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Az letszakaszok s a csakr k sszef gg sei, é é á ö ü é

egy saj tos n z pontb lá é ő ó

Amikor  megszületünk,  az  első  időkben leginkább a 
fizikai  test  „belakásával”,  megszokásával  vagyunk 
elfoglalva,  nem  beszélve  annak  kialakításáról, 
fejlesztéséről.  Ezt  a  folyamatot  leginkább  a 
gyökércsakrához kötődőnek látom. 

Később, néhány éves korban az ember felfedezi saját 
biológiai  kialakítását.  Elkezd  ismerkedni  saját 
nemiségével,  ha  módja  van,  akkor  magába  gyűjt 
jellegzetes  viselkedésmódokat.  Ez  a  folyamat  a 
szakrálcsakrához kötődik szerintem. 

Úgy 4-6 éves korra tanuljuk meg jól érzékelhetően az 
önkifejezés  különböző  módjait,  a  birtoklás 
fontosságát,  és  itt  kezdődik  „az  egyén  helye  és 
lehetőségei a közösségben” című színes szélesvásznú 
horror-akció-dráma-paródia.  Ez  a  folyamat  –mily 
meglepő- a solar-plexushoz kötődik. El is tart egy jó 
darabig. 

Ezután jön az „érzelmi érés”  időszakának a kezdete 
(van akinél sosem „fejeződik be”), az első szerelmek 

megtapasztalása, ami ugyan jó eséllyel sima alsó-asztrál vihar, de mindenképp fontos lépés az 
egyed fejlődésében, és a szívcsakrához kötöm. 

El  is  érkeztünk  a  tizenéves  kor  közepéhez,  második  feléhez,  a  nagy  lázadásokhoz,  amikor 
valójában majdnem bármit megtenne az ember, hogy fennen hallatni kívánt igazát mindenki 
meghallja, meghallgassa. Számtalan, egész tűrhető költemény, dal, szónoklat születik az ilyen 
korú  emberkék  termékeny  elméjéből.  Ezt  a  folyamatot  a  torokcsakrához  kapcsolom.  Nem 
elhanyagolandó a solar plexus 11-14 éves kor közötti „robbanása”. A leírt folyamat ebből kapja 
ugyanis az üzemanyagot, a lendületet. Ilyenkor mindenki annyira „egyéni”, hogy senki más meg 
nem  értheti  őt  igazán.  Ez  a  frusztráló  ellenerő  bírja  rá  az  értelmesebbjét  a  kreatív, 
önmegvalósító munkára. 

Aztán  amikor  úgy  18-20  éves  korban  ez  lecseng,  jön  az  újabb  „hóbort”  a  „tökéletes”  világ 
megvalósításáról,  melyet  látomásainkban,  álmainkban  megéltünk.  Az  ember  elkezd  ezért 
dolgozni,  vagy  valami  korszakalkotót  ki-/feltalálni,  aztán  megcsinálja  a  diplomamunkáját, 
beletéve a tudása legjavát. Az ilyen alkotást a homlokcsakrához kapcsolódónak tartom. Aztán ez 
a dolog, a kész mű, vagy elnyeri az anyagi világ tetszését, vagy nem. 

Akárhogy is, a tanulmányok végeztével, az önálló élet megkezdésekor újra az egyszerű fizikai 
túlélés, élelem és menedékszerzés/fenntartás kap prioritást az életben, tehát visszakerültünk a 
„gyökerekhez”. 
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Ha  ezzel  valameddig  eljutottunk,  hangsúlyt  kap  a  tényleges,  utódlétrehozásra  irányuló 
szexualitás. Az új élet létrehozása nevezhető szerintem egyfajta „szakrális” tevékenységnek… 

Amikor az új útitársunk megérkezik, az ő alapvető, gyökérszintű szükségleteinek kielégítését a 
saját kényelmünk és érdekeink elé kell helyeznünk, már ha tényleg komolyan vesszük szülői 
feladatunkat.  Ez  a  mi  egónkat  sokszor  súlyos  kompromisszumokra  kényszeríti.  Van,  akinek 
„nem is veszi be a gyomra…” 

Szülőnek  lenni  nem  egy  rövidtávú,  pláne  nem  sétagalopp-szerű  vállalás,  főleg,  mivel  kis 
csemeténk  is  végigmegy  ugyan  azokon  az 
energetikai folyamatokon, amelyeken mi magunk 
is  átmentünk.  Ráadásul  pont  az  orrunk  előtt. 
Lássuk be, ezek a dolgok sokszor próbára teszik a 
szeretetünket,  akármilyen  mélyen  is  „zártuk 
szívünkbe” gyermekünket. Miközben a gyermeket 
leköti a saját testének belakása, megismerése… 

Na, el  is  érkeztünk a következő fázishoz,  a világ 
megértetése  a  gyermekkel-projekthez.  Szép  és 
hatalmas  feladat,  nagy  kihívás  a 
kifejezőkészségünknek.  Néha  egy-egy  jól  feltett 
gondolatindító  kérdés  többet  ér,  mintha 
„szétüvöltözzük a torkunkat”. Gyermekünk pedig 
elkezdi  saját  személyiségének  mintáit  elsajátítani 
mind nemileg, mind egyénként. 

Rendben van, tegyük fel, hogy az eddigieket sikerrel vettük. Most jön az az időszak, amikor 
valahogy rá kellene jönnünk, megálmodnunk, „megjósolnunk”, hogy mi is lenne jó a felnövekvő 
utódnak. Osztoznunk kell vele az álmaiban, de emellett az általunk legjobbnak vélt életelveket 
is  meg  kell  próbálnunk  átadni.  Szerintem  ez  ismét  csak,  hangsúlyosan  a  homlokcsakrákoz 
kötődő időszak. Közben az új egyed persze mélységesen el van foglalva az érzelmeivel, meg a 
meg-nem-értettségével… 

Eddigre már valószínűleg mindenkit el kezd foglalkoztatni a „mi értelme ennek az egésznek” 
kérdésköre, és jó eséllyel, miután az utódok elhagyják a szülői házat kardinális kérdéssé lép elő. 
Ez  újragondoltatja  velünk  az  eddig  történteket,  újra  ki  kell  alakítanunk  az  alapvető 
életmódunkat, valószínűleg eddigre a szexualitáshoz való hozzáállásunk is változik némiképp, 
meg kell határoznunk helyünket a közösségben… stb. 

Nos, végezetül, mint egyfajta összegzésként annyit állítok, hogy a „normál” ember a csakrák 
ciklusán, egy életidő alatt úgy háromszor megy végig, végül pedig a koronacsakrán át elhagyja 
az anyagi lét korlátait. 

Remélem, sikerült gondolatokat ébresztenem a kedves olvasóban. 

Üdvözlettel: 

Ivanits Zoltán 
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B kalegend ké á

A békák  egy része  vízben él,  és  hangosan üdvözlik  az  esőt.  Egyes  helyeken  azt  gondolták, 
nagyon  szoros  kapcsolat  van  a  brekegés  és  az  eső  között,  így  aztán  a  béka  belekerült  az 
esővarázslásba.  Venezuelában,  az  Orinoco  melletti  törzsek  békákat  tartanak  fogságban,  és 
megverik őket, ha sokáig nem esik az eső. Burmában azt hitték, hamarosan eső lesz, ha vizet 
öntenek egy békára, vagy ha felakasztják. A maláj félszigeten megkötözték, és körben forgatták. 
Kínában azt gondolták, a békák a harmatból születnek, és ezért harmatban hempergették őket, 
ha azt akarták, hogy eső legyen. 
A béka nemcsak esőt tud csinálni, hanem vízözönt is. Az észak-amerikai huron indiánok azt 
mesélik, valaha minden víz egy nagy béka hasában volt. Az emberek nagyon sokat szenvedtek 
víz nélkül, mire Ioskeha összeszedte minden bátorságát, és lándzsát döfött a béka hasába. Ekkor 
minden víz visszafolyt a maga helyére, a tavakba és a folyókba. 

Más  észak-amerikai  legendákban  a  vízözön  után  több  állat-alakú  szellem jelent  meg,  hogy 
rendet tegyenek a világban, az egyik egy hatalmas békahölgy volt. 

Az ausztráliai Queensland-ben úgy emlékeznek, hogy egyszer egy nagy béka a világ minden 
vizét  lenyelte.  Az  emberek  azt  gondolták,  talán  megint  visszaadná  a  vizet,  ha  meg  tudnák 
nevettetni. Emberek és állatok táncoltak és bohóckodtak, de a béka csak jó sokára nevette el 
magát, amikor meglátta, hogy az angolna milyen komikusan tekergőzik. Visszaadta a vizeket, de 
azok elárasztották a világot, és csak nagyon kevesen maradtak életben. 

Néha  békaeső  esik  az  égből.  Egy  ókori  szerző, 
Heraclides Lembus írja, hogy a görög Paeóniában és 
Trójában olyan sok béka esett,  hogy elborították az 
utcákat, akárhová léptek, mindenütt békák voltak, és 
még az edényekbe is  beleestek.  Végül az elpusztult 
állatok  olyan  büdösek  lettek,  hogy  sokan  örökre 
elköltöztek arról a vidékről. 

A  béka  a  termékenység,  a  szaporodás  szimbóluma 
Egyiptomban.  A  zöld  leveli  béka  nagy  számban 
jelenik  meg  a  Nílus  áradása  előtt,  ezért  az  élet 

megújulását jelenti. Egyiptomban van egy békafejű istennő is, Heket, akihez azért imádkoztak, 
hogy siettesse a szülést. Templomai voltak Elephantinén, Esznában és Her-Verben, a későbbi 
Antinoupoliszban. A halottnak is újra kell születnie a túlvilágon; ehhez meg kellett mártóznia 
Heket  béka-istennő  és  Heper  skarabeusz-istenség  tavaiban.  Az  egyik  egyiptomi  legenda 
elmondja, hogy Heket és kosfejű férje, Khnum alkották meg sárból az embereket és az isteneket. 

Az Óbirodalom idején az orvosok Heket békaistennő papjai voltak, csak jóval később helyezték 
magukat Thoth pártfogása alá. 

Afrikában  több  helyen  is  megbíztak  a  béka  és  a  termékenység  kapcsolatában.  Pl.  Közép-
Afrikában a nők az esküvőjükön békát ettek, hogy nagy családjuk legyen. 

A  béka-istennők  jóindulatát  áldozatokkal  és  amulettekkel  lehet  biztosítani.  Az  amulettek 
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többnyire  kemény  kőből,  szteatitból,  mázas  cserépből,  ritkábban  aranyból  készültek. 
Előkerültek béka-amulettek Mezopotámiából is, a kasszita kultúrából. Egy aranygyűrűn kilenc 
béka üldögél, más gyűrűk köveire különféle termékenységi szimbólumokat, pl. békát is véstek. 

A  koptok,  talán  a  béka  fejlődési  fázisaira  gondolva,  megtették  ezt  az  állatot  a  feltámadás 
szimbólumának, és gyakran ábrázolták az alexandriai katakombákban, a kopt kereszttel együtt. 

Plinius (2. század) leírja, hogyan bántak a rómaiak a békákkal. Vetés előtt a szántóföld körül 
vitték,  aztán  agyonverték  és  eltemették,  hogy  jó  legyen  a  termés.  Gyümölcsösökben  és 
szőlőkben fákra akasztották, azt hitték, akkor megvéd a ködtől és a vihartól. Magtáraikban is 
felakasztott  béka  védte  a  betakarított  termést.  Aki  szemgyulladásban  szenvedett,  annak 
békaszemet  kötöttek  a  nyakába.  Galenus  szerint  az  ecetes  vízben főtt,  és  egy ideig  szájban 
tartogatott béka nagyon jó a fogfájás ellen. Egy későbbi, orvos, Marcellus (5. század) azt állította, 
a fogfájós köpjön bele egy béka szájába, és kérje meg, hogy vigye el a fájdalmat. 

Az orvosok egészen a 17. századig használták a 
békát.  Az  epilepsziában  szenvedőknek 
békamájport  adtak,  láz  ellen  pedig  napkelte 
előtt kinyomott békaszemet rendeltek. Egyesek 
úgy akarták eltenni az ellenségeiket a láb alól, 
hogy az ágyukba szárított békát dugtak – a nagy 
francia  mágus,  Eliphas  Lévi  egy  alkalommal 
csak akkor tudta megmenteni egy gazdag angol 
hölgy  életét,  amikor  megtalálta  az  elrejtett 
rekvizitumot.  A  Faust  és  a  Macbeth 
boszorkányai  sem vetik  meg a  békafőzetet.  A 
magyar  Faustnak hirdetett,  debreceni  Hatvani 
professzor egyik receptje pedig a következő: 

„A fülemüle epéjét aszald meg árnyékban. Annak utána vedd ki egy hímszúnyognak a szívét, és 
főzd meg borecetben. E kettőt porrá törvén, hintsd meg vele egy zöldbéka epéjét, és add enni a 
halálbagolynak. Másnap ugyanazon órában öld meg a baglyot, és zúzájában egy kis fekete követ 
találsz. Azt vedd ki, és veres selyembe takarván, kösd a baloldaladra egy fekete kötéllel. Haszna 
az, hogy semmiféle fegyver nem fog ártani.” 

Átvett cikk a Pagan Weblog Hungary (http://pwh.freeblog.hu) oldaláról.
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A Tavaszi Napfordul   ó –

A Term szet bred s nek nnepeé É é é Ü

A Tavaszi Napfordulo – A Termeszet Rbredesenek Unnepe

A Tavaszi Napfordulóhoz kapcsolódó ünnepeket a különböző 
vallások  gyakorta  más  és  más  napon  tartják  meg.  Valaki 
március  19-dikére,  valaki  meg  már  áprilisra  teszi,  ebből  is 
látszik,  hogy  nem vagyunk egyformák.  No de  ne  szaladjunk 
előre ennyire, nézzük meg mit is ünnepelnek a Pogány vallások 
ilyenkor.

A görögök Attis halálát és feltámadását március 25-ére tették, s 
ez az időpont sok népi hagyományban is fennmaradt, mint a 
Tavasz kibontakozásának ünnepe. Ostarának vagy Eostre-nak 
hívja  az  ünnepet  sok  modern  Wicca  és  Pogány,  a  germán 
kultúrára  utalva,  az  ókori  Hellász  más  tájain  Bacchanáliát 
tartottak a Bacchusi Misztériumkultusz tagjai. A druidák Alban 
Eiler ünnepét tartják meg a csillagászati tavasz kezdetének környékén. Margaret Murray szerint 
(Witch  cult  in  Western  Europe  -  Boszorkánykultusz  Nyugat  Európában)  a  középkori 
Boszorkányok is ünnepeltek ezeken a napokon, ahogy tették azt még az évben hét másik nap 
alkalmával – ezen jeles napokat látjuk visszaköszönni a Wicca ünnepei között is. 

A manapság elterjedt, populáris Ostara név, egy 7. században élt keresztény pap, Pater Bede 
írásából terjedt el,  ahol azt  állította,  hogy a tavaszi hónap (március-április)  germán neve,  az 
„Eosturmonath”,  Eostre Tavaszistennő szent hónapja volt.  Bede atya közlésén kívül azonban 
Eostre nevű Istennővel sehol nem találkozunk, s a modern történelemtudomány sem tud ilyen 
nevű Istennőről a germán kultúrkörben – valószínűbb, hogy hiteles mitológia helyett Bede atya 
jól iskolázott fantáziájának szüleményével állunk szemben.  

Több mint ezer évvel ez után a híres Jacob Grimm a Das Deutsche Mythologie c. írásába Eostre 
Istennő  nevét  „Ostará”-ra  rekonstruálta,  szerinte  ez  a  feltételezett  Istennő  nevének  eredeti 
írásmódja és kiejtése. A korai tavaszköszöntő,  és későbbi húsvéti szokások és mesék alapján, 
megkísérelte Ostarát mitológiai kontextusba is helyezni. Ostara története szerinte így szól:

Egy  királynak  születésnapja  volt,  és  a  király  kiadta  parancsba,  hogy  fogják  el  a  legszebben 
énekelő madarat és hozzák a palotájába.  Mikor ezt  meghallotta az Istennő, az összes szépen 
énekelő madarát átváltoztatta nyúllá és a vadászoknak nem volt mivel hazatérniük. De a nyulak 
továbbra  is,  színes  madarakhoz  méltó,  szép  tojásokat  tojtak,  majd  az  emberek  az  Istennő 
ünnepén ezzel díszítették otthonaikat. 

Láthatjuk, hogy a tavasz ünnepének nevét, itt már Ostara Istennő nevével hozták összefüggésbe. 
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A Eostre szót egyébként eredetileg az Osten német szóval lehet rokonítani, amely keletet jelent, 
mivel  az  Istennő  (ahogy  a  tavaszünnepek,  s  a  keresztény  húsvét  is)  az  újjászületést  és  a 
pirkadatot képviselte. Az angol Spring szó óangol alakja szerint springan, ebben is fellelhetjük a 
német  gyökeret  ami,  springen, s  ugrást  jelent,  szóval  egyfajta  időszakugrást,  valami 
bekövetkezését jelenti.

Tradíciónk,  az  Ezüstvér  Boszorkányhagyomány  nem 
használja az általánosan elterjedt „idegen” neveket, mint 
az Ostara, mert azokat a 70-es években akasztották rá a 
Boszorkányszombatokra,  mindenféle  kulturális 
kontextusra  való  tekintet  nélkül.  Néhány  név  germán, 
néhány pedig kelta eredetű, sokszor előfordul, hogy ezek 
a nevek nem tükrözik azt, amit valójában ünneplünk az 
adott  Boszorkányszombaton.  Ezen kívül  van olyan név, 
mely keresztény eredetű, amelyet természetes, hogy nem 
szívesen használunk egy Boszorkányvallásban.

Számunkra  a  Tavaszi  Napéjegyenlőség  ünnepe  a 
Rügyfakasztó  Boszorkányszombat,  s  a  többi  ünnepnek  is  megvan  a  maga  értelemmel,  és 
misztikus töltettel rendelkező neve.

Mi Wiccák, (legalábbis irányzatunkon belül, és rajtunk kívül még sok más Tradícióban) ezen a 
napon az fiatal Úr és a hajadon Úrnő egyesülését ünnepeljük, aminek eredménye majd kilenc 
hónappal később, Télközép ünnepén (Yule) lászik, mivel újjászületik a Fény Ura, hogy újból 
fényességet és reményt hozzon az életünkbe. A Tavasz új életet és új gondolatokat hoz magával. 
Ilyenkor  szokták  elkezdeni  a  tavaszi  nagytakarítást,  amikor  nem  csak  fizika,  hanem  lelki 
tisztogatást is végzünk, mivel a tél sötétsége alatt sok felesleget s feszültséget termeltünk és most 
van az ideje, hogy kiadjuk, és megszabaduljunk tőle.

Most pedig egy picit visszatérek a tojásokhoz. Tudjuk, hogy a tojás 
termékenységi  szimbólum,  ezért  már  a  magyaroknak is  kedvelt 
tavaszi jelképük volt. Még most is léteznek tojáspatkoló, tojásfestő 
műhelyek ahol ezzel foglalkoznak. Főleg a különböző tájhelyeken 
előfordultak  a  nem  szokványos  motívumrendszerek.  Nekem 
személy szerint  a  kékfestő tojások tetszenek,  mivel  azokat  igen 
nehéz  előállítani,  de  annál  szebbek  és  becses  díszei  lehetnek  a 
húsvéti tojásfának.

Még  egy  közkedvelt  népi  szokásra  térnék  ki,  a  locsolkodás 
művészetére.  Ennek  is  ősi  hagyománya  van.  Mivel  a  fiúk  friss 
harmattal  (régebben  kútvízzel,  majd  mostanában  jött  divatba  a 
kölni  és  egyéb  illatos  pacsulik  használata)  jöttek kora  reggel  köszönteni  a  lányokat  hogy  a 
következő évben is frissek, illatosak, és szépek maradjanak, majd a lányok fizetségül maguk által 
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elkészített szép tojásokat és egy puszit adtak a legényeknek. 

Én viszont egy szép verssel búcsúzom, és kívánok BOLDOG Rügyfakasztót mindenkinek! 

Messze földön jártam,
Szép harmatos reggel,
Aranytündér kútvizéből
Vizet merítettem.
Aranytündér kútvizével
Öntözgetni járok,
Olyan szagos, mint a rózsa,
Gyertek ti is, lányok!

Forrás:   witchvox.com
witchology.com
witchblood.org

Dion szosz m toszk re az kori G r gorsz gbanü í ö ó ö ö á

Dionüszosz Nüsza hegyén egy sereg féktelen szatírral és 
nimfával  együtt  nevelkedett  fel.  Itt  ízlelte  meg először 
Dionüszosz a bort, s innen vitte el  az első szőlővesszőt 
Ikariosz  athéni  pásztornak.  A  szőlő  és  a  szőlőművelés 
tudományának  elterjesztése  nem  volt  békességes 
"missziónak"  mondható,  hiszen  az  ajándékát  elutasító 
királyok,  falvak  és  városok  kegyetlen  büntetést 
szenvedtek el. Dionüszosz nyomában öröm és borzadály, 
őrültség és mámor, szenvedély és halál járt. Dionüszosz a 
mámor  és  a  halál  szenvedélyességét  kínálta  fel  és 
ízleltette meg az emberekkel.

Dionüszosz  a  bormámorral  gyógyító,  a  terhektől  és 
problémáktól  ily  módon  megszabadító  isten,  aki 
megkönnyíti  a  nehéz  sorsú  emberek  életét;  tisztelete 
eredményeképp  a  halál  utáni  életben  ezernyi 
boldogságban lehet részesedni. Ez jelentheti azt is, hogy a 
bor  és  mámor,  amit  Dionüszosz  az  orgiáin  biztosít, 
pusztán ízelítő a síron túli világ szenvedélyeiből. Mintha 
minden egyes alkalommal a halállal néztek volna szembe 
bátran,  elfeledve  minden,  az  elmúlással  együtt  járó 
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borzalmat,  félelmet.  Mámorral  tekinteni  a  halál  felé  -  ez  egy  olyan  létérzés,  ami  igazán  a 
görögség sajátja volt.

Dionüszoszt  időnként  azonosították  Hádésszal  is,  mint  ahogy  azt  Hérekleitosznál  láthatjuk: 
„Hádész és Dionüszosz egy is ugyanaz, akinek a tiszteletére őrjöngenek és lénaiát ünnepelnek.” 
Az  azonosítás  oka  valószínűleg  abban  rejlik,  hogy  Hádész  a  testet  jelenti,  melyben  a  lélek 
öntudatlan és megrészegült állapotban található. Figyelemre méltó az is, hogy Hádészt szintén 
gyakran  ábrázolták  bőségszaruval,  Dionüszosz  jelképével,  s  mindkét  istenséget  szívesen 
azonosították Plutosszal (a Bőség), akit Démétér egy barázdában fogad a méhébe. Plutarkhosz 
azonban  rámutatott  arra,  hogy  az  azonosítás  alapja  ennél  misztikusabb  okban  fedhető  fel: 
Dionüszoszt ugyanis az egyiptomi Oziriszhez hasonlítja, aki – Hádészhoz hasonlóan – a holtak 
urává vált, s ekkor „természetében megváltozott”, melyet már csak a beavatottak ismerhetnek. 
Ugyanakkor Dionüszosz egyik mellékneve – mint láthattuk az orphikus misztériumokban – 
Hüész, a nedves természet ura, s ezen aspektusában szintén Oziriszhoz fogható. Plutarkhosz így 
támasztja alá ezen megállapítást: „való igaz, hiszen Hellanikosz hallotta, hogy a papok Osziriszt 
Hüszirisznek mondták; ő ugyanis következetesen így hívja az istent, valószínűleg természete és 
megtalálásának  rítusa  miatt”.  Pindarosz  is  megerősíti  Dionüszosz  vegetációs  aspektusának 
fontosságát: „Növelje az örömet hozó Dionüszosz a fák termését és a koraősz szent fényét!” 

Valóban,  mindkét  meghaló  és  feltámadó  istenség 
mítoszkörében nagyon sok hasonlóságot fedhetünk 
fel.  Mindkettő  „éltében”  kapcsolatban  hozható  a 
földi vegetációban, mindkettőt dajkák nevelték fel, 
s halálukban széttépettek, testük részei pedig a föld 
termékenységét  segítették elő.  Plutarkhosz szerint 
„az  a  szertartás,  melyet  a  papok  az  Ápisz 
temetésekor  nyilvánosan  elvégeznek,  amikor  a 
tetemet  tutajra  helyezik,  semmiben  nem 
különbözik  a  Bakkhosz-ünnepektől.  Hiszen 
szarvasbőrbe  öltöznek,  thürszoszt  hordoznak, 
ugyanúgy kiabálnak és mozognak, mint azok, akik 
Dionüszosz  orgiáin  őrjöngenek.  Ezért  sok  görög 
bika  formájú  Dionüszosz-képeket  készít,  az  éliszi 
asszonyok  pedig  imájukban  azért  könyörögnek, 

hogy ’bika formájú lábbal jöjjön el az isten’ hozzájuk. Az argosziaknál Dionüszosz mellékneve: 
’bika  által  nemzett’.  Trombitákkal  hívják  ki  a  vízből,  miközben  bárányt  dobnak  a  mélybe 
kapuőrzőnek; a trombitákat viszont  thürszoszokban rejtik el,  amint erről Szókratész a  Szent  
szokásokról című művében tudósít.”

A titánokról szóló történet tehát szinte teljes egészében megegyezik Ozirisz feldarabolásának, 
feléledésének  és  újjászületésének  mítoszával.  Dionüszosz  szent  növényét,  a  borostyánt 
Plutarkosz  szerint  az  egyiptomiak  khenoszirisznek  hívták,  melynek  jelentése  „Oszirisz 
növénye”. Arisztarthosz egy levelében arról tudósított,  hogy „az egyiptomiak Zeusz és Iszisz 
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fiát, Dionüszoszt nem Oszirisznak, hanem Arszaphésznek nevezik, ez a név férfiasságot jelent”. 
Ugyanerre mutat rá Hermaiosz is az egyiptomiak ünnepéről írt művének első könyvében. Azt 
mondja, hogy Ozirisz neve lefordítva „erős”-et jelent. 

Dionüszosz és Ozirisz összevetése egyébként még egy érdekes értelmezését adja az eleusziszi 
misztériumokban is  látott,  szent ládáknak, melyekben a rituális tárgyakat hordozták. Ozirisz 
mítosza így szól: „Miután titkon mértéket vett jó fivérének testéről, a gonosz fivér, Tüphón egy 
gazdagon díszített ládát készített erre a mértékre, s egyszer, amikor valamennyien együtt ittak 
és mulatoztak, behozta a ládát, tréfásan annak ígérve, akire pontosan ráillik. Meg is próbálta 
egyik a másik után, de egyikük alakjára sem illett. Végül Ozirisz szállt be a ládába, és lefeküdt. 
Erre  az  összeesküvők  odarohantak;  rácsapták  a  fedelet,  erősen  leszögezték,  beforrasztották 
olvasztott ólommal, s a ládát a Nílusba dobták.” 

Az  isten  rajongó  követői  a  mainaszok  voltak, 
akikről több ábrázolás is fennmaradt, különösen 
a  vázafestményeken.  Karjukra  szelíd  kígyók 
tekeredtek,  vállukat  őzgidabőr  takarta,  s  úgy 
tartották, az őzet saját maguknak kellett hozzá 
elejteniük.  Hosszú  köntöst  viseltek,  fejüket 
repkénykoszorú  övezte.  Ünnepein,  különböző 
helyi hagyományok szerint - Teószban, Naxosz 
és  Androsz  szigetén,  valamint  Éliszben  -  bor 
bugyog föl csodálatos bőséggel a földből. A bor 
mellett helyenként a legenda szerint tejforrások 
fakadtak,  mert  az  anyatej  csorduló  bőségét  is 
Dionüszosszal hozták kapcsolatba.

Athénban évi négy ünnepet ültek tiszteletére. A 
„Mezei  Dionüsziák”,  melyekre  decemberben 
került  sor,  falusi  ünnepségek  voltak.  A  nép 
szüreti  vidámsága  különböző játékokban jutott 
kifejezésre. Ilyen volt az  aszkoliaszmosz: a fiatalság fél lábbal az olajjal bekent borostömlőkön 
(aszkosz) táncolt és bukdácsolt az egybeverődött tömeg mulatságára. És ilyenek voltak azok a 
hangos álarcos felvonulások is,  s amelyek hozzájárultak az athéni dráma - főleg a vígjáték - 
kialakításához.  Utóbb,  az  athéni  szinjátszás  virágkorában,  vándorszínészek  ugyanezen  az 
ünnepen adták elő néha azokat a darabokat, amelyek a városban már előbb színre kerültek.

A felvonuláshoz minden résztvevő a legszebb ruháját és ékszereit öltötte magára. Elöl haladtak a 
szőlőág és a borral telt amphóra hordozói. Őket követte az az ember, aki az áldozati bakkecskét 
vezette, majd egy fiatal nő, a Kosárhordozó (Kanéphorosz) következett a menetben, aki fügékkel 
telt áldozati kosarat vitt. Mögötte a Phalloszhordozók (Phallophoroi) haladtak, kik hatalmas, 
álló, isteni Phallosz szimbólumot vittek egy emelvényen. A vörös emelvény borostyánnal volt 
körbefuttatva, elülső részének mindkét oldalára egy-egy szemet festettek. A Phalloszhordozók 
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fejét borostyán és ibolya övezte, arcukat a zöld növényzet szinte teljesen árnyékba borította. 

Mögöttük  menetel  a  Pap,  aki 
Phallikus  Himnuszt  (Phallikosz) 
énekel  Phalésznak,  Bakkhosz 
társának.  A  papot  a  zöldségekkel 
teli  tál  hordozója  követi, 
mögöttük  pedig  a  menet  többi 
tagja,  férfiak  és  szűzek haladnak. 
Bár  a  férjezett  asszonyok  részt 
vehettek az áldozati szertartásban, 
nem  tartozhattak  a  menethez, 
hanem  oldalról  figyelhették  azt. 
Ezen  az  ünnepen  a  férfiak 
dominanciája  volt  megfigyelhető, 
míg  más  Dionüszosz-ünnepeken 
(Lénaia,  Anthesztéria  és 
Oszkhophória) a nők szerepe volt 
erőteljesebb.

Amint megérkeztek a szentélyhez, a Phalloszhordozók felkiáltottak:

„Adjatok utat! Adjatok helyet
az Istennek! Mert akarata az,
hogy szertelenül lovagolva
meredezzen középen.”

A szentélyen kívül felállították a szent Phalloszt, s táncosok táncolták körbe. Talapzatához két 
sziklát és borral telt tömlőket helyeztek, jelképezvén az Istent, kinek neve onnantól kezdve 
Enorkhosz (Ő a Herékkel).

A  szentélyen  belül  a  Pap  felkiáltott:  „Euphémeite!  Euphémeite!”  (Ne  szólj  gonoszat!)  A 
Kosárhordozó  előlépett,  és  egy  merőkanállal  mártást  öntött  a  süteményekre,  melyeket  az 
Istennek hoztak. Mielőtt feláldozták volna a kecskét, a Pap így szólt: „Te, a Kecske, ki az Isten, 
jöjj  és  edd a  gyümölcsös  szőlőfürtöket,  de most  a gyökér bőségben fog szőlőt teremni,  s  mi 
kielégítő boráldozatot hintünk eléd.” Végül a nők  Ololugé kiáltásai  közepette feláldozták az 
állatot. Feldarabolták, darabjait pedig egy háromlábú üstben, tejben főzték meg, majd nyársra 
tűzték és  addig sütötték a húst, míg az teljesen el nem égett. 

Ezután a szentélyen kívül megünnepelték Dionüszosz újjászületését, miközben a szentélyben új 
bort töltöttek ki a korsókból. A Pap „Kaleite Theon!” (Idézzétek meg az Istent!) kiáltására a nép 
„Szemeléi Iakkhe Ploutodota!” (Szemelé fia, Iakkhosz, Bőség Adományozója!) szavakkal felelt. 
Ezután kezdetét  vehette az  általános,  nagy ünneplés,  színjátékokkal,  táncokkal,  zenészekkel, 
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mulatozással.

Sokkal  kevesebbet  tudunk a  Lénaiáról,  melyet  tél  közepén,  telihold  idején ünnepeltek.  Egy 
Hérekleitosz-idézetben mindenesetre pontosan megtalálható, hogy a  lénai szót a bakkhánsnők 
szinonimájaként is használták. A Lénaiát, a Tomboló Nők Ünnepét egy  táncszérűn rendezték 
Athén mellett. 

A  Baszileusz és az Eleusziszi Misztériumok  Epimeletai-jai (Fesztivál Főfelügyelői) vezették az 
ünnep vallási részét. Fontos résztvevő volt még a kétszer hét  Gerairai, azok a papnők, akik a 
Baszilenna szolgálatában álltak; hosszú köpenyt viseltek, fejüket borostyán korona díszítette. 

A  résztvevők  trágár  dalokat  (szkómmata)  énekeltek,  táncoltak,  sípoltak,  kosarakból 
virágszirmokkal  hintették  tele  a  földet,  közben egy pap  felszólította  Szelénét,  bújjon elő  az 
omphaloszból, és hozza magával a tavasz szellemét, azaz az Ifju Dionszüszoszt. A nők izgató 
hatású  hippomanészt  fogyasztottak,  melynek  mibenlétét  máig  rejtély  övezi.  Egyesek  szerint 
valamilyen növény volt, mások szerint egy sárló kanca vaginájának nyálkás nedve, vagy egy 
újszülött csikó homlokáról levágott fekete hártya. Majd bikát, kecskét vagy szarvast áldoztak fel 
Dionüszosz isten jelképeként. A rituálé során a papnő, mint az istennő - Aphrodité Uránia - 
megtestesítője, hosszú üldözés után a tengerparton egy villámmal "halálra sújtotta" Dionüszoszt, 
illetve az őt jelképező áldozatot. Az áldozat széttépése közben a papnők felhúzták szoknyáikat, 
hogy a szertefröccenő vér termékenyítse meg őket. Majd kilenc darabra vágták az áldozatot, 
papnői pedig nyolc darabot felfaltak nyersen. A kilencedik darabot elégették. 

Ugyanabban az időben, amikor Attika szelídebb szőlőtermő vidékein a Lénaiát ünnepelték, a 
legrövidebb téli naphoz közel eső időben, a hegyekben, elsősorban a Parnasszoszon kétévenként 
ismétlődő - ún. trieterikus ("háromévi") - ciklusokban a mainaszok vagy bakkhánsnők (bakkhai) 
ültek vad orgiát  Dionüszosz tiszteletére.  Ezeket  a  rajongó asszonyokat az  őrjöngő mámor,  a 
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Dionüszosznak való feltétlen magukátadása ragadta ki családjuk köréből egy időre. Hasonló volt 
az Agriónia ünnepe is Boiótiában. Az asszonyok Dionüszoszt hajszolják vad rohanásban, de az 
eltűnt,  hiába keresik.  Aztán abbahagyják a  keresést,  mondván,  hogy az isten "a  Múzsákhoz 
menekült  és  náluk  rejtőzködik".  Evvel  a  záróakkorddal  csitult  el  a  mámor.  "Dionüszosz  a 
Múzsákhoz menekült": a marcangoló és önmarcangoló mámor kitombolta magát, csak a Múzsák 
hatáskörében működik tovább, mint termékeny mámor, teremtő ihlet, az a szent őrület - mania 
-, mely Platón szerint minden művészi alkotáshoz elengedhetetlen. „Az őrjöngésnek pedig két 
faja  van: az egyik emberi  betegségből  ered,  a másik isteni kiragadtatás a  megszokott  dolgok 
köréből” – írja Phaidrosz című művében.

A bakkhánsnők vad orgiáinak elcsitultával Dionüszosz szelídebb mámora kíséri végig az emberi 
életet. Az orgiák Bakkhosza, a vad "zajongó", mint a "halandók öröme" is szerepel és lüsziosz, a 
nagy  "megoldó"  nemcsak  a  vad  szenvedélyeket  bocsátja  szabadjára,  hanem  pauszilüposz is, 
"bánatszüntető", "gondűző".

A  mainaszok  önkívületi  állapotban,  mámoros  őrjöngésben  kiáltozva  dicsőítették  az  istent, 
hajukat  és  ruhájukat  megtéptéék,  és  félmeztelenre  vetkőzve  megfojtott  kígyókkal  övezték 
magukat. Mozgásuk inkább rohanás volt, mint tánc, hangjuk inkább kiáltás, mint ének, melyet 
fuvolák, sípok és dobok kísértek. A hegyekben, az erdők mélyén vadállatok vérét itták, hogy így 
fogadják magukba az istent.  A prehellén korban a  kancafejű bakkhánsnők egy tölgyligetben 
minden évben ugyanezen a napon egy kisfiút szaggattak szét és ették meg nyersen. Később a 
kisfiú helyett csikót öltek meg. 
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Démoszthenész  megemlíti,  hogy  ezeken  az  ünnepségeken  megtisztító  szertartásokat 
(katharmosz) is bemutattak, melynek során a résztvevőket agyaggal és liszttel dörzsölték be, 
majd leborult a földre, és azt ismételgette: „elmenekültem a gonosztól és megtaláltam a jobbat”. 
Erre a többi jelenlévő hangos örömujjongásban tört ki.

A krétaiak kétévente ünnepelték Dionüszoszt, és ezen minden részletében bemutatták az isten 
szenvedését. A hívők fogaikkal darabokra téptek egy élő bikát, majd őrjöngő kiáltozással járták 
be az erdőt. Menetük élén egy ládikát vittek, benne a hagyomány szerint Dionüszosz szívével. 
Fuvolák és cintányérok vad zenéje idézte a csörgők hangját, melyekkel a titánok a gyermeket a 
pusztulásba csalták.

Az  ezekhez  igen  hasonló  Agrióniát 
Orkhomenoszban  ülték  meg  minden  évben.  Az 
ünnepen Dionüszosz papja kivont karddal üldözte 
egy  bizonyos  család  nőtagjait,  akiket  Oleiai-nak 
("Pusztulást  Hozó")  neveztek.  Ha  sikerült 
valamelyiküket  utolérnie,  jogában  állott,  hogy 
megölje.  Ez  a  család,  melynek  évente  megalább 
egy  emberáldozatot  kellett  szolgáltatnia, 
bizonyíthatóan  királyi  vérből  eredt. 
Nemzetségüket  Minüaszra  vezették  vissza, 
Orkhomenosz híres, régi királyára. A hagyomány 
szerint  a  király  három  lánya  már  régóta 
megvetette  az  ország  többi  nőit,  mivel  azok 
őrjöngő bakkhanáliákon vettek részt, miközben a 
lányok otthon ültek, a guzsallyal és a szövőszékkel 
foglalatoskodva,  míg  a  többiek  fejükön  virágból 
font koszorúval, a szélben lobogó, kibontott hajjal, 
önkívületben  kóboroltak  a  cintányérok  és 
tamburák  vad  zenéjétől  visszhangzó  hegyekben. 

Időven azonban a szent őrület elérte a királylányokat is csendes termükben, vad vágyat éreztek 
az  emberhús  fogyasztására,  és  sorsot  húztak  maguk  közül,  ki  adja  oda  a  gyermekét,  hogy 
felfalhassák.  A  sorshúzás  Leukippére  esett,  akinek  fiát,  Hippaszoszt  a  három megvadult  nő 
széttépte. Tőlük származnak az Oleiaik.

Argoszban úgy tartották, hogy az isten útja az Alvilágba az Alküonia-tavon át vezetett, ezért a 
szertartásokat is itt ünnepelték. A hívők trombitaszóval hívták urukat, majd bárányt dobtak a 
tóba, áldozatul a halottak őrének. A rítusnak ez a helyi változata, mint látható, nem őriz sokat a 
dionüszoszi szertartás lényegéből, mindössze egy szent helyhez kapcsolódó mitikus eseményt 
elevenít fel. Sokkal többet árul el a Khioszon és Tenedoszon, valamint a potniai szentélyben 
bemutatott áldozat. Ezeken a helyeken is kezdetben gyermeket szaggattak darabokra az isten 
ünnepén, ezt csak később helyettesítették kecskével. Orkhomenoszban az emberáldozatot egy 
régi királyi család nőtagjai közül választották ki. Ahogy a széttépett bika, csikó vagy kecske a 
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megölt istent képviselte, úgy testesítette meg őt az emberi áldozat. A mítosz szerint Pentheuszt 
és Lükurgoszt azért szaggatták darabokra, mert ellenszegültek Dionüszosz szertartásainak. Ez az 
elem az uralkodók feláldozásának szokására utal, akiknek testét azért tépték szét és szórták el a 
mezőn, hogy megtermékenyítsék a földet. Nem lehet véletlen, hogy a monda szerint Bakkhoszt 
is Thébaiban tépték szét, ugyanott, ahol Pentheusz hasonló sorsra jutott.

A  dionüszoszi  szertartásokban  tehát  az  áldozat  feldarabolása  (szparagmosz)  és  a  nyers  hús 
felfalása (ómophagia) révén valósult meg az egyesülés az istennel. A széttépett és felfalt állatok 
(bika,  kos,  kecske,  csikó  etc.)  Dionüszosz  megtestesülései  voltak.  A  dionüszoszi  extázis  az 
emberi lét túllépését, a teljes szabadság elérését, az istennel való azonosulást jelenti.

Az  Anthesztériát  nagyjából 
február-március  környéként 
tartották,  a  „Nagy  Dionüsziát”,  a 
legkésőbb bevezetett ünnepet pedig 
március-áprilisban. Thuküdidész az 
Anthesztériát  tartotta  Dionüszosz 
legrégebbi ünnepének, akit  ezen a 
napon  Dionüszosz  Anthiosz 
(Virágszirom-bontó  Dionüszosz) 
néven  tiszteltek.  Az  Isten  Lénaia 
ünnepén tért vissza az Alvilágból a 
földre,  s  született  új  életre,  ez  az 
ünnep  pedig  házasságra  lépésének 
ideje. 

Első  napja  „Pithoigia”,  az  agyagedények  (pithoi)  kinyitása.  Az  edényeket  a  „mocsarak 
Dionüszoszának”  szentélyéhez  vitték,  hogy  italáldozatot  mutassanak  be  az  istennek,  majd 
megkóstolták az újbort.  Dionüszosz óriási álarc formájában volt jelen az ünneplők között, s a 
faoszlopra  függesztett  álarcnak  mint  az  isten  képmásának  nyújtottak  először  az  italból.  A 
résztvevők a kora tavasz friss virágaiból font koszorút viseltek homlokukon, és a lakoma végén 
ezeket a virágokat vitték el Dionüszosz Lénaion nevű templomába. 

A második napon, a „Khoesz” (kupák) napján ivóversenyekre került sor, s felvonulást rendeztek, 
mely az istennek a városba érkezését mutatta be misztériumjáték formájában. Mivel a cél az 
volt,  hogy legyőzzék  a  tengert,  a  menetben fontos  szerephez  jutott  egy  négykerekű kocsin 
húzott hajó, rajta a szőlőtőkét tartó Dionüszosszal és két fuvolázó, meztelen szatírral. Mögöttük 
fuvolajátékos, virágfüzér-hordozók, áldozati bika és különféle jelmezes szereplők haladtak, kik 
az egyedül ezen a napon megnyíló szentély, az ősi  Limnaion felé igyekeztek. Itt került sor a 
különféle szertartásokra, melyeken a Baszilinna, a „Királynő”, valamint négy női kísérője is részt 
vett.  Ettől  a  perctől  kezdve  a  Baszilinnát,  a  város  hajdani  királynőinek  utódát  Dionüszosz 
hitvesének tekintették. Ezen a napon választta ki a Baszileusz azt a kétszer hét Gerairait is, akik 
a hírnök segédletével esküdtek fel a Baszilinna szolgálatára.
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Az  asszony  felszállt  az  isten  mellé  a  kocsira,  és  újabb,  lakodalmi  jellegű  menet  indult  a 
Bukoleion, az ősi királyi lakhely felé. Arisztotelész szerint itt került sor a hierosz gamoszra az 
isten és a királynő között.

A harmadik  napon,  a  „Khütroi”  (cserépedények)  ünnepén a  holtaknak hoztak  italáldozatot. 
Pánszpermiát, különféle magvakból készült kását készítettek, melyet az éj leszállta előtt kellett 
elfogyasztani. Amikor beesteledett, felkiáltottak: „Thuraze Kéresz, ouket Anthesztéria!” (Kifelé 
a kérekkel, vége az Anthesztériának!)

A  gazdag,  már  nyáriasabb  virágzás  különböztette  meg  a  Nagy  Dionüszia  hangulatát  az 
Anthesztéria kora tavaszi virágünnepétől. Március végén tartották, a hold második negyedében. 
Ez volt Dionüszosz Eleuthereusz (Szabad Dionüszosz) ünnepe.

Nagyszabású  körmenetben hordozták  meg Dionüszosz  ősi  szobrát,  gyermekkarok  énekeltek, 
általános vigasság, zene, ének töltötte ki a napokat.  Pindarosz csodálatos szavakkal ír e tavaszi 
Dionüszosz-ünnepségekről:  „Nézzétek  a  táncot,  Olimpiaiak;  bocsássátok  ránk  a  Győzelem 
kegyelmét, ti istenek, kik városunk szívébe érkeztek, hol számos láb tipor és füstölők égnek: 
jöjjetek  a  megszentelt  Athénba  a  szent  középső  kőhöz.  vegyétek  virágfűzéreiteket  s  tavaszi 
italádozataitokat… Jöjjetek közelebb  a borostyánnal ékített istenhez. Bromiosznak nevezzük Őt 
mi  halandók,  Őt,  a  hatalmas  Hangút… Belteljesülésének  tiszta  jelei  nem rejtettek,  mikor  a 
bíbor-köpenyű Horae kamrája feltárul, és virágok nektárjától édes a tavasz illata. Akkor, akkor, 
a  halhatatlan  Földet  ellepik  az  árvácska  csodás  szirmai,  rózsákat  tűzünk hajunkba,  és  a  dal 
hangja  magasan  szárnyal  a  sípokon,  s  a  tánctermek  megtelnek  a  koronás  Szemelé 
szólongatásával.”

Bromiosz („Ő a hangos kiáltásokból”) Dionüszosz egyik címe volt. Szemelé itt, mint Földanya 
tűnik fel, a Horae, az Évszakok pedig szűzek kórusát jelentette, akik hangjukkal felébresztették 
a virággal koszorúzott Földanyát téli szendergéséből.
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Dionüszosznak ezen az ünnepén jelen vannak az "ibolyakoszorús" Múzsák is, őt magát is evvel 
az  ünneppel  kapcsolatban  nevezték  Melpomenosznak,  éneklőnek,  mint  Melpomenét,  azt  a 
múzsát, akit a későbbiek a tragédiaköltés istennője gyanánt említenek. 

Az ünnep során először Dionüszosz Eleuthereusz faragott fa képmását vitték el a szentélyből a 
templom Eszkharájához (tűzhely). Ezután áldozatokat mutattak be az Istennek, és himnuszokat 
énekeltek hozzá.  Majd fáklyás  körmenetben visszavitték a  képet a városba.  A színház szent 
helyén Dionüszosz papjai fekete bakkecskét áldoztak a Thumelén, a színház Áldozati Oltárán.

A Nagy Dionüszia utolsó napjai a drámai versenyeknek voltak szentelve.

Aleister Crowley - a XX. sz zad legnagyobb m gusaá á  
- 4. r szé

1914. október 24-én Crowley az Egyesült Államokba utazott a Lusitania fedélzetén, és a háború 
végéig ott is maradt. Ideje nagy részében az OTO amerikai ágát próbálta megszervezni, de kevés 
sikerrel járt. Mivel öröklött vagyonának kezdett végére járni, újságírásra adta a fejét. Elsősorban 
a  Fatherland című németbarát  amerikai  újság számára írt  angolellenes  cikkeket,  önmagát  ír 
hazafinak  beállítva,  melyet  később  azzal  magyarázott,  hogy  a  paródiának  szánt  írásokkal 
valójában a német propagandát akarta lejáratni. 

1915.  nyarát  Evangeline  Adams-szel  töltötte,  verseket  költött,  cikkeket  írt  a  Vanity  Fair  
magazinnak, és gondtalanul élvezte a napos tengerpart örömeit. Kiadta az  International  című 
magazint, és még a festészettel is megpróbálkozott. Hatásos, expresszionista stílusban készült 
képei vegyes fogadtatásra leltek, de mindenképp felkeltették a nagyközönség figyelmét. 

Megismerkedett két nővel, akiket önéletrajzában a Macskának és 
a Kígyónak  nevez;  Pasht-nak  és  Apophis-nek.  Crowley 

beleszeretett  a  Macskába  (Jane  Foster -  Soror  Hilarion),  aki 
azonban  visszautasította  őt,  és  ezt  a  Kígyón  (Hellen  Hollis) 
bosszulta  meg,  akit  szadista  módon  ölelt,  miközben  gyűlölte. 
Ezután azonnal mély, szinte halálos álomba zuhant, melyből - 
úgy  érezte  -  megtisztulva  ébredt,  és  felkészült  a  "tiszta 
szerelemre".  Megérezte  magában  a  Mágus  erős  akaratát,  és 
elhatározta,  hogy  a  Macskával  fogja  nemzeni  a  "mágikus 
gyermeket". 
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1915-ben az őszi napforduló idején mágikus rítusok sorozatát adta elő célja érdekében. Csalódás 
érte, a Macska nem fogant meg a távolban. 

Később  azonban,  1916-ban,  a  nyári  napéjegyenlőség 
idején,  pontosan  a  rítus  után kilenc  hónappal  meglepve 
értesült  arról,  hogy a  rend egyik  új  beavatottja,  Charles  
Stansfeld Jones (Frater O.I.V., a későbbi Frater Achad) az 
Abyss  Újszülöttjévé  vált  -  azaz  elvégezte  azt  a  mágikus 
rituálét, mely során bejárta a Daath szefirát, és "belezuhant 
az  Abyss  mélységeibe,  majd  meztelenül  emelkedett  ki 
belőle, akár egy újszülött" (ezt a rítust 1905-ben Crowley 
is elvégezte). Jones állítólag pontosan tisztában volt vele, 
hogy ezzel  a  lépéssel  ő  válik  a  Gyermekké,  azzá,  akit  a 
Liber Al megjövendöl. Ez a Gyermek fogja felfedni a Liber 
Al Kulcsát a jövendölés szerint, és később valóban Frater 
Achad  volt  az,  aki  magyarázó  kiegészítéseket  fűzött  az 
eredeti íráshoz.

Rengeteget utazott, járt többek között New York-ban, Philadelphiában, Detroit-ban, Chicago-
ban,  Seattle-ben,  Vancouver-ben,  San  Francisco-ban,  Los  Angeles-ben  és  San  Diego-ban, 
hajózott a Colorado folyón, és meglátogatta a Grand Canyon-t. 

Bár  Crowley  elvégezte  a  Choronzon  megidéző  rituálét,  mely  Magister  Templivé  avatta  őt, 
régóta  érezte,  hogy  a  következő  fokozathoz  érkezett.  Majd  olyan  jelet  kapott,  mely 
megerősítette eme feltételezésében egyik útja során, 

1915. októberében. Fokozata szimbólumaként egy pecsétgyűrűt viselt, 
melyben egy lapis lazuli kő volt, saját titkos jelével díszítve. A gyűrűt 
platinum  fedél  fedte,  mely  piramisokkal  volt  kiszegecselve,  ezek  a 
Várost  kívánták  ábrázolni,  melyben  a  Templom  Mesterei  lakoztak. 
Egy meditáció során, a vonaton ülve hirtelen úgy érezte, le kell tépnie 
ezt  a  fedelet.  Mire  beért  a  hotelbe,  felfedezte,  hogy  a  kő  kiesett 
foglalatából.  Másnap  reggel  keresni  kezdte,  és  meg  is  találta  a 
pályaudvaron,  hét  darabra  törve.  A  fedél  letépése  azt  jelképezte 
számára,  hogy  "kilépett  a  Piramisok  Városának  sötétjéből".  Ezzel 

tulajdonképp elfogadta a Mágus fokozatot, melyre tudatosan készült. 

Ekkoriban  érlelődött  meg  benne  a  Thelema  Törvényének  gondolata,  és  újból  mágikus 
ceremóniákkal kísérletezett. Kezdte magát azonosítani a Thelema (Akarat) szóval, és amikor San 
Francisco-ban egy nagyobb, összegyűlt tömeg előtt kellett beszédet tartania, már a "Do what 
thou wilt shall be the whole of the Law". (Tégy, amit akarsz lészen a törvény egésze.)
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Kudarcát a Macskával egy újabb kísérlet követte a következő nyáron, melyhez a Majom (Alice 
Coomaraswami) és a Bagoly (Gerda Maria von Kothek) néven emlegetett nők szolgáltak volna 
alanyul.  Crowley a  kiszámíthatatlan,  szeszélyes  Majmot  választotta,  aki  azonban hamarosan 
elutazott Angliába, így vele sem sikerült a Nagy Mű elvégzése.

Filmaj nl  - Chemical Weddingá ó

A  Bruce  Dickinson  (képünkön  jobbra)  által  írt  fim  témájában 
némileg emlékeztet Lovecraft From Beyondjára - a tudomány és 
mágia találkozásánál valami iszonyatos jön létre. 

A  film  készítői  (főleg  az  író)  igen  behatóan  tanulmányozta 
Crowley életművét és személyiségét, ez nagyon érezhető minden 
képkockából.  Az  alapsztori:  egy  virtuális  valóságot  szimuláló 
számítógép  segítségével  bizonyos  okokból  az  azt  kipróbáló 
professzor  testét  megszállja  Aleister  Crowley  szelleme,  aki  úgy 
dönt, másodszor már nem szeretne az Idő prédája lenni.

A  filmben  hiteles  részletek  szerepelnek  Crowley  egyes 
rituális  szövegeiből,  Szabadkőműves  rituálékból,  mágikus 
technikákból,  szóba kerül  Jack Parsons és  L.  Ron Hubbard 
Holdgyermek-kísérlete (ez is valóban megtörtént), valamint 
lejön  a  filmvászonról  a  Fenevad  önellentmondásokkal  teli 
személyisége. 

Horrorfilmnek túl békés, thrillernek túl nyugodt, az okkult 
sci-fi kategóriába sorolnám eme művet. Igen nagyszerű, csak 
ajánlani tudom. Dickinson egyébként feltűnik a filmben, nem 
egészen öt másodpercre. 
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Aura l t s ra szolg l  gyakorlatoká á á á ó

1. Válasszunk kísérletünk helyszínéül egy félhomályos helyiséget. Üljünk le kényelmesen, és az 
illetõt, akinek az auráját látni kívánjuk, mintegy 2-3 méterre, oldalt állítsuk tõlünk, nagyjából 
vállaink  vonalába.  Elhelyezhetünk  mögé  még  egy  szórt  fényforrást  is.  Ha  mindezzel 
megvagyunk,  akkor  nézzünk  elõre  oly  módon,  hogy  a  szemünk  sarkából  látott  képre 
koncentráljunk, ahol a kísérleti személy képe van. Így - gyakorlással - megpillanthatjuk auráját, 
s késõbb ezt a képet még be is hozhatjuk éleslátásunk központjába azzal, hogy egyre inkább 
magunk elé helyezzük a kísérleti személyt, miközben betartjuk az elõbb megadott távolságot. 
Néhány hónap alatt képessé válhatunk arra, hogy az éleslátás helyén is jól lássuk még az aurája 
színeit is. Ez a módszer a retinán kis számban elhelyezkedõ, infravörösre érzékeny receptorokat 
reaktiválja, s így feléleszthetjük rég elfeledett képességünket

2. Félhomályos  szobában  nyújtsuk  előre 
karjainkat és tartsuk kezünket körülbelül ötven 
centiméterre  arcunktól!  Az  ujjak  egymás  felé 
nézzenek,  a  háttér  egy  fehér  fal  legyen!  Laza 
tekintettel,  fókuszálatlan  nézéssel  "bámuljunk, 
vagy  bambuljunk"  szétterpesztett  ujjaink  közé, 
figyeljük  az  ujjaink  közötti  teret!  Lassan 
közelítsük-távolítsuk  ujjainkat,  mozgassuk 
kezeinket  fel-le.  Mit  látunk  az  ujjak  közötti 
térben, az ujjak között? 
Rajzoljuk le, amit megpillantottunk! (A legtöbb 
ember  világos  szálacskák  felvillanását,  egyfajta 

fényszövedéket lát az ujjak között.) 
Dörzsöljük össze a tenyereinket, majd fordítsuk egymás felé, úgy, hogy a két tenyér körülbelül 
fél méterre legyen egymástól! Majd csukjuk be a szemünket, és lassan, nagyon lassan közelítsük 
a két tenyeret egymáshoz! Figyeljünk a tenyerek között észlelt vonzási és taszítási érzetekre!

3. Nézzünk mereven egy villanyvezetéket, mely áram alatt van. (Lehet fali kábel is.) Kb. egy fél 
perc múlva egy fehér színû energiasáv jelenik meg a vezeték felett. Ugyanezzel a merev-nézési 
technikával látni lehet az aurát még nappali fényben is.

4. Olyan alkalmat keressünk, amikor fenn van a Hold. A kísérleti személy sötét ruhát viseljen, 
és lehetõleg minél sötétebb háttér elé állítsuk. A legtöbb ember ilyenkor szinte azonnal meglátja 
a másik ember auráját. 

Jó gyakorlást!
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A h mes toj s si szimbolik jaí á ő á

A hímes tojás a tavaszi  ünnepkör õsi  kultikus szimbóluma számos nép hitvilágában. Az élet 
hordoz ója, amely magában rejti a múltat és jövõt. Ezzel magyarázható, hogy õseink és a rokon 
népek  jelekkel  ellátott  piros  tojást  tettek  a  halottak  kez  ébe.  Az  újjászületés,  feltámadás, 
elsõsorban azonban a termékenység jelképe.

A  magyar  hímestojás  díszítésének  jelképrendszere  jóval  a  kereszténység  elõtti  idõbõl  való. 
Figyelemreméltó,  hogy  a  magyarok,  ellentétben  a  szomszédos  népekkel,  a  kereszténység 
felvétele  után  sem adtak  keresztény  tartalmat  motívumaiknak.  Az  õsi  kultikus  jelek  a  régi 
magyar élet és hitvilág minden fontos mozzanatát tükrözik. A messzi múltból származó, erõsen 
absztrakt  rajzokban  nehezen  ismerhetõ  fel  a  pásztorkodás,  lovas  élet,  természet,  örök  élet, 
termékenységvarázslás, bajelhárítás és a világmindenség ábrázolása. 

Az õsi, sok esetben kozmikus jeleket a történelmi Magyarország minden részén használják. A 
varázserejû  jelképek  mögött  húzódó  több  ezer  éves  hitvilág  elkopik,  a  rajzok  változnak. 
Újrafelfedezésük fontos, komoly kutatómunkát kíván.

Hímes tojás jelképek: a kör a teremtõ Isten jelképe, nincs kezdete és vége. A kör kettéválasztása 
megadja  az  eget  és  a  földet.  Az  ezt  metszõ  vonal  alkotja  a  mágikus  keresztet,  a  világ 
erõközpontját, amely a teremtõ hatalmát jelképezi a világ felett.
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Ebbõl a központból  fejlõdnek ki a további  jelképek.  Az égi  energia  kiáradását  jelöli  az  erre 
helyezett kéz, ujjas, istenlétra, az örökzöld ágban végzõdõ kereszt, mint életfa.

A nap szimbóluma az õsi napkerék (svasztika), az élet örök forgására utaló, kacsokban végzõdõ 
kereszt. Magyar tojásíró asszonyok rákfarkasnak is nevezik a pergõ, négyes kacsban felismerhetõ 
svasztikát. A nappálya csúcspontja, fordulója nyáron a rák jegyében van! Ezt fejezi ki a forgó, 
örvénylõ  jel,  melynek ágai  a  világot  alkotó  négy elemet,  a  tüzet,  vizet,  levegõt  és  földet  is 
szimbolizálják. A kéz óvó, bajelhárító jel is.

A  tölgyfalevél  alakját  felvevõ  meander  a  családi  összetartást,  a  termékenységet  kakastaréj, 
gereblye, pontok/magok, béka jelöli. Ez utóbbi a szerelem és újjászületés szimbóluma is. A kos a 
nap, a megújulás jele. Az állatokat leegyszerûsítve, csak testük egy-egy részével ábrázolják. 

A modern kor kiszorítja az õsi hagyományokat, a hímes tojást is kedves ajándékká egyszerûsíti, 
mégsem tudja kipusztítani népünk lelkiségének csodálatos jelképrendszerét, melyet a magyar 
asszonyok évezredeken keresztül megõriztek. Sokan ma is vallásos szertartással veszik kezükbe 
és díszítik ki az életet õrzõ isteni alkotást.

A leggyakrabban használt szín a piros, ebbõl ered másik elterjedt neve, a piros tojás. A mágikus 
piros  a  vér  és  a  tûz  színe.  A  megújulás,  szerelem,  tavasz,  öröm,  szabadság,  kicsírázó  élet 
következtében a feltámadás és az örök élet jelképe. A piros szín szerencsét hoz és óv betegségtõl, 
tûztõl. Varázsereje miatt akkor is használják a nevet, amikor a piros szín teljesen  hiányzik.

A díszítés legõsibb módja a karcolás. Népiesen vakart vagy kotort tojásnak nevezik. A növényi 
anyagban  megfestett  tojásra  éles  szerszámmal  -  kés,  üvegdarab  -  karcolják  a  varázsjeleket, 
ecetben vagy savanyúkáposztalében áztatják órákig, ami a megírt terület kivételével elmarja a 
tojáshéj felét. Szép hatású a barna tojás használata.
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Magyar jellegzetesség a patkolt vagy vasalt hímes tojás. Apró fém tárgyakat, patkókat szegeznek 
a tojáshéjra. Kizárólag férfiak, fõként mesterkovácsok készítik.

A hímes tojás hagyománya olyan õsi  múltból érkezik hozzánk, olyan mélyen bennünk van, 
hogy ezer év alatt sem az idõ, sem új szokások, sem idegen befolyás és elnyomás nem tudta a 
magyar nép életébõl, lelkébõl kitörölni.
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Olt r Ostara nnep reá ü é

Az Ostarai Oltár terítője lehet például napsárga, világoslila vagy világoszöld. A gyertyák színei is 
hasonlóak lehetnek.

Az  oltárra  kerülhet  minden,  ami  a  tavasz  ébredésével  kapcsolatos:  frissen  rügyezett  tavaszi 
virágok  és  zöldellő  hajtások,  bronzedényben  hűs  patakvíz,  csengők,  szalagok,  kristályok. 
Különösen  szép  lehet  cserépben  hajtott  nárcisz,  tulipán,  kankalin  vagy  jácint.  Tehetünk  rá 
barkát is, vagy színes madártollakat, esetleg saját sütésű, fonott kalácsot.

Szerepelhetnek továbbá rajta  a  termékenység  különböző szimbólumai.  Így,  ha  valaki  ügyes, 
tehet rá szép, saját festésű hímes tojásokat kosárban vagy fűfészekben, különböző magvakat, 
rizst, kis nyúlfigurákat. 
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