
tömege a nap erejét szimbolizálja: a hazát 
vesztett hérosz a sugártalan téli nap 
bágyadtságát jelképezi (I. Sámson). A 
napistenek hagyományosan hét ágba 
fonva viselik hajzatukat (I. uráli Arany Úr, 
Sámson). A magyar szólás szerint is, ha 
derült az égbolt, „hét ágra süt a nap", 
azaz bevilágítja a világ hét sarkát, mert a 
naiv világkép a teret a négy égtájjal és a 
„felül—középen—alul" tagolás hármas
ságával fejezi ki.

(Jankovics Marcell — részlet 
a Jelképtár c. kötetből)

Korona

Kifejezetten az Istentől származó ha
talmat jelképezi. Kovácsoltvas koronája 
volt a burját sámánoknak. A római csá
szárok Nagy Sándor példája nyomán 
eredetileg szalagot viseltek homlokuk 
körül, majd később abroncskoronát, dia- 
démot. A korona legegyszerűbb formá
jának tekinthető az olyan diadém, me
lyen sokszor mágikus erejű drágaköve
ket helyeztek el, s amelyről néha külön
féle szalagok, csüngök lógtak le, akár a 
sámánok fejdiszeirőf. liyen a magyar 
korona aisó — bizánci — része is. Az 
asszír és a babiloni korona Felsö-Egyip- 
tom koronájához hasonlóan egy magas, 
zári süveg. A bizánci császárok — miu
tán a legfőbb papi méltóságot és az állam 
fejét egy személyben képviselték— a két 
koronaformát is egy esítették; az abroncs
szerű díadémhoz zárt felső részt toldot
ták. A napisten sugaras fejdíszét idéző 
korona keletről került Európába, s szoros 
összefüggésben van a különböző patás 
állatok szarvával és agancsával, hiszen 
a korona ágai—éppúgy, mint pl. a Mózes 
homlokán (tévedésből) ábrázolt szarvak
— egyúttal fénysugarak is. Mind a koro
na, mind a szarv, mind a glóriaszerű 
fénysugarak égi eredetű hatalmat fejez
nek ki. A zsidó felfogás szerint — amely 
az Atyák mondásában gyökerezik — 
„Három korona van: a Tóra koronája, a 
papság koronája, és az uralom koronája. 
A jó hír koronája azonban felülmúlja 
mindeniket." A kabalisztikus szimboliká
ban a szefirotok fájának csúcsán az 
Abszolútum, az Én-szof jelképe a koro
na. A Bibliában a korona a tisztesség, az 
öröm, a nagyság, a dicsőség és az es- 
chatologikus győzelem jutalma, illetve 
megjelenítője. Koronát viselnek János 
Jelenéseiben a megdicsőült vének (Jel 
4,4), és maga az Emberfia is (Jal 14,14). 
Mióta a pápa Nagy Károlyt császárrá 
koronázta, azóta a koronák csúcsán he-

Aranykor

A titánok zabolátlan, erőszakos lények voltak, de egyenességüket 
nem lehet kétségbe vonni. Ezért is buktak el közülük oly sokan 
cselvetés és árulás miatt.

Fékezhetetlen erejük lehetővé tette, hogy uralmuk alatt a Föld 
virágkorát —  ma úgy mondjuk, aranykorát —  élje.

A feltörekvő új istenek megelégelték a hatalmas bálványok sugárzó 
életét. Sugdolóztak, összefogtak, de a korszakot formáló varázslathoz 
bátorságuk mégsem volt elegendő.

A Tejóceán a világ szélén feküdt; a kábulatig hevített titánok ma ott 
élnek a  Boldogok szigetén. A Tejóceán ezerévek alatt merült mélyen a 
föld alá a tűzmanók birodalmáig, akik aztán eltéphetetlen izzó láncokba 
verték a Boldogok szigetén lépre csalt titánokat. A Tejóceán a mindenkit 
szívesen fogadó Gaia meleg, nedves és örökké éhes öle.

... négykor ott lesz a bolt előtt. Fáradtan ébredt, nehezen tért 
magához. Ahhoz a  munkához, melyet végzett, gyakran éjszaka is 
virrasztania kellett. Az állatokra nagy szarvakat, álarcokat erősített, úgy 
festett a baromfiudvar, mint egy farsangra készülő leánykollégium.

Módszerem régi. Már az ókori Indiában is így csinálták. Középre a 
teknősbéka, rá a világhegy, köréje Vasuki a kígyókirály, balról a 
démonok, jobbról az istenek. Köpülik a Tejtengert.

Eljött az éjfél, a templom előtt még mindig sokan járkáltak. Leg
többjüknél gépfegyver. Rongyoshad, csak felvágnak a pisztolyaikkal, 
töltve legfeljebb néhány lehet közöttük. így is veszélyesek. Talán 
holnap.

Vadromantika!
Királyi teknősbéka, körülötted forog menny, földpokol- Tatár arcok, 

amerre a szem, ellát porzik a föld. A kán sátra körül hófehér óriáskígyó, 
délről jött papok hódoló varázslatot végeznek. Rezzenéstelenül ül a 
hurok közepén a hatalmas úr, kőarca örök mosolyt sugároz. Lassan 
perdül, nehezen fordul. Hamarosan trónörökös születik.

Kék fénnyel ragyog, forog a Föld, öleli, csókolja a Nap, elhagyott, 
kiszáradt szeretőként, botladozik körülöttük a Hóid. Csandradéva, 
vigyázz magadra!!!

Summázat

A régi dél-ázsiai templomhegyek mintájára szerkesztett épület 
mozdulatlan pendütéssel őrzi és fenntartja mindannyiunk féltett kin
csét, a holnapi napot.

Sánta Gábor
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AZ ŐS KAJÁN

Bíbor-palástban IBM Keletről 
A rímek All hajnaLáa.
J 6 t t  boro« k e d T T e l ,  p t r l p ü i n ,  
Zenuszerszimm al, d a lo tan  
É t  mellém ü lt le 0* K iJ In

Dohai legény, fülembe nótáz. 
Iszunk, lazánk i  én hallgatom. 
Plrot hajnalok hosszá sorban 
Suhannak el éa részegen  
kopognak be a i ablakon.

Srent Kelet vesztett boldogsága, 
E l a gyalázatos jelea  
£a a klclfrált köd-jövendő 
Táncol er? boroa aazlaJon 
6 6* Kaján birkózik Telem.

í n  rossz uaketben bób lokálok, 
A« fia Kaján Tálián bíbor. 
Feszület, két gyertya, komortág. 
Nagy torna ez, bűn végtelen  
S az asztalon ömlik a bor.

6-Babylon ideje óta 
Az 6» Kaján harcol Telem.
Ott járhatott egy eéda ötöm 
8  nekem azóta cimborám.
Apáin, eaánárom. Istenem.

Korhely Apolló, lán yos arcú. 
Palástja ciussian, loTa Tár.
De áll a bál éa súg a torna. 
Bujdoalk, egyre bujdaalk 
Vére* aaztalon a pohár.

..Nagyságos úr, kegyea pajtásom. 
Bouiáiu> már, nehéz a tejem.
Sok volt, aok volt Immár a jóból. 
Sok T o l t  a bűn, az éj, a Tágy. 
Apám, aok Tolt a szerelem.”

Nyögve kínálom törölt Untom, 
Törött szivem, de fi kacag. 
Robogva Jár, kel, la t az Élet 
Énekes, véres éa boros 
Szcut korcsma-ablaknnk alatt-

„Uram, kelj mással vledalra. 
Nekem aa öröm nem öröm, 
Fejfájás a mámor a a hírnév. 
Cudar álmokban elkopott 
A büszke Oroszlán-köröm."

„Uram, az én rögöm magy ar rög. 
Meddő, k isajto lt Mit akar 
A te nagy mámor-biztatásod?
Mit ér bor- éa Téráldamást 
Mit ér a i ember, ha m agyar!"

AZ ELTÉVEDT LOVAS

Vak ügetését hallani 
Eltévedt, hajdani lova&iuJt,
Volt erdők és ó-nádasok 
Láncolt lelkei riadóinak.

Dúl foltokban lmltt-amott 
6s sűrűből bozót rekadt n eg , 
Most hirtelen téli mesék 
Bemei kielevenednek.

Itt van a síLrfl, a bozót.
Itt van a régi, tompa nóta,
Alely a süket ködben lapult 

.Vitéz, bús nagyapáink A is ,

Kúértetes nálnnk aa- Oh  
S fogyatkozott aiámQ aa ember: 
S •  domb-kcritéset alkon 
Köd-gubában jár a, November.

Erdővel, náddal pőre ifk  
Benöttetl hirtelen, újra 
Novemberei, ködös magát 
Mait századok ködébe bújva.

Ctupa Térzée, eanpA titok,
Csnpa nyomások, csupa ősök,
Canpa erdők és nádasok,
Csnpa hajdani eszelősök.

Hajdani, eltévedt utas 
Vág neki lij hlnárú atnak.
De nincsen fény, nlncí lámpa-láng 
Es hírük sincsen a faluknak.

Alusznak némán a falok.
H oltat álmodván dlderegvo,
S a köd-bozótból kirohan
Ordaa, bölény s nagymérgft tnedva.

Vak ügetését hallani 
H ajdani, eltévedt lovainak. 
Volt erdők és 6-nádaaok 
Láacolt lelkel riadóinak.

Ady Endre

lyet kapott a kereszt jele is. Ilyen a ma
gyar szent korona is, mely a többi hozzá 
hasonló koronával együtt igen sokban 
emlékeztet a szibériai sámánok koronái
ra, mindössze utóbbiakon kereszt helyett 
a már fentebb említett, égi eredetű hatal
mat és erőt szimbolizáló szarvakat-agan- 
csokat láthatjuk. Első szent királyunk 
görög eredetű neve. (Hagiosz-) Sztep- 
hanosz latinra fordítva (Sancta) Coronát, 
azaz (Szent) koronát jelent. A kúp formá
jú pápai tiarán 1300 óta három korona 
tornyosul egymás felett. A Van Eyck test
vérek genti oltárképén az atyaisten fején 
is ilyen tiara figyelhető meg, mely a szent- 
háromságot szimbolizálja. A koronaszim
bolikus funkciójának fontosságát a Szent 
István-korona igen szépen példázza, 
hiszen magát az államottestesitette meg, 
melynek a magyar közjog szerint egyen
lő tagja volt a király és a nemzet. Alatt
valói mindig egészen különleges tiszte
letben részesítették ezt a tárgyat, mely „a 
szentség dicsőségét és tiszteletét jelké
pezi..." — amint az a koronázási ordó 
szövegében hangzik. Keleti vallásokból 
ismert a házasságkötés szertartása al
kalmával történő megkoronázás is, a 
házasság Istentől eredő szentségének 
kifejezéséül.

(Szemadám György — részlet 
a Jelképtár c. kötetből)

Napkorona, 
aranyalma, 
pásztorbot, 

suba

„A társadalmi rend egy bizonyos sza
kaszában... a király személyét, ha sza
bad magunkat így kifejeznünk, a világ
mindenség dinamikus központjának te
kintik, amelyből minden égtáj felé erővo
nalak sugároznak, s bármely mozdulata
— fejének elfordítása, kezének feleme
lése — azonnal befolyásolja és súlyosan 
megzavarhatja a természet valamely 
részét."

(J. G. Frazer)

A koronázási jelvények és a koronázá
si szertartások rendje évszázadok óta 
foglalkoztatja a magyar történészeket, 
régészeket és a művészet történetének 
búvárlóit. Ipolyi Arnoldtól László Gyuláig, 
Deér Józseftől Kovács Éváig, Fügedi 
Erikig, Vajay Szabolcsig többen és több
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