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Napkultusz

A Nap. i.e. 10.998-tól 8838-ig vándorolt a természetének leginkább megfelelő Oroszlán jegyben. 
Ez a  Napistenek,  a  teremtő istenek ideje,  mely az "aranykor"  ősi  tisztaságát,  egyensúlyát  és 
bölcsességét  hirdette.  Éppen  ezért  a  világ  számos  vallása  Atlantiszt  követve  a  Napkultuszt 
helyezte a középpontba.

A  Nap  képviseli  a  Logoszt,  a  tudatosság  kozmikus 
ősprincípiumát, a teremtői, atyai attitűdöt, az élet forrását.
Az ókori Egyiptomban a napisten, Ra egy tojásból született. Nut 
égistennő vitte a hátán a mennyekbe, és így az egész világ ura és 
teremtője lett. Később a születés és újjászületés istenével, Osiris-
szel azonosították, mert minden reggel maga is újjászületik.
Más forrásokban kezdetben volt az ősvíz, Nun, és ebből kelt fel 
diadalmasan a Nap és indult el égi pályáján. Eszerint az verzió 
szerint  a  világ  minden reggel  újra  teremtődik,  mikor  felkel  a 
Nap.  
Ra-t  Horus-szal  is  azonosították,  Ra-Harakhte  alakban,  a 
napkorongot  tartó  sólyom  képében,  fején  az  Uraeus-kígyóval 
díszített napkoronggal. Harakhte jelentése: a horizont Horus-a.

A szárnyas napkorong regéje igen népszerű volt Egyiptomban: Ra-Harakhte Núbiába utazott a 
Níluson, hogy megküzdjön az ellenségeivel, többek között a sötétség, az éjszaka, a viharok, a 
napfogyatkozások szörnyetegeivel. Minthogy egyedül nem bírt velük, Hor-Behedti a segítségére 
sietett, és egymás után felvette a napszimbólumok alakját. Először a szárnyas napkorong képét 
öltötte fel, felszállt az Égbe és megsemmisítette a lázadókat. Ekkor Ra-Harakhte visszaindult a 
bárkával,  de  Hor-Behedti  látta,  hogy  az  isten  ellenségei  krokodilok  és  vízilovak 
(sötétségdémonok) alakjában ellepték a Nílus vizét,  ezért  "sokszínű sólyom és nagy szárnyas 
Nap"  alakjában  fölfegyverezte  embereit,  és  sokakat  elpusztítottak  az  ellenség  seregeiből.  
Ezután  a  gonoszok vezérét,  Seth-et  verte  meg Hor,  majd  hol 
sólyom, hol oroszlán, de főként a szárnyas nap képében folytatta 
a  háborút  a  Fénybirodalom  minden  fenyegetett  pontján  a 
győzelemig.  Edfuba  visszatérve  ezért  Ra  megparancsolta 
Thotnak,  hogy  a  szárnyas  napkorong  képét,  mely  olyan 
derekasan helytállt és megvédte őt, helyezze el mindenütt, ahol 
az istenek és istennők laknak.
Ezért áll a kép a templomkapuk felett, hogy hasonló védelmet nyújtson minden rossz ellen. Ez a 
folyton megújuló harc mutatkozik meg minden éjszaka Ra alvilági útjában. Az egyiptomiak hite 
szerint a Nap éjszakai harcai miatt vörös az ég minden reggel.

Ra különböző azonosságai hármasságot alkotnak. Horus, a sólyomisten a fiatalság, a felkelő Nap 
jelképe.  Ra  a  zeniten  álló,  kiteljesedett,  tündöklő  Nap,  Atum  pedig  a  fáradt  öregember,  a 
lenyugvó Nap szimbóluma.
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Az akkád mitológiában Samas a napisten, aki fokozatosan vált az 
igazság  istenévé.  Egyben  ő  volt  a  főistene  is  a  pantheonnak. 
Isteni  tulajdonságai,  a  Kittu (jog)  és  a Mísaru (Igazság)  önálló 
istenségként is szerepeltek.
Samas  a  babiloni  kozmogóniában  Mardukként  bukkant  fel. 
Eredeti sumer neve: Amar-Utuk, azaz Utu, a Napisten Borja. Ő 
az  emberek  és  istenek  tetteiek  mérlegelője  (Osirishoz 
hasonlóan),  és  az  arra  méltók  segítője.  Később  annyira 

eldeformálódott ez az eredetileg békés egymásnak megfeleltetés,  hogy a többi istent Marduk 
megnyilvánulási formáinak nyilvánították, így Samast a Napkelte Marduk-ának tartották.

Igen erősen nyilvánult meg a Napkultusz a prekolumbián magaskultúrák esetében is. A napisten 
papjai  a  társadalom  legfelsőbb  rétegéhez  tartoztak.  Az  inkáknál  például  a  papok  mellet  a 
napszűzek is a napistent szolgálták. E hivatásra nyolcéves kislányokat választottak, akik azután 
zárt falak között nevelkedtek. Többségük azután a Nap, azaz az Inka menyasszonya lett. Nagy 
ünnepeken a szertartások bonyolításában segédkeztek, aki hozzájuk ért, az halállal lakolt.
A muiszkáknál duális világkép uralkodott: pantheonjuk két fő alakja Sua, a Nap és Chia, a Hold. 
A maja vallás központi helyén szintén a Nap állt, a zene, a költészet és a vadászat patrónusa.  
Az  őket  követő  aztékok  véres  emberáldozatokkal 
tisztelték  meg  isteneiket.  Szintén  több  istent  tiszteltek 
Napként,  akár  az  egyiptomiak.  Tezcatlipoca  (Füstölgő 
Tükör) a lenyugvó nap, a nagy átalakító, az életet adó és 
elvevő,  akinek  minden  tavasszal  egy  ifjút  áldoztak. 
Huitzilopochtli  (Déli  Kolibri)  a déli nap, az ifjú harcos, 
aki  minden nap újjászületik és legyőzi a csillagokat. Az 
elesett  harcosok  lelkei  viszik  fel  a  zenitre,  és  a 
gyermekszülésbe belehalt asszonyok lelkei viszik tovább 
nyugatra,  ahol  meghal,  hogy  reggel  újjáéledjen.  Csak 
embervérrel táplálkozik.

A klasszikus politeista vallásokban a Nap általában a főisten képében jelenik meg, de gyakran áll 
mellette egy elkülönült Napisten is,  mint például a görögöknél Héliosz vagy Apolló. Héliosz 
kocsija hozza fel minden reggel testvére, a "rózsaujjú" Éosz (Hajnal) jelzésére szekerén a napot a 
tengerből.  Végighalad  vele  az  égbolton,  majd  eltűnik  nyugaton,  az  aranyalmákat  őrző 
Heszperidák  kertje  felé.  Szárnyas  lovai  tüzesek,  rakoncátlanok,  ha  gyakorlatlan  kéz  fogja  a 
gyeplőt,  könnyen  elragadják  a  kocsit,  és  akkor  tűzbe  borulhat  az  egész  világ.  
Apolló a rómaiaknál Sol néven élt tovább.
A germánok napistene Baldr volt, kinek mondabeli halála mintegy előjátéka a végpusztulásnak. 
Indiában a Nap istene Szúrja, a fény és a meleg forrása. Szúrja hét vörös ló által vont szekéren 
halad át az égen, felesége Usasz, a Hajnal, fiai az Asvinok (Lovasok), akiket az esthajnalcsillaggal 
és  a  hajnalcsillaggal  szoktak  kapcsolatba  hozni.  A napot  Agni,  a  tűzisten  egyik  megjelenési 
formájaként is tisztelték.
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A  Távol-Kelet  mítoszai  között  érdekes  helyet  foglal  el  Japán  Napistenének  története. 
Amateraszu Ómikami ugyanis nő, a Nap istennője, aki a holdistennel váltva uralkodik az égen. 
Az istennő kezdetben sokat viszálykodott Szusza-No-o-val, az Alvilág istenével. A többi isten 
segítségével  végül  megbékéltek,  és  fogadalmat  tettek  egymásnak.  Az  istennő  gyermekeket 
hozott  létre  Szusza-No-o  kardjának  darabjaiból,  az  alvilági  viharisten  pedig  ugyancsak 
ivadékokat alkotott a napistennő haj- és kardíszéből. Később azonban a viharisten gonosz tréfát 
űzött a Nappal, mire az sértődötten egy barlangba zárkózott, és az egész Föld sötétségbe borult. 
A többi isten rengeteg fondorlattal és fáradsággal tudta csak újra előcsalogatni, a viharistennek 
pedig büntetésül szigorú megtisztulási szertartáson kellett átesnie, s utána a földre száműzték.
A kínai mondákban is több Napisten szerepel. Az egyik Hszi-ho, a Napistennő, tíz Napnak az 
anyja,  a  régi  kínai  hét  ugyanis  tíznapos  volt.  Hszi-ho hat  sárkány vontatta  hintón indul  el 
minden reggel Jangkuból, a nyugati Jence hegynél a nap lemegy egy szakadékba, Hszi-ho pedig 
visszamegy a hintón, hogy másnap újra kezdje tevékenységét. Közép-Kína lakóinak szemében a 
Napisten a Keleti Úr, aki lelövi az Égi Farkast. A földművelés istene, Jen-ti is napisten és egyben 
a déli uralkodó is.
Előfordul  a  mítoszokban  a  nap  két  kocsisa  is,  ezekből  a  konfuciánius  hagyomány  tudós 
csillagászokat  formált,  kiknek  feladata  volt  a  legendás  ősidőkben  a  naptárkészítés.

A következő számban a Holdistennőkről írok.

- Osara - 

Az Osiris-legenda

A  legismertebb  egyiptomi  mítosz  a  meghaló  és  feltámadó  Osiris  története. 
Osiris  eredetileg gabonaisten volt,  és  egyiptomi király,  aki  a termékenységet 
hozta el az embereknek. Megtanította őket a földművelésre. Ő volt az atya, a 
nagy tanító. Halálát és feltámadását évről évre ünnepelték meg a gyászt felváltó 
örömmel.  

Osiris  történetét  összefüggő  formában  csak  Plutarkhosztól  ismerhetjük, 
azonban  ezt  megerősíti  és  bizonyos  formában  ki  is  egészíti  korunkban  a 
fennmaradt  emlékművek  tanúsága.  Az  általam közölt  Osiris  történet  Fraser 
átírásából  származik.  A mondában nagyon sok közös vonást  fedezhetünk fel 
más kultúrák isteneivel.
"Osiris  a  Föld  istenének,  Gebnek (vagy más  átírások  szerint  Kebnek,  illetve 
Dzsebnek) és az Ég istennőjének, Nutnak viszonyából származott. A görögök a 
maguk Kronosz és Rhea nevű isteneivel azonosították Osiris szüleit. Amikor Rá 
(Ra), a napisten megtudta, hogy felesége, Nut hűtlen lett hozzá, megátkozta, 
hogy gyermeke születésének ne legyen se hónapja, se éve. De az istennő másik 
szeretője, Thot vagy - mint a görögök nevezték - Hermész isten, dámajátékban 
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elnyerte a Holdtól mindegyik nap hetvenketted részét; a részekből öt teljes napot rakott össze, s 
ezeket hozzáadta a 360 napos egyiptomi évhez. Ez annak az öt kiegészítő napnak a legendás 
eredete, amelyet az egyiptomiak évenként beiktattak az esztendő végére, hogy helyreállítsák az 
összhangot a Hold és a Nap szerinti időszámítás között: Minthogy ezeket a napokat a tizenkét 
hónapos éven kívül állóknak tekintették, a napisten átka nem vonatkozott rájuk, s így Osiris az 
első ilyen napon született meg. Születésekor megszólalt egy hang, és kihirdette: a mindenség 
Ura jött a világra. Egyesek szerint egy bizonyos Pamülész hangot hallott a thébai templomból, 
amely meghagyta neki, hogy kiáltsa ki: nagy király született, a jótékony Osiris. De nem Osiris 
volt anyjának egyetlen gyermeke. A második kiegészítő napon az istennő az idősebb Horust 
hozta világra, a harmadikon Seth istent, akit a görögök Typhónnak neveztek, a negyediken Isis 
istennőt, s az ötödiken Nephtys istennőt. Később Seth feleségül vette Nephtys nevű nővérét, 
Osiris pedig Isist.
Mint a földön uralkodó király, Osiris kivezette az 
egyiptomiakat a vadságból, törvényt adott nekik, 
és megtanította őket az istenek tiszteletére. Az ő 
korát  megelőzően  az  egyiptomiak  emberevők 
voltak.  De  Osiris  felesége  és  nővére,  Isis 
felfedezte a vadon növő búzát és árpát,  s Osiris 
bevezette  ezeknek  a  növényeknek  a  művelését 
népe  körében,  amely  azonnal  elhagyta  az 
emberevést,  és  áttért  a  szelíd  növényi  kosztra. 
továbbá  úgy  tartották,  hogy  Osiris  gyűjtött 
elsőnek  gyümölcsöt  a  fákról,  futatta  fel  a 
szőlővesszőt karókra, és taposta ki a fürtök levét. 
Abban  a  vágyában,  hogy  ezeket  a  jótékony  felfedezéseket  az  egész  emberisének  átadhassa, 
Egyiptom  kormányzatát  feleségére,  Isisre  bízta,  maga  pedig  beutazta  a  világot,  s  jártában-
keltében mindenütt terjesztette a civilizáció és a földművelés áldásait. Olyan országokban, ahol 
a rideg éghajlat vagy a szűkös talaj nem engedte meg a szőlő művelését, Osiris megtanította a 
lakosokat,  hogy  a  bor  hiányáért  az  árpasör  főzésével  vigasztalódjanak.  Majd  visszatért 
Egyiptomba, megrakodva azokkal a gazdag kincsekkel, amelyekkel a hálás népek halmozták el; 
a  sok  jóért,  amelyet  az  emberiséggel  tett,  általánosan istenként  üdvözölték  és  tisztelték.  De 
fivére,  Seth  (akit  a  görögök  Typhónnak  neveztek)  hetvenkét  társával  együtt  összeesküdött 
ellene. Miután titkon mértéket vett jó fivérének testéről, a gonosz fivér, Typhón 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 Osiris szállt be a ládába, és lefeküdt. Erre az 
összeesküvők odarohantak;  rácsapták a  fedelet,  erősen leszögezték,  beforrasztották olvasztott 
ólommal, s a ládát a Nílusba dobták. Ez Athyr hónapjának 17. napján történt, amikor a nap a 
Skorpió jegyében áll,  Osiris uralmának vagy életének 28. évében. Amikor Isis megtudta ezt, 
levágta  hajának  egy  fürtjét,  gyászruhát  öltött,  és  vigasztalanul  fel-alá  bolyongva  kereste  a 
holttestet.
A  bölcsesség  istenének  tanácsára  Isis  a  Nílus-torkolat  papiruszmocsaraiban  húzódott  meg. 
Menekülésében hét skorpió kísérte. Egy este elfáradva egy asszony kunyhójához érkezett,  ez 
azonban megijedt a skorpiók láttán, s becsapta az ajtót az orra előtt. Ekkor az egyik skorpió 

rnyak 1998. november  I. vfolyam 11. sz mÁ – é á



bemászott  az  ajtó  résén,  és  halálra  marta  az  asszony gyermekét.  De Isis  meghallva  az  anya 
siralmát, meghatódott, rátette kezét a gyermekre, és elmondta hatalmas varázsigéit; így a méreg 
eltávozott a kisdedből, s ez életre kelt. Később maga Isis is gyermeket szült a mocsárban. Akkor 
fogant meg, amikor sólyom alakjában röpdösött halott férje teste fölött. A csecsemő az ifjabb 
Horus volt, akit ifjúságában Harpokratesz - azaz a gyermek Horus - névvel illettek. Buto, az 
Észak  istennője  rejtette  el  őt  gonosz  nagybátyjának,  Seth-nek  haragja  elől.  Mégsem  tudta 
minden bajtól megóvni, mert egy napon Isis, amikor kisfiának rejtekhelyére ment, élettelenül és 
mereven  a  földön  fekve  találta;  egy  skorpió  marta  meg.  Ekkor  Isis  a  napistenhez,  Rahoz 
imádkozott segítségért. Az isten meghallgatta kérését, megállította bárkáját az égen, s leküldte 
Thot-ot, hogy megtanítsa Isist a varázsigére, amellyel fiát életre keltheti. Isis kiejtette a hatalmas 
szavakat, s lám a méreg egyszerre kifolyt Horus testéből, levegő hatolt belé, s a gyermek élt. 
Ekkor  Thot  felment  az  égbe,  ismét  elfoglalta  helyét  a  Nap  hajóján,  s  a  ragyogó  menet 
diadalmasan haladt tovább.

Időközben az Osiris  testét  tartalmazó láda leúszott a folyón, és 
kijutott  a  tengerre;  végül  partra  vetődött  Byblosban,  Szíria 
partjain.  Itt  hirtelen  felnőtt  egy  gyönyörű  erica-fa,  s  a  ládát 
körülfogta  törzsével.  Az  ország  királya  megcsodálta  a  fa 
növekedését, kivágatta, és házának egyik oszlopává tette, de nem 
tudta, hogy a holt Osiris testét tartalmazó láda rejlik benne. Isis 
hírét  vette  ennek,  Byblosba  utazott,  s  itt  szerény  ruhában, 
könnyáztatta arccal leült a kút mellé. Senkihez nem szólt, míg a 
királyné  szolgálói  oda  nem  mentek;  szívesen  üdvözölte  őket, 
befonta  hajukat,  és  isteni  testéből  csodálatos  illatot  árasztott 
rájuk.  Amikor  a  királyné  meglátta  szolgálói  hajfonatait,  és 
megérezte  a  belőlük  áradó  édes  illatot,  elküldött  az  idegen 

asszonyért, házába vette, és gyermekének dajkájává tette. De Isis emlője helyett ujját adta szopni 
a kisdednek, s éjszaka kezdte megégetni a gyermek minden halandó részét, míg ő maga fecske 
képében, panaszosan csivitelve körülrepkedte az oszlopot, amely holt fivérét zárta magába. A 
királyné kikémlelte,  mit csinál, s amikor meglátta gyermekét a lángokban, felsikoltott;  ezzel 
meggátolta, hogy a gyermek halhatatlanná váljék. Ekkor az istennő felfedte kilétét, elkérte a 
tető oszlopát; meg is kapta, kivágta belőle a ládát, ráborult, és olyan hangosan jajgatott, hogy a 
király ifjabbik gyermeke ijedtében ott helyben szörnyethalt. Isis a fa törzsét finom vászonba 
göngyölte, kenetet öntött rá s a királynak és a királynénak adta; ez a fa a mai napig ott áll Isis 
templomában;  Byblos  népe  nagy  tiszteletben  részesíti.  Isis  a  ládát  egy  csónakba  helyezte, 
magához  vette  a  király  legidősebb  gyermekét,  és  elhajózott.  Amint  egyedül  maradtak, 
felnyitotta  a  ládát,  arcát  fivérének arcára fektette,  megcsókolta,  és  sírt.  A gyermek azonban 
csendesen  háta  mögé  került,  látta,  hogy  mit  művel,  s  amikor  az  istennő  megfordult,  és 
haragosan ránézett,  nem bírta elviselni a tekintetét,  és  meghalt;  de egyesek szerint  nem így 
történt, hanem beleesett a tengerbe és megfulladt. Az egyiptomiak lakomáikon Maneros néven 
dalokat zengenek róla.
Isis pedig félretette a ládát, s elment Buto városába, hogy meglátogassa fiát, Horus-t. Typhón 
megtalálta a ládát, amikor egy éjszaka a telihold fényénél vadkanvadászaton járt. Felismerte a 
testet,  tizennégy  darabra  vágta,  s  a  darabokat  szétszórta.  Isis  azonban  fel-alá  hajózott  a 
mocsarakban egy papiruszból  készült  csónakon,  s  kereste  a  test  darabjait:  ezért  van,  hogy a 
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krokodilok nem bántják a papiruszcsónakban hajózó embereket, mert félnek az istennőtől, vagy 
tisztelik.  Ez az oka annak is,  hogy Osirisnak annyi  sírja  van Egyiptomban,  mert  az istennő 
minden egyes darabot ott  temetett  el,  ahol megtalálta.  Mások úgy tartják,  minden városban 
eltemette egy képmását azt állítva, hogy az a holttest; ezzel az volt a célja, hogy sok helyen 
tiszteljék Osirist, és Typhón ne találjon rá az igazi sírra, ha keresné..."

Ez Osiris legendája. A halott isten különböző testrészeit sok városban övezi megkülönböztetett 
tisztelet.  Az  alsó-egyiptomi  Dendera  falu  Hathor  templomának  romjai  között  található  egy 
hosszú felirat, mely megőrizte az isten sírjainak jegyzékét. Más szövegek szintén megemlítik 
egyes  testrészeit,  melyeket  szent  ereklyeként  őriznek  minden  egyes  szentélyben.  Szíve 
Athribiszben  volt,  gerince  Buziriszben,  nyaka  Letopofiszban,  feje  meg  Memphisben.  Ilyen 
esetekben  gyakran  megesik,  hogy  az  isteni  tagok  "csodálatos  módon"  megszaporodnak.  Így 
történt Osiris testrészeivel is, hiszen például feje Memphisen kívül Abydosban is megvolt, lábai 
viszont  elegendőek  lettek  volna  több  ember  számára  is.  Abydos  Osiris  fejének  állítólagos 
birtoklásával az Óbirodalom végére jelentéktelen városkából így Egyiptom legszentebb helyévé 
vált.  Minden ember Osiris  sírjának közelében akart nyugodni.  Valójába csak a leggazdagabb 
emberek tudták ezt megengedni maguknak, de sokan voltak olyanok, akik ragaszkodtak ahhoz, 
hogy haláluk után testüket szállítsák Abydosba, hogy holtukban magukba szívhassák az áldott 
hatást  egy kis  ideig,  majd  vigyék vissza  őket  a  folyón  és  temessék  el  földi  maradványaikat 
szülőföldjükön, a számukra előkészített sírba.
Egyetlen testrésze azonban nem került elő Osirisnak: a nemzőszerve. A halott isten éppen azt a 
tulajdonságát  vesztette  el  így általa,  ami az  apai,  uralkodói  attitűdöt  kölcsönözte  számára:  a 
teremtés képességét.  Ez egyúttal  azt  is  jelenti,  hogy a halála után Osiris  (és  minden ember) 
elveszti nemi jellegét, kettős (férfias vagy nőies) minősége megszűnik és belesimul az egységbe.
Az egyes testrészek eltemetésének mikéntjét  Diodorus  Siculus 
történetíró így írja le: "Isis összeszedte a test mindegyik részét a 
nemi szervet kivéve; minthogy pedig azt akarta, hogy férjének 
sírja  ismeretlen  maradjon,  és  Egyiptom  minden  országának 
lakója  tisztelje,  a  következő  cselhez  folyamodott.  Viaszból  és 
fűszerből Osiris termetének megfelelő emberi alakokat formált, 
beléjük  foglalva  testének  valamelyik  részét.  Ezután  családjuk 
rendjében behívta a papokat, és megeskette őket, hogy senkinek 
se  fogják  elárulni  azt  a  titkot,  amelyet  most  rájuk  bíz.  Így 
négyszemközt mindegyiknek azt mondta, hogy csak reá bízta a 
test  eltemetését,  majd  emlékeztetve  a  kapott  jótéteményekre, 
felszólította  őket,  temessék el a testet  a  maguk országában,  és 
tiszteljék  Osirist,  mint  istent.  Arra  is  felkérte  őket,  szenteljék 
Osirisnak országuk valamelyik állatát, azt, amelyiket akarják, s 
tiszteljék  ezt  az  állatot  életében  úgy,  mint  régebben  Osirist 
tisztelték, kimúlása után pedig részesítsék ugyanolyan temetésben, mint az istent. Mivel pedig 
el  akarta  érni,  hogy  a  papoknak  érdekében  álljon  a  mondott  szertartások  elvégzése,  nekik 
adományozta a föld egyharmadát, hogy használják az istenek szolgálatában és tiszteletére. Azt 
mondják,  a  papok  ennek  megfelelően  -  megemlékezvén  Osiris  jótéteményeiről,  továbbá  a 
királynő kedvéért, és a haszon reményében is- végrehajtották Isis minden rendelkezését. Ezért a 
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mai  napig  a  papok  mind azt  képzelik,  hogy  Osiris  az  ő  országukban  nyugszik,  tiszteletben 
tartják  a  kezdetben  felszentelt  állatokat,  s  amikor  ezek  kimúlnak,  temetésükön  a  papok 
megismétlik az Osirisért tartott gyászünnepet.  De a szent bikákat,  amelyek egyikét Apisnak, 
másikát  Mnevisnek hívják,  Osirisnek szentelték,  és  elrendelték,  hogy valamennyi  egyiptomi 
közösen mint isteneket imádja őket, mert mindenek fölött ezek az állatok segítették a gabona 
felfedezőit  a  mag  elvetésében  és  a  földművelés  egyetemes  jótéteményének  elérésében."
Isis, mikor meglelte Osiris testét, nővérével, Nephtys-szel együtt leült mellé, és siratót énekelt.
A két nővér fájdalma meghatotta Ra napistent, aki leküldte az égből Anubist, a sakálfejű istent, s 
ez Isis, Nephtys, Thot és Horus segítségével vászonpólyákba göngyölte Osirist, és elvégezte rajta 
a halotti szertartást. Ekkor Isis legyezni kezdte a szárnyával, Osiris életre kelt, és ettől kezdve a 
túlvilágon uralkodott. Különböző címeket tulajdonítottak neki, mint például az Alvilág Királya, 
az Örökkévalóság Királya, vagy a Halottak Ura. Osiris több vonatkozásban is hasonlóságot mutat 
a keresztények Jézus Krisztusával, aki szintén feltámadt halála után. A feltámadásban való hit 
általában  a  lineáris  kozmogóniával  (teremtés  -  élet  -  halál  -  ítélet)  rendelkező  kultúrák 
jellemzője,  mint  amilyen  volt  az  egyiptomi  és  amilyen  a  keresztény  elképzelés  is.
A kelta mondakincsben is  találunk néhány figyelemreméltó egyezést  Osiris  történetével.  Az 
Arthur-mondában a királyt megöli testvérének fia, Egyiptomban Seth a testvérét gyilkolta meg. 
A nővérek mindkettőt életre keltik, de nem teljesen. Ahogy Osirist Isis, úgy Arthurt is nővére - 
sem élőként  sem holtként  -  csónakon viszi  az  árnyak birodalmába,  némely változat  szerint 
Avalon szigetére, vagyis az egyiptomiak Amentijébe, itt fog Arthur dermedt álomban pihenni 
feltámadásáig.
Osiris misztériuma szinte a velejéig megegyezett a babiloni Tmmuzéval, és más-más név alatt 
elterjedt  az  egész  Földközi-tenger  vidékén.  Szíriában  Attisz  és  Adonisz  nevében  imádták, 
Főníciában egybeolvadt Byblos istenével,  Baállal, Ciprus szigetén Kübelé mítoszával párosult, 
Görögországban Dionüszosz misztériumában kapott helyet. 

- Osara- 

Modern egyiptomi m gia - 4. r sz á é

Isis s Nephtys sirat saé á

Koporsószövegek alapján.

Ezt a rituális szöveget Osirisnak felajánlva, imaként mondhatjuk.

Ez a gyámoltalan, alvó
Ez a gyámoltalan, csendes
Egyedül én tudom, hogy találok rád
Egyedül én tudom, hogy ébresszelek

Nővérem! A testvérünk--
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Gyere, fektess a csontjaira
Gyere, engedd felemelni a fejét, 
Gyere, fektess a karjaiba
Gyere, engedd, hogy felébresszük.
Asarnak változnak az évszakok
Asarnak a nedves csókok
Nővérem! A testvérünk--

"Én vagyok Ast."

"Én vagyok Nebt-Het.
Heru megbosszul téged, Dzsehuti megvéd téged.
A föld látni fogja, az istenek hallani fogják.
Add hatalmad a fiad felett, ahogy mi adjuk magunkat 
feletted,
És hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.
Én vagyok Nebt-Het."

"Én vagyok Ast.
Öntözz meg minket, hozd el az áradást!
Az ellenségeid arcra borulnak, mint ahogy mi fekszünk a hátunkon.
Töltsd meg a világot ajándékaiddal, mint ahogy megtöltöd a kiszáradt folyók medrét,
És hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.
Én vagyok Ast."

"Én vagyok Nebt-Het.
Fiad engedelmeskedik neked, ahogy te engedelmeskedsz apádnak.
Engedelmeskedsz a szívednek, és tested engedelmeskedik akaratodnak.
Hintsd szét az örök élet ajándékát, mint magokat a termékeny mezők felett,
És hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.

Én vagyok Nebt-Het."

"Én vagyok Ast."
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
Jöjj! Élj! Emelkedj!
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Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
"Én vagyok Nebt-Het."

"Én vagyok Ast.
Gyönyörű vagy, ahogy alászállsz, mint a nap
a ragyogóak titkainak kapuinál.
Megöntözöd tegnapjaink fényét, mint ahogy szereteted öntöd ránk,
És hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.
Én vagyok Ast!"

"Én vagyok Nebt-Het!
Húsod remegése a végére jár,
A bajok elnyugszanak ahogy az éjjel fátyla felszakad.
Az Utak még egyszer megnyílnak, a folyók partjai megdagadnak,
És a világ örök szendergésedről álmodik, ahogy te álmodsz rólunk.
Hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.
Én vagyok Nebt-Het!"

"Én vagyok Ast!"
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar! 

- Osara-

R vid  eszmefuttat s  arr l,  hogy  mi rt  is  emberk zelibbö á ó é ö
a t bbistenhit az egyistenhitn lö é

Az  ókorban  teljesen  természetesen  viselték  az  emberek  a 
többistenhit  rájuk  rótt  terheit.  Egyszerre  akár  több  istenhez  is 
imádkoztak, több istennek adták meg a nekik megfelelő tiszteletet, 
vagy  akár  adományokat,  és  nagy  áhitattal  várták  és  élvezték  az 
évente  kínos  rendszerességgel  bekövetkező  változatos  ünnepeket. 
Akkoriban az volt  a furcsa,  ha valaki  minden bajával és örömével 
csak egy istenhez fordult. Ilyen különös dolog hallatán egy ógörög 
polgár valószínüleg azt kérdezte a szomszédjától, mikor éppen ezt az 
ügyet tárgyalták ki, hogy ki hallott már ekkora ostobaságot, hogyan 
lehet egy istennek ekkora hatalma, hogy is tudna egy isten minden 
problémára választ  és megoldást adni? A kérdés egy igen lényeges 
világnézeti különbség miatt tevődik fel.
A keresztény,  iszlám, zsidó és  más  egyistehívő (monoteista)  vallás 
mitológiarendszerében az isten magának a világmindenségnek felel 

meg. Ebből fakad az isten hatalma, ami az egész univerzumra kiterjed,  azaz határtalan,  elér 
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egészen az idők kezdetéig és tart a világ majdani összeomlásáig. Így kapunk egy egységes, térben 
és  időben  mindent  átfogó  erőt,  aminek  a  világ  anyagi  része  a  saját  maga  által  létrehozott 
önarckép, tükör, és benne tükröződik az a végtelen hatalom, ami ennek az istennek a sajátja.
Ez eddig rendben is van, hisz ki is merné kétségbe vonni a világegyetem egységét. Csakhogy a 
vallás emberek számára jött létre, és az ember az egy olyan állatfajta, amelynek a képességei 
többnyire  behatároltak,  a  többségnek meg méginkább behatároltak.  Következtetésképpen  az 
ember  önmagában  véve,  a  saját  intellektusával  nem  képes  felfogni  a  világegyetem  egészét, 
megérteni  annak határtalanságát  és teljességét,  azaz nem képes  magába fogadni az egy isten 
tökéletességét.  Ez  már  magában  rejt  egy  igen  kellemetlen  önellentmondást.  Ha  az  ember 
megalkot magának egy istent, vagy egy isten megalkotja magának az embert, az feltételez egy 
egymásrautaltságot, vagyis szükségük van a másikra a létezéshez. De mi haszna van egy olyan 
szövetségnek, ahol az egyik fél a másikat még fel sem ismeri, nem is látja,  bár édestestvérei 
egymásnak. Ugyanis a fentebb említett vallások fő iratai mind egyetértenek abban, hogy az isten 
a  saját  képmására  teremtette  meg  azokat  a  lényeket,  amelyek  imádják  őt.  Az  emberekben 
feltételezett, az isten által beléjük teremtett határtalanság viszont arra már nem terjed ki, hogy 
saját  teremtőjüket  egészében véve felismerjék.  Azok,  akik több isten jelenlétét  feltételezik a 
világban,  ezt  másképp  látják.  Az  istenek,  mint  önálló  létezések  ugyanúgy  részei  az 
univerzumnak, mint bármelyik ember, sohasem függetlenek tőle, térben és időben behatároltak, 
ergo  nem  határtalanok  és  végtelenek.  Azt  hogy  vannak  gyengeségeik,  sőt  hibáik  is,  igen 
érzékletesen  mutatják  azok  a  legendák,  amelyeknek  ünnepelt  főhősei  (Pl.:  Prométheusz), 
kihasználva a hatalmasok Achilles-sarkát (Még egy példa.)  legyőzték őket.  Mégis isteneknek 
nevezzük  őket,  hiszen  olyan  tulajdonságai  vannak  mindegyikőjüknek,  amelyek  magasan  az 
emberek fölé helyezik őket, mind anyagi, mind szellemi, mind lelki szinten. Tehát vannak az 
istenek képességeinek is határai, de ezek már túl messze találhatóak egy halandó számára. Ez 
olyan, mint amikor vágyakozva nézzük a madarakat, milyen szépen és messzire szállnak. Mi is 
el tudunk gyalogolni, bármilyen távolságra, de repülni - azt csak a madarak tudnak.
Mivel  az  emberek  igen  hamar  megismerkednek  az  istenek  behatárolt  képességeivel,  hamar 
átlátják saját  maguk kicsinységét.  De ez a belátás  nem az a  fajta  önutálat,  amivel  az  ember 
borzalmas  körülmények  közepette  szokott  megismerkedni,  hanem  inkább  egy  egészséges 
belátás,  saját képességeink őszinte felismerése, mert szinte azonnal és önkéntelenül adódik a 
lehetőség arra, hogy az ember összehasonlítsa magát az éppen akkor górcső alá vett istennel. 
Milyen olyan jó tulajdonságai vannak, mint nekem, és milyen rosszak. Így az istenek sok más 
szerepük mellett példaképként is szolgálnak az őket tanulmányozók számára. Példaként az adott 
istenhez hasonlatos életvitelre a mítoszok és legendák sokasága szolgál.
Mivel az istenek az őt imádó nép archetípusait jelenítik meg, a választott isten tulajdonságai 
nem  is  állnak  messze  a  többi  ember  elvárásaitól,  ezért,  ha  sikeres  a  példaképünkhöz  való 
hasonlóság, akkor bizonyos a társadalom elismerése felénk. A társadalom meg általában olyan 
isteneket választ magának, amelyeknek a tulajdonságai megfelelnek az együttélés szabályainak, 
és elősegítik a közösség túlélését, ha meg nem, akkor változtatnak rajta. Így beindít egy önrezgő 
kört ez a viselkedés,  ami csak pozitív irányba fejleszti az egyént, a vallást, és a társadalmat.
Van még néhány előnye annak, ha az embert hozzá hasonlatos, ismerős istenek, nem pedig egy 
elérhetetlen és  megérthetetlen hatalmasság veszi  körül.  Az istenek,  többesszámmal mondva, 
mindig felkínálják a választás lehetőségét. Mivel mindegyiküknek megvan a saját szakterülete, 
így minden élethelyzetben van lehetőség a segítségkérésre. Egyszerűen nevetséges lenne Allah, 
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vagy Jehova segítségét kérni egy tyúklopás miatt, de mondjuk a tolvajok istenétől erre az esetre 
teljesen természetes egy kis oltalom.
Egyformák sem vagyunk,  még az  életkörülményeink sem azok.  Az eszkimóknak több mint 
negyven kifejezésük van a hóra, az araboknak meg körülbelül húsz a tevére. Normális dolognak 
tekinthető,  az,  ha  az  arabok  világnézete  legalább  olyan messze  van az  eszkimóktól,  mint  a 
szókincsük.  Bár a példa szélsőséges,  de azt  hiszem, jól  érzékelteti  a különbségeket  ember és 
ember között, ami maga után vonja a vallásuk különbözőségét is. A világ ettől a változatosságtól 
lesz színes és érdekes, más és más a végtelen hómezőkön, a fülledt esőerdőkben, vagy egy kis 
kókuszpálmás korallzátonyon. Ha megpróbálnánk egy egységes vallás ráerőszakolását ezekre a 
tájakra, csak azt érnénk el vele, amivel már a világ számos táján szembesül néhány terjeszkedő 
jellegű vallás.  Mivel az emberek felveszik ennek a vallásnak a mázát ilyen vagy olyan okok 
végett,  belül a lelkük mit sem változik és más lehetőségük nem lévén, elkezdik feszegetni  a 
rájuk kényszerített  vallás szűkre szabott kereteit,  így alakítva ki a szektásodás folyamatát.  A 
kereszténységnek  már  számtalan  helyen  kellett  szembesülnie  ezzel  a  számára  érthetetlen 
jelenséggel. Akár két különböző vallás összolvadásával (Pl.: voodoo), vagy a rituálék, és szent 
tárgyak megváltoztatásával (Pl.: a brazíliai néger Krisztusok).

 Talán  kevesen  tudják,  de  nem  is  kell  olyan 
messzire menni példákért, elég ha végignézünk a 
saját  vallási  ünnepeinken.  A  húsvét  a  festett 
tojással  és  a  nyúllal  egy  ősi  pogány 
termékenységrítus  kellékeit  őrizgeti,  csakúgy, 
mint az ilyenkor szokásos locsolás. Azt hiszem, 
ennek  már  rettenetesen  kevés  köze  van  Jézus 
keresztrefeszítéséhez.  A  halottak  napja,  amiről 
sehol  nincs  szó a Bibliában,  nem más,  mint az 
Európát  beszövő  pogány  vallásrendszer  újéve, 
amit  a  kereszténység,  nem  lévén  képes  a 
kiölésére, beolvasztott saját eszmerendszerébe. A 
karácsony  fája,  a  fenyő,  egy  régi  germán 
hagyomány miatt került bele az ünnepbe, mert a 
németajkúak ezt nem voltak hajlandók száműzni 
telükből.  Így  Jézus  születése  manapság  fenyőfa 
alatt  zajlik  le  világszerte,  miközben  szegény 
Jézus egész életében nem látott  még egy darab 
fenyőtűt sem.
A további nagy előnye a többistenhitnek,  hogy 
ez  a  mérhetetlen  változatosság  nem  csak  a 

léleknek hoz felüdülést,  de nevel  is,  mégpedig  toleranciára  elsősorban.  Az ember,  aki  ilyen 
környezetben  nevelkedik  fel,  igen hamar  rádöbben  arra,  hogy  a  világ  a  különbözőségekből 
tevődik össze, nincs két egyforma fa, fű, reggel, este, lélegzetvétel, hiszen természet ősanyánk 
gyűlöli  az  unalmas,  fantáziátlan  monotóniát.  Mivel  az  illető  felnövekvő  ember  igazi 
lényeglátással nő fel, számára a másság, az idegenség nem egy kitaszítani való, elpusztítandó 
idegen testet jelent a régi megszokott környezetében, hanem egy újabb ismeretlen, felfedezésre 
váró  kis  részletét  a  világnak.  Nem  véletlen,  hogy  a  nagyobb  ókori  városokban,  de  még  a 
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kisebbekben  is  olyan  sokszínű vallási  élet  folyt,  hogy  nem volt  ritka  az  adott  környezettől 
teljesen  elütő  kultusz  jelenléte  is.  Például  a  Perzsiából  származó  Mithrász-kultusz  hívei 
Rómában is jelen voltak, sőt bizonyos néprétegeknél rendkívüli népszerűségnek örvendtek. Az 
őskeresztény vallás űzése sem annak volt köszönhető, hogy a helybeliek nem tudták befogadni 
az  ideológiáját,  hanem,  hogy  az  adott  politikai  és  társadalmi  rend ellen  (lásd.  rabszolgaság) 
lázított.  Egyébként éppen a  római hitrendszer  az,  ahol a leginkább szembeötlik a befogadás 
természete.  Az isteneik  többségét  az  általuk csodált  görög kultúrából  vették  át.  Ezeknek az 
isteneknek  a  szerepköre,  a  hierarchiában  betöltött  helye  tökéletesen  megfelel  a  görög 
pantheonnak  (Zeusz-Jupiter,  Héra-Juno,  Árész-Mars).  De  megtalálhatjuk  közöttük  az  éppen 
Róma által  leigázott  etruszkok isteneit  is  (pl.:  a  kétarcú  Janus,  vagy Vesta  a  házi  tűzhelyek 
őrzöje).  Korban kissé közelebb áll  hozzánk Kína,  ahol évszázadokon át  egymás mellett élt a 
konfucionizmus,  a  taoizmus,  és  a  buddhizmus.  Soha  semmilyen  körülmények  között  nem 
közösítettek  ki  senkit  maguk  közül  a  többistenhívő  emberek,  azért,  mert  másképp  látták  a 
világot, mint ők. Még akkor is elfogadták az illetőt, sajátos világnézetével együtt, ha csak egy 
istenben hitt, és hála az isteneknek ez az álláspont ma sem változott semmit. Nem is csoda, hogy 
az  ókorban  a  többistenhívő  vallások  soha  nem  indítottak  egymás  ellen  ideológiai  alapon 
szervezett írtóhadjáratokat. Nem volt dzsihad, sem kereszteshadjárat.
A sok isten által uralt népek, éppen a sok és különböző vélemény miatt, nem hajlandók elviselni 
maguk fölött egy abszolútista hatalmat. Hadd idézzem meg itt is példaként Rómát, ahol még a 
legrettenetesebb zsarnokság idejében is számolnia kellett a császárnak a szenátus vétójogával és 
erejével.  Ám a legfőbb példák mégis  az  egymástól  független görög városállamok szövetsége, 
amely képes volt többször megállítani a hatalmas hódító perzsa sereget, vagy a szintén önálló 
kelta  törzsek  szövetsége,  amely  egykoron  Európa  nagy  részét  behálózta  és  komoly  hatalmi 
tényező volt.
Visszakanyarodva az írás elején tárgyalt gondolati rendszerek közti  különbségekre,  aki kicsit 
nyitott szemmel tanulmányozza a történelmet és nyitott szívvel vizsgálja a múltat, az észre fogja 
venni,  hogy  más  véleményekkel  ellentétben,  ezek  a  társadalmak  nem  kaotikus,  emberi 
értékeket  meggyalázó  fertők  voltak,  hanem  igenis  az  emberi  értékek  megóvására,  és 
kifejlesztésére  épültek,  a  legmesszemenőkig  figyelembe  véve  az  emberi  tulajdonságokat  is. 
Életszemléletüknek  például  kéne  szolgálniuk  mai  életünk  szebbé  és  jobbá  tételéhez, 
filozófiájuknak,  amelybe  minden  vélemény  belefért,  újból  felfedezendő  kiindulási  pontként 
vehetnénk hasznát. Azt sem érzem igaznak, hogy ezek az ideológiák elsiklanának a világ lényegi 
magva felett,  és  csak a felszínt  érintenék,  hogy nem látják be,  hogy a világ egységes egész, 
hanem  szétforgácsolják  annak  eredeti  tartalmát.  Soha  nem  találkoztam  még  olyan 
többistenhittel, amelyik azt állította volna, hogy az univerzum nem egységes egész, hanem apró 
részek egyvelege. Inkább lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy a saját szemszögéből próbálja 
meg megismerni a világegyetemet, olyan oldalról közelítve meg az igazságot és tökéletességet, 
amely neki a leginkább megfelelő. Az istenek mindegyike ugyanazt a világot jeleníti meg, az 
emberek  számára  is  felfogható  léptékben,  csak  más  és  más  megközelitésben,  különböző 
irányokból fogadtatva el a lényeget.
Egy  az  igazság,  mint  tudjuk,  csak  ezer  az  arca,  és  a  többistenhit  lehetőséget  ad  arra 
mindenkinek, hogy az igazság szeme közé nézzen, ha úgy akarja, akár mind a kétezer közé.

- Cassa Nova - 
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Versek 

- 0 -

Elmereng egy őszi levél,
Lassan átleng sikból-sikba,
Cirógatja szuszogó szél,
Egy markából a másikba.

- Cassa Nova -

Istennek lenni

Lehunyta szemeit a sötét
és húrjain 
a teremtés büszke
döreje pengett
micsoda gyalázat volt
irgalmat kínálni nekünk
elzuhantunk a térben
és édes halálban ízleltük
mik vagyunk
s őrjöngve-sikoltva
inkább
arcába kacagtunk 
a felvállalt küldetésnek

- Osara -

Ballada

Megfogant az átok
Dörrenés
vágta ketté
a reggel
ködös közönyét
Drága vére
csermelyét
cseppenként 
szürcsölte fel
a mohó
avar
Követlek én

- Osara -

Anita

Hasadt narancs a szád,
Minden bajom egy perc alatt ellehelheted.
Ahol kakukk ül az ágon ott várok rád,
Fehér mancsom lefektetem, s ráheveredek.

- Cassa Nova -

Állapot

Reccsen a levegő és a saját szám köp szemen.
Rámkiált: - Nem érted,mi?
Hát most gondolkozhatsz ezen. -
Rakom a lábam egymás elé, ahogy tanultam úgy egyévesen.
Közben nyílvessző remeg a szívemben, 
és lóg a fejem.
Hullni kezd a könnyem, 
kihajt rajta a kínom.
A könnyem lenyelem, a kínom kiírom.
Megijedhetsz tőle, és ettől félek,
(Tudom, különös, hogy mondom.)
Mert gyönyörködtetni szeretnélek.

- Cassa Nova -

Menj már

Nem talál kezed
ha utánam kap
hűvös reggeleken
násztáncot járnak
az ujjak hidegen 
akár a félelem
Némán mint 
az árnyak
tőröm hegyén
táncolnak szavaim 
mikor szeretlek
ne gondolj rám
ne várj
magam vagyok
egyedül 
Nélküled

- Nayah -
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Középúton

Örök mérleg az Idő asztalán
rozsdás szavak és tettek
szánalmas lendülete
Ez lettem
Egy öngyilkos pillanat 
a szirt peremén

- Nayah - 

Visszavonhatatlan

Más vagyok mert a farkasok ura
szólít ha holdas éjjeken üldözzük 
a prédát 
míg az emberek vackaikban
alusszák bátor álmuk 
mit mi már nem tehetünk meg 
soha többé

- Nayah - 

A m giaá

Számomra a mágia a tökéletes harmóniához vezető út egyik legfontosabb állomása. A harmónia 
kiteljesíti és értelmet ad az életnek, egy életcélt, ami leegyszerűsítve akár válasz is lehet a nagy 
kérdésre:  mi  az  élet  értelme?  A mágia  segítségével  találtam meg  eddig  a  legtöbb  választ  a 
kérdéseimre,  a  mágia  útját  követve  jutottam  el  eddig  a  legérdekesebb  dolgokhoz.
Az élet  velejárója,  hogy az ember keresi  az újat,  az  ismeretlent,  a 
nem ismert tartományt. Ezért nincs olyan nagy különbség egy tudós 
és  egy  mágus  között.  A  mai  tudósok  talán  csak  túlságosan 
specializálódtak egy "homokszemre  a  sivatagból"  amit  néha már  a 
világ közepének, sőt magának a világnak tartanak. Az igazi tudáshoz 
előbb a sivatagot kell megismerni a maga teljességében. A sivatagban 
lejátszódó  folyamatok  és  törvényszerűségek  rámutathatnak  a 
legfontosabb homokszemekre. Sokan megismerhetnék a sivatagot, ha 
nem hinnék azt, hogy már ismerik, annak a néhány homokszemnek 
a tanulmányozása révén. A hit kizárja a tudást. A tudás viszont a semmivé oszlatja a hit vékony 
fátylát.  
A megoldás  valahol  a  kettő  között  lehet.  Hiszem és  tudom, hogy így van.  Ez a  "hit-tudás" 
leginkább - egy nagyon elrugaszkodott hasonlattal élve - egy olyan hadvezérre emlékeztet, aki a 
legapróbb részletekig kidolgozza a haditervet, de csata előtt a hite erejével önt erőt a katonákba, 
hogy meg tudják nyerni a csatát, és nem a taktikát kezdi el magyarázni nekik. Sem a hit, sem a 
tudás  nem ér semmit magában. A kettő harmonikus alkalmazása a  leghatékonyabb módja a 
fejlődésnek.

- Cauldron - 
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Szent llatok a kelta mitol gi ban 3. r szá ó á é

A kutya (Abach vagy C )ú

A  kutya  az  alvilági  istenek  és  a  halottak  kísérője.  A  walesi 
mitológiában  Arawn-nak,  a  talpig  szürke  istennek  -Annwn, 
vagyis a túlvilág urának- kísérői, a pokol kutyáihoz hasonlatos 
teremtmények terelték át a túlvilágra a lelkeket és ők őrizték a 
másik világ kapuit.
A kutyák a boszorkányok állataként, mint familiáris is sokszor 
előfordulnak, és a vadászok kisérőiként szerepelnek,  például a 
walesi  mitológia  Vadásza,  Gwyn  ap  Nudd  mellett.  
A  kutyát  intelligenciája  és  az  ember  életében  játszott  fontos 
szerepe minden mitológia elengedhetetlen állatává teszi. Szinte 
mindenhol a halállal, a lélek vezetésével áll kapcsolatban. Ő a 
hírnök a különböző világok között.

A kutya az ír hős, Cú Chulainn -eredeti nevén Setanta- mellékneve is. Jelentése Cullan kutyája. 
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  házőrzőt.  A  történetekben  időnként  csodálatos  képességű  kutyák  is 
felbukkannak,  mint  Fionn mac Cumhaill  állatai,  Bran és  Sgeolainn,  akik  át  tudtak változni 
emberré.  
A manysiknál és az iszlám kultúrában úgy tartják, alvilági kutyák rágják le a halottak húsát. 
Egyiptomban a kutya  és  a  sakál  az  újjászületést  is  jelképezte.  Éjszakai  állatként  kapcsolatba 
hozható a holddal és a termékenységgel is. A görög alvilági istennő, Hekaté állata, a tűzokádó 
Cerberos,  az alvilág kapujának őre,  hasonló hozzá a germán mitológiában szereplő Garm. A 
magyar néphit föld alatt élő (alvilági) kutyája a purkulics, mely állandóan megeszi a holdat.
A fekete kutyák, ezek a természetfeletti hatalmas termetű, vörösen izzó szemű kísértetek a Brit 
szigeteken szinte bárhol megjelenhetnek. Állítólag sokan látták már ezt az "állatot", általában 
éjszaka, amint a kihalt utcákon rohan, vagy éppen egy kerítés vagy egy híd mellet várakozik.
Tájegységenként sokféleképpen nevezik. A Striker, a Black Shuck, a Boggart, a Padfoot, a Cu 
Sith és a skót hebridákon ismert, érdekes módon fehér szőrű, Lamper néven emlegetett kutya a 
találkozások alkalmával mind- mind hasonló reakciókat mutat. Általában nem támadnak addig, 
míg  békén  hagyják  őket,  ha  mégis,  akkor  égési  sérüléseket  és  megmagyarázhatatlan 
betegségeket okoznak. Az okkultisták a föld erővonalainak, más néven a ley vonalak őrzőinek 
tartják őket.

- Nayah - 
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A m gikus v delem fajt i  2. r szá é á é

Sosem lehet elég jó a védelem. A boszorkánykúp megalkotásához több ember kell. A védőkört 
illetve a pentagrammot könnyedén meg lehet törni a megfelelő módszerekkel, az asztrálfűrész 
konkrétabb asztrál/mentál-támadások ellen jó csak - amúgy ne felejtsük el, hogy csatapáncélban 
is le lehet esni a szakadék széléről... az odköpeny magában, megfelelő erősítés nélkül édeskevés.
Félreértés ne essék, nem Osara korábbi cikkét akarom bírálni, a kezdő mágiahasználókat pedig 
nem akarom elijeszteni az alapvető védelmi technikák elsajátításától. A neofitákat kevesebbet, 
vagy legalábbis kisebb erővel támadják, mint pl.  az adeptusokat,  a kezdőknek még egy kellő 
erővel megalkotott és folyamatosan frissített asztrálfűrész is elég. Eljön azonban mindenkinek az 
az idő, amikor kénytelen bővíteni fegyver- és páncéltárát, mivel - ahogy egyesek mondják - az 
ördög nem alszik...
A  védelem  módszerei  bizony  személyre  szabottak.  Elhinnék-e  az  olvasók,  hogy  egy  nagy 
zenekedvelő  energiaszintjét  akár  húsz  százalékkal  is  megdobhatja  az,  ha  zenét  hallgathat?  - 
persze,  rituálé  közben  walkmant  hallgatni  egyenlő  egy  kis  halállal,  hiszen  olyan  esetben  a 
koncentrációs  képesség  már  csak  a  múlté  lehet...  mindenesetre  az  alábbiakban  egy  saját 
csokornyi formula következik.

Vegyük példának az odköpenyt. A köpeny, ahogy 
már  Osara  elmondta,  egy tiszta  energiából  álló, 
védelmi funkciót ellátó, tojás alakú burok. Ezt a 
burkot  elménk  hatalma  tartja  fenn.  Ehhez  a 
burokhoz azonban sok mindent lehet hozzátenni 
- főként szimbólumokat. Lehet ez a szóbanforgó 
szimbólum  
(a)  a  használó  saját,  személyre  szabott  egyéni 
jelző szimbóluma - avagy szigilluma,
(b) a használó saját védelmi szimbóluma
(c)(mástól kapott) általános védelmi szimbólum
(d) valamilyen entitás szigilluma, akit segítségül lehet hívni egy időre
(e) valamilyen rúna.

A  szellemi  mesterektől  kapott  szimbólumok  avagy  szigillumok  a  leghatásosabb  módszerek, 
amikkel saját energiánkból merítkezhetünk. (Megjegyzés: érdemes mentorral átnézni a kapott 
szimbólumokat,  ui.  nem  igazán  szerencsés  pl.  egy  támadó  varázslatot  "csak  úgy"  ellőni  a 
levegőbe,  majd  szabadkozni,  és  nem  győzni  helyreállítani  a  szétroncsolt  aurákat  és 
energiarendszereket...)  Általában  igaz,  hogy  minél  erősebb  valaki,  annál  nagyobb  energiát 
sugároz a saját azonosító szimbóluma. Az általános védelmi szimbólumok között gondolok a 
pentagrammra (a védelmi burok felületére rajzolva... nos, mire is voltak jók azok a vizualizációs 
gyakorlatok???), lehet az elemi erők jeleit felhasználni, ha elemi erővel, vagy azok ellen akarunk 
védekezni, vagy a bolygók szimbólumait, akár... A segítségül hívott entitás lehet pl. egy angyal, 
akinek szigillumát a megfelelő kérés vagy fohász kíséretében felilleszthetjük védelmünkre... ez 
egyébként  egy  roppantul  erős  és  hatásos  módszer,  csak  a  megfelelő  mértékletességgel  kell 
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használni.  Efféle  szigillumokat vagy pecséteket  találhatunk pl.  a Claviculae Salamonisban is. 
Nagyon kísérletező kedvű gyakornokok próbálkozhatnak énoki formulákkal is - ha valakinek 
sikerült  ilyen  jellegű  kísérleteket  végeznie,  azzal  szívesen  kapcsolatba  lépnék...  

A  rúnákból  helyezzünk  három  darabot  egymás  mellé  az  alábbiakból:
As (balesetek, vagy előre nem sejtett dolgok ellen), Ken (általános védelem, ez főleg a "fény" 
rúnája),  Eohl  (védelem  az  ellenséges  erőktől),  Tyr  (főleg  fizikai  védelem,  kevés  mágikus 
védelemmel, az Eohl pont fordítva van), Boerc (gyógyulás és regeneráció).

Ha  az  elemi  erőket  említettem  meg  az  előbb,  akkor  ejtsünk  szót  az  elemi  erőkkel  való 
védelemről is. Általában igaz, hogy minden elemi támadást "meg lehet éterrel fogni", azaz, ha az 
éter "őselem" jellemzője a "minden", azaz mindent magában foglal, akkor logikusan a támadás is 
a része, tehát emiatt sajátmagába olvasztható, és nem árthat... amúgy, mindenki gondolkozzon, 
hogy mi az az őselemi támadás, amit nem lehet kivédeni. Végső esetben megtehetjük azt, hogy 
az ellenségtől érkező támadás energiáját menet közben elvonjuk, és mi hasznosítjuk azt. Hiába 
tűnik  "jó  erős"  föld-támadásnak  a  szikla,  gondoljunk  csak  a  sivatagi  sziklákra,  amik  a  nagy 
hőmérséklet-ingadozásra  szétmállanak.  A  jégtű  felolvasztható.  A  hurrikánnak  ellenáll  a 
mélységbe gyökerező anyaföld.

Figyeljünk még magunkra egy kicsit. Ott van szervezetünkben (normális esetben) a Kundalini, 
annak mentén pedig a hét csakra. Bizony, nem ártana figyelni a fő energiaközpontjainkra sem - 
főleg, hogy egyikük-másikuk roppantul támadható. Főként a Manipura (solar plexus-csakra), a 
Vissuddha (torokcsakra)  és az Aina (harmadik szem-csakra) támadható. Gondoljunk bele,  az 
operáció közben a mágiahasználónak nyitva van a Manipurája, hiszen az a fő energiaszolgáltató 
központja,  az Aina pedig az operáció végrehajtója,  tehát az is "nyitva áll" a támadások előtt. 
Nem árt lepajzsolni a csakrákat, pl. egy csakrikus védelemmel. Ennek egy módszere nemsokára 
megjelenik az Árnyak valamelyik következő számában, de legyen annyi elég mostanra, hogy ez 
a bizonyos védelem hétrétegű, az első színe vörös, és analóg a Muladharával, a második színe 
narancssárga,  és  analóg  a  Svadisthanával,  a  harmadik  sárga,  és  analóg  a  Manipurával  stb. 
Természetesen  mindegyik  réteg  az  ellen véd,  ami  a  neki  megfelelő  csakra  funkciójának  ill. 
jellemzőjének "árnyoldala".

Ha nagy támogatásra van szükségünk, akkor forduljunk szigillumokhoz és idézőformulákhoz. 
Fel lehet állítani időleges védőentitásokat, akik erejük merültéig vigyáznak egy adott helyet. A 
híres  thelémita  rituálé,  a  LBRP  (Lesser  Banishing  Ritual  of  the  Pentagram)  is  efféle 
"őrtornyokat"  használ  védelmi  célokra  -  egy-egy  őrangyalt  hív  meg,  egy-egy  égtájnak 
megfelelően. Hívhatunk tehát angyalokat vagy arkangyalokat, védelmi mechanizmusokat vagy 
akár az énoki őrtornyokat is.
Dekoratívabb  mágiahasználók  akár  fel  is  tölthetnek  bizonyos  tárgyakat  (gyűrűk,  láncok, 
medálok) védelmi mechanizmusokkal. Sokat segíthet még egy kicsiny zacskónyi ásvány vagy 
féldrágakő (drágakövekről nem is beszélve), amiknek természetes ereje sokat nyomhat a latban 
egy fontosabb pajzs megalkotásakor.
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Nagyobb rituálék vagy próbák előtt, ha úgy gondoljuk, használhatunk többféle védelmet is, csak 
vigyázzunk arra, hogy nagyon eltérő rendszerű védelmek "üthetik" és semlegesíthetik egymást. 
Ezek - ahogy már Osara is elmondta előzőleg - csak ötletadók, mindenki alkossa meg saját, rá 
jellemző védelmi rendszerét.  Mindenhonnan lehet  tanulni.  Ne felejtsük el,  hogy a  védelem 
akkor jó,  ha mindhárom síkon egyforma erős (és persze,  ha nem lehet átütni).  Mentálsíkon 
érdemes  labirintust  használni  (lehetőleg  legyen  teteje  is,  mert  ha  a  támadónak  van  valami 
sütnivalója,  akkor  a  labirintus  fölé  fog  emelkedni,  és  a  magasból  fog  lecsapni  a  lényegre), 
lehetőleg úgy, hogy a lényeg (tehát mi magunk) ne legyünk a labirintus útjában, tehát vagy mi 
legyünk  a  fal,  vagy  pedig  a  falban  egy  kis  elkerített  részben  foglaljunk  helyet.  
Sok ember hajlamos arra támadni, amerre a támadó fizikai testét látja (ha már egyszer ide kerül 
a helyzet). Helyezkedjünk el a testünkön kívül. Ezzel már megosztjuk a támadó figyelmét. A 
doppelgangerek (látszólagos példányok) is összezavarhatják a nem alapos, csak erőből támadó 
koncentrációját,  sőt mi több,  értékes időt nyerhetünk megzavarodásából.  Vagy, bújjunk el a 
támadóban. Ott fog minket a legkevésbé keresni....

Várjuk megjegyzéseiteket, ötleteiteket a témával kapcsolatban.

- Ananael - 

Az ember s a var zslé á ó

A varázsló meghitten ücsörgött a fa tövében. Kezében apró faágacskát tartott, amivel kicsiny 
köröket  rótt  a  földes  homokba.  Az  erdő  körülötte  csendben  figyelt,  csak  a  fák  kavartak 
szellőcskéket feje felett.
Egy ember közeledett. Vértje már messziről megcsillant a derengő 
napfényben, ami átszűrődött a lombokon. Királykék ing és barna 
nadrág alkotta még öltözékét. Fején ezüst sisak, melynek a tetején 
két  méltóságteljes  griffszárny ágaskodott.  Oldalán  a  kard  újnak 
tűnt.
A kis tisztáson átvágva jól megnézte magának az ülő alakot: Idős 
volt,  de  nem törődött.  Vakító  fehér  haja  derekáig  ért,  egy-egy 
ezüst tincs pedig a szemébe lógott. Ahogyan lefelé nézve elmerült 
tevékenységében, csuklyája elfedte homloka és arca nagy részét, 
de arisztokratikus orra így is kitűnt. Csontos keze kissé remegett 
az  ág mozgatása  közben.  A bőre fehér volt,  amit fűzöld ruhája 
még jobban kihangsúlyozott.
A  kimért  léptű  lovag  végre  odaért  a  nagy  tölgyhöz.  Ajkaival 
szavakat  formált,  majd  csukott  száján  keresztül  megszólalt:
-Öreg! A Varázslót kerestem!
Az "öreg" felnézett és belefúrta tekintetét az emberébe.
Megszólalt, majd ajkát is szóra nyitotta:
- Meg fogod találni.
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Hangja hideg és szenvtelen volt, szemben a lovagéval, akit csupa harc és erő töltött ki. Pillanatra 
megzavarodott a történtektől, és meglepetten tapasztalta, hogy a varázsló arca dühöt mutat.
Ismét megalkotta a szavakat, majd megszólaltatta őket:
Nem úgy néztél ki... túl érdektelen volt a beszéded.
Az ülő alak már lassan lenyugodva válaszolt:
- Méghogy én? Tudd meg, mindent tudok már!
A harcos nem tudta mit reagáljon. Csak ennyi jött ki csukott ajkán:
-Jól van hát... elhittem!
A varázsló arcán talán először tükröződött meglepetés. A arc változása után a lovag összeszedte 
magát, előhúzta a kardját, és rárivallt a zöld ruhás alakra:
- ...de láttam én a szemedben, hogy nem volt benned semmi a múltból!!!
A szöveg hallatán válaszolt, majd töprengésbe merült az öreg arc:
- Dehát én... miért kellene majd látnom a múltat? A jövőt kell majd látnom... nem?
A lovagot mintha megszállta volna valami, szinte üvöltve értetlenkedett zárt ajkai mögül:
- Nem értetted??? A múlt értékeit kellett nézned, és nem volt jövő sosem!
Tudástól  megcsillant  szem,  majd  hosszú  hallgatás  következett,  mielőtt  beszélni,  majd  ajkát 
mozgatni kezdte volna:
- A múlt el fog múlni, ellenben csak a jövő lesz az igaz!

Hosszú órák teltek el így, őszinte vitatkozásukkal értelmetlenül csapkodták egymás vaskos jövő- 
és múlt-kötegeit.
Az éjszaka közeledtével azonban valami megzavarta a rutint. Egy vékony fénycsík csapott le a 
két  alak  közé.  Mindkettőjüket  váratlanul  érte.  Az  álló  embert  azért,  mert  el  volt  foglalva 
múltjával, az ülő varázslót pedig azért, mert életében ez volt az első dolog, amit nem tudott 
előre.
Belenéztek  a  táncoló  fehér  lángba,  amiben  feltűnt  egy  kép.  Értetlenkedve  bámulták,  és 
önkéntelenül körbenéztek.
A kép egy erdőt mutatott. Annak egy kis tisztását, amelynek a szélén két alak volt. Az egyik 
zöld ruhában ücsörgött a lenyugvó nap fényében, a másik pedig harciasan, kivont karddal állt 
vele szemben. Egy kis fénycsóvába bámultak maguk elé.
A harcos lassan szóra nyitotta száját, és erőlködve ugyanabban a pillanatban szavakat préselt ki 
rajta:
- Mi ... volt.... Nem!... MI EZ?
A varázsló ugyanúgy nehezen előbb az ajkait nyitotta szét, majd beszélni kezdett:
És mi ...lesz ... ez? Vagyis... MI EZ?

Körbekémleltek újból, és egyszerre döbbentek rá. Azt látják, ami mindig is előttük volt. Ahová 
az egyik még nem jutott el, a másik meg már nem látta.
Szemben az együgyű tudással, előttük volt a világ, a hatalom és a élet: övék volt a MOST.
–

- Doodoo - 

rnyak 1998. november  I. vfolyam 11. sz mÁ – é á


