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"Barátaim,  kérlek  benneteket,  gyújtsátok  meg  gyertyáitokat, 
melyeket tartotok kezetekben, a jutalmazás és az öröm évszakának 
tiszteltetére. Érdem szerint ünnepeljük meg ezt az évszakot, mint 
sok  évvel  ezelõtt  tették  õseink  az  Istenek  tiszteletére.
Tegyünk  most,  úgy,  mint  rég,  felajánlást,  a  bõség  ajándékait 
áldozzuk, hogy jelezzék az évszak teljességét. Az élet beteljesítette 
körét és új  életre sarjad.  Az élet  végtelen láncolata megnyúlik és 
meghajlik, de soha nem szakad meg."
(Õsi Wicca rituális szöveg)

Ismét elmúlt egy nyár, ismét tengernyi tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Egyúttal üdözöljük 
körünkben a frissen avatott Wiccákat és ArdWiccákat is.

Ahogy  eljött  az  õsz,  belevetettük  magunkat  a  munkába.  Szervezzük tradicionálissá  vált  téli 
táborunkat, és készülünk a hideg napokra, amikor otthon, a kényelmes melegben olvasgatjuk, 
rendszerezzük a begyûjtött tudást.
Kívánunk mindenkinek kellemes fejlõdést és pihenést! 

A fõszerkesztõ: Osara LaMort
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A Wicca nnepei 7. r sz - Lammas (Lughnasad)ü é

Agusztus 1-én a gabona, az aratás, a termékenység, az új 
kenyér ünnepét tartjuk. Az ünnep egyúttal a nyár végét 
és az õsz kezdetét jelzi.  Az augusztusi nap még forrón 
süt,  ám a  nappalok  már  észrevehetõen rövidebbek,  az 
éjszakák hûvösebbek, a nappali árnyékok hosszabbak - 
az õsz már a kertek alatt lopakodik.

A  görög  mitológiában  Démétér,  a  gabonaistennõ 
ilyenkor  kezdi  el  kétségbeesetten  keresni  leányát, 

Perszephónét, akit Hádész rabolt el az alvilágba fondorlatos módon. Empedoklész Hádészt a Tûz 
elemhez köti, és Perszephónét a Vízhez. Titkos házasságuk teszi õket az Alvilág Királyává és 
Királynõjévé, egyesülésük pedig az ellentétek alkímiai mennyegzõje. Hádész a Központi Tûz 
Ura, Perszephóné pedig az Oldás Úrnõje.
 
Az ünnep a nyári napforduló utáni 40. napra esik,  hagyományosan augusztus 1. (ill.  a  kelta 
szokásoknak megfelelõen: július 31. napnyugtával kezdodik az ünnep). A nap legfõbb istensége 
Lugh.  Lugh  minden  mesterség  feltalálója.  A  pénzkeresés,  a  kereskedelem,  a  mesterségek, 
mágusok, harcosok, kézmuvesek, utasok, vándorok istene.

A hagyomány úgy tartja, e nap Lugh halálának ünnepe (ne felejtsük el: a kelta világkép szerint a 
halál  egyben  újjászületés  is,  tehát  a  temetési  szertartás  gyász-  és  örömünnep  is  egyben.) 
Valójában  azonban  nevelõanyja,  Taillte  halálának  megemlékezésére  rendelte  el  a  napisten. 
Taillte vagy Tailtiu a Fir Bolg nép királyának, Mag Mórnak a leánya, késobb a nép királynõje 
volt, és a Tuatha De Dannan népének köszönhette halálát, akik legyõzték népét, õt pedig arra 
kényszerítették, hogy irtsa ki nekik a bregi erdõt, hogy ott vethessenek. A királynénak ez túl 
nehéz feladat volt, gyönge teste nem bírta és belehalt. A legenda szerint egy nagy domb alatt 
égették el holttestét, a dombot elnevezték róla és itt tartották Írországban az elsõ Lughnasadh-
ünnepet. (Tailtean - Telltown, Meath tartomány - alig 15 mérföldnyire Tarától, a Nagy Király 
székhelyétõl.) A mítoszokban Tailtiu a földet személyesíti meg, nem mint asszony, hanem mint 
Lugh szoptató dajkája. (Érdekesség, hogy Perszephóné neveinek egyike, a Khthonie jelentése: Õ 
a Föld Alól.)

A fesztivál ürügyén törzsi találkozókat tartottak, cserekereskedelmet folyattak, lóversenyeket, 
atlétikai  versenyeket,  különbözõ  játékokat  és  mesterségbeli  versenyeket  és  szertartásokat 
rendeztek, valamint nagy lakomát tartottak a nyári aratás elsõ terméseibõl. Az ünnep eredetileg 
tizenöt  napon  át  tartott.  Az  írek  ma  is  Taillte-játékok  néven  tartják  az  ünnephez  kötõdõ 
szertartásokat.

A játékok egyik eleme a Taillte-menyegzõ: az ifjú jegyespár jelképes házasságot kötött, - egy 
lyukas kövön át fogták meg egymás kezét - ami vagy "egy évig és egy napig", vagy a következõ 
Lammasig tartott.  Ekkor eldönthették,  hogy folytatják a kapcsolatot,  vagy -  õsi  kelta  szokás 
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szerint  -  ugyanazon  a  helyszínen  háttal  állnak  egymásnak  és  eltávolodnak,  vagy  másképp: 
egyszer  megkerülik  egymást,  így  vetve  véget  a  jelképes  Taillte-házasságnak.  Ezek  a 
próbaházasságok egészen a XV. századig érvényben voltak.

Más brit hagyományok augusztus 6.-ra teszik az ünnepnapot, asztrológiai megfontolásból: e nap 
régi idõk óta "erõpont" a zodiákuson, az Oroszlán szimbólumával. Az ünnep a középkorban a 
Lammas  (Loaf-mass)  nevet  kapta,  ennek  jelentése:  cipó-mise,  és  a 
keresztény kenyérszentelés szertartására utal,  amikor az elsõ aratásból 
sütött  cipókat  hagyományosan  megszentelték.  Szokás  volt  e  napon 
vásárokat  is  tartani,  amik  leginkább  a  társkeresés,  kapcsolatteremtés 
célját szolgálták.

A  hagyományos  Wicca  Lughnasad  része  a  kenyérevés  és  darabjainak 
tûzbe  szórása,  vagy  más  felhasználása  a  szertartásban,  illetve  gabona 
szórása az Istennõ képeire vagy jelképeire. Az ünnep színei a vörös és a 
narancs.  A  Wiccák  ilyenkor  házi  kenyeret  sütnek,  melyet  Nap  vagy 
ember  alakúra  formáznak  az  Isten  tiszteletére.  Az  oltárra  helyezett, 
gabonaszálakból  készített  csutakbabák  az  Istennõ  jelképei,  melyek 
szintén rákerülnek az oltárra.Régi szokás elültetni a szertartáson fogyasztott gyümölcs magvait. 
Ha a magok kicsíráznak és szárba szökkennek, a Wiccák gondosan ápolgatják a növényeket, 
mert ezek az Istennel és az Istennõvel kialakított jó kapcsolatuk jelei.  A hagyomány szerint 
ilyenkor  érdemes  ellátogatni  a  mezõkre,  földekre,  gyümölcsösökbe,  gyógyforrásokhoz  és 
tavakhoz. Az asztalra kenyér kerül, földieper, málna, szeder, makk, vadalma, valamint minél 
többféle gabona és helyben termõ gyümölcs. Torta és almabor zárhatja az étkezést. 

A Wicca nnepei 8. r sz - Mabonü é

 

Az ünnep ideje szeptember 21-e, az õszi napforduló ideje. Az Istenség 
készülõdik  már,  hogy  elhagyja  fizikai  testét,  hogy  megújulhasson  és 
majd újjászülethessen az Istennõtõl. A természet hanyatlóban, a télre 
készülõdik, a visszavonulás, pihenés, nyugalom ideje következik el. A 
Nap bágyadtabb, de még fényes, van ereje.
 
Ez a Földanya ünnepe, a gyümölcsérésé, a beérett termésé, a szüreté és 
a megnyugvásé.

Az ünnep másik neve Modron. Modron a termékeny, wales-i Földanya, 
a Fiatalság istenének, Maponosnak (Mabon) anyja.  Mabon a vadászat 
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istensége is, emellett a szerelemé és a termékenységé.

Õsi tradíció szerint Mabon napján elégetik egy férfi bábuját vagy képmását. Ez a szokás nem az 
emberi  áldozatok  emlékét  õrzi,  hanem  a  gabonaistenség  testének  rituális  megsemmisítését.
Az oltár díszítése makk, tölgyágacskák, fenyõtoboz, ciprusok termései, búzaszál, gyümölcsök, 
mogyoró  és  dió.  Kis  kosárkában  szárított  leveleket  is  lehet  elhelyezni  rajta.
Ilyenkor a Wiccák az erdõket látogatják, terméseket, magvakat és száraz leveleket, növényeket 
gyûjtenek. Ezek közül némelyikkel otthonoaikat díszítik,mások a gyógynövényes varázslatok 
kellékei lesznek. Az ünnep színei a vörös és a barna.

A Mabon ünnepi ételei a második aratás termései: másodvetésû gabona, gyümölcs, zöldség, és 
elsõsorban  kukorica.  A  kukoricakenyér,  a  bab  és  a  sütõtök  kedvelt  csemege.
A  hálaadás  és  a  meditáció  ideje  ez.  A  nyáron  gyûjtött  folyami,  folyóparti  kavicsok  most 
tölthetok fel mágikus erõvel a különféle praktikákhoz. 

Tumo  -  A  m gikus  h fejleszt s  tibeti  gyakorlata  -  3.  r sz  á õ é é

Most  következik  a  Rejtett  Tûz  megértése.  Az  õsi 
szövegek szerint  a  pszichikai  hõ  fejlesztésének titka  a 
tibeti A betû felének használatában rejlik. "Meditációd 
tárgya  legyen  az  A  betû  fele.  Ez  a  betû  a  világ  nõi 
jellegének  jelképe.  A  lélektûz  felszabadításának  titka 
ebben a jelben van elrejtve."
 
A  betûnek  bármelyik  felét  választhatjuk,  az  alakot 
azonban  oda  kell  vizualizálni,  ahol  az  emberi 
energiarendszer  három  fõ  csatornája  (a  Szushumna,  a 
Pingala és az Ida) egy pontban találkozik,, négy ujjnyira 
a köldök alatt.

A  betû  olyan  finom  körvonalban  látszódjon,  mint  a 
hajszál,  lebegve; ne legyen nagyobb, mint fél hüvelyk; 
színe vörösbarna, tüzes és forró; a betû hullámmozgást 
végez,  mint  a  kilógatott  kötél  a  szélben.  A  betûbõl 

idõnként ez a hang hallatszik: "Phem! Phem!"
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Majd  képzeljük  el  a  tibeti  HUM  szótagot  fehér  színben  a  középsõ  enrgiacsatornán,  a 
koronacsakrában, fejünk tetején. A szótag legyen olyan alakú, mint az amritának, az üdvözültek 
italának egy cseppje. Vegyünk mély lélegzetet, hogy beszívjuk az életenergiát a jobb és a bal 
energiacsatornába, és belsõ szemünkkel nézzük, ahogy ez az energia kiárad, szétterjed bennünk.
Az idegeket  fújjuk fel,  mintha levegõvel  lennének megtelve.  A középideg ezekbõl  szívja  az 
életerõt, és ez az erõ az, amely a hajszálfinom A betû felét vörös színre festi. 

A kilélegzésnél képzeljük el,  hogy a kiáradó levegõ a középidegbõl kék folyamként távozik. 
Folytassuk  ezt  a  típusú  légzést  és  vizualizáljuk  hozzá  a  képeket,  míg  az  egész  gyakorlat 
stabilizálódik. Majd változtassunk a módszeren úgy, hogy egyetlen belégzéssel apró, hegyes láng 
ragyogjon fel a fél A betûben.

A  láng  egyenes,  ragyogó  vörös  és 
áttetszõ. Képzeljük el, hogy úgy villózik 
és  forog,  mintha orsó lenne.  Képzeljük 
el,  hogy  a  lángocska  minden 
lélegzetvétellel  magasabbra  emelkedik. 
Nyolc  lélegzetvétel  után  tehát  eléri  a 
köldök tájékán levõ idegközpontot.
 
Tíz  lélegzetvétel  a  köldök 
idegközpontjának  minden  mellékidegét 
megtölti  a  lélek  tüzével.  További  tíz 
lélegzetvétel nyomán a tûz elkezd lefelé 
hatni, és a testet a talp legalsó pontjáig 
átmelegíti. A tûz innen sugározva ismét 
tíz lélegzetvétel után felfelé hat, és eléri 
a  szívcsakrát.  Ismét  tíz  lélegzetvétel 
szükséges  ahhoz,  hogy  a  tûz  a 
torokcsakráig  érjen.  Végül  tíz 
lélegzetvétel  kell  ahhoz,  hogy  a  tûz 
elérje  a  koronacsakrát,  ahol  a  HUM 
szótag  "várja".  Ahogy  az  elképzelt  tûz 
elér  ide,  lassan  beleolvad  ebbe  a 
szimbólumba  a  következõ  tíz 
levegõvétel során, és átváltozik, feloldódik a Hold áramában, amely a világ férfi teremtõ erõinek 
árama.

Ez a Hold-áram a tumo kulcsa. Figyeljük belsõ szemünkkel, ahogy kiárad a koronacsakrából és 
megtölti  az egész testet.  A belégzésnek ez a 108 ciklusa adja a tumo alapját.  Hogy biztosan 
elsajátíthassuk  a  módszert,  a  képzés  korai  szakaszában minden 24 órában ismételjük  meg a 
ciklust hatszor.
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A lélek tüzének élményei
 

A  lélek  tüzének  élményeirõl  szóló  tanításnak  két  része  van:  a  közönséges  és  rendkívüli 
élményekrõl  szóló  tanítás.  A  közönséges  élményekrõl  a  régi  könyvek  így  szólnak:  "Az 
életerõknek az idegközpontokba való felhalmozása fejleszti ki: elõször: a lélek tüzét, másodszor: 
az üdvözültség érzését, harmadszor: a tudat õseredeti, isteni állapotát. Amikor ez elkövetkezik, a 
tudat  nem  termel  többé  képeket.  A  világ  olyan  lesz, mint  a  köd,  a  délibáb,  mint  a 
szentjánosbogár.  Rejtett  mélységbõl  fény  tör  elõ,  olyan,  mint  a  hajnali  pirkadat.  Végül:  a 
felhõtlen, tiszta ég". Ha az ember tehát a kilélegzést tudatos erõfeszítéssel visszatartja, akkor a 
lélek  erõi  tulajdonképpeni  helyükön,  a  csakrákban  megmaradnak.  Ezt  az  eljárást  hívják 
"visszatartás"-nak. A visszatartás a  lélegzetvételek számát  csökkenti.  Ennek neve:  "a  lélegzet 
csökkentése".  A kilélegzés  megrövidítésének neve:  "a tartam megrövidítése".  Ha a kilélegzés 
erejét lefokozzák, ezt hívják "az erõ visszatartásá"-nak. Ha a lélegzetvétel színét ismerik, akkor 
ez "a szín visszatartása". A különbözõ elemek erejének felszívását "az erõk felraktározásá"-nak 
hívják.  Ha  az  ember  az  életerõk  fölött  így  uralkodni  tud,  akkor  a  lélek  tüzének  hullámai 
állandósulnak.  A  tudat  és  az  életerõ  ilyen  módon  teljesen  megnyugszik,  természetes  béke-
állapotába visszatér és a tüzet kifejleszti.

 
Ezután az idegek nyílásait megnyitja; ezekben 
az idegekben nyugszik a Hold-áram. Ez az áram 
az  idegfájdalmak  forrása.  Itt  keletkezik  a 
nemzés  fájdalma.  Ezután  a  túlvilág  hat 
birodalmának  körvonalai  tûnnek  elõ.  Az 
elõbbivel együtt ezt a "fájdalom idejének", vagy 
a "meleg idejének" nevezik. Ha a nehéz anyagi 
életben elfáradt és megbénult idegeket a lélek 
ereje  s  a  mag  áradó  heve  ismét  megerõsíti, 
akkor  az  ember  a  lélek  megszámlálhatatlan 
állapotai  közül  eléri  a  boldogságot;  ez  a 
boldogság még nem kimeríthetetlen s így nem a 
legmagasabb.  Ennek neve:  "a  második lépcsõ" 
vagy  "a  boldogság  ideje".  Ha  ez  a  belsõ 
boldogság a tudatot teljesen önmagára hangolta, 
az  ember  már  közömbösen  tekint  az  anyagi 
világ  minden  dolgára.  Ez  "az  üdvösség 
élménye".

 
A tudat a képeket szüntelenül ontja. Ezek a képek az embert elkábítják és megmérgezik. Ez 
most megszûnik. A tudat visszatér õseredeti természetes állapotába. Tiszta, nyugodt és derült. Ez 
az állapot a szamadhi. Ez a "harmadik lépcsõ", a "közömbösség foka".
 
A megnyugvásnak ez az állapota azonban még nem szabadít meg az érzéki világtól. A jelenségek 
még hatnak, ha ez a hatás nem is több, mint, amilyen a köd, a szentjánosbogár fénye, káprázat, 
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egy lámpa álmos fénye, félhomályos derengés, vagy felhõtlen ég. Ezek még mindig világítanak. 
A lélek tüzének felszabadításával járó rendkívüli élményekrõl a régi könyvek a következõket 
mondják: "A következõ fok, hogy az életerõk a három fõideg találkozási pontját elérik és oda 
behatolnak. Megjelenik az öt jel és a nyolc erény". Az öt jel a jelek: a Fellángolás, az Égbolt, a 
Nap és  a  Megvilágosodás.  A Fellángolás  sárga,  a  Hold fehér,  a  Nap vörös,  az  Égbolt  kék,  a 
Megvilágosodás rózsaszín sugárzásban jelentkezik. A sugárzások mindegyike a testre is átterjed 
és a test körül a színnek megfelelõ dicsfény keletkezik.
 
Az ember, ha az erény következõ nyolc fokát elérte, kézzelfogható jeleket nyer: A föld elem 
által elnyeri a tökéletes vágytalanságot. A víz elem által elnyeri a test könnyûségét, a fiatalos 
mozgékonyságot és azt, hogy a tûz nem sebzi meg. A tûz elem által elnyeri azt a képességet, 
hogy a változásokat követni tudja, minden nehéz anyagot fel tud oldani és azt, hogy a vízben 
nem merül el. A levegõ elem által elnyeri a lebegés képességét és azt, hogy teste olyan könnyû 
tud lenni, mint a gyapjúszál. Az éter elem által eléri a repülés képességét és azt, hogy a föld és 
víz minden akadályán át tud lépni. Ha az ember a Hold útjára tud lépni, vagyis valamennyi 
lélekerejét fel tudja szabadítani, "átlátszó lesz és árnyéktalan".

Ha az ember  a  Nap útjára  tud lépni,  a  test  nehéz  anyagi  természete megtisztul,  saját  testét 
különbözõ  színû  sugarakból  álló  sugárzó  fénytestté  tudja  változtatni  és  mások  számára 
láthatatlan tud lenni. Ha ezek a rejtett erõk megvalósultak a test kilenc nyílása s a beszéd négy 
kapuja bezárul, a tudat két fajtája azonban megnyílik. Az ember eléri a nagy belsõ nyugalmat és 
a  boldogságot.  Az  ember  most  már  a  tudat  állapotában  szakadatlanul  érzi  a  szamadhit,  a 
"megbékülés természetfölötti nyugalmát".

A tumo gyakorlati alkalmazása

Három mód létezik arra, hogy miután begyakoroltuk a tumot, a hõfejlesztést gyorsan elõ tudjuk 
idézni a testünkben.

A legegyszerûbb a légzés használata: a belélegzett levegõt nyomjuk le a tüdõnk legaljába, és 
toljuk ki mellkasunkat.

A  másik  mód,  hogy  amikor  keresztbe  tett  lábakkal  ülünk,  ragadjuk  meg  combunk  alját 
kezeinkkel. (A térdhajlat alá helyezzük két kezünket keresztbe és ha lehet, ilyen módon érjük el 
a  comb alsó  részét.)  Gyomrunkban  lévõ  belsõ  izmaink  segítségével  körözzünk  a  hasunkkal 
háromszor  jobbra,  és  háromszor  balra,  miközben  a  test  többi  része  mozdulatlan  marad.
Majd  végezzünk  "köpülõ"  mozdulatokat  gyomrunkkal  az  izmok  fel-és  lefelé  történõ 
mozgatásával.  Testünket fordítsuk háromszor balról jobbra és háromszor jobbról balra,  majd 
rázzuk meg testünket, mint a kutya, amelyik épp kijött a vízbõl. Eközben emelkedjünk fel kicsit 
keresztbetett  lábainkon,  majd  huppanjunk  vissza.  Ismételjük  meg  ezt  a  teljes  gyakorlatot 
háromszor.
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A  harmadik  módszer  szerint  vizualizáljuk 
önmagunkat, mint Vajra-Yogini istenség a három fõ 
energiacsatornával, a csakrákkal, és képzeljük el az 
A  betû  felét.  Képzeljük  el,  hogy  Nap  gyúl  ki 
mindkét tenyerünkön és lábainkban. Közelítsük és 
érintük össze kezeinket és lábainkat, hogy "a napok 
találkozzanak".

Majd képzeljünk el egy másik napot a fõ csatornák 
találkozásánál  a  köldök  alatt.  Dölzsöljük  össze 
tenyerünk és lábaink "napjait".Tûz fog fellángolni a 
köldök  alatt,  majd  a  vizualizált  szombólum  is 
felragyog,  és  megmelengeti  az  egész  testet.  A 
következõ  kilégzéssel  képzeljük  el,  ahogy  a  tumo 
hõje kiárad és megtölti a világot.

Ezt  a  gyakorlatot  hét  napig  kell  ûzni.  Hét  nap 
elmúltával könnyû vászonruhában is a legnagyobb 
hideget is el lehet viselni. A gyakorlati alkalmazás második része az üdvözültség elérése. Ennek 
a  résznek  három foka  van:  az  elõkészítõ  gyakorlat,  a  tudat  társainak  szellemi  ébrenléte;  az 
alapvetõ gyakorlat a "lángolás és a csepegés"; végül a test iskolája. 

A tudat társainak szellemi szemlélete az elõkészítõ gyakorlat s ez a következõ: képzelj el olyan 
szép és vonzó asszonyt (vagy férfit), hogy belsõ érzékeid lebilincselje. A "lángolás és csepegés" 
alapvetõ gyakorlata hat testi gyakorlat fölött való uralomtól függ, amely hat gyakorlatot a lélek 
tüzének kifejlesztése alkalmával  kellett  megtanulni;  de ugyanakkor függ a  lélegzetvétel  és a 
szellemi  képek  összefüggésétõl  is,  amit  ugyancsak  a  lélek  tüzének  kifejlesztésekor  kellett 
megtanulni.
 
Mint az elõbbi alkalommal, most is, élesen és tisztán képzeld magad Sambhara-Chakra-nak a 
képét, aki nem egyéb, mint Vajra-Yogini férfi arculata. Színe legyen kék. Az üresség közepébe 
képzeld el a három fõideget és a négy fõidegközpontot, az A betû felét és a HAM betût, élesen és 
világosan kirajzolva, mint korábban.
 
Az életerõ meggyújtja az A betû felét. A keletkezett hõség a HAM betût megolvasztja és a betû 
cseppekben az A betû felére hull. A láng sisteregve fut lefelé és a szolar plexust gyorsan eléri. Ha 
a HAM betû erõsen csepeg, az égõ cseppek a lángot erõsítik, amíg a tûz a szív-, a torok- és a 
koronacsakrákat elérik.

Végül a HAM teljesen megolvad és lecsorog a torokcsakrába. Ezt az élményt "az elragadtatás 
öröme" kíséri. Ez a testi üdvözültségnek felel meg.

Egy pillanat alatt most sokféle tapasztalat villan fel.  Maradjunk az üresség egyensúlyában. A 
megolvadt HAM betû cseppjei megtöltik a szívet, így keletkezik az amrita, az üdvözültek itala. 

rnyak 2004. Mabon  VI. vfolyam 6. sz mÁ – é á



Az ember az érzékfölötti üdvözültséget éli át. Kísérõ érzés: a hatalom tudata. Ez az erõ megérleli 
a karmát és a gyakorló átéli a Nagy Tiszta Ûr túlvilági nyugalmát.
 
Ha  a  folyamat  a  köldökig  érkezik,  a  gyakorló  átéli  "a  csodálatos  boldogságot".  Ennek  az 
élménynek kísérõ érzése az átható és ide-oda lengõ boldogságérzés, mintha az ember langyos 
lángnyelveken úszna. A Nagy Tiszta Ûr állapota megvalósult.
 
Ha ez a tûz a szakrális csakráig ért, átéli azt az állapotot, amely a nem született, halhatatlan, nem 
teremtett,  végtelen és  határtalan  szellem állapota.  A megfogható  világon túl  fekvõ világban 
minden kicsiny másodpercet is meg tud érteni és fel tud ismerni. Aki a Tiszta Nagy Ûrben el tud 
merülni,  az  tudatát  olyan  helyzetbe  tudja  emelni,  amely  a  látható  érzéki  világ  minden 
érintésétõl mentes marad.
 
Gyakoroljuk ezeknek a  fokoknak felismerését,  hogyan következik egyik a másikból,  hogyan 
indul ki a közönséges anyagi érzésekbõl és hogyan válik végül a Nagy Tiszta Ûr élményévé, 
hogyan hatja át az embert az élet tüze tökéletesen a megszabott rendben: az agytól a nyakon, a 
szíven és a köldökön át. A testi iskola az alapvetõ testi gyakorlatok ismerete. 

A s f r s kultikus jelent s geó á é õ é

A sófár tulajdonképp kosszarvból készült kürt, a pásztornépek egyik 
legõsibb hangszere.Maga a sófár szó is a vadkos héber nevére mutat 
(sefer).
 
Elkészítése  rendkívül  egyszerû:  a  hibátlan  szarvat  megtisztítják, 
hegyét  levágják,  és  máris  fújható.  Az  "eredeti"  sófár  kos  szarvából 
készült.  De  a  Talmud  engedélyezett  más  (tisztának  ítélt)  állatok 
szarvából  készült  sófárt  is.  (pl.  tehén)  Különféle  formájú  sófárokat 
ismerünk, de tilos bármivel bevonni õket, díszíteni arannyal vagy más 
csillogó fémmel.

A  hagyomány  szerint  az  elsõ  sófár  annak  a  kosnak  a  szarvából  készült,  amelyet  Ábrahám 
áldozott fel fia, Izsák helyett - Isten akaratára - a Mórija hegyén. A héber õsök fõként pásztorok 
voltak.  A  végeláthatatlan  mezõkön  és  a  sivatagban  ezzel  a  hangszerrel  gyûjtötték  össze 
nyájaikat, hívták egybe rokonaikat.
 
A sófár  hangjai  szinte végigkísérték a zsidó nép egész történetét.  Ez a hangszer  szólalt  meg 
akkor, amikor kivonultak Egyiptomból, a "szolgaság házából", ez kísérte a Szináj hegyénél az 
Örökkévaló  által  adott  Tízparancsolat  szavait.  A  sófár  hangjára  omlottak  össze  Jerikó  falai, 
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mielõtt  Izrael  fiai  elfoglalták volna,  és  a  zsidó  hit  szerint  ez  a  hang jelzi  majd  a  megváltás 
kezdetét. Ma már csak a zsinagógában, újesztendõ és az azt megelõzõ hónap reggelein fújják 
meg a sófárt, hangjai a megtérésre szólítják fel a hívõket.
 
A  sófár  éppoly  kedvelt  motívum  volt 
síremlékeken,  mint  a  menóra,  hiszen  a 
legnagyobb  és  a  vallások  körében  egyedülálló 
zsidó  és  õskeresztény  reményhez,  a 
feltámadáshoz  kötõdõ  szimbólum.  A  földbõl 
formált testbe és a testben újra az élõk földjére 
történõ  visszatérés  nagyon  hasonlít  ahhoz, 
amikor  az  ember  újra  elfoglalja  elveszett, 
elárverezett eredeti birtokát. Ezért a koskürt az 
új életet, az új esélyt is jelenti.

A sófárral mindössze három hangot szokás megszólaltatni, mindegyiknek saját neve és fontos, 
önálló  jelentése  van.  Ez  a  három hang a  következõ:  tekia  (jelentése:  fúvás)  -  egyetlen  éles, 
egyenes kürtszó a sófár elsõ hangja. Hajdan ez szólalt meg mindig, valahányszor egybe kellett 
hívni a népet. A pusztai vándorlás idején a zsidók ennek hangjára táboroztak le, vagy indultak 
tovább.  Késobb ez jelezte az  ünnepek (köztük a  szombat)  kezdetét  és  végét.  Jeruzsálemben 
nemrég egy olyan feliratos kõre bukkantak, amelyre ez volt írva: itt szólaltassa meg a kohén (a 
pap) a sófárt, hirdetve az ünnep beköszöntését és távozását. Manapság így jelzi az engesztelés 
napján a böjt végét egyetlen, hosszú sófárhang.
 
A második hang a sevarim (jelentése: törések) - három elcsukló, sóhajtáshoz hasonló kürtszó. 
Célja az emlékezés és az emlékeztetés. Hajdan akkor szólalt meg ez a hang, ha valaki meghalt, 
figyelmeztetve a rokonokat és a jó ismerosöket: jöjjenek segíteni a gyászoló házba. A Talmudban 
olvashatunk  például  egy  történetet  arról,  hogy  az  egyik  rabbi  éppen  Jemenben  jár,  s  egy 
kovácsmûhelyben tartózkodik akkor, amikor megszólal a sófár svarim hangja. A kovács azonban 
tovább folytatja munkáját.  A rabbi szóvá teszi:  miért  nem megy segíteni  a gyászolóknak? A 
kovács ekkor azt válaszolja: nálunk mûködik egy olyan szent egylet (chevra kadisa), amely a 
temetéssel és a gyászolók vigasztalásával foglalkozik. Ez egyébként az elsõ történeti említése 
ennek a ma már mindenütt mûködõ hitközségi intézménynek.
 
Végül a harmadik hang a terua (jelentése: riadó) - apró, szaggatott hangok sorozata. Az ókori 
Izraelben ez a kürtszó biztatta a népet háború idején, vagy ha valamilyen megpróbáltatás érte 
õket. S bizony, szinte minden nemzedék életében akadt olyan megpróbáltatás, amikor erre a 
sófárhangra nagy szükség volt. Nem véletlen, hogy éppen errol a harmadik sófárhangról szól az 
az imádság, amelyet a zsinagógai újévkor, közvetlenül a sófárfúvás után énekelnek: "Boldog a 
nép, amely ismeri a sófár biztató hangját: Örökkévaló, a Te fényedben járnak õk." 

- Rachel - 
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Relax ci s s koncentr ci s technik k kezd kneká ó é á ó á õ

Az alábbi  technikákat  fõként azoknak ajánljuk,  akik még épp csak ismerkednek energetikai 
rendszerükkel,  és azok alapjait  kívánják elsajátítani.  A gyakorlatokat végezzük rendszeresen, 
módszeresen, türelmesen.

1. Nyújtózkodás
Az izmainkat megnyújtjuk lábfejtõl a fej irányába. Nyújtsuk a jobb kezünket és a bal lábunkat 
egymással  ellentétes  irányba,  majd  csináljuk  meg  ugyan  ezt  a  másik  kézzel  és  lábbal  is.  

2. Az izmok megfeszítése és ellazítása
Gondolatilag érzékeljük külön- külön az egyes izomcsoportokat, majd feszítsük meg és hirtelen 
engedjük el azokat. Tartózkodjunk a hirtelen rándításoktól.

3. Az izmok ellazítása légzésvisszatartással
Gondolati  úton  érzékeljük  a  tüdõnket  és  figyeljünk  a 
légzésünkre. Végezzünk egymás után több be és kilégzést, 
közben képzeljük  el,  amint  a  testünkben felülrõl  lefelé 
halad  egy  izmokat  ellazító  energiahullám.  Ha  ezt 
érzékeltük, akkor a kilégzés után tartsuk vissza a légvételt 
addig,  amíg  a  belégzés  természetes  igénye  nem 
jelentkezik.

4. Ellazulás akarati paranccsal
Gondolatban  szólítsuk  fel  az  egyes  testrészeinket  az  ellazulásra,  és  figyeljünk  az  érzésre.  

5. Szellemi ellazulás
Nyugodt körülményeket biztosítunk és a világ magasabb összefüggésein kezdünk gondolkodni. 
Elmélkedjünk a naprendszerek, galaxisok végtelenségén és önmagunkon.

6. Pihenés
Végezzük  el  teendõinket,  hogy  ne  maradjon  zavaró,  megoldatlan  gondolat  a  fejünkben. 
Feküdjünk le és hallgassunk zenét.

7. Merev nézés
Tekintetünket egy pontra függesztjük és ott tartjuk addig amíg bírjuk. A pont élesen különüljön 
el környezetétõl.

8. Konvergencia
A  szemizmok  ingerlése  a  pont  minél  közelebb  hozásával.  Az  ellazulás  a  merev  nézés 
abbahagyása után jelentkezik.
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9. Felfelé forduló tekintet
A  meditatív  állapot  elérésének  õsi  módszere. 
Lényege, hogy a szemünket a vízszintes síktól 20 
fokos  szögben  felfelé  fordítva  fixálunk  egy 
pontot. Ez segíti elõ az alfa hullámok létrejöttét 
és a sikeres koncentrációt.

10. Monotónia
Bármely  ütemes  mozgás,  cselekvés  vagy 
szabályos ritmus ha egy ideig ismétlõdik,  és  rá 
összpontosítjuk  figyelmünket,  az  többnyire 
leszûkíti  a  tudatot.  (csepegõ víz,  metronóm...)  

11. Kézlebegtetés
Ülõ helyzetben tegyük kezeinket a térdekre és koncentráljunk arra, hogy kezeink könnyûvé 
válnak, mintha héliummal töltött léggömbök lennének rájuk kötözve. Ezáltal annyira könnyûvé 
válik a kéz, hogy lassan felemelkedik.

12. Izomgyengeség
Kezünket kulcsoljuk össze az ölünkben. Gondoljunk arra, hogy összeragadtak, és próbáljuk meg 
õket szétválasztani. Koncentráljunk erõsen arra, hogy kezeink szétválaszthatatlanok. Csukjuk be 
a szemeinket, lazuljunk el, és szabadítsuk ki az ujjainkat.

13. Fejforgatás
Körözzünk a fejünkkel csukott szemmel, és képzeljük el hogy fejünk egyre súlyosabb lesz. A 
nyakizmok egyre lazábbak, erõtlenebbek lesznek. Néhány percig végezzük a gyakorlatot. Végül 
fejünket  állítsuk  abba  a  helyzetbe,  ami  nekünk  a  legkellemesebb,  és  készüljünk  fel  az 
elmélyedési szakaszra.

14. A légzési módszer
Számoljunk 10-tõl 1-ig visszafelé, közben lélegezzünk mélyeket. Ez fogja kiváltani a könnyûség 
érzését.  

15. Lépcsõ módszer
Képzeljünk  el  egy  lefelé  tartó  lépcsõsort.  Gondolatban  számoljunk  10-tõl  1-ig  visszafelé, 
miközben lépkedünk fokonként lefelé. Mire elérünk a lépcsõ aljáig, teljesen ellazult állapotba 
kerülünk.  

16. Lift és mozgólépcsõ módszer
Az elõzõhöz hasonló gyakorlat csak liftet vagy mozgólépcsõt képzelünk el. Ebbe beszállva, vagy 
rálépve haladunk egyre mélyebbre.

17. Autóút
Üljünk be egy autóba és indítsuk el. Hajtsunk ki gondolatban a városból egy vágyott természeti 
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környezetbe. Amint a cél felé haladunk, egyre nagyobb békesség és nyugalom száll ránk. A cél 
elõtt  néhány méterrel  szálljunk ki  a  kocsiból  és  a  még hátralévõ  távot  tegyük meg gyalog. 
Érezzük át a természet nyugalmát.

18. Távozás és visszatérés
Az elõzõ módszerekkel kombinálva alkalmazzuk. Miután megérkeztünk a célhoz, nyissuk ki a 
fizikai  szemünket.  Nézzük meg a  helyet  ahol  éppen tartózkodunk,  majd  hunyjuk  be  újra  a 
szemünket, és élvezzük a visszatérést és az ellazult állapotot. 

19. Magnókazetta
Vegyünk fel egy számunkra kellemes ellazító szöveget -természetesen a szabályok figyelembe 
vételével- vagy egy -vásárolt- relaxációs kazettát játsszunk le.

19. Személy megjelenítése
Képzeljük  magunk  elé  minél  élethûbben  egy  ismerõsünket.  Üljünk  le  vele  szemben  és 
beszéljünk hozzá. Figyeljünk a válaszaira.

20. Csakra koncentráció
Koncentráljunk  a  csakráinkra  egyesével,  tetszés  szerinti  sorrendben.  Figyeljünk  az 
energiatölcsér formájára és forgási irányára. 

- Arsolloss -

A pog ny kultuszok stjeá ü

Az  üst  vasból  vagy  rézbõl  készült,  domború  fenekû,  füllel  ellátott 
fõzõedény.  Mágikus  értelemben azonban az  õsi  pogány vallások  és 
kultuszok  egyik  fontos  tartozéka.  Az  üst  az  átalakítás  különleges 
edénye,  melyben  a  bizonyos  formában  belekerülõ  tárgyak  valami 
mássá alakulnak át. Általában ez a folyamat az alkotórészek hevítése, 
érlelése vagy fõzése által megy végbe.

Ebben  az  értelmében  az  üst  az  Istennõ  méhének  jelképe.  Az 
újjászületés, a megtisztulás, a mágikus mesterség jelképe.

Különbözõ  fõzetek,  gyógy-elixírek,  bájitalok  elkészítésénél  használják.  Anyaga  vörösréz, 
sárgaréz vagy leginkább vas. Három lába van.

Ezen kívül  használatos  termékenység rítusokhoz vagy tisztánlátáshoz,  ezen esetekben vízzel 
töltik tele, termékenységi rítusnál virágokat, növényeket is tesznek bele. Az õsi népek áldozati 
üstjei és a keresztény keresztelõmedence a megtisztulást és a beavatást egyaránt jelképezték.
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Az üstben gyakran tüzet is gyújtanak. Pogány népszokás szerint akik átugorják a tüzet (melyet 
üstben  gyújtottak  vagy  szabadon)  -  azoknak  teljesül  a  kívánságuk,  és  boldogok  lesznek.  A 
Wiccák Yule-kor a megtisztuás szimbólumaként gyújtanak tüzet az üstben. Az üstbe éghetõ 
anyagot, pl. alkoholt öntenek, vagy vörös gyertyát állítanak, és az lobog a szertartás végéig:

"Fogyó Hold bölcse, csillagos éjjel Istennõje,
a Te üstödben gyújtom ezt a tüzet,
hogy átformáljam mindazt, ami megfertõz minket.
Forduljanak meg az energiák
Sötétségbõl fénybe!
Gonoszból jóba!
Halálból életbe! "

Lithakor  pedig  vízzel  töltik  fel  és  teleszórják  friss  virágokkal.
Belsõ-Ázsiában õsidõk óta öt alapelemet különböztették meg: a tüzet, a vizet, a földet, a fát és a 
fémet, szemben a nyugati négy alapelemmel: a tûzzel, a vízzel, a földdel és a levegõvel. Már a 
hunok is õsi ételeik elkészítésében az öt alapelem elvét követték: 1. az áldozati étel bronzból 
vagy  vasból  készített  üstben  fõtt  (fém);  2.  az  üst  alatt  a  tüzet  a  táltos  által  kiválasztott  fa 
biztosította;  3.  az  üst  a  földön állt;  4.  az  áldozati  ételek elkészítéséhez vizet  használtak.  Az 
áldozati étel alapanyagait a táltos úgy válogatta össze, hogy azok kifejezzék a világfa hármas 
szintû jelképrendszerét: 1. az égivilágot a fán termett gyümölcsökkel, levelekkel, virágokkal és a 
fán  összeszedett  mézzel;  2.  a  földi  világot  a  föláldozott  állattal  és  a  földön  összegyûjtött 
növényekkel  és  fûszerfüvekkel;  3.  a  föld  alatti  világot  a  földben  megtermett  gyökerekkel, 
gumókkal és hagymákkal.
 
A görög és a kelta mitológia üstjei a harcosok, istenek újjászületését segítették elõ. A papok vagy 
papnõk beletették, és megfõzték a halottak testét, hogy azok új életre kelve szálljanak elõ belõle. 
A híres Gundestrup üst, vagyis egy Dániában talált kelta kori lelet egyik dombormûve is ezt a 
folyamatot ábrázolja.

 
A  legendás  üstök  között  találhatjuk  Kerridwen  üstjét.  A  walesi 
mitológiában ismeretes Taliesin kalandja, aki bárd volt, és a mítosz 
szerint  az  elsõ  ember,  aki  a  jövõbelátás  képességét  birtokolta. 
Taliesin Kerridwen szolgája volt, aki egy varázsfõzetet készített, és 
egy álló éven keresztül kavargatta, míg csak a tudás három cseppjévé 
nem sûrûsödött.  Amikor  azonban  Taliesin  a  tüzet  táplálta  az  üst 
alatt, egy kevés forró folyadék ráfröccsent, és megégette. Szopogatni 
kezdte sebes  ujját,  és  ezáltal  a múlt,  a  jelen és a jövendõ minden 
titkának tudójává vált.

A kelta mitológia másik híres üstje a Daghda isten által birtokolt csodás edény, melybõl soha 
nem fogy ki az étel. A határtalan fantázia, a bõség, a kimeríthetelen gazdagság és az anyaméh 
szimbóluma.
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A  germán  mondákban  szintén  szerepel  üst:  a  Hymir-ének  kerettörténete  szerint  Égir 
tengeristen ivászatra hívja az isteneket. A mézsör fõzéséhez egyedül az óriásüst, Hymir óriás 
féltve õrzött kincse hiányzik. A mesebeli fordulatokban gazdag ének arról szól, hogyan kerül a 
híres üst az óriásoktól az istenekhez. Az üstszerzõ kaland fõhõsei Tór és Tyr.

Üst, üst, gyûlj tele! 
Férget, mérget üss bele! 
Kõ alatt kit harminchárom 
éjjel izzaszt hideg álom, 
legelõször buta béka, 
te kerülsz be a fazékba! 

Szikra pattan, olthatatlan, 
ég a munka, forr a katlan. 

Nádi kígyó az övem: 
sülj meg, fõjj meg odabenn; 
gõte szeme, egy marok 
denevérszõr, gyíkfarok, 
siklófulánk, eb foga, 
villanyelvû vipera: 
bûvös erõd bonthatatlan 
bugyorogjon a pokolban. 

Szikra pattan, olthatatlan, 
ég a munka, forr a katlan. 

Lócsont, sárkány pikkelye, 
éji konkoly gyökere, 
múmialé iszonya, 
cápa sózott uszonya, 
vaksötétben letépett 
holdfényittas beléndek. 

Szikra pattan, olthatatlan, 
ég a munka forr a katlan. 

(Shakespeare: Boszorkánydal - Szabó Lõrinc fordítása) 
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Angyalok a kereszt ny misztik bané á

Az angyal  az  isten követe.  Latinul  angelus  a  görög angelosz  szóból,  ami 
követet,  hírnököt  jelent.  (Héber  melekh  =  uralkodó)  Mind  a 
kereszténységben,  mind  a  júdaizmusban,  vagy  az  iszlámban  az  angyalok 
halhatatlan lények, akik közvetítõ szerepet játszanak Isten és az emberek 
között.  A Koránt  pl.  az  iszlám hit  szerint  Gábriel  arkangyal  diktálta.  Az 
Ótestamentumban  az  angyalok  "sohasem  alvók,  elevenek,  tüzes  kövek, 
hajnalcsillagok,  Isten szemei,  tûzfáklyák,  nagy erejû hõsök",  és  hasonlók. 
Ámbár  mindig  úgy  fogták  fel  õket,  mint  az  istenséghez  közelálló 
természetfeletti  lényeket,  mégis  csak  a  kései  ókorban,  az  újplatonizmus 
korszaka óta alakult  ki az a törekvés,  hogy "fehér mágia" által  befolyásolják,  és a hozzáértõ 
"ördögûzõ" szolgálatába állítsák õket.
 
Az angyal azonban nem más, mint az az ember, aki már nem inkarnálódik többé, magasabb 
fejlettségi szintre lépett. Amikor egy emberi lélek eléri a fizikai testben lévõ lét legmagasabb 
fejlõdési fokozatát, és már nem tud tovább tanulni a fizikai testbe inkarnálódás folyamatából, 
akkor választás elé kerül.
 
1. Választ magának egy testet, és visszaszületik a földre, hogy tanítson, és segítse a fejletlenebb 
embereket. Ilyen volt pl. Jézus, Krisna vagy Buddha.

2.  Tovább  halad  a  fejlõdésben,  és  angyalként  folytatja  a  tanulást.
Az angyalok mibenlétérõl,  hierarchiájáról  leginkább Pszeudodionüsziosz  Areiopagitész,  az 5. 
századi  szír  szerzõ  munkáiból  tudhatunk  meg  többet.  Könyvét  többek  között  feldolgozta 
Albertus Magnus, Eckhard mester és Aquinói Tamás is. Dionüsziosz a rendszer leírásával - végsõ 
soron megteremtésével - nemcsak az angyalok közötti tájékozódás klasszikusa lett, de az V-VI. 
századtól  kialakuló  "angyal-kultusz"  nagyrészt  az  õ  mennyei  topográfiájából  táplálkozott,  és 
terjedt el többfelé a korai kereszténységben.

Az V. század elejére ennek eredményeképp Kis-Ázsia-szerte az 
angyalok különféle kultuszhelyei alakultak ki,  és  átterjedtek a 
Földközi-tenger más tájaira:  Frígiára, az Appennini-félszigetre, 
és tovább. Itália a mai napig õrzi ennek a tradíciónak megannyi 
nyomát:  Spoleto  mellett  például  az  Angyal-domb  egyik 
templomában  felirat  dicsõíti  az  "Angyalok  Szentséges  Istenét" 
(Clitumne), s egyben közbenjárását kéri a halál utáni utazásban. 
Gargano  hegyén  annak  emlékhelye  látható,  ahol  az  V. 

században megjelent az angyal, míg a közelben számos templom neve tanúsítja, hogy az egyik 
legnépszerûbb égi hírnök: Szent Mihály imádata elterjedt, és egyre erõteljesebbé vált.

A  325.  évi  niceai  zsinat  az  angyalhitet  dogmává  teszi.  Ekkor  kezdõdik  képzõmûvészeti 
ábrázolásuk hosszú sora. Dante - amint Gustave Doré metszetei gyönyörûen mutatják - az egész 
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mennyországot, a Mennyei Rózsát hófehér angyalok csoportosulásaként látta meg.

Különlegesen szép angyalábrázolások maradtak ránk a pre-rafaelita festõk ecsetjei nyomán is.

A másik jelentõs forrás az angyalok kapcsán 
bingeni  Hildegard  látomásai.  Hidegard  von 
Bigen  (1098  -  1179)  az  1147-ben  Bingen 
mellett  alapított  rupertsbergi  kolostor  szent 
apátnõje,  a  "rajnai  szibilla".  Sokoldalúan 
mûvelt  és  misztikus  látomásokra  képes  nõ 
volt, aki fõként titokzatos jelképekkel teleírt 
mûvével,  a  "Sci  vias  seu  visionum  et 
revelationum libri tres"szel lett híres, késõbb 
a "Physica" és a "Causae et curae" c. orvosi és 
néprajzi  írásaival.  Mindkét  munka  igen 
értékes  keresztmetszetét  adja  a  középkor 
gyógyító  mûvészetének.  A  "Scivias..."  a 
végítélet  látomásával  foglalkozik,  amely  az 
egyházi  és  világi  hatalmasságokat  fenyegeti. 
Látomásait  maga III.  Jenõ pápa hitelesítette. 
"Révületei  közben  gyakran  teljesen 
mozdulatlanul  feküdött  az  ágyon  és  azt 
mondta,  hogy  az  az  érzése  támadt,  mintha 
fent, a felhõk fölött lebegett volna a lelke, és 

mintha a legtávolabbi népek tselekedeteit és szenvedését is látta volna... Végül az Isten felfedte 
elõtte a vég óráját, és amikor meghalt, egy kereszt tûnt fel az égen..." 

A  keresztény  szentek  látomásai  közül  kimagaslik  még  Assisi  Ferenc  keresztet  hozó  szeráf 
élménye,  Avilai  Teréz  szívét  lándzsával  átdöfõ  és  Keresztes  Szent  Jánost  börtönébõl 
megszabadító angyalélménye.
 
Dionüsziosz Areiopagitész könyve 9 angyali kart különböztet meg:
9. szeráfok 
8. kerubok 
7. trónusok
6. uraságok 
5. erosségek
4. hatalmasságok 
3. princípiumhordozók 
2. arkangyalok
1. angyalok 

- Owl -
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Versek 

A Fagy kora 

Betegek vagyunk és beteg a világunk
Süketek között némán állunk
Szeretetünk szeretni rég nem szeret
Fáj a Fény. Eltakarjuk az eget
Árnyék után kutatunk a Sötétben
S szürkület után az éjben
Gondolataink nincsenek
Már rég nem éljük az életet
Szíveink rettegve hordjuk
Bánatunkat mérgekbe fojtjuk
Tompa aggyal, a Semmit kutatva
Vágtatunk egyedül: semerre, a Fagyba. 

- Elassar - 

Szobrok az Élet Templomában 

Arcunkra dermedt mosollyal állunk
Szemünkre fagytak a könnyek
Szánk gúnyosan remeg néha
Némák lettünk: lelkünkben-öltek 

Ordító pantomim az álmunk
Simításunk görcsbe görbed
Aki mozdul, az is léha
Sok kihalt fa: gerincbe törtek 

Homlokainkon ég sorszámunk
Ráncaink mély gleccser-völgyek
Így állunk szoborként sírva:
Az Élet Templomába küldtek. 

- Elassar - 
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... 

Gyenge porszárnyú pille 
Szögekkel keresztre ütve 
Fájdalomból szülve 

Halkan, csendben, egyetlen rezzenést sem 
Arcom rezzenéstelen 
Rettegek rettenetesen 

Érted nyúlok 
De karom tört s csak suttogok 
Te sem hallod 

Fortyogó zokogás 
Mintegy belsõ robbanás
Elfojtott hatás 
(Csupán fájdalmas vágyakozás) 

Újra kattog a lélekformáló, 
Érzéseket formál a vasgolyó 
Mi elpusztít ha neki így jó 

Üres test maradványait átrágták mind a bogarak 
Csak az üres vágy maradt 
(S a kötél mi fojtogat) 

- Blairwitch - 

skandin v m gia IV. r szÓ á á é

A kardt nc s a szarvt ncá é á

Folytatjuk sorozatunkat, melynek elõzõ cikke az õsi germán táncokról 
szólt (III. évfolyam, Samhain). Most ennek egy speciális formájára, a 
harci táncokra fordítjuk figyelmünket.

Tacitusnál nagyon érdekes harci táncleírások találhatóak, elsõsorban a 
kardtáncról. De más helyeken is fellelhetünk efféle harctáncokat, mint 
például Olaus Magnus írásában, amelyben a gótok egyik szokását írja 
le, a csata utáni rítust az istenek és a gyõzelem tiszteletére, mely során 
"nõies mozdulatokat tettek a testükkel, közben csörgõket és csengõket 
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szólaltattak meg". Magnus arról is szól, hogy a papok közt külön osztályok voltak, többek között 
a táncos papok. Davidson ellenben a berserkr harcosok által bemutatott rituális táncokat említi, 
miközben állati bõröket viseltek és állati mozgásokat utánoztak.
 
A kardtáncot így írja le Tacitus: meztelen, edzett fiatalok táncolnak rájuk szegezett kardok és 
dárdák  között  táncolnak.  Tacitus  úgy  vélte,  hogy  mindezzel  bátorságukat  bizonygatják,  és 
elismerést próbálnak szerezni. Rituáléra nem talált utalást, és ennek két oka lehet: vagy az õ 
korára a tánc már elvesztette eredeti  tartalmát,  és egyszerû bátorságfitogtatássá alakult, vagy 
amit Tacitus látott, az egy harci rituálé elõkészülete és gyakorlása volt, amelynek célja szerint a 
harcosok a gyõzelemre készültek fel. De a tánc akár beavatási szertartás is lehetett a nemzetség 
fiataljai számára.

 
Más források szerint ezek a táncosok fehér inget viseltek, élénk színû szalagokkal díszítve, és 
mindkét  lábukra  csengõ  volt  kötve.  Elõbb  egy  körben  táncoltak,  aztán  átugrották  a  földre 
fektetett  kardokat,  végül  megragadták  kardjaikat,  királyuk  elé  léptek,  és  felemelt  karddal 
mondtak köszönetet a nézõknek.

A kardtánc kapcsolatba hozható Odin áldozatával, amikor saját dárdájától átdöfve csüngött a 
világfán.  Nem kizárt,  hogy  az  õ  áldozatának  tiszteletére  mutatták  be  a  szimbolikus  táncot.
Feltehetõleg közös eredetet mutat ez a tánc a skót Gillie Callum tánccal is.
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A  szarvtánc tipikus angol szokás, azonban még a legvaskalaposabb történészek is hajlamosak 
elismerni, hogy õsi germán eredetû. Lótáncnak is nevezték, mivel az egyik férfi egy ló képmását 
hordozta a lábai között, melyet keskeny deszkákból készítettek, kezében íjat és nyilat tartott, a 
nyilat  feltette  az  íjra,  és 
megfeszítette  a  húrt,  majd  újra 
visszaengedte, mindezzel csattanó 
zajokat  okozva,  összhangban  a 
zene  ütemével.  Ez  a  férfi  hat 
másikkal  táncolt  együtt.  Vállukra 
rénszarvas  fejeket  erõsítettek, 
három  közülük  fehérrel,  három 
pedig  pirossal  volt  megfestve.  A 
festést  a  város  vagy  falu  vezetõ 
családjai festették fel.

A  tánc  fontos  eleme  volt  egy 
hatalmas  edény,  amit  a  város 
négy-öt  vezetõje  töltött  meg 
süteményekkel és sörrel, de minden ember, aki el akarta nyerni az istenek kegyét, tehetett bele 
valamilyen pénzdarabot, még a messzi földrõl érkezett idegenek is.  A táncot eredetileg Yule 
idején mutatták be, de a XVIII. század végén szeptemberre tevõdött át. A táncosok fehér és 
barna színekkel festették magukat és agancsokat erõsítettek a fejükre. Napjainkban a jakutok és 
néhány finnugor törzs esetében fordul még elõ ez a tánc.

Az õsi germánok a szarvtáncot Freyr istenhez kötötték, aki szarvasagancs fegyverrel harcol majd 
a Ragnarök eljövetelekor, és aki a tánc istene is egyúttal. A ló szintén Freyr szent állata.

A  táncokhoz  használatos  jelmezek  bõségesek  voltak: 
arcfestés, állati fejek, szarvak, bõrök, zöld ágak. A tánc 
gyakran kifejezte a fõ táncos rituális feláldozását vagy 
jelképes  halálát,  például  amikor a telet  vagy a  nyarat 
testesítette  meg  az  adott  napfordulókor,  az  évszak 
elmúltakor.  Ugyanilyen  gyakorisággal  tapasztalható 
volt a jelképes újjászületés is. Az álruhákat nem egyszer 
használták mitológiai események elmesélésére is, táncos 
formában:  ilyen  például  Thór  és  Thrym  története, 

amikor  Thór  Freyának  öltözik,  és  eljátssza  az  óriás  menyasszonyának  szerepét,  hogy 
visszaszerezhesse szeretett kalapácsát.

Amikor körtáncot jártak, a középpontban gyakran valamilyen fa állt, vagy máglyát raktak, vagy 
egy  pap/papnõ  volt  a  középpont.  A  spiráltánc  tulajdonképp  a  körtánc  leszármazottja.  A 
spirálalak egyúttal a kígyó mozgását is imitálja, és ezáltal a termékeny erõk vonzását, valamint a 
pusztító erõk távoltartását szolgálja. 

- Etrius -
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