamar 
kialakult az a közmegegyezés, hogy az a keresztény, aki hitéért vértanúhalált hal - márpedig 
errõl "gondoskodtak" a keresztényüldözõ római császárok -, az minden bizonnyal azonnal örök 
üdvösségre jut. Nekik nincs szükségük a megtisztulásra, vérük ontásával kiérdemelték. Ha pedig 
õk Isten színe elõtt tiszták, akkor azok a keresztények, akik itt  vannak a földi életben, az õ 
pártfogásukat  kérhetik.  S  ezt  a  pártfogást  leginkább  a  szent  sírjánál  lehet  elérni.  Oda 
zarándokoltak a legtöbbet, ott imádkoztak. Így kialakult az a szokás, hogy a vértanú sírja fölött 
miséztek; ide vezethetõ vissza az a szokás, hogy minden oltárban, ahol pap misét mond, kell 
lennie egy ereklyének.

A  kezdeti  idõben  két  központ  alakult  ki:  az  egyik 
Jeruzsálem  (vagy  inkább  az  egész  Szentföld),  a  másik 
pedig  az  "apostolfejedelmek"  -  Péter  és  Pál  -  városa, 
Róma. Az elsõ keresztény zarándokok erre a két helyre 
indultak  el  elõször.  Azután  fokozatosan  más 
zarándokhelyek  "keletkeztek",  mint  amilyen 
Compostella  az  Ibériai-félszigeten Szent  Jakab sírjánál, 
vagy  Szent  Mihály  arkangyal  zarándokhelyei:  Monte 
Gargano Itáliában, vagy Mont-Saint Michel Normandia 
partjainál; ezek mind egy-egy csodás esemény színhelyei. A kereszténység szabaddá válásával, 
majd  a  népvándorlás  hullámainak  elcsitulásával  nagy  zarándokforgalom  bontakozott  ki. 
Szentföldért küzdelmek folytak az arabok és a bizánciak között, azonban a keresztények egy 
percre  sem mondtak  le  arról,  hogy  felkeressék  a  bibliai  helyszíneket.  Nagy  Károly  követei 
diplomáciai tárgyalásokat folytattak az arabokkal azért, hogy Jeruzsálemben megmaradhasson a 
latin  negyed  a  keresztények  templomaival,  közösségével.  Persze  az  arabok  idõrõl  idõre 
lerombolták ezeket a templomokat, de a keresztények újjáépültek. Az 1010-es évekbõl származó 
adatok szerint a jeruzsálemiek is megölték a zarándokokat, csak "mutatóba" hagytak néhányat 
életben, megcsonkítva, hogy elriasszák a keresztényeket Jeruzsálemtõl. Azonban a XI. század 
közepén egy német fõpap vezetésével nem kevesebb, mint háromezer zarándok indult ismét 
Szentföldre.

Magyarországon 1018-tól Szent István megengedte, hogy a keresztény zarándokok áthaladjanak 
Magyarországon  déli  irányban  Bizánc  felé.  Gondoskodott  a  külföldre  haladó  magyar 
zarándokokról  is.  Zarándokházat  alapított  Jeruzsálemben,  s  hogy  az  odafele  vezetõ  úton  is 
legyen pihenõhely, egyet Konstantinápolyban. Rómában, az apostolfejedelmek sírja mellett is 
volt  egy  ilyen  magyar  zarándokház,  amihez  Ravennában  csatlakozott  egy  másik.  Ezeket  a 
magyar király felügyelte.
 
A magyarok Németországba is szerettek járni. Aachen-be például minden hetedik évben egész 
sereg  zarándok  kelt  útra,  hogy  Péter  és  Pál  apostol  ünnepén  megnézze  az  ottani  híres 
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ereklyéket.  Aachen-ben  Nagy  Lajos  külön  kápolnát  is  építtetett  a  magyaroknak.  1475-ben 
feljegyezték, hogy egy magyar püspök egyenesen IV. Sixtus pápa elõtt dicsekedett azzal, hogy 
milyen sok magyar zarándokol Rómába. 1445-ben pedig VII. Károly francia király embere írta 
azt a magyarokról, hogy gyakran járnak zarándoklatokra Itáliába többen, mint bárki más.  A 
római  Szent  Társulat  anyakönyve  is  tartalmazza,  hogy  1446  és  1523  között  1253  magyar 
vonatkozású bejegyzés található, s a könyv név szerint 3833 embert említ, akik adományt adtak, 
hogy felvétessenek ebbe a dokumentumba.

Hazánkban is kialakultak zarándokhelyek, elsõsorban magyar szentek sírjánál (azokból pedig 
elég sok volt, hazánk rengeteg szentet adott a világnak). Székesfehérvár, a bazilika vált elõször 
olyan  szakrális  központtá,  amelyet  tömegek  kerestek  fel.  Szent  Istvánt,  Szent  Imrét  is  ott 
temették el.  Szent István 1083-as szentté avatásakor csodás gyógyulások történtek, ami után 
nagy számban zarándokoltak betegek Fehérvárra.  Szent László váradi sírja is  zarándokhellyé 
vált.
 

Az iszlám elõírja minden hívének, hogy életében legalább 
egyszer köteles elmenni Mekkába, és megcsókolni a Kába 
követ, a ramadán idején. Szertartásos ruhát viselnek, nem 
vághatnak  körmöt,  nem  ölhetnek  állatot.  A  zarándoklat 
elsõ napján hétszer körül kell járni a Kábát, és lehetõleg a 
délkeleti  sarkát megcsókolni.  Azonban akkora tömeg van 
ott olyankor, hogy szinte lehetetlen mindenkinek odaférni. 
Így  hát  az  is  elegendõ,  ha  intenek  egyet  feléje.  Ezután 

hétszer ide-oda kell  futni a mecset udvara melletti két kis  magaslatot  összekötõ gyalogúton, 
majd a 8 km-re fekvõ Mína várost kell felkeresni, utána pedig az Arafát-síkságot. A zarándokok 
visszatérnek Mekkába, elõtte Mínában kõvel dobálnak meg három kõpillért, így idézve fel azt 
az  esetet,  amikor Ábrahám köveket  vetett  az  ördögre.  Áldozati  ünnepség  következik,  végül 
ismét hétszer körüljárják a Kábát, a zarándoklat befejezéseként.

Jól látható a fenti példán, milyen szertartás övezi a zarándoklatot. Ez azonban nem mindenütt 
van így, máshol elegendõ ránézni a szent ereklyére, vagy csak egyszerûen elmenni oda, ahol 
tárolják.  A  minél  nagyobb  látogatottság  elérése  érdekében  hamis  ereklyék  is  készülnek. 
Elõfordult már olyan, hogy egy szentnek több lábszárcsontját õrizték, vagy ha minden darabját 
összerakták volna - a "természetesen eredeti példányát"- annak a halotti lepelnek, melyen a 
szent  meghalt,  több  vég  vásznat  kaptak  volna.  Természetesen  mindegyik  kegyhelyen  azt 
állították, hogy náluk van az eredeti.

A zarándokok régen a kereskedelmi utak mentén haladtak. Az utazás kezdetekor általában a 
helyi  pap  áldotta  meg  a  zarándokot.  Utána,  erõs  bottal  a  kezében,  többnyire  csoportosan 
indultak  el,  így  jobban  kivédhették  az  útonállók  vagy  a  vadállatok  támadását.  Külön 
menedékházak  nyújtottak  pihenési  lehetõséget  az  utazás  alatt,  a  célhoz  érve  pedig  sokféle 
szálláshely várta a gazdagokat és a szegényeket egyaránt. Törvény írta elõ, hogy a zarándokokat 
meg kell vendégelni, és szállást kell nekik nyújtani ingyen.
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Az  idegenforgalom  ókori  szakaszát  (bár  akkor  még  nem  idegenforgalomnak  nevezték)  a 
vendégbarátság jellemezte. A vándort, zarándokot Zeus küldöttjének tekintették, és kötelesség 
volt gondoskodni róla. A kereskedelem fejlõdésével kialakult utak (melyeket a zarándokok is 
használtak)  mentén élõkre  azonban nagy terhet  rótt  az  ellátásuk.  Így  kénytelenek  voltak  a 
késõbbiekben ellenszolgáltatást kérni az ellátásért. A nagyobb gócpontokban (kereskedelmi utak 
keresztezõdésénél,  városkapuknál,  sportesemények,  vallási  ünnepek  helyszínein)  kialakult  a 
hivatásos vendéglátóipar. A középkorban megállt a fejlõdés, a sok háború miatt nehezebbé vált 
az utazás,  és jelentõségébõl  is  veszített.  Kivéve a vallásos zarándoklatot,  a középkor minden 
nemzetét vonzotta Róma, az "örök város". A középkor a felemelõ kereszténység kora volt,  a 
túlvilági életben való hit lett az életcél, ezért a vallási utazások nagyobb jelentõséget kaptak. A 
keresztes hadjáratokat azonban nem tekinthetjük a vallási turizmus elemének, mert a turizmus 
egyik fõ alapelvével (békés szándék) ellenkezik. 

- Szabó Melinda -
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