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Avar várpalota. Magyar Adóiján rajza

Megjelent Magyar Adorján: A csodaszarvas című 342 oldalas 
könyve a Magyar Adorján Baráti Kör (Budapest XI. Kende 
utca 11. Tel.: 185-5998) kiadásában. A könyv 200 Forintért 
kapható a Bercsényi kollégiumban. Magyar Adorján a magyar 
óskultúrára vonatkozó Ismereteinek Jelentős részét foglalta 
össze ebben a könyvében tudományos elemzései mellett 
szépirodalmi Ihletésű műveit Is belefoglalva a kép teljességébe.

Stirling Mihály

A STIRLINGEK ÖVE
MITO-HERALDIKAI ESSZÉ

Meghajtjuk fejünket a régiek azon nemes igyekeze
te előtt, mellyel nemzetségi címereiket a földet és 
eget összefogó szimbólumokkal ékítették, hogy az 
életben és a halálban, az utódok számára és az 
ütközetekben a pajzs képének élő értelme, ereje is 
óvjon és hasson lélektól-lélekig. Hányán tekintet
tek a fiák közül ugyanarra a címerpajzsra, és 
hányuk számára maradt rejtély, pusztán kép, az 
Ós generációkat egybekapcsolni akaró misztikus 
üzenete!
Bár a heraldikusok között is többen kételkednek 
abban - ma már -, hogy a nemesi címereket tekint
ve helye volna bármiféle mélyebbjelentés keresésé
nek. mégis azt kell mondanunk - s a fennmaradt 
régiségek és mai érzékenységünk a létünkben rej
tetten áramló valóságra ezt igazolják -, hogy a ti
zenkettedik, tizedik vagy még régebbi századok em
bere ezt a kérdést másképp látta. Mert. noha a 
más családoktól való megkülönböztetés szándéka 
sem lehetett mellékes a címeralakok megválasztá
sában. a lélek mélységeiből a mainál képletesebb, 
elevenebb nyelven beszélő formák fakadtak s kínál- 
koztakjelül. E korai Idők embere élményeiben még 
közvetlenebb módon találkozott a szellemi világgal, 
a fizikai és nem-fizikai világ lelki képeivel, melyek 
a kerszténység, vagy a keresztséget fel még nem 
vett világ szimbólumaiba kristályosodva virágzottak 
ki a lelkében. Ez a lélek át-meg-át volt szőve a 
magasabbnak, szelleminek, isteninek a keresésé
vel. ugyanakkor az Isteniből való részesedés tuda
tával - amelynek fokozatos elvesztését ekkor már 
egyre inkább átélte. Ez a lelki hangulat még tovább

"Övezzétek Jel elmétek 
derekait, mint józanok..." 
(1 Pét. 1:13.)
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élt egy Ideig a kereszténységben is, ez határozta 
meg a lovagi életet, hatotta át a társadalmi hier
archiát, ettől az eszménytől függött és erre muta
tott szinte minden a középkorban.
Az ősi címerekbe is hasonló okok miatt kerültek. - 
ma már gyakran megfejthetetlenül - a minél 
egyszerűbb, annál régibb színes elemek, az arany, 
ezüst, fekete, kék, vörös, zöld színű élőlények, 
növények, fák. emberalakok, geometrikus formák, 
használati tárgyak, valóságos és mitikus állatok 
rajzolatai, a fokozatosan kialakuló címertan, a 
heraldika (lat. herald=hirvivő. eimerhordozó) tudo
mányának osztályai és szabályai szerint, melyek 
egy kezdetben reális szellemi tapasztaláson alapuló 
világkép nyomait őrzik, abból az Időből, amikor a 
tapasztalás folyamán még észlelték, "látták" a vi
lágon érzékfeletti módon dolgozó lényeket, az ala- 
kítóeróket is. Ilyen lények voltak egy-egy ösnemzet- 
ség, királyi törzs totemállatal, akik mikor már ki
hunyt az érzékfeletti ösztönös "látása", még fenn
tartották egy ideig a rá való emlékezést, 
így azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem volt eset
leges. vagy pusztán profán célzatú, hogy egy-egy 
ősi címer mit ábrázolt, sőt, mint minden szimbó
lum megértéséhez, ezekhez is megfelelő kulcsok 
álltak rendelkezésre a tradicionális világban. Ma 
már a kulcsokhoz is kulcsra van szükségünk: a 
mitikus-természeti folyamatok, az érzékfelettlség- 
és minden más - igazi megértése fantáziaerőink 
tudatos megelevenítését Igényli.

I.

Skóciában, az Űr 1292. esztendejében Sir Alexan
der de Strívelyn a Glasgowhoz közeli Cadder 
nagybirtok ura, címerének arany pajzsmezejében, 
fekete harántővön három arany csatot viselt. Utóda 
volt annak a Thor Longus-nak. ciki a l l .  században 
telepedett le Skóciában, Dániából vagy Norvégiából 
jövet, vagy azoknak a viking főnököknek a leszár
mazott aként. akik már a 10.-11. századi pusztító 
betöréseik után Írország partvidékein, vagy az 
észak-angliai Northumbrlában telepedtek le. A Stri- 
velyn. másképp Stirling családok számos ága ebből 
az ősi cadder-l bárói házból származott, melynek 
első képviselői Strívelyn skót királyi város és 
vármegye ispánjai voltak: innen ered családnevük.1 
Mr. Nisbet, nagy heraldikai művében azt mondja, 
hogy “a Csatok erőt halaimat és lojalitást, az 
Uralkodónak tett katonai szolgálatokat szimbolizál
nak'. a harántőv vagy -pólya pedig egy katonai 
ővet.2 Azonban a Stlrlingek esetében, tudván, hogy 
őseik Thor Longus, a Hosszú Thőr, és ennek 
unokája Thoraldus, Stirling ispánja voltak, az. 
hogy a címerpajzsra egy övét szimbolizáló haránt- 
pólyán három csat került, egy mélyebb tudatossá
got is sejtet a cimeralak megválasztásában.
Mert e pajzs titka, bár egyetemes érvényű, itt 
abban a skandináv tradícióban gyökerezik, amely 
kétségtelenül szellemi környezete lehetett az anglo- 
dán vagy norvég ősöknek. Hosszú Thómak és úgy 
tűnik még unokáj ának Thoraldusnak Is, Cadder és 
az lspánl cím első birtokosának, aki még "pogány" 
nevet viselt az ezeregyszázas években. Nevezetesen, 
a három csatos öv a Stlrling-cimerben nem más.

mint az óészaki szellemi hagyomány nagy gyűjte
ményéből. az Eddá-ból3 Ismert Thor isten mágikus 
öve. a Megingiörd, melyet így már Thor Longus is 
viselhetett címerében, s mint az ö neve mutatja. 
Thór isten pogány papjainak leszármazottja, Thór- 
beavatott volt.

n.

Thórr. Odin és Frigg fla. az Eddákban mint az égi 
tűz őre. Acsgard, az istenek hónának védője, az 
emberek örök őre. a Kígyóölő, a Villámló, a Tette- 
rós mellékneveken jelenik meg. Thórr lénye a föld 
és a tűz keveréke, száraz, meleg. erős. szilárd. 
Borzas, rőt szakállú és hajú, nem magas, inkább 
alacsony termet, de hatalmas étvágyú és nagylvó. 
Robbanékony természet, szemei haragosan szik
ráznak, amikor lesújt ellenfeleire, óriásokra, 
káoszdénomokra. vagy legfőbb ellenségére a Mlt- 
gard-kigyóra. a Jörmungard-ra. Küzd, mérkőzik 
fáradhatatlanul. Gyakran ábrázolták feje körül 
tüzes glóriával.
A gódik, tulrok. völvák. szkáldok. vagyis papok, 
bölcsek, Jósnók és dalnokok szellemi látásában 
Thórr egy volt a tüzekkel, a mennydörgéssel, a 
villámlással, a viharral, a meleggel. Neve kb. azt 
jelenti: "ordítani, bőgni, dőrögni' Nem kovácsisten 
ő, mint Hephaistos , akire sokban hasonlít, mégis 
van egy romboló, feloldó erőt és hatalmat jelkép
zelő kalapácsa, a Miölnir, a "Morzsoló", amivel 
harcol és a tavasz első napjain, hatalmas roppaná
sok kíséretében feltöri a jeget a tavakon, folyókon, 
s a tavaszi viharokban mennydörgésekkel, villám
lásokkal ad hírt magáról. A természetben ő a látha
tatlan, csak hatásaiban ismert tüzes alakítóerő, 
annak a határnak az ura. amelyen át - az ember
ben és a világban egyaránt - a testetlen ősfényből 
"fizikai" 111. fizikailag érzékelhető hő lesz. ő maga ez 
a testi, vagy légköri-, meleggé vált erő. amely az 
emberben egy intuícióból, felismerésből fakadó tett
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végrehajtásához szükséges erőt adja. 6 a tetteket 
tápláló tűz. Odin egy ízben Thórr lakhelyét 'Tett- 
hon"-nak Is nevezi (Edda. Grimnismál.4.). Ez az 
átmenet tehát, mint energia-felszabadulás, minden 
halmazállapotváltozásnál jelen van. így a külső 
természetben az évszakok, az időjárás változásai
nál. amikor pl. a hideget felváltja a meleg, a telet a 
tavasz. Ezt a folyamatot mutatja be a Trymsqvda 
is, amikor megénekli, hogyan szerzi vissza híres 
kalapácsát Thórr isten Trymtől. a Jégóriástól: a 
leírásnak tavaszi tcrmékenység-ritusokra utaló 
tartalma is van.
Thórr mintha magának a Napnak lenne "helyette
se", 6 a Nap földi alakja, de főldmélyi tűz is: ezt 
példázzák alászállásal Utgard-ra. az alsó világba, 
törpék, óriások hónába. Szoláris karakterén kívül 
határozottan van benne valami szatumuszi és 
v a l a m i  Marsból. Annál is inkább, mivel kecskeba
kok vontatta tüzes hintáján utazva nagyon emlé
keztet a téli napforduló eseményére, mikor a Nap 
a Bakjegyében mozog tova. E jegynek, időszaknak 
domináns bolygója is a Satumus, a Mars itt van 
ún. exsaltációban (erőben), a Hold pedig exilium- 
ban, száműzetésben (erővesztésben) az asztrológiai 
hagyomány megfigyelései szerint. És valóban: 
Thórr egyik kecskéje, mely a kocsit húzza, le is 
sántul a Hymisqvdában, ami egyértelműen szatur- 
nuszi baleset, és a történetben egy lakomáról is szó 
van (v.ö. lat.saturo = jóllakat, megtölt). Az asztrálís 
mítoszok emlékét őrzi Thórr várának, a Belskimir- 
nck a képe is. a Valhallával együtt: mivel az iste
nek lakhelye égi vonatkozású, így váraik és azok 
számszerű adatai kozmikus Időciklusokra is 
vonatkoznak. A  Grimnismál 23. és 24. verse leírja, 
hogy a Valhallának 540 terme van - a Valhalla a 
harcosok túlvilági paradicsoma, mely az istenek 
hónával összefügg - és "nyolcszáz hős árad ki 
minden ajtaján", ugyanakkor 540 terme van Thórr. 
"ViUamló" várának is: 540 x 800 = 432000. Ennyi 
földi év alatt tesz meg a precesszió során a Tavasz
pont 6000 fokot az ekliptikán, ami megfelelhet egy 
ősibb, még átfogóbb korszakszámitásl módnak, de 
nem tudni, miért éppen 540 és 800 szorzatával 
hozták létre a skandináv népek a 432000-es 
számot.®
Az. hogy Thórr a "határok ura", legkifejezőbben 
isteni öve reprezentálja, amely megsokszorozza 
erejét, ha fölveszi. Amellett, hogy a fent és a lent, 
a felső és alsó világok, az égi és a főldi-főldalattl 
közti elválasztó határt is Jelképezi, az övvel való 
mitikus önmegerősítés értelme Thórr erejének az 
emberben lakozó lényege szerint az a szolaritás. 
ami a "hasban" van. vagyis a szellemi fényt és 
meleget testi-fizikai hővé alakító Plexus Solaris, a 
Napfonat, amely fiziológiailag egy gerincoszlop 
előtti idegdúc. Ennek és más idegközpontoknak a 
létezéséről nagyon plasztikus, eleven tudást szerez
tek az ősi Távol-Keleten, a buddhizmus tantrikus 
(szanszkrltül tantra = kiterjesztés) ágában, ami az 
ún. csakrak (erő-körök, világok kapui "onnan ide" 
és vissza), tanában nyert később kifejezést. A 
plexus solaris a Aíanípura-csakrának felel meg, 
melynek Jelentése "Gyémántváros", ami azonnal 
eszünkbe juttatja a skandináv harcosok. Istenek 
túlvilági hónát, vagy Thórr várát. A  Manipura-

csakrát egy tíz-levelű lótusz jelképezte, a levelekbe
- ennek a szintnek megfelelő meditációs utasítás
ként - a kemény cs lágy D. DH. N, és T, TH, P, PH 
hangok szanszkrit betű-ekvivalenseit írták. Ennek 
a csakrának az állatszimbóluma a kecske (Id. 
Thórr kccskcit!). eleme a tűz. érzékszerve a látás, 
a tantrikus hagyomány szerint.7 A legismertebb 
szervérzete e testtájéknak az éhsegerzet és a 
Jóllakottság, és itt "ránga össze gyomrunkat az 
ijedtség, a düh vagy a szerelmi vágy is”.8 A  tantri
kus buddhizmusban egyik célja a yóginak. hogy 
éberségét az alsóbb csakrákon át felvigye a fejbe. 
Úgy tűnik tehát, hogy ez a "földalatti nap", a 
szoláris plexus. valóban Thórr lényének hordozója 
lehetett a régi ember szellemi látása számára, és a 
földrajzi vagy kulturális távolságok ellenére a 
régiek hasonlóképpen hozták összefüggésbe a 
kozmosz folyamatait az akkor meg a testi mélysé
gekből felragyogó érzékfelettivel. Az. hogy az ar
chaikus népek ötvösművészetében pl. az övcsato
kon kifejezetten megjelennek a napszimbólumok, 
eme összefüggéseket igazolja.
Thórr varázsövén a hatalmas csatot a kovácsmes- 
terscgükről híres törpék aranyból, a nap féméből 
készítették. Ilyen csatból három fénylik a Stlrling- 
ek harántövén.

ni.

Bár a mitoszban nincs szó arról, hogy Thórmak 
csatja is lett volna, vagy váll- és nem derékszíja, 
mégsem kételkedhetünk abban, hogy a Stirling- 
címcr kialakulásába belejátszott a szellemi hagyo
mány szimbólumainak mély ismerete.
Eszerint a három csat - hasonlóan a heraldikában 
ismert legtöbb hármassághoz: három korona, 
kulcs, csillag, toll stb. - a klasszikus három világ. 
ég.JölcL alvilág (v.ö. Aesgard-Mitgard-Utgard), 111. 
szellem, lélek. test. vagyis a világ teljességének a 
megvalósítását, az ember háromszoros megerősíté
sét jelenti, kapcsolódását a magasabb létszférák
hoz és egyben az alsóbb világok feletti uralmát. A 
három csat - háromszoros összekapcsolás - az 
ember égi archetípusának restaurációját is kifejezi, 
amelynek előzménye, a szétdarabolódás. a nordl- 
kus mítoszokban Ymir ősóriásban jelcnik meg. akit 
gyermekei, az aeslr istenek feláldoznak, hogy 
megteremtsék a kozmoszt, az istenek, az emberek 
és az alsóbb szellemek, lények, törpék, óriások, 
szörnyek hónát, centrumukban a kozmikus axist 
jelképező világfával. Yggdrasíll-el. "Evidens - 
mondja René Guénon a kozmogonikus áldozat 
indiai megfelelőjéről, purusha feldarabolásáról 
hogy ez szimbolikus leírása az egységből a multipli
citásba való átmenetnek, ami nélkül valóban nem 
létezhetne semmi manlfesztáció. Ebből viszont már 
az is nyilvánvaló, hogy a Purusha rekonstitúciója 
azzá. ami a <kezdet előtt volt>. ÜL a nem-manifesz- 
tált állapotba való visszaállítása nem más. mint 
visszatérés a príncipiálts egységbe.9 Az, hogy a 
vikingek embert áldoztak Thórmak Jelzi a kozmo
gonikus áldozatnak megfelelő rituális gyakorlatot, 
és Thórr papjai bizonnyal Ismerték az egység benső 
helyreállításának régi gyakorlatát is.
A három arany csat a címerben voltaképpen
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egyetlen Nap háxom világban, egyetlen kozmikus 
fényerő, amely három világban, szférában organi
zálja a materiális 111. linmateriális megjelenés 
különböző szintjeit, s amely szellemi naperő egykor 
e világok bensőséges észlelésében, ma pedig az 
érzékleti észlelésben és a gondolkodásban forráso- 
zlk az ember számára, a teremtő erőt hordozó 
Logosz kétezer évvel ezelőtti testet öltése után. A 
keresztény szimbolika szerint Thórr - akit pl. a 
kontinentális szászoknak meg kellett tagadniok a 
keresztség felvételekor - a sárkányölő Szt. György
nek vagy Szt. Mihály arkangyalnak lehet "pogány" 
megfelelője.10
Három arany csat egyetlen Nap három világban, a 
szellem, a lélek és a test világában. Az élet egyetlen 
aranyfényú világossága, amint három forrásban tör 
föl. a mennyben, a földön és a föld alatt, hogy az 
ember újra eggyé fűzze őket, megteremtve szabad
ságát fölfelé és uralmát lefelé. Ez az Egy: ez a 
három itt, e címerben, mert az Egy a kapcsolódás 
princípiuma. Jelenlegi világunk számára a megis
merés, a szeretet, és a szabadság evangéliumi 
Idáinak felismerési lehetősége: "Éjfény". "Szóvilág" 
és "Létfény” a három csat neve. melyek láthatóak
— de az Egyetlen láthatatlan.

(1988)
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történeti tanulmányok gyűjteménye. 1991.

3 Sir Alexander Nlsbet: "A System of Heraldry". 
Edinburgh. 1742. part n. A  heraldikában a csat 
tettre kész lovagot is Jelent, és Skóciában más 
családi címerben is szerepel (pl. Leslie. Seton- 
Stewart. Ferguson).

3 Edda. Óészaki mitologikus énekek. Európa. Bp. 
1985.

4 Thórr neve és alakja a l l .  században vált népsze
rűvé a germán népek között (németül: Donar, 
Donner). Az izlandi, norvég vikingek között több 
változata volt a Thórr névnek: Thorsten. Thorwald, 
Thorkel. Thorbjörg. Thorfinn, Thorbjöm.

5 Thórr bizonyos fokig hasonlít a görög Héphais-
tosra (hemerophalstos = "aki nappal ragyog"), aki 
egykor talán napisten volt, a szolarltásnak egy 
aspektusa, és rangvesztését bizonyíthatja, hogy a 
mítoszban Zeusz többször is lehajítja őt az Olym-
posról (a régi látás tudatalattivá válása!). Talán egy 
ilyen Jellegű szembenállást fejez ki Odin és Thórr 
története a Hárbárdzlódban. Hephaistos hitvese
maga Aphrodité volt. akinek volt egy varázsőve. 
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emiatt azonosította Tacitus, római történetíró 
"Germania"-Jában Thórrt Héraklésszel. (v.ö. 
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10 A keresztény hagyományban is utalás történik az 
öv. a felövezés magasabb értelmére:
"Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövetnekel- 
tek meggyújtva (Lk. 12:35.)
"Álljatok hát elő, körülővezvén derekatokat lgazlel- 
kúséggel (Efez. 6:14.)
Az aktus lényegére mutat mottónk (1.Pét. 1:13.) 
Egy legendában is szerepel az öv. miszerint Mária. 
Jézus anyja, mennybevitele után visszaejtette övét 
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AZ ORSZÁGÉPITŐ clózó számának megjelenésével egyídóben 
a Népszabadság (1991. augusztus 17-24.) hatrészes inteijúsoro- 
zatot közölt az almásneszmélyi. a falu szétválása óta neszmélyi 
iskola ügyéről, amelyet a számunkban bemutattunk.

*

A  KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS VÁNDORISKOLÁJÁRA a
kuratórium a szeptember 7-i bemutatkozás és a pályaművek 
alapján az alábbi építészeket vette fel: Halas Iván, Hoiecz János, 
Kovács Gábor, Lítkci Tamás, Popovics Mónika.
Bemutatásukra később visszatérünk. A kuratórium terve 
szerint 4-5 építész felvételére évenként fog sor kerülni. Vala
mennyi vándoriskolás részvételével negyedévenként közös 
összejövetelre kerül sor a gálosfal találkozók keretében.

*

TÖRÖK F.LÁSZLÓ, a kalotaszegi Kalotaszeg c. lap főszerkesztő
je (ld. az Országépitő 1991/1. síámát) elhozta lapjának Idd 
számait, melyek nagy nehézségek közepette, mégis folyamato
san megjelentek. Állandó rovatai közül itt említésre kívánkozik 
az egyes kalotaszegi falvak történetének. Jelentősebb kalotaszegi 
műemlékeknek az Ismertetése, ma is élő népszokások és 
díszitómotivumok bemutatása.
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