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Tibold Szabina 
 

Amikor a Fény eljött hozzám 
 

Tavasz 
 

Mi történik? Álom késik! 
Takaróm is elenyészik! 
Csupasz hasam hogy takarjam? 
Fű selymével és pitypanggal! 
 

A házakban ajtók nyílnak, 
ablakaik kitárulnak, 
a macskák nagy ásítással 
elhagyják a kandallókat. 
 

Fiatal lányok copfjukat 
kibontják a napsugárnak, 
keblükben a csiklandozást 
Nótaszóval oltogatják. 

 
 

Nyár 
 

Teljességben pompázok, 
érzéki illatot árasztok, 
gyümölcsöktől roskadozok, 
Szántóföldem titkot suttog. 
 

A tisztaszobában 
frissen sült kenyér hűl, 
kút mélyén egy görögdinnye 
Kíváncsi a belsejére. 
 

Az asszonyok domborodnak, 
apró dolgokat horgolnak, 
számolgatják a napokat, 
rendezgetik a pólyákat. 
 

 

Õsz 
 

Vörös fürtjeim kibontom, 
arany fénnyel koronázom, 
rőt palástom mámora 
őzek, nyulak álcája. 
 

Kosarak roskadoznak, 
szekerek is nyikorognak. 
Piros alma, szőlő fürtje, 
vigyázzunk a főkötőre! 
 

Rohangál a bába, 
hívják minden házba, 
kisbabát mosogat, 
vén csontokat ropogtat. 

 

 
 

Minden elcsendesedik 
Az Év beteljesedik 

Fekete kendő, gyertyalángja 
Emlékszik az elmúlt nyárra… 

 

 
 
 
 

Kenyérsütés 
 
 Valami csodálatos varázsa van a kenyér-
sütésnek. Mintha az egész emberi sors miszté-
riuma tükröződne vissza a kenyérsütés áldásos 
folyamatában. 
’Agyagból formáltattunk’ ― mondja az ’Okos 
Könyv’… Vajon az alkotó úgy gyúrt és dolgozott 
minket, mint én a kenyeret? S amikor jól fel va-
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gyunk fuvalkodva akkor élvezettel kipuffantja be-
lőlünk a felesleges gázokat? És a „keletlen ke-
nyér” ― milyen allegóriát fűzhetünk szegényhez, 
ami kifejletlenségünket, tehetetlenségünket eset-
leg besavanyodottságunkat tükrözi? 
 Szeretek kenyeret sütni, bár nagy meló, meg-
éri a fáradságot. Imádom az illatokat, az élesztőtől 
a kisütött kenyérig. 
Különleges élvezet számomra a tészta tapintása 
minden dicső fázisban. A kenyérkészítés meg-
izzaszt és megkönnyeztet. Megizzaszt, mert ke-
mény munka a dagasztás, megkönnyeztet, mert 
előhozza a gyermekkoromat és megidézi a nagy-
mamámat. 
 Nagymamám sütött kenyeret, gömbölydedet, 
illatosat káposztaleveleken. Mennyei volt. Néha 
segítettem neki dagasztani, marha nehéznek és 
unalmasnak találtam akkor, de a friss kenyeret 
nagyon szerettem, a nagymamámat pedig még 
jobban. 
Bölcs nyugalommal csinálgatott mindent. Amit 
megérintett az életre kelt. És mesélt sokat ― régi 
szép időkről. A gyermekkoráról, udvarlókról, go-
nosz nővérekről, igazságról és igazságtalanságról, 
Papókájáról és asszonyságáról. Semmit nem tit-
kolt, mindenre legjobb hite és tudása szerint vála-
szolt kételyeket eloszlatva. Voltak rémtörténetei is 
― megesett lányokról, megégetett gyermekekről, 
baltás szülőgyilkosokról. A tanulságok nyilvánva-
lóak voltak, minden leckeség nélkül. Na de jópofa 
dolgokat is mesélt a gyermekkorából ― mind igazi 
történet ― a disznóról, aminek a disznótorhoz nem 
fűlött a foga. Mérges disznó volt és az életét nem 
adta gubáért, hanem megérdemelt történelmi je-
lentőségű finálét rögtönzött magának: kirohant a 
disznóólból, késsel a hátában, a késhez a hentes 
is hozzátartozott, lovagló ülésben a halhatatlan 
disznó hátán, végignyargaltak a falun nagy felhaj-
tás közepette. A sztori krémje az volt, hogy a 
hentes ráadásul a szakácsnő babos kendőjébe és 
többsoros szoknyájába volt bújtatva, mivel a híres 
disznó csak a szakácsnőt tűrte testközelben. 
Nem tudom hányszor meséltettük el vele ezt a 
történetet, de minden alkalommal a földön fet-
rengtünk a nevetéstől. Még ma is hálás vagyok a 
disznónak és a nagymamámnak, hogy bemutatták 
a halál humoros oldalát. 

Dagasztom a kenyeret, duzzogva és panasz-
kodva, s minden két percben megkérdem a Mami-

kám, hogy jó-e már? Rám néz ― nem a tésztára ― 
s azt mondja ’még nem jó, nem izzad a gerenda’. 
Fogalmam sem volt, hogy mit jelent e bölcsesség, 
csak azt tudtam, hogy a karom leszakad és nekem 
már elegem van a dagasztásból. 
Azért valahogy mégis ki lett dagasztva és meg-
sütve a kenyér, kendőbe takargatva, pokrócba bu-
gyolálva a felszentelés pillanatáig. Élete nem volt 
hosszú, de ízében benne volt az élet melege és az 
’izzadó gerenda’ titka. 
 Negyven éves vagyok és jó pár kenyeret meg-
sütöttem már ― egyedül. Nagymamám már nem 
ehetett belőlük. Állok a dagasztóteknő fölött ― 
csöpögő homlokom törülgetem és mintha egy jól 
ismert hangot hallanék valahol a hátam mögött. 
„Jó már a tészta Kiscicám, izzad a gerenda!” 
 

 
 

 Az a tisztaság, csillogás és feltétel nélküli 
szeretet amiben az életem első pár évében vidá-
man fickándoztam, meghatározták az életbe vetett 
hitemet. A tudatosulással járó nehézségek, az 
állandó kettősséggel folytatott küzdelem összezsu-
gorította a belsőmet és meghatározta az élethez 
való hozzáállásomat. Azonban aki valahol érezte a 
melegséget és látta a fényt ― ami mindannyiunkat 
magába ölel: az anyaméh meleg és a fény a szüle-
tés ajándéka éppen úgy, mint a halálé ― az nem 
felejti azt el, hanem egész életében kutatja, mint 
Lancelot az Élet és Boldogság Kelyhét. 
Én őszintén hiszem, hogy ha minden ember le-
küzdve beidegződéseinek félelmeit teljes énjével 
ragaszkodva az „Élet csodához”, ami kétségtele-
nül az alkotó Természet öröksége a számunkra, 
akkor utunk a nehézségeken keresztül egyre kö-
zelebb és közelebb hozna minket ahhoz a tiszta-
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sághoz és csillogáshoz, amivel átléptünk ebbe a 
világba 
Joseph Campbell azt mondja, hogy mind a szü-
letés és a szülés hősi aktus. Az első és a leg-
nagyobb erőkifejtés az életben, mellettük minden 
eltörpül a halál pillanatáig. (Vajon a szülés és a 
születés folyamata előre sugallja-e az újonnan ér-
kező karakterét? Morgána három napon és három 
éjszakán át vajúdott Gareth-el, aki nem segített 
neki és az istennek nem akart kijönni. Aztán 
mégis valahogy világra jött és élt, ― hogy elárul-
jon mindenkit, aki törődött vele, és aláássa Arthur 
királyságát.) 
Ha mindannyian hősnek születtünk, akkor mi vi-
szi rá az emberiséget arra, hogy ilyen kishitűen és 
gyáván éljék az életüket? 
Szerintem az egyik és leglényegesebb ok az, hogy 
a környezet a gyengeségével ― itt emberi gyenge-
ségre gondolok ― és nem az erejével ruházza fel 
az újonnan érkezőt. A szülők legtöbbször saját fé-
lelmeiket és kishitűségüket vetik el gyermekeik-
ben. 
Amikor figyelem a Vadon állatait, azok szépséget, 
bátorsággal párosult erőt és életimádatot tük-
röznek vissza rám. Azok az állatok viszont melye-
ket az emberi „civilizáció” kiszorított harmonikus 
otthonukból ― haldoklanak, sorvadoznak. A hő-
sök nem irtják ki a védtelent és nem rombolnak 
esztelenül. 
Azt hiszem itt az ideje, hogy az embereket em-
lékeztessük hősi mivoltukra. 
 

 
 
 Az Istennő megtalálása nagy felfedezés volt 
számomra, mert nem újdonságnak tűnt, hanem va-
lamilyen ősi rezonanciát váltott ki az addig érin-
tetlen mélységemben. Semmi újra nem világított 
rá, hanem emlékeztetett. Emlékeztetett arra: 

 Amikor a Föld méhében voltunk és Földanya 
remegett a boldogságtól, mert az Elemek tombo-
lása meghatározhatatlan izgalommal töltötte el. 
„Valami hatalmas és csodálatos történik velem, 
azt hiszem Életnek fogom hívni!” 
Meg aztán:  
 Rég eltűnt világokról, amikor a Föld szépsége 
és nagyvonalúsága énekre nyitotta az ajkait és 
misztikus varázsával álommá változtatta az Életet. 
 
 
 
 
 
 
Anya-Istennő Ur-ból 
C.E. 4000 
 
(Jó öreg Madonna ugye?) 
 
 
 
 

 A nemiség szépsége és életgyönyörrel járó 
egyenlősége soha nem volt titok előttem. Ami 
megfoghatatlan volt, az az emberek elképesztő éh-
sége és ugyanakkor gúnyoló obszcenitása, ennek 
az élet-adó hasadásnak. Különösen a nők, nők fe-
lé irányított gonoszsága. Azt, aki kicsattan az élet-
től és magában hordozza annak minden szépségét 
és fortélyát, aki megnyitja termékenységét, mint a 
virág, azt irigyen becsmérlik. Fiatal serdülő lány, 
aki bontogatja szirmait, mint egy bimbó és szüzes-
sége érzéki palást, már lekurvázzák. 
Őszintén remélem, hogy mire én befejezem az éle-
tem, az emberi, különösen a női szexualitásról be-
rögzött álláspont megváltozik. 
Nagyon kevés jelét látom e hipokrácia élet értékű 
megváltozásának, bár hiszem és remélem, hogy 
minden Nő egyéni ébredése saját nemiségének 
szentsége felé, automatikus ajándékká válik lá-
nyai számára. 
Megemlíteném kedvenc szólásomat a felelősség 
vállalásról, mivel ez a felismerés fordulópontot 
jelentett az életemben: 
Minden az életünkben a miénk. Ha megtanulunk 
felelősséget vállalni mindazért, ami vagyunk és 
mindazért, amit bevonzunk a valóságunkba, akkor 
fejünkre tehetjük a ’koronát’, mert mesterei let-
tünk az életünknek. 
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 „Nehéz tömören beszélni az Istennő szexu-
alitásáról. A mi kultúránkban az Istenségnek van 
neme, de nincsen szexualitása; ami szexuális, az 
ellenkezik a spirituálissal. Az Ó-vallásban ez a 
különválás, amit belénk gyermekkorunktól begyö-
kereztettek, nem létezett. Merlin Stone írja ’When 
God was a Woman’ (amikor Isten Nő volt) c. 
könyvében: „A női istenség tiszteletében a szexu-
alitás is teljes értékben beletartozott, az az Istennő 
ajándékának számított az emberiség számára. 
Szent volt… a szexuális aktust magát olyan tisz-
teletben tartották, olyan felemelkedőnek és drágá-
nak, hogy az ég, a föld és minden élet alkotó-
nőjének házában gyakorolták…” 
Nem csak maga a szexuális aktus volt szent. Az 
Istennő nemi szervei is szentnek számítottak és 
összeköttetésben voltak a felszabadult, boldog Ön-
ünnepléssel. 
Így a vers a sumér istennőről Inannáról kb. C.E. 
2000-ből: 
 

Inanna fejére helyezte a Shugurrát, 
A sztyeppe koronáját. 
Bement a juhkarámba a juhászhoz. 
Ott leült az almafa alá 
És hátát az almafának támasztotta. 
Amint a fához dűlt, a vulvája 
Csodálatosan kitárult. 
Örvendezvén vulvája gyönyörűségén, 
A fiatal nő Inanna 
Ünnepelte magát: 
 

Amit mondok neked, 
Szője azt dalba az énekes 
Amit mondok neked 
Follyon fültől szájig! 
Adja át vén az ifjoncnak: 
A Vulvám a Szarvacska 
Az egek hajója, 
Csordultig van vággyal, 
Mint a fiatal holdacska. 
Műveletlen földem meddőn fekszik. 
 

Szántsd a Vulvámat 
Szívem Férfija! 
Magoddal vesd be Földemet! 

 
 Az előzőeket Katline Carlson könyvéből idéz-
tem (In Her Image), mert nagyon meghatott 
Inanna éneke. 

 A patriarchális törzsek mindent, ami az 
Istennő-kultúrához tartozott, kegyetlenül elpusztí-
tottak, vagy ha nem sikerült kiirtani, akkor a ka-
raktereket vagy lekicsinyítették, vagy férfiruhába 
bújtatták. Pl. Demeter és a Perszephoné történe-
tében Hádész elrabolja Perszephonét és leviszi az 
alvilágba (Erőszak). 
Egy sokkal régebbi történetben, Perszephoné el-
vándorol, hogy megtalálja Hekátét, a bölcsesség 
forrását és hazahozza Demeternek a tapasztalatát. 
Inanna énekében az Almafa szimbóluma elgon-
dolkodtatott. Vajon az Ó-testamentumban Éva, a 
régi Istennő degradált formája? 
 

 
 
Aztán ott volt Ádám első felesége Lilith, aki állí-
totta, hogy ő volt először. Pokolra küldték… 
 Az Istennővel kapcsolatos gondolatokat sze-
retném befejezni Ágnes Whistling Elk szavaival: 
 „Mivel mi nők rokonságban vagyunk a Víz-
zel, így jó dolog folyóvíz mellett tartózkodni a 
holdad alatt. 
Mi az első Anya első szavaiból születtünk. Mi a 
semmiségből vagyunk és a semmiséget magunkba 
hordozzuk. A mi vérünk az Ő teste. Szent az. Úgy 
regélik, hogy Ő vízből és földből született, ezért 
fog a véred visszatérni a földbe, a szellemed pedig 
az Álom vizeibe. Az Ő hatalmát újra tisztelni fog-
ják az egész földön és minden ember tudni fogja, 
hogy Ő volt a kezdet.” 
 


