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Meditációs technikák 1. rész -
Az élet útvesztője, avagy a labirintusjárás és eredete

Mi a labirintus?

A labirintusok nem útvesztők.  A különbség az,  hogy a labirintusban egyetlen út 
vezet a középpontba és kifelé, tehát nincsenek vakvágányok vagy zsákutcák. Az út 
kanyarog,  és  többször  visszafordul,  látszólag  távolodik,  mielőtt  elérné  a 
középpontot.  A  középpontba  érve  egyetlen  út  vezet  kifelé.  Ilyen  módon, 
szimbolizálhat  akár  egy  előre  elrendelt  végcélt  (pl.  zarándokút  végcélja,  vagy 
önmagunk,  valódi  énünk  megtalálása),  vagy  akár  az  életutat  a  születéstől  a 
spirituális  ébredésen  át  a  halálig, belső  út,  amely  a  holtak  világába  vezet,  és 
lehetővé teszi,  hogy az élők kapcsolatba lépjenek a holtakkal; másfelől beavatási 
jellegű út,  ahol a „szent középpont” hozzáférhetetlen marad a be nem avatottak 
számára.

A labirintus eredete
A labirintus formája több, egymáshoz kapcsolódó spirál alakzatból alakult ki.  Az 
őskortól, napjainkig világszerte számos kultúrában jelen van.

Korai labirintusábrázolások egyike, Pülosz, agyagtábla
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Eredetileg  feltehetőleg  azt  az  utat  szimbolizálta,  amely  az  elhunytra  vár  a 
túlvilágon.  Ez  figyelhető  meg  az  i.  e.  3000  előtti  időből  ránk  maradt  írországi 
Newgrange  megalitikus  folyosósírjának  díszítésein,  valamint  a  máltai  Tarxien 
templomában, ahol többször is előfordul a három összekapcsolódó spirális minta. 
Valamivel  későbbiek  az  Egyiptomban  talált,  kezdetleges  labirintusnak  tartott 
díszítmények.

A bronzkor és a vaskor között sziklarajzokon találkozhatunk ilyen ábrázolásokkal.

A tengerentúlon ugyanúgy megjelentek a labirintusábrázolások, mint Európában. 
Az amerikai őslakók kultúrájában rendszeresen találkozhatunk például  egy igen 
népszerű labirintusábrázolással, az O'odham népek mitológiájából. Itt rendszerint 
egy figurát  is  ábrázolnak a labirintus bejáratánál,  ő I'ithi,  aki erről a világról az 
embereket az alvilágba szállítja.

Tohono O'odham labirintusábrázolás

A Minótaurusz klasszikus legendája és annak ábrázolásai  i.  e.  1300 és i.  e.  250 
közötti  időszakban  terjedtek  el  Görögországban,  illetve  az  egész  mediterrán 
térségben. (A legenda szerint a labirintust Daidalosz építette Minósz krétai király 
parancsára  knósszoszi  palotájában,  hogy  ide  zárhassa  Minótauruszt,  az  ember 
testű, bikafejű szörnyet.)
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Ókori római mozaik - Thészeusz és a Minótaurosz harcát ábrázolja; Rhaetia, Svájc.

Egyéb knósszoszi labirintusábrázolás
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Ebben az időszakban a  labirintusok ábrázolása  és  szimbolikája  is  megváltozott, 
összetettebb lett. Az ekkori labirintusábrák kör alakúak, egy, vagy több nyílással, 
ahonnan hét, illetve több gyűrűből álló spirál vezet a kör középpontjába, ahonnan 
az ellenkező irányba haladva lehet kijutni. 

A IV. századtól kezdve a labirintusok a keresztény szimbolika részévé is válnak, az 
Istenhez vezető nehéz út jelképeként. A luccai székesegyház márványfalára is szép 
labirintust faragtak, a Minótaurosz mítoszát idéző felirattal; a hívek ujjukkal „járták 
végig” a labirintus útvonalát, s közben imádkoztak. Angliában és Spanyolországban 
is sok templomban volt labirintus. 

A luccai dóm faragott labirintusa, Olaszország

A  reneszánsz  korban  kezdett  a  spirituális  jelentőségük  háttérbe  szorulni, 
ekkoriban  kezdett  talizmánon,  játékok  színhelyén  keresztül  „egyszerű”  kerti 
díszítőelemmé válni sövény- és gyeplabirintusok formájában.

Napjainkban  számos  helyen  találhatunk  meditációra  alkalmas  labirintusokat, 
kezdve  a  középkori  katedrálisok  padlójába  foglalt  labirintusokkal,  de  számos 
helyen  a  szabad  és  alatt  díszítési  vagy  direkt  meditációs  céllal  készített 
labirintusokat is találhatunk. Álljon alant néhány képes példa szemléltetés gyanánt:
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A chartres-i katedrális padlómozaikja
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9/11 emléklabirintus, Boston

Saját készítésű labirintus
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Hogyan járjunk labirintust?

Tulajdonképpen nincs kimondott, szigorú szabálya a labirintusjárásnak, azonban 
van néhány alapelv, amit érdemes figyelembe venni.

Lassan, nyugodtan lépjünk be a labirintusba, tudatunkat lenyugtatva. Figyeljük a 
tudatunkat, miközben lassan és megfontoltan lépkedünk. Hagyjuk, hogy felmerülő 
gondolataink, felismeréseink vezessenek, de előre megfogalmazhatunk egy kérdést 
is,  amin meditálni  szeretnénk.  A labirintus középpontjába érve meditálhatunk a 
végcélunkon vagy az időközben kapott  válaszokon.  Végül  a  visszautat  is  lassan, 
megfontoltan tegyük meg, meditálhatunk a világba visszavezető utunkon, végül a 
válaszokat megkapva elhagyhatjuk a labirintust.

Források és érdekességek:
http://www.thespiritualhub.co.uk/index.php?p=1_17_Christian-Labyrinths
http://hu.wikipedia.org/wiki/Labirintus
http://en.wikipedia.org/wiki/Baboquivari_Peak_Wilderness
http://www.findingstone.com/workshops/labyrinth/index.htm

Alkímia és Tarot – 2. rész

Guido Gillabel  Alchemisten  Tarot elnevezésű pakliját  1987-ben adták ki.  Csak a 
Nagy Arkánum lapjait  tartalmazza,  krémszínű alapon fekete  nyomású ábrákkal. 
Guido Gillabel  (nem összetévesztendő bátyjával,  Dirk Gillabellel,  ki  a  mai  napig 
tizenkét különböző Tarot-pakli megalkotója) szintén különöző alkímiai könyvekből 
és kéziratokból kiragadott illusztrációkat használt fel Tarot-jának megalkotására. 
Ezen képek azonban – ellentétben a korábban látott példákkal – nem innen-onnan 
kiragadott részletek montázsai, hanem teljes ábrázolások, melyek kitúnően lettek 
kiválasztva, hogy tükrözzék a Tarot kártyák szimbolikáját. Gillabel bizonyára sok 
időt töltött a válogatással, gondossága meglátszik a pakli igényességén.

A Bolondhoz például Gillabel azt  jól ismert, szatirikus képet választotta, melyen az  
ostoba  alkimista  látható  Sebastian  Brandt  1494-ben  készült  Das  Narrenschiff  
avagy a Bolondok hajója című metszetén. Az Uralkodó a Lambspring könyve című, 
1625-ben megjelent, ismert alkimista könyvból való.

Ez tehát egy jól átgondolt pakli, ráadásul szépen kidolgozott fadobozban árusítják, 
igazán  igényes  darab.  Összesen  120  példány  készült  belőle,  igazi  csemege  a 
gyűjtőknek.
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2001-ben a másik Gillabel testvér, Dirk adta ki saját Alkímiai Tarot pakliját. A képeket 
ablaküvegek  festései  inspirálták,  terrakotta  háttéren  élénk  színekkel  készültek.  A 
kártyaképek legtöbb eleme alkímiai szimbólumokból származik. 

Dirk  Gillabel  nevéhez  köthető  a  Hermetic  Tarot is, 
mely  hasonlóan  az  alkimista  paklihoz,  szintén 
eredetileg  mozaikokra  festett  képeket  tartalmaz,  és 
egész  stílusában nagyon hasonló  ahhoz.  A Hermetic 
Tarot képi világa talán még archetipikusabb, mint az 
alkimíai paklié, de itt is számos alkimista szimbólum 
jelenik meg az egyes lapokon.

Itt  látható  Dirki  Gillabel  festménye  az  Alchemical 
Tarot Szeretők  lapjához.  Eredetije  egy  jól  ismert 
alkímiai  metszet,  mely Elias  Ashmole  a  korai  angol 
alkimista  költészet  fantasztikus  gyűjteményének 
kezdőoldalán jelent meg. Ez a gyűjtemény a  Thetrum 
Chemicum  Britannicum címet  viselte  és  1652-ben 
jelent meg. Maga a metszet egy 15. századi kézirat egy 
rajzáról készült,  mely jelenleg is megtalálható a Brit 
Könyvtárban.  Igen  jó  választás  a  szeretők 
megjelenítésére,  mivel  a  két  alkímiai  princípiumot 
jeleníti meg, kik férfiként és nőként személyesítődnek 
meg, s kik megfürdenek a nap és a hold fényéből ömlő 
folyadékban.  A flaskát  a  fejük  felett  a  hét  sugárban 
ömlő  folyadékkal  egy  szerzetes  tartja,  ki  mintha  a 
felhőkből szállott volna alá.
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1995-ben jelent meg az első, nem korlátozott példányszámban kiadott alkimista Tarot. 
Alkotói Robert M. Place és Rosemary Ellen Guiley. Place már jól ismert volt más Tarot 
munkáiról:  Angels Tarot 1995,  Tarot of the Saints 2001,  Buddha Tarot 2004. Kiváló 
művész  és  illusztrátor,  aki  vékony  tollrajzokkal  adja  vissza  a  fametszetek  és 
rézkarcolatok  hangulatát.  Igen  jó  szeme  van  a  részletekhez.  Rajzait  gondosan  és 
finoman színezték ki.

Place  sok elődjével  szemben nem lemásolt  és  feljavított  középkori  rajzokat,  hanem 
modern, új látásmóddal felvértezve újra létrehozta őket. Az alakok mozdulatai és testeik 
formái elszakadnak a 16. és 17. századi hagyományoktól, sokkal modernebbek és élettel 
telibbek. Talán ezért is lett ez a pakli ilyen népszerű és széles körben elterjedt.

Ha valaki közelebbről megnézi a lapokat, számos finoman elrejtett, kecses alkímiai 
utalást talál a képeken.

Itt kiváló példáját láthatjuk annak, hogyan dolgozta újra Robert Place az eredeti 
alkimista  képet,  mely  Michael  Maier  Symbola  aurea  mensae című,  1617-ben 
Frankfurtban  kiadott  könyvéből  való.  Maier  könyve  bemutatja  nekünk  az 
alkimisták tizenkét nemzedékét,  és itt  adja meg a Zsidó Mária képét.  Az eredeti 
ötlet feltehetőleg nem a Mértékletesség ábrázolását célozta, hanem sokkal inkább 
azt  az  alkímiai  elképzelést,  hogy  kétféle  gőz  egyesítése  kell  a  fehét  kő 
előkészítéséhez.

A  Csillaghoz  Place  egy  olyan  metszetről  merített  ihletet,  mely  egy  1613-ban 
kiadott,  Azoth című  könyvből  származik.  Ezt  a  művet  többen  Basil  Valentine 
munkájának tartják. A metszet maga egy különös, kettős farkú sellőt ábrázol.
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Az eredeti metszeten és a könyv szövegében semmiféle csillagot nem említenek, a 
szimbólum jelentése  a  Tenger  Istennője,  ki  vért  és  tejet  ad emlőiből,  melyet  az 
alkimista azután arannyá és ezüstté transzformál. 

Ez a pakli szintén jól átgondolt és gyönyörűen megtervezett. Dacára annak, hogy 
nagy példányszámban jelent meg, a gyűjtők közkedvelt darabjává vált.  2006-ban 
megjelent  egy  második,  limitált  kiadása  is,  nagyobb  formátumú,  művészien 
kidolgozott lapokkal.

Folytatása következik.

Ibéria si isteneiő

Az ősi Ibéria, a mai Spanyolország és Portugália területe rejtélyekkel van tele a mai 
kutatók,  történészek  számára.  Nagyon  keveset  tudunk  az  őslakosok  eredeti, 
vallásos szokásairól,  hitvilágáról.  A kutatók még abban sem bizonyosak,  vajon a 
druidák a nagy kelta és gall hódítások idején elérték-e Ibériát, elterjesztettek-e itt 
valamit  tanaikból.  Az  ismert görög és római  szerzők nem említik  jelenlétüket a 
Spanyol-félszigeten,  ennek  ellenére  több  kutató,  például  H.  Hubert is  úgy  véli, 
mégiscsak megfordulhattak arrafelé, de más néven ismerték őket.

E közkedvelt római és görög polihisztorok azonban vajmi keveset említenek Ibéria 
eredeti  hitvilágáról is.  Sokkal  kevésbé bőséges forrás áll  rendelkezésünkre,  mint 
mondjuk  a  gallokról  vagy  akár  Észak-Afrika  népeiről.  Ugyan  a  kereszténység 
elterjedésének első századaiban számos olyan felirat született, mely említi e terület 
pogány istenségeit, ezek általában nem mentek bele a részletekbe, és nem írják le, 
milyen  módon  folyt  ezen istenek  kultusza,  imádatuk  módozatait  és  szokásaikat 
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nem taglalják. 

Igen különös istenneveket említenek ezek a korai 
iratok:  Abiafelaesurraecus,  Ahoparaligomenus  és 
Crougintoudadigoa neve egyben is, vagy több külön 
szóban írva is megjelenik. 

Az  egyszerűség  kedvéért  vegyük  sorra  a 
legfontosabb  istenségeket,  először  a 
legnépszerűbbekkel  kezdve,  majd  a  kevésbé 
fontosakkal  folytatva,  kiket  hegytetőkön,  folyók 
vagy  patakok  mentén  és  szent  kövek  mellett 
tiszteltek. 

Ibéria  egyik  legősibb  és  legjobban  dokumentált 
istensége  volt  Endovellicus.  Több,  mint  ötven 

feliraton találták meg nevét. Kultuszának központja Ebora városa mellett lehetett, 
mely  ma  Portugália  területén  fekszik.  Nevének  jelentését  többféle  módon 
igyekeztek  magyarázni,  de  etimológiailag  még  mindig  igen  bizonytalan 
elképzelések  születtek  csupán.  Endovellicust  időnként,  mint  az  egészség  istenét 
tisztelték. Más feliratokon úgy szólítják meg, mint Deus Sanctus (Szent Isten), vagy 
Numen  praesentissimum  et  praestantissimum  (Jelenlévő  és  Transzcendens 
Istenség). Az Endovellicusról szóló feiratok többségét magas hegyeken találták, így 
Leite de Vasconcellos úgy véli, hogy valamiféle védelmező istenség lehetett.

Nagyjából  húsz  olyan  feliratot  találtak,  mely  Ataecináról,  egy  istennőről  szól. 
Kultusza feltehetőleg még elterjedtebb volt,  mint Endovellicusé, mivel a feliratok 
Dél-Portugália  és  Nyugat-Andalúzia  több  helyén,  elszórva  voltak  találhatóak. 
Nevének gyakori  rövidítése  a  feliratokon szintén  népszerűségére  utal.  Ataecinát 
általában a görög-római Proserpina istennővel szokták azonosítani, ki eredetileg a 
mezőgazdaság  védelmezője,  később  Hades  királynője  lett.  A  feliratokon 
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rendszeresen hivatkoznak rá úgy,  mint Sancta (Szent),  Domina (Úrnő),  Servatrix 
(Megtartó) és Invicta (Legyőzhetetlen). Egy Merida-i feliraton az istennő ruhákat 
akar magának, melyeket elloptak tőle.

Endovellicus mellett  számos más istenséget is  szólítottak magas hegyek tetején. 
Braga  közelében  egy  Distertius  nevű  hegyen  egy  olyan  feliratot  találtak,  mely 
Dercetius istenhez szól, ő feltehetőleg magának a hegynek az istensége lehetett. A 
hatodik században élt egy remete,  Szent Emilian,  ki ezekbe a hegyekbe húzódott 
vissza.  Itt  hetedik  századi  életrajzírója,  Szent  Braulio szerint  “ősi  gonosztévő 
gúnyolódásait” volt kénytelen elviselni. Számos kutató (lásd Toutain) úgy véli, ez a 
kifejezés az itt eredetileg honos ősi istenségre, Dercetiusra utal.

Ugyanezen régióban két másik feliratot is találtak, az egyik Brigus istenhez, másik 
Cabuniaegenis istenhez szól. Úgyszintén elterjedt a római isten, Jupiter tisztelete, 
kit Juppiter Ladicus néven tiszteltek, és egy Lugo melletti hegyen volt kultuszának 
központja,  melyet  ma  Ladoco  néven  ismerünk.  Egy  másik  alapja,  Juppiter 
Candamius  (Hübner szerint)  egy Astorga melletti  hegyen székelt,  melynek neve 
most Candanedo.

Jól kivehető istenimádat nyomaira lelhetünk folyók mellett is, különösen Észak- és 
Nyugat-Spanyolországban. Találtak egy feliratot Durius istenhez, ki feltehetőleg a 
nevét  viselő  folyó  istensége  volt.  Északabbra,  Bracara  (Braga)  városa közelében 
Tameobrigus  és  Durbeicus  nevű  istenségeket  említettek.  Feltehetőleg  ők  is 
folyóistenségek  voltak,  a  ma  Tamaio  és  Avo  néven  ismert  folyók  őrzői.  Nabia 
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istennőről öt feliratot találtak. Feltehetőleg szintén folyóistenség volt, neve tovább 
él a Navia folyó nevében Észak-Spanyolországban. 

A kutak istenei – úgy tűnik – felettébb jelentősek voltak a régi  Ibéria területén. 
Braga  városa  mellett  egy  olyan  feliratot  találtak,  mely  Tongoenabiacus  istenhez 
szól, ez egy kútra van felvésve. A kút feletti kövön egy álló ember képe látható, aki  
bal karjában tart valamit, ami talán egy gyümölcsökkel teli kosár. Toutain úgy véli, 
hogy ez  a  kút  istenének,  Tongoenabiacusnak a képe,  aki  termékenység istenség 
lehetett.

Guimarens környékén, mely még ma is híres kitűnő minőségű ásványvizeiről, több 
feliratot  is  találtak  Bormanicus  istennek  címezve.  Még  mindig  nem  tudjuk 
buizonyosan, hogy ligur vagy kelta istenség lehetett-e eredetileg. 

Azt is bizonyosan tudjuk, hogy gyakorta szólítottak nimfákat, mint kutak istennőit. 
Ez a szokás pre-római eredetű, és számos, nimfáknak címzett feiratot találtak a mai 
Nyugat-, Észak-Nyugat-Spanyolország területén. A kút őrzője felé mutatott tisztelet 
nyomai  fellelhetőek  az  Aquae  Eletes  mellett  Salmanticától  nyugatra,  és  a  Fons 
Saginiesisnél, Astorga mellett.

A lares, azaz a háziszellemek kultusza az egész mediterrán világban elterjedt volt, 
számunkra  főleg  az  etruszk  vallásból  lehetnek  ismertek,  de  később  a  római 
otthonokban  is  átvették  tiszteletüket.  Számos  feliratot  találunk  a  mai 
Spanyolország területén is, mely kultuszukra utal, így például Caperában van egy 
felirat  a  Lares  Gapeticorum  Gentilitatis  szöveggel.  Máshol  a  Lares  Turolici, 
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Cerenaeci, Cusicelenses felirat fordul elő. A lares szellemeket nemcsak otthonok, de 
városok, közösségek, sőt egyes utazók védelmére is szólították.

Azt  is  tudjuk,  hogy az ősi  ibériai  népek számos követ és sziklát  is  tiszteltek.  Az 
Endivellicushoz címzett  egy felirat szövege a következőképpen szól:  "Endovolico 
Iulia  Anas  relictum a  Majoribus  Animo  Libens  Posuit."  A   relictum a  majoribus  
kifejezés feltehetőleg magára a kőre utal,  mely Julia családjának szent volt,  s így 
érdemessé  vált  arra,  hogy  Endovellicus  istennek  adományozzák.  A  szent  kövek 
közül talán a legérdekesebb az, melyet Braga közelében találtak, s melynek felirata 
így szól:  "Diis  Deabusque Aeternum Lacum Omnibusque Numinibus Lapitearum 
cum hoc  templo sacravit  .  .  .  in  quo  hostiae  voto cremantur."  A  templum szó  a 
szövegben feltehetőleg magát a követ jelöli, melyen az áldozatot élve elégették.

Strabo szerint az őslakosok folyadékot öntöttek ezekre a kövekre áldozatul. Még azt 
is  hozzátette:  “nem  törvényes  áldozatot  felajánlani  ezen  helyen,  se  éjjel  akár 
lábunkat vetni e hegyfokra, mivelhogy az emberek úgy mondák, az istenek foglalják 
azt el ilyenkor.” Talán az az elképzelés is erősen élt az emberekben, hogy e kövek a 
holtak lelkét hordozzák, s ezek képesek voltak arra, hogy a nagy százazság idején is 
esőt hozzanak a földnek, újra termékennyé téve azt. 

Az Ibériai félszigeten összesen mintegy százharminc ősi istenséget ismerünk név 
szerint,  mintegy  kétszázharminc,  hozzájuk  szóló  feliratot  találtunk  róluk.  Ezen 
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kultuszok többsége Nyugat- és Észak-Nyugat-Spanyolország területén élt, a többi 
területen nem találjuk nyomukat. Ez persze nem jelenti azt, hogy Róma megtiltotta 
az  itt  élő  népeknek  saját  isteneik  tiszteletét,  sokkal  inkább azt  feltételezhetjük,  
hogy délen és dél-keleten az emberek jobban adoptálták a római vallást, és saját 
istenségeik háttérbe szorultak. 

Még  mindig  kérdéses,  vajon  ezen  az  istenek  kelta,  ibériai  vagy  ligur  eredetűek 
voltak-e.  Az  -aecus  vagy  -aegus  végződéssel  rendelkező  istennevek  feltehetőleg 
ibériaiak. Kétségkívül kelta eredetű Matres, Lugoves és Epona, kiknek kultuszának 
nyomaira  Clunia  környékén  bukkanhatunk.  Számos  feltárnivaló  akad  még  a 
területen,  rengeteg kérdés  vár megválaszolásra.  Cikkem csak vázlatosan érinti  a 
legfőbb pontokat, melyek jellemezhetik az ősi, ibériai istenkultuszokat; reméljük, a 
kutatók a jövőben több részletre is fényt derítenek.

Gondolatok a rituális szövegekről

Szinte  minden  wicca  témájú  könyvben, 
honlapon  találunk  varázsszövegeket, 
kántálásokat,  melyek  állítólag  segítenek 
bizonyos dolgok elérésében,  Úgy gondoltuk, 
ideje egy kicsit alaposabban megnézni, mi is 
ez, honnan jön és mennyi igaz az egészből.

Először is definiáljuk a mágiát, mint a valóság 
a  gondolatok  ereje  általi  megváltoztatását. 
Innen  nézve  minél  tisztábban  gondolunk 
valamit,  annál  alkalmasabbak  vagyunk 
mágikus  cselekedet  végzésére,  és  az  egyik 
legtisztább módja annak, hogy szándékunkat 
pontosan  és  tisztán  legyünk  képesek 
elménkbe  idézni  az,  ha  megfogalmazzuk, 
majd  kimondjuk.  Ez  minden  varázsszöveg, 
ráolvasás és ima alapja: tudatni azzal, amitől 
a  valóság  megváltoztatását  várjuk,  hogy 
pontosan mit is szeretnénk. 

Ez  így  nagyon  egyszerűnek  hangzik.  Vajon  akkor  mi  előnyösebb,  ha  magunk 
fogalmazzuk meg, vagy ha előre, mások, "profik" által megírt szöveget használunk? 
Erre nem lehet  egyszerű választ  adni.  Természetesen egy olyan mágikus rituálé 
esetében, amit magunk írunk hatékonyabb, ha magunk fogalmazzuk meg a célt, de 
ez  nem  az  egyetlen  meggondolás,  ami  alapján  dolgozhatunk.  Az  olyan  vallások 
követői,  melyeknek  vannak  szent  könyveik,  előszeretettel  használnak 
szövegrészleteket ezen írásokból abban a reményben, hogy azok spirituális mivolta 
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áthatja a rituális munkát. Léteznek régi, 2.-4. századi varázsszövegek, melyekben 
olyan szavak találhatók, amik nem érthetők. ilyen például a Fej Nélküli rítusa (ld.  
Árnyak 14.  évfolyam 2.  száma):  "Osorronophris  fáraó hírvivője  vagyok;  ez valódi  
neved,  melyet  Izrael  prófétáinak  adtál.  Hallj  engem,  ARBATHIAÓ  REIBET  
ATHELEBERSzÉT ARA BLATA ALBEU EBENFHI HITASzGOÉ IBAÓT IAÓ; hallgass rám  
és űzd el ezt a daimont!". Az ilyen rítusok esetén mindenképp ragaszkodni kell az 
előre megírt szöveghez, hogy a kívánt hatást érjük el. 

Hasonló a helyzet a tradicionális Wicca vallásban az Árnyak Könyvében található 
szövegekkel is de egészen más a meggondolás. Ahhoz, hogy ezt megértsük, kicsit  
bele kell ásnunk magunkat az egregorok pszichológiai elméletébe. 

Mindenki  tapasztalta  már,  hogy  bizonyos  emberekkel  sokkal  könnyebben  tud 
kommunikálni, mintha kitalálnák egymás gondolatait. Az is megfigyelhető, hoyg ez 
a  jelenség  sokkal  gyakoribb  olyan  személyek  közt,  akik  sok  mindent  csinálnak 
együtt. Az egregor-elmélet azt mondja ki, hogy olyan embercsoportoknál, akik közt 
van bármilyen közös jellemző, egregor alakul ki.  Minél specifikusabb ez a dolog, 
minél tudatosabb a kapcsolat, annál erősebb lesz ez a gondolati kötelék. Azok közt, 
akik európai embernek gondolják magukat, lesz kötődés, de nem olyan erős, mint 
egy  futballcsapat  szurkolótábora  közt,  s  annál  még  sokkal  erősebb  egy  olyan 
vallási-spirituális jellegű közösség esetében, ahol a tudatos, mágikus közösségérzés 
mellett  a  közös  terminológiarendszer,  a  közös  vallásgyakorlat  és  akár  a  közös 
szleng is összeköti a tagokat. Ha pedig olyanok is tagjai ennek a csoportnak, akik 
már  nem  élnek,  tehát  valódi  hagyományról  beszélhetünk,  az  egregor  végképp 
megerősödik és plusz erőt ad bármilyen mágikus cselekedetnek. 

A tradicionális Wicca szövegek hatvan év történelemre tekintenek vissza. Ugyanúgy 
idézzük meg az elemeket, ahogy mindenki más, aki spirituális családunkba tartozik. 
Ugyanúgy húzza meg a kört egy Főpapnő Budapesten, mint bármelyik más közénk 
való Britanniában, Brazíliában vagy Borneón. Ugyanazokat a szövegeket használjuk 
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a  rituálé  során,  mint  azok,  akik  minket  avattak,  és  akik  őelőttük  jöttek.  Ezek 
összekapcsolnak minket spirituális családunkkal a mában, és spirituális őseinkkel a 
múltban.  Hihetetlen  energiákat  mozgatnak  meg.  De  vajon  ez  kizárólag  a 
tradicionális Wicca sajátja? Dehogy!

Magyarországon  a  legismertebb  Wicca  csoportok  egyetlen  covenre  vezethetőek 
vissza.  Ezen  coven  szokása  volt  egy  bizonyos  bevezető  invokációval  kezdeni 
minden rituálét. Azóta az egy covenből több lett, kinőtte magát belőle egy egyház,  
amelyen belül is több különböző csoport alakult ki, kiváltak egyének és csoportok,  
új  emberek jöttek,  s  mostanra több százan vagyunk,  akik ugyanazon húsz évvel 
ezelőtt  letett  alapokra  építkezünk.  Rengeteg  különböző  irányzat,  gondolat, 
gyakorlat  képviselője  van  köztünk,  s  mégis  amikor  összejövünk,  hogy  rituálét 
tartsunk,  egy  közös  pont,  egy  ismerős  dolog  mindig  lesz  a  rituálé  kezdetén 
mindenki elcsendesedik, s egyként száll fel hangunk: "Váljunk eggyé az Ősi Erővel...". 
Ez a spirituális család élménye.
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K be vésett mágia ő

Sorozatunkban  ismert  és  kevésbé  ismert  írásos  tárgyi  emlékekről  szeretnénk 
néhány figyelemfelkeltő információt megosztani. Nem törekszünk teljes és minden 
részletre  kiterjedő  ismertető  létrehozására,  célunk  inkább  a  kedves  olvasó 
érdeklődésének felkeltése egy kevés történelemi adattal és érdekességgel.

A Kába-kő

Pontosabban  a  Fekete  kő,  amely  a  mai  Szaúd-Arábia  területén  fekvő  Mekka 
városában lévő nagymecset belső udvarán lévő szentély falába van beépítve. Ez a 
szentély  a  Kába  (arabul:  al-Kaʿba,  magyarosan  al-Kaaba),  mely  alakjáról  kapta 
nevét (a szó jelentése: kocka, kocka alakú építmény). Méretei: 12 méter hosszú, 
10,5 méter széles,  15 méter magas.  A szentélyt  fekete brokát takarja,  melyet  a 
Koránból vett, ezüsttel és arannyal írott idézetek ékesítenek. 

Mag a a kő viszonylag kis méretű, 30-40 cm átmérőjű, tojás alakú kő, a geológusok 
szerint egy meteorit darabja. (Robert S. Dietz és John McHone kutatók vetették fel a 
lehetőséget,  hogy  a  mekkai  Fekete  Kő  esetleg  nem  meteoritikus  és  ezzel 
földönkívüli  eredetű,  hanem  egyszerűen  achát,  ennek  az  ásványnak  is  egy 
különleges formája: fekete achát.) A követ 930-ban elrabolták, Bahreinbe vitték, 
ekkor több darabra tört. Hosszas alku eredményeként került vissza Mekkába 22 év 
után, ekkor már törött volt. Emiatt ma vastag ezüst pánt tartja össze, mely ezüst 
szögekkel van a kőhöz erősítve.

Árnyak 2015. Imbolc - XV. évfolyam 1. szám



Eredete bizonytalan, számos legenda lengi körül. Az egyik legenda szerinte a kő az 
égből, a Mennyből hullott le Ádám és Éva idején, és eredetileg fehér színű volt, 
majd  miután  magába  szívta  az  eredendő  bűnt,  lett  fekete.  Egy  másik  legenda 
szerint  a  követ  Gábriel  arkangyal  adta  Ábrahámnak,  hogy a  házát  építse  és az 
angyal lábnyoma is látható a kövön.

Az első leírások i. e. 100-ból származnak, a római Diodorus Siculus tollából, majd a 
második  században  Ptolemaiosz is  hagyott  leírást  akkor  már  egy  szentélyről, 
amelyet a korabeli pogány arabok a kő köré építettek. Ez bizonyítja, hogy a Fekete 
követ már az iszlám kialakulása előtt is tisztelték.

Az  iszlám  kialakulása  óta  évről 
évre  mohamedánok  milliói 
zarándokolnak el  Mekkába,  hogy 
a  zarándoklat  (háddzs)  utolsó 
állomásaként  megjelenjenek  a 
szent Fekete kő előtt. Az ide való 
zarándoklat  a  mohamedánok 
legfontosabb  parancsolatai  közé 
tartozik,  az  öt  tartópillérnek 
nevezett  vallási  kötelezettségek 
egyike,  melyet  életében  legalább 
egyszer minden hívőnek meg kell 
tennie. A kővel való érintkezéskor 
a  zarándok  Istennel  kerül 
kapcsolatba,  és  az  ítéletnapkor a 
kő  emlékezni  fog  azokra,  akik 
előtte  jártak,  és  közben fog járni 
értük.

Habár a kő nem írásos emlék, sorozatunkban a mágikus erejéről szóló számtalan 
történet miatt kapott helyet. Gyógyító, és a hívők számára erőt, kitartást adó ereje  
mellett „sok történet szól a Fekete kő mágikus erejéről. Az egyik szerint Abaha, egy 
abesszin  katona  megesküdött,  hogy  lerombolja  a  Kábát.  De  amikor  seregével 
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Mekkához  ért,  az  elefántja  letérdelt,  és  nem volt  hajlandó  bemenni  a  városba.  
Aztán csapatba verődött madarak érkeztek, és köveket zúdítottak a seregre, amely 
visszavonulásra kényszerült.” 

Írás: -
Típusa: tojás alakú, meteoritból származó kő
Anyaga: geológusok szerint meteorit
Mérete: 30-40 cm átmérőjű
Keletkezés ideje: nem tudni  pontosan,  az  első  leírások i.  e.  100 körülről 
származnak
Kiállítva: a  mekkai  Nagy  Mecset  (Masjid  al-Haram)  közepén  a 
Kába-szentélyben kb. 1,5 m magasan beépítve
Feltárás ideje: -
Feltáró: -

Források:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_k%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ba_szent%C3%A9ly
http://www.math.bme.hu/~akos/meteorit/kaba/kaba.html
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Impresszum

Az  Árnyak  újság  a  Berkano  Wicca  Tradíció magazinja,  1998.  óta  létezik. 
Elsősorban olyan útkeresőknek szól, akik értik és részesei a Nagy Misztériumnak; 
de arra törekszünk, hogy írásai érthetőek legyenek azok számára is, akik még csak 
most indulnak el az úton.

A magazin teljes mértékben támogatja a Berkano Tradíció célkitűzéseit:
- elérhetővé tenni a tradicionális Wicca vallást minden érdeklődő számára;
- hiteles és pontos tájékoztatást ani a Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkeresőnek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai 
megegyeznek a mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyetértő és együttműködni kívánó egyéneket és 
coveneket, és fejlődésükhöz minden segítséget megadni.

http://berkano.hu
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