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„A fény az egyetlen, aki számára nem telik az idő.”
„Az ember akkor ember, ha összes választási lehetőségei közül mindig a legnehezebbet
választja.” Bólyai János
Bólyai János Üdvtan c. írásának tanulmányozása ebben, a Kárpát-Medencei térséget
figyelembe vevő csillagvilág-vizsgálódásban nagyon fontos és hasznos tevékenység tud lenni.
Ő egy kapocs a világhírnév, az univerzális zsenialitás és a regionális keretek közé szorított
ember erkölcsi programjának, világnézetének a megértése céljából.
Kocsis István monodrámája Bolyai János hitéről, gyötrelmeiről és szerelmeiről lényegében az
ember üdvtanát járja körbe, hogy az ember hogy válik azonossá önmagával, hogy mindenkinek
van egy jelenidejű énje, és egy égi énje. És amikor ez a kettő találkozik, akkor válik azonossá
önmagával. Többek közt megtudhatjuk, hogy Bolyai János szerette az apját, felnézett rá. –
Folyamatosan kereste azt, aki az igazi szerelem számára. Közben rájött, hogy akit keresünk, a
Beatrice, minden halandó nőben létezik. Ő azt mondja, hogy a lovag asszonya maga az égi
asszony. Azonban csak akkor találhatja meg ezt, ha a maga módján a férfi is legyőzi önmagát,
és az égi énjével egyesül, ezáltal megtalálhatja az időtlen égi asszonyt. – A szándék az
előadással az volt, hogy emberközelbe hozzák a zsenit, Bolyai Jánost, a nagy matematikust,
akit többnyire szoborként ismerünk. A darabból is kitűnik: hihetetlenül izgalmas személyiség
volt a maga gyarlóságaival, aki szintén küszködik a maga emberi mivoltával, miközben tudja,
hogy ő olyant alkotott meg, amit más soha addig. … A mikrokozmosz és makrokoszmosz
egymással rokoni természete és annak az időben és térben egyaránt történő „egyiptomi”
felismerése vezethet el az ember életének a lényegéhez, az emberi lét céljához. Bólyai üdvtana
nagyban maga az időben megélt világmindenségünk, ahol az embernek beteljesítési feladata
van, a világ-fejlődésének elszenvedő de ugyanakkor aktív alkotó szereplője, ha úgy tetszik
megvan a végzete, folyamatosan fejlődni a világ előrehaladtával összefüggésben. Ideje van
minden állapotnak és az azokhoz vezető folyamatoknak, a születésnek és a világ örömeinek
megélésének, az erkölcsösségi belső harcainknak. Ideje van annak a felismerésnek, hogy sok
mindent hátra kell hagyjunk addigi önmagunkból, hogy továbbhaladhasson bennünk az, ami
képes a megújhodásra. Ideje van az áldozathozatalunk, a feltétel nélküli szeretetünk
megélésének, az erkölcsiség, jóság és igazságosság felismerésének, ideje van a tudásunk
átadásának és a szenvedéseink megélésének majd az elmúlásnak is. Bólyai zseniként a maga
provinciális városában, Marosvásárhelyen élt, ott alkotta meg az új geometriáját, „a semmiből
egy új világot teremtett”, tudatában volt annak, mit ért el, de annak is, hogy lelke és teste is
szenvedésre van ítélve. Nagyszerű birodalmi bányamérnök, vívó és hegedűs, de ugyanakkor
tragikusan az ismeretlenségbe temetkezve, mint a jövőt bevilágítani akaró, de sárba taposott
gyémánt éli alkotó és nem mindennapi, ámbár szürkének tűnő életét. Életében nagyobb
bolondnak tartották volna, mint ahogy tartották, ha érvényt próbált volna szerezni
igazságának. Ezért magányosságba burkolózva készült arra az üdvös világra, amelyről tudta,
hogy életében nem lehet az övé, de majd halála után igenis üdvösséget szerez nevének.
Azért hoztam ide ezt Kocsis István féle rendezői kritikát a Bólyai János estéje c. 1972- es művel
kapcsolatban, mert a mi nagyszerű zsenink példáján keresztül felleljük az emberi életút, a
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bizonyos „üdv-út” fejlődési szakaszait és ez olyan, mint a Nap útja az égen, ha asztronómiai,
vagy asztrológiai szempontból vizsgáljuk azt. Látszólag adott időpontokban a Nap mindig másmás csillagövben kel a horizonton (a mi relatív szemszögünkből szemlélve így látszik) és ez egy
haladást mutat. Olyan ez, mint az Életünk útja. Ahogy az idő telik, minden változással a régi
énünk bizonyos részeit elhagyjuk, új értékek mentén kezdünk működni, ez a folyamat mindig
változásban van és érzékeljük a születésünktől egészen a halálunkig. „A mikrokozmosz és
makrokoszmosz egymással rokoni természete és annak az időben és térben egyaránt történő
„egyponti” felismerése vezethet el az ember életének a lényegéhez, az emberi lét
céljához”,
világít
rá
Kocsis
István
drámaíró
a
lényegre.
Técső, Csengersima és más helyiségek templomainak festett kazettái nagyszerű
képanyagokkal rendelkeznek. Az asztrológia, az állatövi jegyek úgy jelennek meg, mint egy
bizonyos képírás, mint meditációra késztető táblák. Az elemzés során remélhetőleg tudom
érzékeltetni azt a bizonyos „üdvtörténetet”, amiről eddig beszéltem. Egy évköri rend jelenik
meg az állatövek váltakozásával. Az állatövi jegyek tulajdonképpen „állapotok”, azaz
nevezhetjük házaknak, tartózkodási helyeknek, állomáshelyeknek. Figyeljük a magyar
nyelvüket: állatövi jegyek, állapotok, állomáshelyek, az „állat”, mint „állapot” jelenik meg,
mint egy bizonyos fejlődési út stációi.

A világot kimérő Úristen, freskó, Bécs, 1250
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A Hold és a Négy-elem, asztrológiai könyv, Köln, 850 körül
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Glossarium Salamonis, híres mikro- és makrokoszmoszi összefüggéseket ábrázoló tábla,
Prüfening kolostor, 1158 körül
Régi festett kazettás templomok kazettáinak vizsgálata Üdvtörténeti szempontok alapján
Szatmárban és már megszületett elemzésekben a csengersimai, a gyügyei templomok festett
kazettáit tanulmányoztam (Papp Gábor vizsgálódásai alapján). Tanulmányozni lehetne még a
megannyi Erdélyi, például a Kalotaszeg-vidéki, a Szilágysági, vagy Székelyföld (pl Gyulakuta,
Bögöz, Csetfalva, Drávaiványi, Énlaka, Farnas, Gelence, Homoródkarácsonyfalva, Illyefalva pl.)
templomait is. Alább Papp Gábor professzor vizsgálatai alapján a csengersimai és a gügyei
kazettáknak az állatövi évköri jegyek, tágabb értelemben a világhónapok jeleinek az elemzését
fogom leírni. „Állapot” kazettákról van szó, azaz a 12 állatövi kazettát mutatom be, de a
képbeszédből érződni fognak a „folyamatok”, amelyek az ábráknak tulajdonképpen értelme
adnak.
A Kos állatöv kazettája. A képen a kanta, a hal, a kos és a szűz
jele ismerhető fel, az egész képnyelv formájában. A szűz-hal
irány az élet-tengelyre (tejútra) merőleges irány. A szűz
irányában hatalmas anyagtömörülés extra-galaktikus halmaz
található, arról egy „szívó” hatás érvényesül. A kanta kell adjon
energiát ahhoz, hogy tavasszal lehessen feltámadás, a
szívóhatást ellensúlyoznia kell.

A Bika állatöv kazettája. Felfelé haladván önmagába visszaforduló
erő, amely önmagát erősíti. Minden földi erőt magába szív, a bika
tulajdonság ez. Földes elem. Látható az alma-forma, mint az érett
gyümölcs, mint az élet anyagi- érzéki ajándékainak élvezése.
Amennyiben a felfelé haladó irányok felül tudnak kerekedni
ebben a vissza-visszafordulásban, úgy egy magasabb, szellemibb
tulajdonságba megy át ez az állapot – a galamb szárnyalása-,
amennyiben a lefelé húzó erők győzedelmeskednek, úgy szó
szerint sárba történő besüppedés lesz a vége – a disznó állapot-.
A keleti holdházas felosztás szerint ide tartozik a galamb- és a
disznó-időszak vagy fázis is.

A Rák állatöv kazettája. Nincs röpdösés, mert akkor virággá
vállna, hanem a szirmok visszahúzása és a kisdedek táplálása a
fontos. Asszonyi állapot. Önfeláldozó teremtő erő. A szellem a
lélekhez hajol vissza, tehát tudatosan vállalja a lelkiséget. Tudni
kell a nőnek, hogy felneveli a kicsit és nem magát fogja fényezni
(virágoztatni, szirmoztatni). Akiket felnevel az anyuka, az
felemelkedik, a nyak visszafordulásánál nagy konfliktusok
születnek (serdülőkori lázadás), majd a szárnynál már kiszorítja a
szülőt a fészekből. De ezt a szülőnek jobb esetben jóérzéssel kell
hogy fogadja. Ez az önfeláldozási tudat, vagy ösztön-program a
Rák legnemesebb tulajdonsága.
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Az Oroszlán állatöv kazettája. Az oroszlán megjelenítése általában
az alsó sörényes „hajtás” jel. Ő világi uralkodó. Üdvtörténetileg
nem hárul rá fontos szerep, mert nem a „földi királyság” a fontos
a hitvilágban, hanem a „mennyei királyság”. A modern
korunkban, egy folyamatosan egyre liberálisabbá vált nyugati
világban a „király” szó – tisztelet néhány jól működő monarchia
kivételével – eléggé devalválódott államvezetési-rendszert jelöl.
Ezt a gondolatot a „deszakralizációs” világi folyamatok is mutatját
(A XX. században az „Isten halott” gondolatiság fontossága és
térnyerése) Baj van a világi uralkodással, ez sok művészi modern
alkotásban megjelenik (Munkácsy, Siralomház, Zálogház).

A Szűz állatöv kazettája. Virág-virgo-szűz. A fej-szellemiség erős, a
korona mutatja. Az energia lefelé áramlik, a föld felé, nem felfelé.
A szárnyak sokasága is lefelé törekszik. Az ábrázolt jobb karja
szárnyakat nem engedi felfelé „szárnyalni”, tehát nem fog repülni.
A sok szárny analitikus tulajdonságot mutat: a szűz mindig analizál,
kisebbre bontja a nagyobbat. Gondoljunk bele abba, hogy az
egység felbomlott kettőre, majd többre idővel, majd jött a bábeli
összezavarodás, ez a tovább bomlás a modern világunkban még
tovább bomlott, osztályozódott, különvált a művészet a
tudománytól például, új tudományi ágak jöttek létre, világ
„szakosodott”. Ez az analitikus tendencia már annyira mély, hogy a
lényeghez visszatérni szinte lehetetlen, nagyon nehéz. A Szűz képét ha a feje tetejére állítanánk, akkor
többszirmú tulipánt kapnánk, amelyre sok példa van a népművészetünkben! A Világmindenségben
léteznek számunkra, a Földi lények számára gyógyító, megtartó erők, de léteznek rossz, energiákat
elvonó, húzó-szívó erők is. A Szüz égi öv felé találhatóak azok a nagy „extra-galaktikus” csillaghalmazok,
galaxisok, amelyek zömében más természetűek, mint a mi Tejútunk, például rengeteg kör-galaxis. Ezért
ebben az égi irányban vannak a számunkra kiismeretlen és elszívó erők, a meséink alapján a
„boszorkányok tanyái”. A szűzi gondolkodás lehet rossz is (boszorka), lehet jó is (boszorka lánya). A
szárnyak lent tartása nemes gesztusként értelmezhető itt, mert a Szűz nem repül, hogy velünk
beszélhessen, mondjon fontos dolgokat. A Szűz akkor teljesíti be a legmagasztosabb feladatát az
Üdvtörténetben, ha megőrizvén a szűz tulajdonságot vállalni tudja az önkéntes áldozatot, azaz a
„szüzanyaságot”.
A Mérleg állatöv kazettája. A kétágúság fontos. Hajóról van szó, de
ez nemcsak a vízen, hanem az égen is úszhat. Kétágúság, akár kalap
is lehet. A forma visszafordul két irányban, mert be akar záródni,
védelmezni akar, mint egy fészek, bárka. Alulról „támadják” a szűzi
erők (tulipán, fordított szűz a táblája alapján), a Szűz itt már
fenyegető erő, nem úgy, mint korábban. A forma középen „adja ki”
a két oldalról besűrített fényt, azaz felszakadt a fény jele, onnan
indul az új élet. A mérlegben otthon van a Vénusz bolygó. Három
állapota van: Hajnal- , Esti- és Rejtett állapot. A holló a Szaturnusz madara, itt erőben van, NAGYON
határozott, cselekményindító tevékenységet generál: vagy elkezd valamit, vagy befejez valamit, ami
már régóta tart. A mérleg két nyelvén megtartó-visszafogó erő, egyensúlyozó erő. A hollók mivel
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visszatartó erő, attól tekeredik vissza a mérleg két nyelve. Tehát két ellentétes feszültség pont látható.
Ha a bárka-forma növekedne tovább, akkor Holddá változna (nem lenne kunkor). Ha együtt hat a Holdi
és a Vénuszi erő, akkor a felszabaduló fényből lesz a SZŰZANYASÁG. Amint a fény ki tud bontakozni –
mert visszakunkorodási erők hatnak, Szaturnusz – el tud kezdeni működni a vénuszi ciklus. Szűz Máriát
bárkának is szokták nevezni régen. A Mérleg havában az élet-megörződés valósul meg. Fészek
kialakítás kezdődik, hogy át tudjanak vészelni a szülemények a nehéz időszakban. „Aki nem jut be a
bárkába, az elpusztul.”
A Skorpió állatöv kazettája: A skorpió jele benne van az ábrázolt
szarvasban. A keleti zoódiákus szerint az egyik holdháza a
skorpiónak Szarvas. Itt a szarvas vékony ágszerű szavakkal
rendelkezik, a Nyilasnál már erős az agancsa, elkezdi tartósítani a
szellemit a szarvas az agancsokban, de még mindig finom, selymes
felületű, a baknál már nagyon „beszilárdult” szarv. A Skorpió-tábla
agancsai az állat szellemi részét jelenítik meg, mint a hátsó lábai és
az azzal összeköttetésben lévő nyúlvány a testiséget. A Skorpió
kettes kanyarja azt jelenti, hogy úgy a testiséget a lelken keresztül
fel tudja vinni a szellemibe, mint fordítva, a szellemit is le tudja
hozni a testibe. De a folyamat itt groteszkké, önpusztítóvá is válhat, pl a szellemi elszakadhat nagyon a
testtől és fordítva. Itt dúl a legnagyobb harc a testiség és a lelkiség között, sehol máshol nem ennyire!!
Alul a láb melletti toboz-szerű ág eredetileg összeköttetésben van a lábbal, itt restaurátori hiba van. A
Skorpió csillagkép felé van a Világmindenség közepének az iránya, tehát a megjelenésével az „eredet”
gondolata idéződik meg (a big bang).
A Nyilas állatöv kazettája. A Mundan-világsors asztrológia szerint
a magyarság a nyilas állatövhöz tartozik. A Nyilast a Tejút
összeköti az Ikrekkel, azaz a Tejút ágai A Nyilas övnél és az Ikrek
övnél metszik az ekliptikát. De a Tejút egyik ág a Bika felé halad.
A kompozíció átlós és egy gerincszerű szárral kezdődik.
Kvatumos pulzálással halad a gerinc szára. Két húsos levélre válik
szét. Köztük történik az, amit a külvilág nem tud érzékelni. Ez
zártan működik és a virágok egymással szemben, egymást
segítve tudnak csak felfelé haladni, erősödni. A szemben lévő
virágok között negatív formaként ott van a szerves szár korábbi
pozitív formája. Tehát a tendencia folytatódik virtuális
tengelyként és a végén abból nő ki az új élet. A „gubóban” a befelé érés időszakát érzékeljük, itt
egymással szemben erkölcsösen kell viselkednünk, mert másképp nem hajt ki az új élet., nem lesz
beérés. Tehát van egy befelé elő mód, majd van egy megnyilatkozó mód. Bent a gubóban szemben
álló, de nem pusztító jellegű, hanem egymást segítő jellegű folyamatok zajlanak. Ha valaki nyüzsögni
akar, nem teszi jól, amikor egy ilyen belső állapotban vagyunk, az „kap a fejére”. Ez egy komoly
meditációs tábla. A Nyilas tulajdonsága és megmentő ereje az, hogy a feltétel nélküli odaadás a sajátja,
ad, hogy segítsen és nem kér cserébe semmit. Mert ő is úgy kapja és önzetlen. Itt a zárt rendszeren
kívüli külső energia-felvételről van szó, nemhiába a Nyilas a Tejút felől tudja lehozni és továbbadni az
éltető energiákat az Napúton haladónak – az Üdvtörténetet megélni akarónak.
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A Bak állatöv kazettája. A fő kompozíciós elem egy furcsa lény,
sárkányszerű, a bak-ábrázolásokra jellemző farokkal. Az állat
orrában egy karikát látunk. A szöveg a megváltásról a hurokba
van beírva, mert ott „szorul a hurok”, vészhelyzet van. A Szűzszárnya tulajdonképpen, amely az állat hátán van. A sárkány
orrában a gyűrű a disznó-tulajdonságok meglétét jelenti. Hogy
a disznó ne túrjon. A Bak ugyanúgy alapelemként tekintve
földes elem, mint a Bika, illetve a Szűz, tehát dekanátus-jelek.
Tehát vannak, ahol a Szűz- tendenciák jelennek meg (szárny),
vannak ahol a Bika, annak is a disznó-holdház tendenciája
érvényesülnek, csak a teljes kép összerakása adja a „bak”
tendenciát. A párhuzamos hullámos vonalak háttérsugárzást jelentenek, amelyek állandóan jelen
vannak, nem anyagiasodik, szinte független akár az ősrobbanástól. Ez csak egyenletes energia, nem
teremtő erő. A teremtő erő a szeretet, pontosabban az önfeláldozó szeretet. Amíg az működik, akkor
nincs az a háttérsugárzási óriási erő, amely összevethető lenne az önfeláldozó szeretettel. Ez a nyugati
világ jobb filmjeiben is megjelenik, pl a Mátrix-ban, ott is a szeretet –akár önfeláldozó is- képes felvenni
a harcot a gépek hatalmával, amely hasonlatossá tehető mondjuk a háttérsugárzással. Maga
kifejezésileg is a háttér-valami olyat jelent, ami a mi világunkban távoli, idegen, ezáltal ellenséges, így
hideg dolog. Radiesztéta nyelvezeten ez a következő analógiával szemléltethető: egy szakrális tér, egy
kunhalom képes a szabályszerű földsugárzási vonalak erejét kitéríteni, kiszorítani. Ha a teremtő erőnek
nagy a hiánya, ott felerősödik ez a háttér sugárzás. Amíg az önfeláldozó szeretet- energiája működik,
addig ez a háttérsugárzás nem tud ártani. Más példa: Egy kápolna, kunhalom, szakrális tér kiszorítja a
háttér- vagy Hartmann- vagy Szent György energia vonalakat. A kazettán azért ábrázolják ezt a háttérsugárzást, mert az éltető-energiák megcsappanása miatt jobban érzékelhető ez a sugárzás, relatív
erősebb hatást tud kifejteni ránk, teremtményekre.
A Vízöntő állatöv kazettája. Kihelyezett energiarobbanási góc
van a kazettán. Van egy góc, amely amorf, mint egy amőba. Az
energiát arany színnel jelölik, de nem anyag, hanem energia,
levegősen ábrázolva (mert a Vízöntő levegős elem). A teremtő
erők hiánya felfokozza ezeket az energia- robbanásokat, a
háttérsugárzási energiák annak hiányában láncreakció-szerűen
robbannak. Itt az éltető energiákkal már spórolni kell nagyon,
mert csak fogyni tud. A Kosban indul újra a születéssel az éltető
energia kumulálódása. A gócpont mellett két levél is látható.

A Halak állatöv kazettája. Figyeljük meg, hogy a korábbi Vízöntő
kép két sarkában lévő pálmaszerű levelek itt már összehúzódva
jelennek meg, azaz összezárnak. Túlságosan kiegyensúlyozott
elem. A feltámadástól vagy születéstől (Kostól) kezdve 12
időegységen keresztül visszaérkezünk az ösi állandó
állapotbába. Ebből lesz majd újból a feltámadás vagy születés.
A halak a mélylátásnak a gyakorlására való meditatív gyakorlást
tesz lehetővé, nem az „éleslátásnak” a gyakorlására való.
Középen van a fénymag jin-jang formában látszik, mert az egy
élő belső magot jelöl. A jelet felezve, elforgatva, még két állatöv-jelet kapok (amelyek már be lettek
mutatva), a Mérleget és a Bikát.
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Még az égövi állatövi jegyekről, az évkörről és a világkorokról:
Köztudott, hogy az asztrológiában és az asztronómia tudományában a Világmindenség, mint gömb, a
vizsgálódási pontunkhoz –azaz a Földön valahol - vonatkoztatva 12 egyenlő nagyságú cikkelyre van
elméletileg felosztva. Képzeljük el az ekliptikát, azaz a síkot, amelyben a föld a nap körül forog. Az
ekliptika síkja ezeket a gömbcikkelyeket azoknál a csillagképeknél metszi, amely csillagképek adják meg
az ekliptikai öv 12 egységének a nevét. Az ekliptika síkja a képzeletbeli Világmindenség gömbjéből egy
kört metsz ki. Ezt a kört ha lefelé és felfelé szélesítjük –pontosan összesen 30 foknyi értékkel – akkor
kapjuk meg azt a bizonyos övet, amelyet Állatövnek nevezünk. Tehát a 12 részre felosztott állatöv a sík
irányában merölegesen vetíve egy kör, amelynek az átmérői fontos iránytengelyeket mutatnak, ezen
iránytengelyeknek neveik is vannak. Például az egymással szemben lévő állatövi csillagképek tengelyei,
pl az Iker-Nyilas vagy a Halak-Szűz tengely, vagy az egymásra merőleges tengelyek nevei, például a
„kardinális tengely”( Kos-Mérleg és Bak-Rák) vagy a „fix kereszt” (evangélisták, Bika-Skorpió és
Oroszlán-Vízöntő)
A Nap is tulajdonképpen egy vándorcsillag, amelynek a tavaszponti állása az időben lassan változik a
precesszió jelensége miatt. A tavaszi napfordulat pontjánál lévő állatövi jel mutatja meg azt, hogy
milyen világkorszakban, illetve világhónapban vagyunk. Egy világkorszak időtartalma 2160 év, amelyet
úgy kapunk, hogy a 25920 éves precessziós időt, a világévet elosztjuk 12 állatövi honappal.
Szó volt a Halak-Szűz tengelyről. Kevés energia van, ami a Vízöntőben megőrzésre kerül mint tiszta
energia, de azt is elszívná-elszívja a Szűz, az irány, ahonnan az extra-galaktikus erő szívása működik.
Népmesében a Szűz a Boszorkány, annyira erős, hogy erővel nem, csak csellel lehet legyőzni.
Népballadában, Kádár Katában az anyós, aki levágja az oltár két oldalán lévő halott szerelmespár
sírjának kihajtó indáit: nem lehet termés és teremtés, mert Szűz már tudja, ha most lenne, akkor hamar
elfagyna minden. A Vénusz bolygó a Halakban erőben van, tehát indítaná az életet, de a világtörvény
nem engedheti azt.
Szó volt a Kosról. A Nyilasban felvett tiszta Tejút energiáról, amely a Baknál veszélyben van, mert ő
mindent magának akarna és kövesítene, építene, anyagiasítana. Vizöntőn keresztül energiaként kell
tovább őrződjön ez korábba megszerzett energia.
A Bika életparancsa: éld meg az életed és a jó élet örömeiből tápláld magad. Gyűjtsd az élményeket,
erőt, energiát, emléket, tudást, mert majd valamikor azt kell tudd továbbadnod. Ha nem éled meg a
Bika parancsát, akkor diszharmónia fogja jellemezni majd a további életutadat (rosszindulatoskodó stb
leszel). Az életöröm parancsa az túlzott önzőség felé is átcsaphat, ez a beragadás a posványba
(disznósodás). A keleti zodiákusnál a Bika - ugyanúgy mint többi állatövi csillagképnél – időszaka tovább
osztódik, az első 15 nap a Disznó, a második 15 nap a Galamb holdházának nevezett időszak. Az egyik
a testi jellegű Vénusz, a másik az emelkedettebb, az igazi Vénusz. A Bikával szemben van a Skorpió,
ahol szintén feszített kettősségek vannak, az egyik holdháza a Kígyó, a másik pedig a Szarvas.
A Bika világhónapja (i.e. 4220 – tól 2160 – ig) időszakában a bikát sokszor ábrázolják úgy, mint aki a
szarvai között tartja a Napot, de a Holdat is. Asztrozófiai (csillagbölcseleti) szempontból a csillagos égen
látjuk az égi vadászt, Oriont, aki nem máshová, mint a Bika csillagkép fejére céloz. A Bika
világkorszakának elmúlásakor már a nagy kultúráknál a Bika többször rossz állatként kezd megjelenni,
alvilági, gonosz, sötét állatként. Az idő múlásával a földi korokat jellemző csillagképek tulajdonságait a
mondák, a legendás és a vallások révén tulajdonképpen így alakítják a népek és így lesznek a
csillagképek az ősi mondák tágyai. Vagy fordítva, a csillagképek égi pozícióját figyelembe véve így
alakítják a mondák, legendák és mesék történeteinek a fonalát
Az Ikrek-Nyilas és a Hal-Szűz tegely közti viszonyok vizsgálata. Kétféle küzdelemtípus van: 1. Hal-típusú,
2. Iker-típusú. Héraklesz-Anteusz küzdelem, tipikusan föld-elemi küzdelem. Az iker küzdelemben a cél:
az ellenséget felénk emelni, de nem ott legyilkolni, hanem csak hagyni, hogy ott fentről szemlélje egy
kicsit az életet. A görögöknél, indo-európai nyelvcsaládú népeknél felemet állapotban könnyen meg
lehet ölni az ellenséget és meg is ölik őt. Hiszen Anteusznak a Föld, mint földanya biztosítja az erőt és
ha a lábai a talajon vannak, elpusztíthatatlan. De amint Héraklesz, mint a Napút vándora, azaz a Nap
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tulajdonságait magában hordozó teremtmény elemeli a földtől, úgy már le tudja győzni. A szkíta
hagyományok szerint a győzelme nem abból áll, hogy felemelvén őt egyből meg is öli. Naga a tény,
hogy maga fölé tudta emelni, már a győzelmet jelenti. Tehát, ha az ellenségedet nem elpusztítva,
hanem magad felé emelve győzöd le, azt nevezi Papp Gápor professzor az Iker típusú győzelemnek. Ha
ömnagunkkal viaskodva a bennünk lévő rosszat győzzük le, akkor ez a küzdelem ilyen típusú. A
görögöknél a Héraklész-Anteusz küzdelem másképpen végződik, mint a szkítáknál: Héraklész a
levegőben megfolytja Anteuszt.
A Rák állatjegynél a következő állapot figyelhető meg már. Az Iker küzdelemben aki feljebb kerekedik,
az visszanyúl és felhúzza a másikat is, tehát a legyőzött is részese marad az Üdvtörténetnek, csak immár
a legyőzött szerepében. Ez a cselekedet a Bibliai újtestamentumban nagyon szépen megjelenik.
Keresztelő Szent János önfeláldozóan cselekszik, és itt nem a legyőzöttségre kell gondolni, amikor azt
mondja: „nekem alá kell szállnom, hogy Jézus felemelkedjék.” Nem kapát keres, hogy megölje a
riválisát, mint ahogy Káin teszi Ábellal. Hanem képes feláldozni magát azért, hogy az írás beteljesedjen:
a megkeresztelt Jézus továbbhaladhasson az útján. A Rákban a nőnél látszik a legjobban a fizikális
átváltozás. A gondoskodó-szeretet felülkerekedik, a cél a szült gyermek felnevelése, érte minden
áldozat meghozatala.
Az Oroszlán állatjegynél a világi uralkodó van előtérben, Nap van otthon itt. Tékozló, tele van
energiával, van miből adnia. A férfi boros kancsót, a nő enyhén kibomlott virágot ad a népművészeti
alkotásokban. Szőlő és dinnye a két jellemző gyümölcs a népművészetben, az egyik a Nap energiáit
kiadjni képes magából, a másik az energiát befogadó és elraktározó gyümölcs. A nő még kendőt tarthat
a kezében A kendő az érintetlenség kifejezője (hártya).
A Szűz állatjegynél hirtelen behúzódzkodás történik. A kitárulkozásnak, adakozásnak vége. A következő
energiarobbanás már messze van be kell osztani azt, ami maradt. Itt felosztják, kategorizálják a
meglévő energiát. De vannak dolgok, amiket egy bizonyos állapotban már nem lehet tovább osztani,
mert majd nem tudom egyesíteni. A Szűz-extragalaktikus csillaghalmazok ebben az irányban vannak.
Ítt szívóhatás érvényesül, lineáris mozgás, mert „extra”. A világmindenség egyik legfontosabb
erőhatása. A másik a tágulása. A kettő egyensúlya tartja fenn a Világmindenséget (tudomány mai állása
szerint). A Tejútunk is tágul, mint spirális mozgás. A Szűz extra-galaxisainál a linearitás a jellemző. Ha
valami jó, az a legjobb abban az irányban, ha rossz , a legrosszabb is abban az irányban. A linearitás a
gyűrűs galaxisban érvényesül, nincs élet benne. Az élet-teremtés és fenntartása a spirális galaxisban
van benne. Az extra halmaz tartalmazza a legtöbb spirális, mint a gyűrűs galaxisokat. A Szűznek keleten
a holdházas felosztásnál a Macska illetve a Nyúl felel meg. Még tovább osztják holdházak alapján:
Medve. A Nyúl befelé, a zárt rendszer felé fordítja az arcát, ugyanis nem tud kitámadni, inkább
menekül. A Macska kifelé fordított arc, ragadozó, de gyenge. Ha erősödik, továbbfejlődik, a legerősebb
ragadozó, Medve lesz belőle. A Medve nagyon kitartó, intelligens és erős. Lineáris értelemben
továbbfejlődve egy továbbfejlődött „ember” lesz. A Ló és a Medve egymásnak teljesen ellentétes
állata. A Medve az un. tükör-principiumot jeleníti meg. Ő játszik el mindent, hogyan is volt a teremtés.
Egyedül nem tud felmenni a mennybe, csak a Világfelügyelő segítségével és a lovával!! A Rőzsehordó
Asszony is Szűz jelkép, maga a szerénység angyala. Fel kell ismerni az angyalt benne, segíteni kell neki.
Bármilyen elesett, reménytelen alak és szegény, segíteni kell. A Gömbőc a meséinkben is szűz
tulajdonságot jelenít meg: gyűl-gyűl benne az anyag és egyre lejjebb tart.
A Szűz magasrendű tevékenysége: a földön tartja azokat az energiákat, amikre szükség van. Földelem,
azaz visszaránt a szárnyalásoktól. Tudna szárnyalni, de marad, hogy szolgáljon itt. A szüzességet is
felajánlja, hogy Szűzanya lehessen. Ezek a nagyon erős pozitív tulajdonságai.
A Mérleg jegy vizsgálata: Mihály arkangyal kezében van a mérleg. Az utolsó ítélet itt születik meg. De
a Szűz már nem dönt, de még irányít. Ezért nála van még egy „ingyen kegyelem”, úgy nevezik latinul,
hogy Mater Misericordiae. Ez az állapot a modern kornak a szüleménye és sok templomunk freskóinak
a témája ennek az állapotnak a bemutatása. Szűzmária kitárt köpenye alatt sok megmenekült lélek
fejét lehet látni. Ez az egyetemes megváltás miatt van így. A Mérleg a Szűz kezében van. A Mérleg-Kos
tengelynél ha a Mérleg hintó, akkor a tengely másik végén a kutyák húzzák azt. A Kutyák a Keleti
állatövben a Kosnál van. Kettő vagy négy kutya húzza, ezt az állapotot sok népmesénél lehet látni (pl A
három kívánság című népmese)
ŐSI CSILLAGKÉPEK MEGJELENÍTÉSE, JÁTÉKOS ISMERTETÉSE ÓVÓDÁSOK, KISISKOLÁSOK RÉSZÉRE oldal 9-

Az „Ingyen kegyelem” a Nyilason keresztül hat. A Nyilasnál a zárt rendszeren kívülről többletenergiához lehet jutni, ott találkozik a Tejút a Napúttal (az egyedüli másik hely az Ikreknél van). A
„racionalitás” a Szűzön keresztül hat. Itt a megszerzett energiát be kell osztani, racionális
gondolkodásra van szükség.
A sötét félév a Mérlegnél kezdődik (napforduló szeptember 21.- én). Onnan indul el a kényszer arra,
hogy gyűjtsük az energiát, mely a Halakban már teljesen elfogy. Ezért készül a must, ami majd IDŐVEL
borrá érlelődik. Tehát a elindul az érlelődés és a Baknál kap egy katalizátort, ami anyagiságot,
kérgesítést ad az energiának, abban a kéregben, kantában, azaz a Vízöntőben kell megmaradnia a tiszta
energiának. A Vízöntőnél teljes energiává alakulás van, hogy a Halon keresztül majd a Kosnál legyen
feltámadás.
A Skorpió csillagkép: Az összegyűjtött energiákat ki akarja lőni a rendszeren kívülre. A Nyilasnál már
csak a kilövődés van (lásd jegy), de ez energialehozást jelent, amely a Bakban érkezik meg. A
világmindenségünk közepét úgy tartja a tudomány, hogy a Skorpió övben van. Kentaur csillagkép
mellett valahol. Ezért rendkívüli ereje van. A skorpiót vagy önmaga, vagy egy más skorpió győzheti le.
Szűz: elszívó hatású energiákat képvisel, a Skorpió: felgyülemlő hatású energiákat képvisel, e között
van a Mérleg.
Mezopotámiában az un. Etana eposz. „Veszélyes az, hogyha csak a szellemiség vagy csak a testiségszexualitás felé megyünk el.” A Kígyó és Sas barátok (egyben skorpió minőség) Egymást segítve nevelik
a gyerekeiket. Egyszer a Sas késztetést érez és megeszi a kiskígyókat. A kígyó Onu főisten tanácsára
levágja a sas szárnyait és beveti őt egy gödörbe. Közben Etana király szűz és a felesége meddő, de
gyereket akarnának. A sas segítséget kér a főistentől. Ha Etana meggyógyítja a szárnyát, fel kell vinnie
őt Istár egébe, ott van a szűlés füve (Istár a vénuszi minőség). A mese vége az agyagkövek meg nem
találása vagy sérülések miatt nem ismert, de valószínű, hogy Etana király a mennyben megtalálja a
csodaszert a terméketlensége gyógyítására, így termékennyé válik és lettek gyermekei. A testiség és a
szellemiség kölcsönösen kisegítve egymást tud csak kiteljesedni.
Nyilas: A hátraforduló és nyilazó a farokra céloz. A Nyilassal átellenben az Ikrek van, a keleti
zodiákusban a Patkány vagy az Egér felel meg neki. Jellemzőjük a farkasság. A Sárkányfel a Felszálló és
a Leszálló Holdcsomópontot jelöli. A Felszálló Holdcsomópont az Ikrekben van erőben, a Leszálló
Holdcsomópont a Nyilasban. A holdcsomópontokat Sárkányfejnek is jelöli a csillagászat. Az íjazó a Tejút
középpontja felé céloz és tulajdonképpen a dolgok lényegiségét a kezdetet, az eredetet keresi. A Tejút
középpontja egy számunkra éltető energiaközpont, mert ott születik az újabb és újabb fény, úgy értem
újabb csillagok születnek, amelyek fényt bocsájtanak ki. Ezért relatíve végtelen mennyiségű éltető
energiához lehet jutni a Nyílas csillagkép felől. Ez az utolsó lehetőség az Évkörön, hogy újabb kinti, azaz
a zárt rendszerünkön kívüli energiához jussunk. A következő csillagjegyek időszakában már csak fogy a
fény, azaz az éltető tiszta energia. A Nyilas tulajdonság meditációs lényegisége az, hogy a Nyilas a
mikrokoszmoszra meditál, onnan jut el a makrokszmoszi ősi ideához. (A zen meditáció, kyudo íjazási
technika)
Bak: A magyar népmese félig nyúzott bakkecskéje hasonlatos a Bak zodiákusi jeléhez, ott a Bak egy
hurokszerűen kunkorodó farokban végződik. Archaikus ének-megőrzők és ima-megőrzők voltak az
énekes koldusok. A verkli kiszorította a koldust. A botos koldus maga a Bak. A kecske, mint állat a
következő jellemzőkkel bír: Lelegel minden növényt, ami a környezetében van, azaz kopárrá képes
tenni a környezetét. Programja a Túlélés, más nem érdekli. A Félig nyúzott bakkecske c. mesében a
hazudós kecske a teljes nyúzáson nem esik át, csak félig nyúzzák meg, majd a Rókalyukba menekül. A
Vízöntő-Oroszlán temgelyt nevezhetjük Rókalyuknak (az Oroszlán 2. holdháza a Róka a keleti
zodiákusban. A rókalyukból csak a Sündisznó tudja kizavarni, akkor széttépik őt az állatok. A sün, a
májusi napsütést jeleníti meg a mesében, azaz a bika kezdetleges formában. A sünt Napnak rajzolják
fel a kisgyerekek a foglalkoztatókon. Tehát maga a napfény az, amely a kecskét kikergeti a napvilágra.
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Vízöntő: Dr Papp Gábor művészettörténész szerint a Vizöntő világkorszaka is akkor indult el, amikor
Krisztust a Jordánba merítették, tehát párhuzamosan halad a Halakkal, csak szellemi szinten. A
szeretet, a kegyelem és a megváltás élet-síkjának is nevezhető. Mint csillagkép, együtt van a Halakkal
illetve a Bakkal, pontosabban szinte szétterül azokon. Vegyük magunkra a Jézusi tanítás leplét, mondja
az apostol. A lepel egy sík, nem térbeli kiterjedésű, csak m2- es érték mérhető elvileg rajta, ezért
meghatározó a síkszerű művészet, építészeti díszítés Bizáncban. A vízöntő energia-jellenű
tulajdonságokkal bír, az információ áramlásának az energiája itt felértékelődik. A víz, mint az
Univerzum legősibb informácó-hordozója van jelen: felveszi, tárolja és átadja az információkat. Nem
jellemző egyébként a mostani korra ez? Mindent tényszerűen azonnal megismerhetünk, mert az
információ pillanatok alatt a mobilunkról lehívható. Még 50 évvel ezelőtt sem volt ez így, néha napokighetekig kellett várjunk az információk megkapására, amíg kaptunk levelet a távol lévő szerettünktől,
addig nem is tudtunk semmit róla.
Halak: Képzeljünk el középen egy férfit, a két oldalán átellenesen két nőt, a férfi övben tartja őket, a
nők ölelik a férfit és a férfi körbe forog. A nők halakként kihajlanak, centrifugális erő. Ha az öv meglazul,
a markolás nem stabil, akkor ez a egyensúlyi állapot felbomlik, a hölgyek szó szerint „kivágódnak”,
kirepülnek. Mivel a fény, tehát az éltető energia a legkevesebb ebben a hónapban, ezért a Megváltónak
itt kell megszületnie, Jézus itt is születik meg.

A csengersimai festett kazetták, mennyezeti fotó (forrás internet)
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Szennai festett kazetták (forrás internet)
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A nyárádszentmártoni festett kazetták, mennyezeti fotó (forrás internet)

Zillis SztMárton templom
A templom mennyezetének programja A panelek jelenlegi elrendezése már nem eredeti, hanem egy
művészettörténeti rekonstrukciót követ , amelyet Erwin Poeschel hajtott végre 1939-ben . Ezért,
amikor megpróbáljuk a képplafon egészét és így a panelek elrendezését értelmezni, bizonyos
visszatartásra van szükség. Mindazonáltal nem vitatott, hogy az ábrázolások szorosan kapcsolódnak
keletkezésük idejének kozmológiai elképzeléseihez: A mennyezet felosztása egy belső zónára, amely
a szárazföldet és az üdvösség történetét képviseli, és egy külső zóna, amely tengeri szörnyek által
benépesített óceáncsíkot alkot, megfelel a a középkori világtérképekből ismert képséma (lásd: mappa
mundi és pl. az ebstorfi világtérkép vagy a londoni Psalter térkép ). A Zillis mennyezet és az ilyen
típusú, kerek vagy téglalap alakú alapalakú világtérképek kapcsolatát a következők is jelzik: az előbbi,
mint bizonyos mappae mundi, a szélén található négy szél ábrázolását tartalmazza. E világtérképek
némelyikéhez hasonlítva a Zillis mennyezetet úgy is felépítik, hogy a kereszt alakja látható legyen a
teljes elrendezésben (Zillisben ezt a hatást érik el az a tény, hogy a mennyezet közepén kereszteződő
medián csíkok az egyetlenek, amelyeket kettős díszcsíkok kereteznek, és ezáltal külön kiemelve).
https://dehu.abcdef.wiki/wiki/St._Martin_(Zillis)
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Zillis SztMárton templom festett kazettáik és jelentésük, fotók és magyarázó ábra
A továbbiakban Fazekas Mihály (1765-1805) Debreceni Magyar Kalendáriom 1828, az állatövi jegyekről
és csillagképekről írott részéből válogatok a témához kapcsolódó részeket. Tisztán és közérthetően,
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mint a kalendárumokban szokás, ismerteti a csillagos ég fontos csillagképeit, hogy az olvasó könnyen
rájuk találjon az égbolt figyelésekor.
„Spica Virginis-nek” mondják a szűzben lévő jeles csillagot, azaz Szüzkalásznak. Mellete van a
Vindemiatrix, azaz a Szüretelő-nevű csillag. A hat csillagkép: Kos, Bika, Ikrek, Rák , Oroszlán és Szűz
tavaszkezdet idején minden tiszta estén látszanak!
Pegazust Szárnyaslónak is nevezzük nálunk. Androméda lábán Alamach csillag van, az ölében Mirach.
A Sas csillagképben van Athair, aki tévelygő juhász, vagy cigány is egyben. Megyünk tovább
nyugatabbra, Véga a „lant” csillagképben van, ezt nevezik Fúró-csilagnak is a mezei emberek. Jóval
innen keletre, a Perseuszban van Algol csillag, a Medúza fejének legfontosabb csillaga.
Februárban Oriontól lefelé Rigel alatt van a Nyúl(lepus) csillagkép.
Áprilisban a Szűzkalász környékén látható a Holló-csillag. A vízikígyó hosszan elterül szalagként.
Májuban a Holló delelőn van 22 órakor. Délen szemben áll velünk egy csillagcosport: Coma Berenices,
nálunk Tatárdúlás. Jupiter csillagot a Szűzkalász körül találjuk.
Júniusban feljön az Északi Korona, a mezei emberek Félkenyérnek nevezik. A Mérleget Mértéknek
mondja, a serpenyő két tányérját két csillag jelzi (Zubeneschemáli és Zubenelbenúbi).
Júliusban A Szépasszonyhoz (skorpió) be lehet rajzolni a skorpió fejét és farkát: a feje a mérleg felé,
farka a kígyó (kígyótartó) felé néz. Észak felé fordulóba találjuk a Sárkány Koronáját a sárkány fején. A
kígyótartó 22 órakörül teljesen látszik, a keleti válla mellett van Ponyatovszki Bikája öt V-alakú cs.kép.
A hónap elején az északi ég alján látható a Gidó (Capella).
Augisztusban delel a Vega, 9-10 óra körül. Majd a Sas (Athair). A Hattyú a fejünk felett van. A Nyilastol
keletre a Bot látjuk (két csillag+a szakállán apró csillagok). A Nagy Medve teljesen felismerhető.
Szeptember. Delelőre kerül a Sastól téli keletre a Defin csillagkép. Deneb a fejünk felett van este 8-9
körül. Innentől ellentétes irányokban látszik a Cassiopeia és a Sárkány feje.
Október. A Vízöntőt ismerjük fel, amelynek korsót tartó keze egy háromszög közepén lévő csillag.
November. A Pegazus egy fél szárnyasló tulajdonképpen, 8-9 óra közt delel Schea és Markáb, a Pegazus
csillagai. Schea a combja, Markáb a marja. Albenib a hasa.
TAMÁSI ÁRON, Jégtörő Mátyás c. regény magyarázatásak keresése az állatövi jegyek értelmezése
alapján (általam kigondolt).
A főszereplő szellemecske a Fiastyúkból lesz elindítva, hogy bejárja földi útját. Mestere egy nagytudású
szellem, görög tanító. „ …egy hőst akartam teremteni, aki nem a táraadalmi osztályok kereteibe
helyezkedve, hanem a világgal való szerves kapcsolatban él.” Túl van az 1. világháborún és látja például
Európa vajudását (1938-i interjiú). A szellem állatalakokban élve készül fel az emberi életére.
Szellemecske - bika
Bolha - ikrek
Pók - rák
Méhecske – oroszlán. Csapatot épít, mint egy igazi király. Igazi földi paradicsomot próbál teremteni az
újonnam induló család – Mátyás és Márta – részére.
Szarka - szűz
Gólya – mérleg. Megöli a kígyót, legszívesebben kipusztítaná mind őket. Harcol az erőszakoskodó
Alajossal is.
Bagoly – skorpió. Szikrázik a szeme, éles karmai vannak. Az Alajossal történő harcban pusztul el.
Sas – nyilas. A zsarnok sas-vezért a szerény ám megfontolt szellem megöli.
Róka – bak. A gonoszság el akarja pusztítani a tudást és a hatalmat a boszorkány személyében. Ez ellen
kell fellépnie az ifjú párnak és Mózsi bácsinak, ők képviselik a jót. A róka a fő igazságokat kimondja a
testvériségról, a tudásról, a természet dicsőségéről, a csillagok vidámságáról. „.. az emberek hetven és
nyolcvan esztendeig élnek és ennyi rengeteg idő alatt egy kicsi szűk helyen csak kereken járnak, s apró
bódulatukban még a természet dicsőségét és a csillagok vidámságát is elfelejtik.” Az asztronómiai
„rókalyuk” tengely az oroszlán-vízöntő tengellyel minősíthető, majdnem érinti a bak-övet is. A szelek
már előrejelzik a hő erkezését.
Kutya – vízöntő. A regény lebilincselően izgalmaz, komikumban káprázatos eleme a mágikus
fokhagyma, mint a tudás és hatalom megőrzéséért-megszerzéséért folytatott harc. Őrizni kell a
fokhagymát, úgy az öregnek, mint a fiataloknak, hogy tovább erősödve tudjon majd megújúlni az új
élet.
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Lidérc Lidi – halak. A lélek átköltözik a lidércbe, hogy elpusztítsa azt. A lidérc tképpen sárkány vagy
hárpia. KisTojásból kel ki és úgy fejlődik félelmetes lénnyé. A szellem a gonoszság hajlékában, azaz
fogságban volt. Elek bácsi, a lidérc tulaja vén kosként jelenik meg a regényben, a lidérc-lélek hozza ki
belőle a rejtett természetét.
Jégtörő Mátyás – kos. A dolgok elrendezése után a lelkecske belebújt a kis csecsemőbe, és „rózsaként
bimbózott ki a kis rügy-állapotából”.
CSILLAGKÉPEK A PUZZLEKhoz, magyarázatok, találós kérdések megfogalmazása
KOS csillagkép- és állatöv: a Kos állatövben van, a Gyümölcsoltó Boldogasszony napja kapcsolódik
hozzá és idősíkban Böjt-Más havának nevezzük (márc 21.- ápr 20). A keleti zodiákusban Kutya a jele. A
Kos-övön áthaladó un. kardinális tengelyt jelöli az az ábrázolás, amelyben a hintót kettő vagy négy
kutya húzza (Kos-Mérleg kardinális tengely) A Nap a Kos övben van erőben. Társadalmi fejlődési
modellben (Dr Papp Gábor alapján) a halászat-vadászati állapot végét és a pásztorkodás elejét jelenti.
A tavaszi napéj-egyenlőség ie. 1700-400 közt itt volt (most már a Rákban van). A juhnyáj szaporításának
az idejét jelölte a csillagkép feljövtele. A Nap a Kos csillagai között állt, az asszírok e hónapban áldozták
a bárányt, juhot (Bartha). A hinduknál a Kos maga a „lótestű aszzony”, Ashvini. A régi görögöknél a Kos
volt az aranygyapjas állat, az isteni kimeríthetetlen bőség forrása, amelyet Laszon görög királyfi
kalandos úton szerzett meg az argonautás hajósok segítségével a Fekete-tengeren túli Kolkhiszból. Az
aranygyapjú Kaukázusi és anatóliai hitregék alapján kerülhetett be a görög mondavilágba. A gyapjú a
király felé történő népi hűséget biztosította, ezért erőt adott a királyságnak. A gyapjú csak annak a
férfinak adja át az erejét, aki méltó rá. Nem neki van hatalma, hanem mi, emberek irányítjuk sorsunkat
a cselekedeteinkkel., ez az erkölcsi tanítása. A képzeletünk és erkölcsi nagyságunk határozza meg
jellemes döntéseinket. Mi magunk vagyok azok, akik döntünk, jól vagy rosszul.
SZÖGELLET csillagkép: a Kos állatövében található. Babilóniában az „ég hölgye” nevet kapja, majd Enlil
ekéjének nevezik. A Mul.Apin táblákon a vetőekét jelenti, az ekének akkoriban kultikus jelentése is
volt. A mezőgazdaság forradalmát jelentette. A görögöknél az Androméda mítosz csoportjához
tartozik, az Öszi-éghez (Bartah). Egyiptomban a Nílus Deltáját jelentette, neve Deltoton volt. Nálunk
modják rá, hogy, „kisdedek csillaga”, „pásztorok öröme”, a kereszténységben az atya-fiú-szentlélek
szentháromságát jelenti. Jelent erkölcsi parancsot is: jót tenni gondolatba, szóban, cselekedetben. Hit
remény szeretet. Idő: múlt, jelen, jövő. Életszakasz: gyermekkor, felnőttkor, öregség. A rómaiak
Triangulum csillagképnek mondták. A védikus irodalomban az eke a királyi erények szimbólumát
jelenti, a titkos tudásba behatol a király, mint eke a földbe. A Bibliában az eke a békés földművelő életet
jelenti. Majdnem minden kultúrában a megtermékenyítés férfi részét jelenti, a feltört föld a női részt.
ANDROMÉDA csillagkép: cirkumpoláris, nagyrészt a Kos állatövben, részben a található. Hatalmas
galaxis és csillagköd. Babilóniában őmaga volt Agade, esetleg Istár, a termékenység és szaporodás
istennője, úgy megy át görög mitológiába Androméda királylányként. Csillagászatilag a csillag
csoportokat ott Andromáda-csoportnak, az Őszi Égnek nevezzük (Bartha). A görög-római
asztrológiában a Perseus-család csillagképeihez tartozik. A szkítáknál, pontosabban az ajtaj-i pazirik-i
kultúrában a gím szarvasbika agancsa maga a Tejút, a teste valahol az Andorméda és Perszeus
csillagképnél van (Ez a szarvas a rénszarvas ősibb kultúrájából merítkezve női nemű, annak is van
terebélyes agancsa. A szoptató ünő a megújulás, termékenység jelképe. Ez a szarvas-kultusz akár i.e.
6000 évig is visszavezethető-sumer türk- népcsoportoknál. A legrégebbi a szarvas-kultusz, majd
Mezopotámiában a kecske-kultusz belőle fejlődhet ki, a szkítáknál a legmeghatározóbb a szarvaskultusz). Babilóniában Enlil ekéjéhez, azaz a Szögellet csillagképhez tartozott. A babilóniai reliefek és
határkövek egy ruhátlan nőalakot ábrázoltak karperecekkel és láb-ékszerekkel, aki szerelemre vágyik.
Talán ezek válnak a görögségnél a sziklához kötözött királylány láncaivá. A magyarságnál a Halászok
csillag-csoportosítását azonosítják itt. A Kos hava maga a bőjt hava, pl. a 18. században a bérleti
viszonyos halászatoknál a halispán és „a tómester felelősek voltak a böjtkor esedékes hal
beszolgáltatásáért, saját maga(guk) vezetett egy nagyhálós kompániát.” (Andrásfalvi Bertalan, 1975)
HALÁSZOK csillagok: fentebb írtam, hogy valahol az Androméda környékén van, beazonosított csillagai
a Ficsér, a Részögasszony, a Kisló és Delfin. Kálmány, Csillagok nyelvhagyományainkban c. írásából
közlöm: „ a halászcsillag (Androméda beta, gamma és Pegazus alfa, teta) „akko láccik mikó a halász éjje
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halászni mén. Ha becés addig mög men fogi a halat, mig a halászcsillag fön van az égön, azután
halászhat! A halászcsillag után mén a pálinkáasszony – részögasszony (Pegazus gamma) mög a
halficsér. A ficsér, miko lemén az ég aljára, visszafordul északnak, meermán akko mögrakódott, a’ nem
mén le. Előre küldi a Pálinkás asszonyt, hogy a halászokat tartsa jól pálinkával, mire odaér.” Ebből
érződik pl, hogy a Ficsér csillag a cirkumpolaritás határán van. Az égbolt mesterségeket, fogalkozásokat
jelképező felosztásában a Halak-Nyilas égi ívhez közel esik a halászok nagkiterjedésű csillagvilága –
szándékosan nem mondom, hogy csillagképe, mert így leírva nem találtam sehol), ezt nevezik a
halászat –vadászat boltrészének (P G). Az Androméda bétája a Mirach, vörös óriás, amely „kötényt”
jelent.
BIKA csillagkép- és állatöv: a Bika állatövben van, az ekliptikán van, Szent György és Márk napja, a
búzaszentelés ünnepe kapcsolódik hozzá és idősíkban Szent-György havának nevezzük (ápr 21.- május
21). A keleti zodiákusban ide tartozik két holdház: a Disznó és a Galamb. Az égi apostoli tengely egyik
„határozó” pontja a Bika csillagkép (Lukács ev.jele). A Vénusz bolygó otthon van benne, erőben a Hold
van itt. Társadalmi fejlődési modellben (Dr Papp Gábor alapján) a pászorkodási állapot végét és a
mezőgazdaság elejét jelenti. A Mul.APIN táblákban (Babilónia) a Bika az első a négy fő csillagképből és
a szaporodást elősegítő férfierőt jelképezi. A „téli hatszög”höz tartozik a egyik csillaga, az Aldebaran
(Baktay). A csillagászati „téli ég” Orion-csoprtjához tatozik. Egyiptomba Ápisz bikája. Indiában őzsuta,
úgy teljes itt a kép, hogy Sirius az íjával megöli Praja Pati-t, az óriás vadászt, aki a bika-ünőbe szerelmes.
A Hyadok és a Plejádok is itt vannak, de a Plejádokat a Fiastyúknál beszéljük meg. A görög-római korban
a „Zeus kalandjai” csillagkép-családhoz tartozott, Európa egy főniciai hercegnő volt, akibe Zeus
beleszeretett. Úgy került közel hozzá, hogy őmaga fehér bikává változott, így a hercegnő apjának bika
csordába került, így közelegett a lányhoz. Majd elszaladt vele Kréta szigetére és ott felfedte kilétét a
nagy szerelem közepette. Görögország és Főnicia rivalizálása is benne van a legendában, gyakoriak
voltak a leányrablások. A magyar csillagvilágban az Aldebaran csillag a Bujdosók Lámpása, fényes
csillag. A bika üdvtörténeti programja az „éld az életedet, erősítsd magadat, élvezd ki az étel apró
örömeinek a perceit, mert most van az ideje ennek. Később ebből az élményből adzs vissza másoknak
útravalóul tanácsokat.” Asztrológiailag földes elem, visszahúz minden erőt magába, ezáltal fejleszti
magát anyagi síkon. De ha túlzásba viszi, akkor disznóvá változik, egyébként meg galambbá
(holdházak). Az ősi asztrognóziában a Hyádok alkothatták a Bika csillagképet, kr. e. 3100- ban a a tavaszi
napéjegyenlőség a Bikában volt, egy volt a tavaszi megújhodás. Talán a következő öv, az Ikrek lehetett
a tavaszi anyagi-nedvi kiteljesedés.
FIASTYÚK csillagkép: a Bika állatövben található, hagyományosan a bika hátán látszó, apró vibráló
csillaghalmazt, csillagcsoportosulást nevezik így nálunk. Általánosságban, minden kultúrában szerelmi
fészket, kertet jelől, ahol széplányok várják hódolóikat egy kis együtt-mulatozásra, pásztorórára. A
Plejádokról van szó és talán ez az első csillagkép, amelyet az írásbeliség előtti korban már megfigyeltek,
számon tartották, jelölték. A Nebra-korongon egy kör mentén 6 pont, középen a 7. jelenik meg, a 6-7
szabad szemmel látszó csillagot jelzi. Egy 100 éves székely ábrázolás is ugyanígy jelzi. Magyar nevek:
Vadgalambfót, Oláhtánc Erdlyben, Kottafias (éneklő, táncoló lányok), Hetevény (mert heten vannak),
kaptár. A finneknék Szitacsillagok vagy Parányi lyukak az égen. Indiában Rishi, azaz „hétbölcs” a neve.
Május végén, június elején a napkelte előtt bukkan fel, október közepén napnyugta után válik láthatóvá
a keleti égen. „Gainusa növeli a törökbúzát” a románoknál, június végén. Nagyenyeden a téli báli
mulatság végét jelentette, amikor a Fiastyúk már magasra emelkdett az égen. „A Fiastyúk fel magasra
szállott” írja Petőfi, amikor közeledik az októberi hajnal. Tőlük keletre van a Tauri csillag, itt vannak a
Hyadok, laza csillagcsoportok. Magyar népi neve a „Kikelet hírmondó” mert áprilisban tűnnek el a
nyugati égen az esti szürkületben (Baktay eddig). A görögöknél a Plejádok Atlasz 7 lánya, Orion vadász
udvarolgatott nekik. Oriont Artemisz szerelmi féltékenységből megöleti a Skorpióval, ugyanis Orion a
Plejád-lányoknak udvarolt és nem neki. Nagyon-nagyon régi jelzésre mutat a sztyeppei altaji, Pazirik-i
kultúra griff- csillagképe (legalábbis feltételezhetően): az óriásgriff csőre a Fiastyúknál kezdődött és
onnan tartott a nyugati-ég felé (íjfeszítő népek csillagmítoszai). Később már a griff szarvas ünővé
változik, erre „nyilaz” az égi vadász, nem gyilkolási, hanem inkább nemi szerepjáték-folyamatot,
udvarlást jelöl.
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PERSEUS csillagkép: a részben a Bika állatövben található, átnyúlik az Ikrek-öv felé, cirkumpoláris
csillagkép. A babilóniai MUL.APIN-ban még a mezőgazdasági szerszámok feltalálójaként azonosított
Öregember, maga Enlil istennek az apja. A lapp néptörzseknél az égi óriás jávorszarvas teste maga, az
agancsai maga a Tejút (mint már írtam). A görög-római kultúrában a Perseus-mondacsalád
csillagképeihez tartozik. A Pegazussal hősi útjáról megérkező Perseus menti meg a feláldozásra szánt
Andromédát az Óriáscet, a vízisárkány elől. Medusát is ő öli meg, a felén a hajtincsek kígyóként
jelennek meg, ki a szemébe néz kővé dermed örökre. Itt van az Algenib nevű csillag, amely vélhetőleg
a mondáinkban a „Róka-csillagot” jelenti. Itt van az Algol csillag is, valójában két csillag, a Meduza fejét
képviseli.
IKREK csillagkép- és állatöv: az Iker állatövben, az ekliptikán van, az áldozócsütörtök, a
pünkösdkirályozás valamint a májusfaállítás ünnepi szokásai kapcsolódnak hozzá és idősíkban Pünkösd
havának nevezzük (május 22.- június 21). A keleti zodiákusban a patkánynak, esetleg egérnek felel meg.
A Hold-időt tekintve a felszálló Hold-csomópont itt erőben van. A Merkúr bolygó otthon van benne.
Társadalmi fejlődési modellben (Dr Papp Gábor alapján) az iparos és kereskedői mesterség magas
szintjének állapotát jelenti és a mezőgazdaság itt a végét jelenti már, a szakemberi képesség és a
tudományosság itt válik dominánssá . Üdvtörténetileg a földies örömökből egy magasabb tudati
szintre emelkedés történik itt, ez viaskodást szűl a belső énben, ezéltal lehet „nemesíteni” az énünket.
Kiderül számunkra, mi az, ami kevésbé fontos és melyek a legfontosabb értékek számunkra. A kisegér
úgy jelenik meg a népmeséinkben, mint akit ha segítünk , meghálálja busásan az árát és segít nekünk
a legfőbb céljaink elérésében. Az Iker csillagkép az asztrozófiában ősidők óta kapuként jelenik meg,
ahonnan tiszta- gyógyító, u.n. Tejút-energiákhoz lehet jutni. Castor és Pollux csillagok a fő alkotó
csillagai. Nálunk „Bojtár kettősének”, vagy „a két árva csillagnak” nevezik. A „Téli hatszög” csillagállás
két fontos csillaga is ez az (Bartha). A görög-római mondavilágban Zeus-kalandjainak a csillagképeihez
tartozik a két csillag. Pollux, Zeusz fia hallhatatlan, Castor testvére, aki földi királytól született, halálakor
nagy a szomorúság. Pollux is testvérét akarja követni a túlvilágra, annyira szerették egymást. Zeusz
engedélyt ad neki erre és Pollux átjárhat az alvilág és az élők világa között ezután. Nálunk az
eredetmondákban maga Hunor és Magor, Nimród király fiai, akik az égi vadászaton követik a
Csodaszarvast. Thoroczkay gyűjtése alapján rengeteg csillagocska van a környéken, amely a bojtárok
életéhez elengedhetetlen: tarisznya, ivókürt, szaru, csonttű, borotva tükröt-tokban stb. Az ókori
kaukázusi, Ural-aljai, kaspi-tenger környéki kultúráknál is megjelenik két fejedelmi testvér harcaként
az Iker-jelzés, még korábbra visszamenve az ikrek egy lényt jelentenek, a tudósok-antropológusok egy
ősi griffet azonosítanak, ez válik ketté jelképileg két emberré. Elmélyültebb értelemben az égi madár
elragadásának a szimbóluma alakította a madár által „gyámolított”-nevelt két ember képét, amelyek
előképei a később sassá átalakuló griff, valamint az androgün emberi teremtmény gondolatának a
kettős viszonyát jelképezi (kereszténység előtti ősi időkből) (Z.Tóth Csaba publikáció, A
nagyszentmiklósi kincs és a kaukázusi művészet).
ORION csillagkép: Az Ikrek-övben található, nagyrészt az ekliptikán lévő nagy csillagkép. Minden
kultúrában egy férfias princípiumú csillagképet jelent. A „téli ég” csillagait az északi féltekén szokták
Orion-csoportnak is nevezni (Bartha). Nevét Orion vadászról, a görög mondák hőséről kapja.
Hozzátartozik a megfeszített íja, a karjai ás a vállai, a teste és annak az öve, végül a lábai. A lábai mögött
megtalálható még Orion hű kutyái, a Kiskutya meg a Nagykutya csillagkép (Canis Minor, Canis Major).
Prokyon a Kiskutya csillaga és amikor hahnalban feltűnik a nyári égen, akkor Kánikula lesz. Ezért az
ilyen időt Canicula-nak nevezték a rómaiak, magyaros átvétellel kánikula. A Nagykutya legfényesebb
csillaga a Sirius, máshol tárgyaljuk. Orion és ők együtt üldözik a szarvasbikát, azaz a Bika csillagképet.
Egyiptomban az Orion csillagai a Siriusszal együtt évszakjelző –csillagok voltak.Hésziodosz görög
csillagász az i.e. 7.sz-ban a „Munkák és Napok” tankölteményében a következő fontos csillagképeket
jelöli: Nagy Medve, Cassiopeia, Orion, Hattyú. Az Orion bal válla maga a Betelgeuse csillag, a jobb lába
a RIGEL csillag. Az „AKKAD-csillagai” tábla az „Ég pásztorának” nevezi. Ó-Babilóniában az istenek
hírvivője, közvetítője az égi és földi világ között, Papszukal vagy Nuszku. Egyiptomban Oziris csillagképe,
neve Sah. Az Orion-öv délkeletre meghosszabbítva a Siriusra mutat. É-Európai, uráli-népeknél
mezőgazdasági neve van: cséphadaró, szénahúzó gereblye. Szlávoknál, Balti népeknél vízhordó rúd.
ŐSI CSILLAGKÉPEK MEGJELENÍTÉSE, JÁTÉKOS ISMERTETÉSE ÓVÓDÁSOK, KISISKOLÁSOK RÉSZÉRE oldal 19-

Germánoknál, nálunk a kaszások. Az övet még nálunk nevezik Háromkirálynak, Egészkenyérnek,
Kaszahódjának, Kaszahúggya. De az Orion feje környékéné vannak az mi Óriásaink is: Óriások kútja,
tengelye és táskája. Ez a Meissa csillag. Nálunk az egész Orion a kaszások néven jelenik meg. Erdélyben
bot, rúd, pálca, Szent Péter pálcája. orion lábánál vannak a Marokszedők és a Vontatók. A fejénél van
a Rónaörző nevű csillag. A lábai között van az Orion-csillag. A Betelgeuse (az arabból jön a neve) az őv
bal oldali csillaga, óriási vörös csillag, tehát a végső életfázisában van. Ő a Rónakirály nálunk. Az indiai
mitologiaban Orion neve Praja-Pati, „Az egi orias”, aki szerelmevel uldözi sajatlányát, Rohinit, a Bika
Aldebaran-jat, de Sirius, a „Bosszuallo” nyilaval megöli. (A testebe fúródó nyíl az Orion-öv) A
hagyomanyos gorog-romai elbeszeles szerint Orion az oriás erejű vadasz (nem harcos!), a szörnyek
legyőzője, AURORA-nak, a hajnal istennőjenek szeretője. Az „Óriás Jobb válla” illetve az „Óriás Bal lába”
elnevezés az i.e. III. évezred Mezopotámiájából ismert már, a nevek a fényes csillagok „nagyságára”
utalnak. Innen jöhetnek a magyar nevek is, amelyek az „Óriás” jelentéséhez csatolhatóak (Óriások
Kútja, Tengelye, Táskája)
ARTEMISZ-nek, a vadak es ligetek urnőjének is megtetszik a dalias vadasz, aki azonban
inkabb az istennő tarsnőt, a PLEIAD-lanyokat üldozi szerelmevel. Artemisz ezert feltekenységében
raúszitja a legyőzhetetlen SKORPIO-t, es az megoli a vadaszt. Ez a jelent jelképesen arra utal, hogy
Orion „menekül a Skorpio elől”: amikor az felbukkan a delkeleten, a vadasz lebukik a nyugati latóhatár
alá. (Mivel az éggomb diametralisan ellentetes helyein talalhatók.) Az Orion jobb lábától nyugat felé
folyik az Eridanus-titokzatos folyó. Ezen indul el Orion a beavatási útjára, a folyó túlsó végén a Főnix, a
feltámadás madara áll. (Asztrozófia). A meditteráneum-mondaközben az Orion-család csillagképei
külön mondai-csoportot alkotnak. Az ural-táji sztyeppei népeknél ősidők óta itt van az óriás vadász, aki
a tejúton szarvasünőkre és égi madarakra vadászik. A finneknél a kalevalai Vöinemönnen kaszája van
itt az égen.
AURIGA csillagkép és Capella csillag: részben az Ikrek állatövben található, átnyúlik a Rák-öv felé,
cirkumpoláris csillagkép. Ó-Babilóniában a Déli-szelek ura volt ez a csillagkép, neve Ninurta. Kezében
bunkós, amelyeken kígyószerű lények tekeregnek. A görög mondákban ő a harcikocsi feltalálója és
nagy kocsiharcos, Erichtonois négyes fogatú harckocsikkal versenyezett Athénban. A római
mitológiában ő Amaltheia kecske, aki Jupitert táplálta. Ennek a letört szarva a bőségszaru. Az angolok,
a korai arabok, a kecsuák „pásztorok csillagának” nevezték. Egyiptomban PTAH istennek szentelt
temlpomaiban a Capellának fontos szakrális szerepe volt. Az ókori Indiában Brahma Riada, aza Bráhma
szíve volt maga a csillag, nagyon fontos név. A Capella csillag benne van tőlünk a 10 legfényesebb
csillgaban. Ikercsillagok, kb 2-2,5ször nagyobbak, mint a Nap, hasonlóak, csak fényességük jóval kisebb.
Sárga törpék. A Fuvaros a balsorsú kocsihajtó, Mürtilosz égre vetített alakja. Oinomaosz király, a lovak
nagy kedvelője, nem tudta elviselni a gondolatot, hogy lánya, Hippodameia (neve annyit tesz:
„lószelídítő”) férjhez menjen. Ezért kocsiversenyt hirdetett a kérők számára, akiknek élete volt a tét.
Oinomaosz apjától, Arésztól (Marstól) kapta az északi szélnél, a Boreasznál is sebesebb lovait. Ezek a
csodálatos paripák legyőzhetetlenek voltak, a király így lánya valamennyi kérőjét megölette.
Amikor Hermész fia, Pelopsz lépett porondra, az istenek elhatározták, hogy
megmentik. Poszeidón (Neptunus), a lovak ősi istene és a tengerek ura arany versenykocsit adott neki,
amelyet szárnyas aranyparipák húztak. Győzelme érdekében Pelopsz ráadásul cselhez is folyamodott.
Hüppodameia közreműködésével összebeszélt Mürtilosszal, Oinomaosz kocsihajtóval, hogy
viaszutánzatokkal helyettesítse a kerékszegeket a király kocsijában. Pelopsz megígérte, ha a király
elveszíti a versenyt, az ármányos kocsihajtóé lesz fele királysága, s őt illeti meg a királylánnyal töltendő
nászéjszaka joga is. A verseny hevében a kilazult kerekek kirepültek Oinomaosz kocsijából, s a lovak
addig vonszolták a királyt, amíg halálát nem lelte. Mielőtt kiadta volna lelkét, megátkozta Mürtiloszt.
A győzelmét ünneplő Pelopsz, Hüppodameia és Mürtilosz kihajtottak kocsijukon. Amikor megálltak
falatozni, Mürtilosz azonnal el akarta venni jutalmát, Hippodameia azonban ellenállt. Pelopsz megverte
a kéjsóvár kocsihajtót, majd fogta a gyeplőt, és hazafelé fordította a fogatot. A száguldó kocsiból egy
hirtelen rúgással kilökte Mürtiloszt, aki menten szörnyethalt. Apja, Hermész, aki sohasem vetette meg
a ravasz csínytevéseket, a csillagok közé helyezte a kocsihajtót. A fő csillag neve a régi mondára
emlékeztet, amely szerint Amalthea, a kecske nevelte fel a fiatal Zeuszt. Szarva (a bőségszaru)
később Fortunáé, a szerencse istennőjéé lett. Ez a történet egy jóslattal van összefüggésben, amelyet
valamikor Kronosz kapott. Eszerint Kronoszt saját gyermeke fogja letaszítani uralkodói trónjáról, sőt
meg is fogja ölni. Ezért Kronosz valamennyi gyermekét hamarosan a születésük után elnyelte. Zeusz
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születése után anyja, Rhea a férjének egy begöngyölt követ adott, mintha az a fia volna. Rhea
Zeuszt Kréta szigetén, az Ida-hegyen rejtette el. A barlang előtt papok jártak pokoli és lármás táncot,
hogy Kronosz meg ne hallja a fia sírását. Azonban a kecskét, Amaltheát, amely Zeuszt táplálta
„csillagosították”. Így jött létre ez a sajátságos kapcsolat a Capella csillag és a Fuvaros csillagkép között
Görög mitológia). A magyaroknál fuvarosnak, Szekeresnek nevezzük a csillagképet, aki a gidát viszi a
hátán. A magyar ezotériában a Csodaszarvas hátsó lábát jelenti. A Capellát nálunk Gödölynek is hívják.
SÁNTAKATA csillagkép, azaz Sirius: az Ikrek állatövében található, az Oriontól lefelé-nyugatra. Orion
Nagykutyája maga a Sirius csillag (Szeriosz, Sziporkázó). Egyiptomban a heliákus felkelése a keleti égen
(napfelkelte előtti felkelés) a „polgári év” kezdetét jelentette. Ekkor kezdett áradni Alsó-Egyiptomban
a Nílus, termékenységet hozva a vidékre (Bartha). Siriust Thoroczkay W.E. Tündérfőnek is nevezi.
Sántakata (Sirius) „ujjan billegve mén az agen”, azért sánta, mert az utolsó kaszás elejtette a kaszáját
és ő belelépett. A zóta ballag a kaszások után, anélkül, hogy őket be tudná érni. Régi neve Szilkehordó
(üstszerű tányér). „Viszi má Sántakata az éte’t az ő kaszása után.” (Thoroczkay W.E.) A sántaság
megjelenése a mitológiában és a mondavilágban fontos és érdekes jelenségre utal. Egy kegyetlen
előitéletnek tűnő véleményt mutat a sántasági-állapot: az ördög munkáját vélik felfedezni az ősi
kultúrák ebben az állapotba. A teremtés tőkéletes alapjában és a sántaság mindig valami
diszharmóniából, becsúszott balesetből vagy rosszul sikerült próbatételek sorából alakul ki. Vulcanus
és Vénus legendája Rómában, Vulcanus megsántul, a sántasága számkivetettségének a
következménye: Juno anyja száműzi az Olymposzra Jupiter tudta nélkül, mert kicsi és satnya gyerek
volt. A görög mitológia patriarchális jellegét mutatja az a gondolat, hogy a a női teremtés nem annyira
jó, „sántább”, minta férfiúi. A „Sántaság” Sánta-Kódusnál is megjeleni majd. A szűlés maga is egy olyan
titokzatos folyamat a férfi számára, hogy patriarchálisan egy „negatív” jelentéssel ruházzák fel.
Ellentétes a kereszténységi értelmezés, ahol a lehető legmagasabb szinten lévő folyamatról van sző:
egy olyan misztériumról, amelyre csak a női méh képes.
RÁK csillagkép- és állatöv: a RÁK állatövben, az ekliptikán van, Keresztelő Szent János, a Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja, a jézusi feltámadás és a Szentivánéji-ünnepek kapcsolódnak hozzá és idősíkban
Szent Iván havának nevezzük (június 22.- július 21). A keleti zodiákusban az Ökörnek felel meg.
Holdházai: bivaly, gólya, párduc. A Hold van otthon benne. A napéji egyenlőség miatt fontos
csillagászati tengely-csomópont: az ekliptikai kör itt metszi az égi egyenlítői kört. Társadalmi fejlődési
modelben (Dr Papp Gábor alapján) az iparos és kereskedői mesterség magas szintjének állapota feletti
szintet jelent. Üdvtörténetileg ami már idejemúlt, az leválik és felülemelkedik a megnemesedett rész.
Az önmagában lévő másik részt akár fel is áldozza (gyereknevelés, szoptatás). Keresztelő Szent János
azt mondja az Újtestamentumban: „Nekem alá kell szállnom, hogy az emberfia felemelkedjék.” A
Szamárkák vagy Jászol csillagkép tartoznak ide. Asellus latinul. Egyiptomban itt volt az Égi Király, ANU
trónja, a napfordulónál van a legmagasabb Nap-pont. A görög mitológiában ő az óriásrák, akit Hercules
legyőz. Népi neveik nálunk: északi szamár vemhe, déli szamár vemhe. A Rákban megtalálható a
Praesepe (Méhkas) nevű nyílt csillaghalmaz is.
HIÚZ csillagkép: Részben a Rák-övben található, cirkumpoláris csillagkép. Viszonylag fiatal felfedezés,
J. Hevelus azonosítja 1687-ben. A Tejúttól nyugatra van, a Tejútra majdnem merőlegese, afelé igyekszik
képileg. A Nagymedve fejéhez nagyon közel van. PG szerint a a Szűz macska holdháza Medvévé
fejlődésének potenciálja megvan. A Hiúz vajon nem a köztes állapot (én teszem hozzá)?
OROSZLÁN csillagkép- és állatöv: az Oroszlán állatövben, az ekliptikán van, Jakab napja (aratás
befejezési határidő) , Anna napja, Nagyboldogasszony napja (Szüz Mária mennybemenetele), Szent
István Király-ünnepe kapcsolódnak hozzá és idősíkban Szent Jakab havának nevezzük (július 23.- aug
22). A keleti zodiákusban a Tigris. felel meg. Holdháza: róka. A Nap van otthon benne. Üdvtörténetileg:
olyan földi hatalma van a királynak, hogy a bőségből adakozik, a fényből még mindig a legtöbb van, de
a forróság kulminál az É-i féltekén. A Nap energiái ekkor tározódnak el igazán, a szőlőben (férfias,
energia erők) és a dinnyében (nőies, testi erők). Szőlő, bor, dinnye, kendő a népi művészi jegyek.
Tamási Áronnál a gólya királyi madárként jelenik meg, a rák közbelső holdháza, nálunk közel van az
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oroszlán időszakához. A babilóniai MUL.APINban az Oroszlán a 2. az összesen 4 nagy csillagképből és a
Nap nyári uralmát fejei ki minden esetben. Itt Latark Istennek a jelképe. 10.000 évvel ezelőtt az
Oroszlánnál volt az őszi napéjegyenlőség. I.e. 2.400-ban volt a nyári napforduló, ezért volt a királyicsillagkép a summéroknál. A görög mitológiában a Herkules-családhoz tartozó csillagkép, Herkules
legyőzte a némeai oroszlánt. A magyar csillagvilágban itt van a Rudas-Oroszlán, csillag, a Kerék csillag,
a Láncszem csillag, a Sarló csillag (Bádok Zsigmond, Magyarok égi képeskönyve, 2006). A latin Rómában
a Regulust nevezték Cor Leonis- nak, azaz az Oroszlán Szívének. Vannak itt galaxis halmazok is, Leoniscsillaghalmazok (Bartha). Az Oroszlán cs.kép felett még van egy oroszlán, ő a Kisoroszlán, felette már
a Nagymedve található.
SZŰZ csillagkép- és állatöv (LEÁNYSZEMŰ nálunk): az Szűz állatövben, az ekliptikán van, Kisasszony
napja (Napban öltözött asszony napja), Szent Iván napja, Hétfájdalmú Szűzanya napja, a kalász
érésének-ünnepe kapcsolódik hozzá és idősíkban Kisasszony havának nevezzük (aug 23.- szept 22). A
keleti zodiákusban a Macska és a Nyúl holdházak felelnek meg neki. A Merkur van otthon benne.A 12
csillag a Szűz fejét övezi, arra utal, hogy a Bölcsesség szellemei erőt fejtenek ki, hogy összhangba
kerüljön a Mindenség, nagy hatással van ez a bölcsességi erő Szaturnuszra, a Napra és a Holdra. A
Napba öltözött Szűz jelképe aara a folyamatra utal, amikor a Föld másodszor testesült meg és a Naperők kialakították a kozmikus étertestet, a Régi-Hold erők - egyébként az ezüstöt kialakító formálása meg már másodrendűvé vált. Ezért van a Napban öltözött Szűz lábánál a Hold (Rudolf Steiner).A Szüz
esszenciája az angyalok (Trónok és Kerubok) késztetését mutatja arra, hogy kiárasszák bölcsességüket,
mint egy lüktető fényt a világra. A Jézusi-áldozat után a szűzi asszony fel tudta venni a legmagasabb
keresztény emberi erényeket, ő a Napba-öltözött Szűz. Szűz Mária az Égi Szófia égi képmásává vállik.
(R S). Üdvtörténetileg a Szűz vitahatatlanul nagy erénye a Szent Bölcsesség, illetve az a jóság és alázat,
amellyel az angyali lény az földi-anyagi világ felé fordul és törődik vele, ennek jele a visszafogott,
szerény szárny-tartás és-használat (PG). A szárnyak nem kiterjesztettek, visszhúzottak, a
művészetünkben is így jelenik meg. A Rőzsehordó asszonyban fel kell ismernünk a nagyszerű angyalt,
mindamellett, hogy egy szegény, gyenge nőről van szó. Csillagászatilag az Szűz- övben hatalmas
mennyiségű idegen galaxis található, ezek távolodnak tőlünk és egymástól is, de egy hatalmas szívó
erőt képviselnek, olyan erőket, amelyek a Tejút tápláló-gyógyító erejéhez képest rosszak (vannak jó
erők is, de a szívó-hatás kulminálódik). Népmeséinkben ezért lakik itt a boszorkány, de a boszorkány
lánya is aki segítő, itt is vannak táltos paripák, amelyeket ki kell szabadítani. A Szűz jellemző népmesei
formái a szív és a visszafogott, nem kibomlott tulipán. A szívó, dagadó, állandó kielégítetlenségi
állapotának hatására az egyik legjobb mesénk a Kisgömbőc, és a Halász Felesége, akik minden el
akarnak nyelni. A holdházaink a magyarázata: a nyúl befelé menekülő folyamatokat jelent (pl a Nyúl a
vetemények közt, Kájoni-kódex dal), a kifelé történő mozgás, kitámadás a Macskánál van, ő
továbbfeljlődhet akár Medvévé, a legkitartóbb ragadozóvá is. A mézeskalács, mint tükör, Szűzi
tulajdonságokat jelenít meg. Benne tükröződik a Teremtő erő, de önmaga nem tud teremtő erőket
hordozni. Az Északi népeknél a Medvelányt felviszik az égbe – önmaga nem tud fejutni – ott
visszanézeti vele a Világ Teremtője a teremtés folamatát. Majd ha visszatér, eljátszodja-elmondja az
itteni világnak a Teremtés Történetét. De csak „tükör”. Az újkori kereszténységben ide tartozik a
„Mater Miseri Cordie” fogalma, azaz a Szűz védő köpenye, amely a bűnösöknek, eitélteknek még egy
utolsó védelmi esélyt, könyörületet biztosít. A szűz-hal állatövi tengelyt a csillagászati „szívó” hatás
miatt és a túloldali Halak-irány miatt Halál-tengelynek is szokták nevezni, jellemzően a magyar
ezotériában. Mezőgazdaság: kezdik a rozst meg a búzát vetni. Dr Papp Gábor szerint a társadalmi
feljődési modellben a kereskedés és a kapitalista ipar korszakát jelenti (Iker-Szűz irány). A görög
mitológiában Déméter (Római Ceres) csillaga van itt, a földművelés istennője, megfontolt,
kiszámítható, jó gazda, távol áll tőle a bohémség. Nálunk Tündérszép Ilona kiteljesedett formájában.
Egyik csillaga a Spica, egy szerencsehozó csillag, nálunk, Az Arcturus az Ökörhajcsárban van, de fontos
hatása van a Szüzre, az egyik legfényesebb csillag, a hajózás és vándorlás egyik segítő csillaga, tavasztó
őszig van fent.
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HOLLÓ és SERLEG: A szűz csillagképtől délre (lefelé) található. A Corvi-csillagok és a Csáp-galaxisok
vannak itt. A Serleg mellett van. A Holló a suméroknál a „villámlás madara”, abból következhet, hogy
közvetítő az anyagi világ és a Főistenség között, pontosabban az Istenség szolgája. A görögöknél
Apollón madara, de megbüntetik, mert elküldték a serleggel az élet-vizéért, cserébe meg vízikígyóval
tért meg és hazudott. A vízikígyó maga Hydra. A hidrák biológiailag sejti szinten nem öregednek, mert
körkörös és nem spirális a DNS-kapcsolódásuk. A kígyó amikor önmagába harap, akkor az
örökkévalóságot jelképezi (állandósul, növekszik-fogy) (uroborosz). Ezért a gyűrű-jelképe egyételmű.
Tehát a holló a hallhatatlanságot hozza a csőrében, vagy kígyó, vagy holló –Mátyások- képében.
Mátyás-címerben és a pálosok címerében is ott van a gyűrűt tartó holló. Mátyás király az Aranygyapjas
rend tagja volt, itt az égi Argó hajó kulcsfontosságú. Apollón elfeketíti és felhelyezi büntetésből az
égboltra. A Hydra végétő előre menve a következő csillagképeket jelölik a régebbi csillagtérképeken:
bagoly, holló, serleg (kráter), szextáns. Népi kultúránkban Árva Dorka maga, „Árva Dorka
Szerencséjének” csillaga, „vígasztala a pártásokat, hogy Boldogasszonynak gondja van az ő szegény
eladóira is.”, „Mátra szerelmények” is nevezik (Kandra Kabos). A skandináv Orionnak, azaz Odinnak két
segítő hollója van: Hugin – gondolat - és Munnin – emlékezet -. A görögöknél még Dikét is jelenti aki
az igazság istennője, és Themisszel együtt szokták ábrázolni, aki a jog istennője.Ebben az is benne van
hogy a jog és az igazság nem mindig ugyanaz, ezt felismerik a görögök. A rómaiaknál már a két istenség
összeolvad, Justitia néven. Mivel halvány csillaghamazok vannak itt, utalás arra, hogy az igazságot nem
mindig egyszerű felfedni. A betakarítás kapcsán az örök igazság itt fogalmazódik meg: „ki mint vet, úgy
arat.” A Szűz havában kezdődik a szüret, náliunk Vincellérnek is nevezték a csillagképet. A görögöknél
Démétér anya és Perszephoné lánya története tartozik ide. Démétér – a föld istennője – újból
találkozhat lányával, Perszephonéval – a természet jelképe -, miután az elrabló Hádész visszaengedi a
Földre tavasztól őszig. De télre vissza kell menjen Hádészhoz. Nálunk Démétér Nagyboldogasszony és
Perszephone Kisboldogasszony. Démétér az Oroszlán csillagkép felől a Mérleg csillagkép felé halad,
azaz a múltból, az aratásból halad a jövő, a mag-elvetés felé. Az ésszerűség általában a hit tényét
elnyomja, ez látszik a Tündérszép Ilona mesében, amikor a Szűz tulajdonságait magára vevő királylány
nem hisz a játszótársainak, amikor bejelentik Árgyélus közeledtét. Ezért kapta a pofokat a királyfitól
majd.
BERENICE HAJA illetve TATÁRDÚLÁS: A szűz csillagképtől északra (felfelé) található. Az egyiptomi király,
III. Ptolemaiosz Euergetész győz az asszírok felett, Berenice királyné áldozati fürként ajánlotta fel
hosszú hajfürtjeit Aphrodité istennőnek. De az oltárról eltünt és a papok magyarázatként közölték,
hogy az istennő részére felhelyezték az égre. A régi görögök az Oroszlán farka bojtjának tekintették a
csillaghalmazt. Gaalktikus szuperhamazok vannak itt is (Coma, Virgo, Messier), hiszen a Szűz övben
van. Nálunk népi elnevezése „Tatárdúlás”, rosszat sejtető erők központja. Közel lehet a Tatárok Gázlója
elnevezéshez is. De „boszorkánytanya”, „boszorkánykonyha” neve is van. Máik neve „Aranyhajú
csillag” . A boszorkány hajának bénító hatása van (Vízi Péter és Vízi Pál népmese). A boszorkány szabja
meg az élet anyagi kereteit, a túlburjánzást nem engedi meg, ehhez egy racionalitási gondolkodás
szükséges. Pl nem engedi kibontakozni egy éretlenségi, gyenge energia-szinti állapotnban az élet
sarjadását, mert elő-utóbb idő előtt visszapusztulna az (Kádár Kata ballada). Népi neveink Felcsíkon
Koszorúcsillag. Az indiánoknál: Héttömlő csillagkép. Általában mindenhol egy kelyhet, tálat formáz.
MÉRLEG csillagöv, csillagkép, illetve KILENCCSILLAG: az Mérleg állatövben, az ekliptikán van, Szent
Mihály napja a legjellemzőbb ünnepe, a Hétfájdalmú Szűzanya napja is itt van, a napéj-egyenlőség
ideje, azaz az év átfordul a sötétebb” felébe, a búzamag vetése-ünnepe és a gazdasági év fordulója
(pásztor elszámoltatás, szegődtetés, pásztorok vására és bálja a Hortobágyon, a cseldfogadás
időpontja) kapcsolódik hozzá és idősíkban Szentmihály havának nevezzük (szept 23.- okt 22). A Vénusz
van otthon benne, a Szaturnusz erőben van itt. Szent Mihály a hagyomány szerint a túlvilágra költöző
lélek kísérőtársa és bírája. A babilón MUL.APIN tábák szerint a Mérleg a Skorpióval együtt a 3. volt a 4
alapvető csillagkép közül, az őszi napéjegyenlőséget hirdette. Nabu király volt a csillagtudományok
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tudós-örzője. A 3. sz-tól szerepel önálló csillagképként. Nálunk a neve Mérték volt, népies neve a
Kilenc-csillag. Legfényesebb csillaga Zubel Elgenubi, a Múlt-Serpenyője, jelentésileg a Skorpió Ollója.
A római korban már úgy ábrázolták, hogy a Szűz tartja a kezében a Mérleget. Ez azt is jelképezte, hogy
az igazság mérlegelésénél a Szűznek van nagyobb lobbi-lehetősége, azaz beleszól a bíráskodásba, azaz
nagyob hatalma van az igazság felett: egy bizonyos birodalmi hozzáállást jelent ez a demokratikusabbköztársasági állami berendezkedésekkel ellentétben. Üdvtörténetileg a Tejútra való felemelkedés
előkészülete folyik itt: levágjuk magunkról a Skorpió ollójával a méltatlan, lehúzó, igazságtalan erőket.
A Tejutra töténő fellépés beavatása. Az egyiptomi leképzelések szerint nem Mérlegként, hanem
Bárkaként jelent meg ez a csillagkép, ez a jelentés végigvonul a művészeti világon. Alapja a csónakban
való temetkezés szokásának. Anubis, az alvilág bírája és Maat strucctolla méri le a lelkeket. Kocsis
István foglalkozott a Szent Korona tanaival, ő írja, hogy az igazság az magyaroknál egy Élő Lény, a Szent
Koronát az istentől kapta a magyar nemzet, mint az Élő Igazság jelképe, amelyet érezni, tisztelni és
követni és szolgálni kell. A vele koronázott király szakrális király, azaz híd Föld és Ég között. Az igazságért
való földi küzdelemben és szeretetben a legnemesebb energia szabadul fel az azt gyakorló gyakorló
számára. Az iráni-perzsa mitológiában a Mitra-Szraosa-Rasnu istenháromság 3. tagja, ő mérlegeli a
lelkeket. A görög mitológiában Hephaisztosz sánta kovács alkotta meg a Mérleget az Olimposzon,
szinte emberfeletti kitartással és rátermettséggel: jelképezi azt, hogy az emberi és isteni harmónia
megalkotása igen nehéz feladat. A magyar népmesék égi kovácsa a Nap. Az adventi időszakban „A Bő
kovács lánya” c dalt éneklik Erdélyben: a kovács VAK lánya, aki a Bak jelképe, ad szállást Szűz Máriának,
akiből megszületik majd a Fény, a kereszténységben Jézus. A Tárkány helyiségnevek a betegségek
gyógyításához értő kovácsok emlékezetét őrzik. A Tarján-törzs képviselte a Napot, illetve a kovácsságot
(internet, LIBRA Magyarország Kft és P G nyomán). A Mérleget szokás nemzetközileg Hintónak is
nevezni. A kutyák által vontatott hintó a Kos-Mérleg csillagászati tengelyt jelképezi. Csillagászati
erőhatások tekintetében a meditációs fakazettás-ábrázolásokon megjelenő Bárka-kép a Mérleg
csillagképben működő erőhatásokat mutatja ben: a Szaturnusz, a Vénusz kiegyenlítő erői alakítják ki a
Bárka formát. Alulról „támadják” a szűzi erők (tulipán, fordított szűz a táblája alapján), a Szűz itt már
fenyegető erő, nem úgy, mint korábban. A forma középen „adja ki” a kétoldalról besűrített fényt, azaz
felszakadt a fény jele, onnan indul az új élet.A mérlegben otthon van a Vénusz bolygó. Három állapota
van: Hajnal- , Esti- és Rejtett állapot. A holló a Szaturnusz madara, itt erőben van, NAGYON határozott,
cselekményindító tevékenységet generál: vagy elkezd valamit, vagy befejez valami már tartót. A
mérleg két nyelvén megtartó-visszafogó erő, egyensúlyozó erő. A hollók mivel visszatartó erő, attól
tekeredik vissza a mérleg két nyelve. Tehát két ellentétes feszültség pont látható. Ha a bárka-forma
növekedne tovább, akkor Holddá változna, nem alakulna ki a kunkor. Ha együtt hat a Holdi és a Vénuszi
erő, akkor a felszabaduló fényből lesz a SZŰZANYASÁG. Amint a fény ki tud bontakozni – mert
visszakunkorodási erők hatnak, Szaturnusz – el tud kezdeni működni a vénuszi ciklus. SzűzMáriát
bárkának is szokták nevezni régen. A Mérleg havában az élet-megörződés tevékenységének elkezdése
valósul meg. Fészek kialakítás kezdődik, hogy át tudjanak vészelni a nehéz időszakban. „Aki nem jut be
a bárkába, az elpusztul.” (Dr Papp Gábor nyomán). A Kilenc –Csillag hasonlatos a bibliai lélek kilenc
gyümölcsével, az elültetett mag termi ezeket a gyümölcsöket, a Jelenlét misztériumát és a szeretet
titkát őrzik ezek a gyümölcsök: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség,
önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény, a Szentlélek befogadására való felkészüléssel kapcsolatos.
KÍGYÓTARTÓ csillagkép: A Mérleg csillagképtől észak-nyugatra (felfelé) található. A Tejút ekliptikai
érintésénél található, azaz térileg úgy érzékelhető, mintha az ekliptikán haladva itt fel lehetne menni a
Tejutra. Az egyiptomiaknál őt Imhotep-el azonosították, aki híres orvos és főpap volt. Mitológiai
megfelelője Aszklépiusz, aki még a holtakat is fel tudja támasztani (Paksi Zoltán asztrozófus).
Aszklépusz legendája a következő: Apollón udvarolt Korónisznak. Igen ám, de Korónisz együtt hált egy
halandóval, Iszkhüsszel, viszont már terhes volt Apollon-tól. Apollon a fehér hollója révén mindent
tudott, egyért bosszúbol ki akarta vágatni a nő szemét a hollóval. A holló nem tette meg, így a hollót
feketévé változtatta, azóta feketék a hollók. Apollón elbeszélésére válaszul Artemisz lenyílazta
Koróniszt, de a gyereket még meg tudott születni. Ő lett Aszklépiusz, akit Kherion kentaur nevelt fel.
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Megtanította a gyógyítás tudományára, végül a halottakat is fel tudta már támasztani. Ez nem
teteszett Hádésznak, aki tiltakozott Zeusznál. Zeusz halálra sújtotta Aszképioszt. Apollón bosszúból
megölte a Küklopszokat, Zeusz villámainak a készítőit. A kígyótartó gondolatisága: ő nem uralkodó
típus, mint az Oroszlán, hanem a kezében tartja és uralja az őserőt. A kígyó farka az ösztön-erő, a feje
a szellem-erő. A kígyó farka a Nyilas felé áll (megtermékenyíti a Tejút hasadékát, ebből születik a Turul,
a feje a Skorpió felett lévő Északi Koronába mutat. Asztrozófiai (csillagbölcselet) szempontból a kígyó
a sárban-pórban kúszó állat, de a bőre olyan, hogy taszítja a mocskot, tehát így is tiszta marad: a pórban
is lehet tisztán élni, ilyen szimbólunkot képvisel.
SKORPIÓ csillagöv, csillagkép, illetve OLLÓS: a Skorpió állatövben, az ekliptikán van, az gi-egyenlítő Fixkeresztjéhez tartozik (János evangélista). Mindenszentek, Dömötör napja a legismertebb ünnepek, a
szüret és a pásztovásárok,pásztor-elszámoltatások ünnepe a legjellemzőbb ünnepek. Dömötör napja
a juhászújév volt, de a XIX sz végén veszít jelentőségéből és a Szent Mihály nap vállik fontossá. SimonJúdás napja is itt van. Idősíkban Mindszenetk havának nevezzük (okt 23.- nov 21). Keleten a Kígyó felel
meg neki. Első holdháza Kígyó, második holdháza: a Szarvas. A Mars van otthon benne, a …..erőben
van itt. Társadalmi fejlődési aspektusban a Bika-Skorpió un. fix tengely (precessziós nagyév kereszttengelye) az alsóbb pásztorkodási szintet választja el a mezőgazdálkodási társadalmi berendezkedés
szintjétől (Dr Papp Gábor). Az éltető energiák tekintetében a Tejút energiákra a precesszió eltolódások
miatt skorpió 2. részénél, a Szarvasnál, Kígyónál lehet kapcsolódni. A Kígyó itt fel tud kúszni a Tejút
fájára, a Bikáig, azaz a Hold-Vénusz kettősségig. A nemi szétkülönülés így történik meg. Az almafa és a
kúszó kígyó ábrázolás így jelenik meg a művészetben, Ádám és Éva van a két oldalon, fügefával
„takartan”. Üdvtörténetileg a cél a szellemi nagyságra, a mikro- és makrokoszmoszi meditatív állapotra
való felkészülést programjának drámai megvalósulása történik itt meg. Vagy visszahull az egyén a
porba és belesüllyed a legalantasabb anyagi jellegü örömökbe, a sötötbe, vagy sasként szárnyalva
szellemi magaslatokat fog megtapasztalni, afényre törekszik (P G). A görög mitológiában a Skorpió lesz
Orion vadász gyilkosa, Artemisz féltékenységből megöleti, mert jár a hét széplány, a Plejádok után. A
MUL.APIN táblákon a Mérleggel együtt a 3. a négy fő csillagképből. Mezopotámiában a Főld-és-Ég
madara. Egyiptomban Szelk, a hüllőistennő csillaga. Kínában „Tűzcsillag”. Néphagyománunk
meghatározó csillaga itt van: Szépasszony csillag, maga Antares csillag, a legfényesebb a Skorpióban,
vörös szuperóriás. A Szépasszony és Sánta-Koldus története fontos erkölcsi tanítás is egyben nálunk. A
Szépassszony neve máshol is megjelenik, Szépasszony vászna. IDE TARTOZIK a következő ókori
mezopotániai mese, Mezopotániában volt a Etana eposz. „Veszélyes az, hogyha csak a szellemiség vagy
csak a testiség-szexualitás felé megyünk el.” A Kígyó és Sas barátok (egyben skorpió minőség) Egymást
segítve nevelik a gyerekeiket. Egyszer a Sas késztetést érez és megeszi a kiskígyókat. A kígyó Onu
főisten tanácsára levágja a sas szárnyait és beveti őt egy gödörbe. Közben Etana király szűz és a felesége
meddő, de gyereket akarnának. A sas segítséget kér a főistentől. Ha Etana meggyógyítja a szárnyát, fel
kell vinnie őt Istár egébe, ott van a szülés füve (Istár a vénuszi minőség). És így Etana király neggyógyítja
a sast és újra termékennyé válik. A Skorpió csillagkép felé van egyébként az Világmindenségünk
középpontja.
ÉSZAKI KORONA csillagkép: A Skorpió csillagképtől északra (felfelé) található, a Skorpió csillagövben.
Nálunk még Rózsáskert, Apostolok Koronája, Patkócsillag, Salló, Sarlócsillag, A Rózsáskertet vagy az
Apostolok Koronáját csodaszépen „kútatja” fel Kandra Kabos: csillag ablakai és gyöngykapui vannak.
Mária koszorúja (eljegyzése). Legfényesebb csillaga az Alphecca, amely vénuszi és merkúri jellegű,
művészeti adottságokat jelöl, nálunk a neve Rügycsillag. A kígyótartó Kígyójának feje arra néz, a
szellemi energiák id összpontosulnak, ezért is fontos ősi csillagkép. A görög itológiában Dionüszosz adta
ezt a Koronát nászajándékba Ariadné-nak, miután Thézeusz elvált tőle. A Tudás koronáját is jelenti.
ÖKÖRHAJCSÁR és Kiskutya (Vadászebek) csillagkép: A Szűz csillagképtől északra (felfelé) található, a
Szűz csillagövben. Cirkumpoláris csillagkép. A görög mitológiában a Medve örzője és táncoltatója, a
rómaiaknál ő a Medvevadász. Régi neve Arcturus, azaz a Medve őre. Itt van a legfényesebb csillaga, az
Arcturus, vörös óriás, az égbolt 4. legfényesebb csillaga. Egy görög legenda szerint az athéni Ikariosz,
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Érigoné atyja a csillagkép. Ő Düoniszosztól megtanulja a borkészítést, amit továbbad az embereknek.
Az emberek azt hitték, mérget itat velük, ezért megölték és elásták. Éigoné és kutyája, Maira megtalálja
a halott apát, majd a lány bánatában felakasztotta magát. Zeusz Szűzként emelte az égbe őt, Maira
pedig Procyon csillag a Kiskutyában (Vadászebek). A Procyon határjáró csillag, Ebecske vagy Nehézlábú
neve is van (Várhegyi Péter) A NagyMedve csillag-családhoz tartoznak (görög felosztás), a Kis Medvét
üldözik. Nálunk az Arcturust nevezik Boszorkányszem csillagnak, Ökrész, Ökörszem és Ökörhajtó,
Ökörkereső csillagnak is. A Boszorkány szeme „húzza” lefelé a Gönczöl törött rúdja végét, ezért nem
tud visszaegyenesedni az.
HERCULES csillagkép: A Skorpió csillagképtől északra (felfelé) található, a Nyilas és a Skorpió
csillagövben. Cirkumpoláris csillagkép. Szomszédja a sárkány csillagkép, Zeusz tette oda őket egymás
mellé, hogy bűntesse Heraclest, amiért megölte a feleségét és a gyerekeit, 12 nagyon nehéz
próbatételt kellett kiállnia. Korábban Engonasis, azaz Térdeplő volt, Johannes Kepler kiadványában
1627- ben még így jelenik meg. Csillagaina a nevét nagyjából soroljuk: Térdepelő (arab Ras Algethi),
Talpkő, Zárókő és Hercules medencéje (pillér alkotók). 2019 végén az egyik felfedezett csillagát
Hunornak, és bolygóját Magornak nevezték el, 2007-ben Bakos Gáspár csillagász fedezte fel. Hercules
12 feladata a következők: 1. a némeai oroszlán megölése 2. A kilencfejű Hydra legyőzése 3. Artemisz
istennő kerüneai aranyszarvú és rézlábú szarvasünőjének a befogása 4. Az eümanthoszi vadkan
elfogása 5. Ki kellett takarítania Augeiász hatalmas istállóját egy nap alatt 6. A réztollú és- karmú
sztümphaloszi húsevő gyilkos madarakat le kellett ölnie 7. A vad kétai minoszi bika megszelidítése 8. A
trák Diomédész emberevő lovainak az ellopása 9. Hippolitének, az amazomónok királynőjének övének
ellopása 10. A szörny Gerüon bíbor-marhacsordájának az elhajtása a mükénei udvarba 11. Meg kellett
szereznie a Heszperidák aranyalmáját, amelyet Ladón, a sárkány őrzött. 12. Fegyver nélkül fel kellett
hoznia Kerberoszt, az alvilág háromfejű kutyáját az alvilágból. Anteuszt, Gaia fiát is legyőzi, a görög
mondák szerint a levegőbe emelve öli meg, a szkíta hagyomány szerint az ő „Herculesük” maga fölé
emeli, de nem öli meg, ezzel győzedelmeskedik felette. Fontos erkölcsi szkíta tanítás: az ellenség
magad felé emelése, előretolása az igazi győzelem, nem a pusztításról és gyilkolásról szól (Dr Papp
Gábor alapján).
NYILAS csillagöv, csillagkép, illetve KOLDUSEMBER: a Nyilas állatövben, az ekliptikán van, a Nap itt
hagyja el a téli napfordulót, az Advent, a disznóvágás, Erzsébet napja, András napja, Luca napja (lehet
jó Szent Luca, vagy rossz, lucapuca), a „Fehérleples alakoskodás” a legjellemzőbb ünnepek. A
disznóvágás fontos rituális szokás, az év folyamán nevelt disznó betejesíti a küldetését, megadva neki
a tiszteletet levágják és táplálja a családot, a falut. Idősíkban Szent András havának nevezzük (nov 22.dec 21). Keleten a Ló felel meg neki. Első holdháza Ló, második holdháza: a Rén- vagy Dámszarvas. A
Jupiter bolygó van otthon benne, a leszálló Holdcsomópont (Sárkányfej a csillagászati nevén) erőben
van itt. Társadalmi fejlődési és üdvtörténeti aspektusban az Ikrek-Nyilas un. Élet-tengely, a tejút ehhez
a tengelyhez tartozik nagyjából, az alsóbb gyűjtögetési szint után ide tartozik a pásztorkodási,
katonáskodási társadalmi domináns szint (Dr Papp Gábor szerint a mezőgazdasági tudattal élő paraszt
idő-ciklikusan tud csak helytállni egy háborús időszakba, pl az aratás ideje alatt eldobja a fegyvert és
megy betakarítani, az álattartási tudattal élő pásztor szívósan fel van készülve pl az éjszakai figyelésre,
ezért katonai-helytállási feladatokra is jóval alkalmasabb). Az éltető energiák tekintetében a Tejút
energiákra itt lehet ebben a világhónapban csatlakozni, a Nyilas nyíla a tejút központja felé mutat. A
„szarvas” holdház a Nyilas közvetlen szomszédja, ugyanazon minőséggel jellenezhető, iránymutató
állat, az agancsai mozgó koordináta-rendszert jelölnek: itt látható meg olyasmi, az az őskép, vagy az
eredet. Az íjazó az agancsok közé céloz. A mikrokozmoszra meditál, onnan jut el a makrokzmoszi ősi
ideához. A zen buddhizmus, az íj és a nyíl útja (japán kyüdö-meditáció, zen meditációk pl). A
Nagyszentmiklós-i kincs nyilazó vitéze, a párthus, örmény, és grúz kora-középkori kódex-és templomábrázolásain a Nyilas hátrafelé, a farka felé lő, a farkánál világtengely másik oldalán lévő állapotok
jelennek meg, a patkány vagy párduc, általánosságban a sárkány feje. Az Ikrekben a felszálló
Holdcsomópont erőben van, ezt Sárkányfejnek is nevezzük. (korábban írtam a leszálló
Holdcsomópontot, amely itt van erőben (P G, Z Tóth Csaba). A görög mitológiában a Zeusz-családhoz
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tartozik és Kherion kentaurként emlegetik. Ő nagy bölcs és nevelő volt, ő nevelte Heraklészt,
Akhilleuszt de Hermészt is. A Nyíl a Prométheusz máját tépő sasra mutat. Prométheusz-legenda
ismerete, a tűz fontossága az embernek. Mezopotámiában is kentaurként jelölték. A magyar
hagyományban ő a Sánta Koldus, Kaus csillag, nagyon fontos üdvtörténeti személy. Felesége maga
Szépasszony, azaz Antares. A nyilas még Koldusszekér, Talyiga, Törökszekér. „Hozd el koldus a napot”,
itt vajon nem az ősi pogány Nap-Istenről van szó (Kálmán Lajos)? Találkozunk még egy névvel, amely
valószínüleg a Nyilas csillagkép öt legfényesebb csillagát jelöli, a Törökországi Döncöl. Magyra
meditatív, üdvtörténeti szempontból a „befelé érés” időszakát, azaz a burokban való érést jelenti,
innen megerősődve lép ki a külvilág felé újból az élet (festet-kazettás tábla-meditációk, P G). A
csillagkép legfényesebb csillaga Kaus Australis, az íj déli csúcsa. Találhatók itt kettős és hármas
csillagrendszerek is. A csillagkép irányából észlelték 1977- ben a Hűha! jelet, amely akár földön kívüli
civilizáció jele is lehetett.
PAJZS csillagkép, azaz TÜNDÉREK TÁNCA: A Nyilas csillagképtől északra (felfelé) található, a Nyilas
csillagövben. Szobietzki Pajzsaként alkotta meg 1690- ben Johannes Hevelius. III. Sobietski lengyel
király tiszteletére. A rómaiaknál Pajzs volt a neve. Itt a Scutiban van a legnagyobb vörös ismert óriás,
de itt van egy fehér fiatal fényes csillag is, amely közelítő irányban van felénk, ezért kb 1,3 millió év
után már fényesebb lesz, mint a Siriusz. Vibráló gazdag mennyiségű csillagai miatt valamint a Tejúton
való elhelyezkedése miatt nálunk a Tündérek Táncának nevezik ezt a csillaghalmazt. A Tejút
elágazásánál a Tejúton található, amely hagyományosan a Tündérvilág útvonala is.
SAS csillagkép: A Nyilas és a Bak csillagövben terül el, felfelé tőlük. Mezopotámiában i.e. 1200-ban már
sasnak nevezték a csillagképet. A görög mitológiában Zeusz szolgáló harci madara: ő hozza vissza az
eldobigált nyilakat. Ő eszik Prométheusz májából minden éjszaka. Heraklész gyilkolja meg bosszúból
majd. Ganümdesz története is ide tartozik, Zeusz sasmadár képében csábítja el őt. Ide tartozik a sas
karmai között a két férfit formázó elterjedt régi ábrázolás. A nyári égbolt egyik legfényesebb csillaga az
Altair, vagy Atair. Nálunk nevezik Égi Pásztornak vagy Tévlygő Juhásznak vagy Cigánynak. A cigány
elment a szérűre szalmát lopni, de követi őt a Csősz, a Vega (a Lant csillagkép Alfa-csillaga). Még
nevezzük sellőnek is. Az égi madarak a nomád népek kultúrájában a Tejút ezen a részén vannak, az
eredetmondánkban Hunor és Magor az apa Nimród, azaz Orion irányából indulnak a Csodaszarvast
levadászni, így találkoznak a Sellővel, azaz a szép királyi lányok, Bezár és Dul király lányainak csillagaival,
akikkel aztán a népeinket hozzák létre (kutatási eredmények). Ősi népi monda szerint Kígyótartó
csillagkép kígyójának farka a Sas felé áll, ez azt jelenti, hogy a farok, mint ösztöni erők megtestesítője
megtermékenyíti a Tejút hasadékát és így születik meg a Sasa, azaz a Turul.A Tejút hasadéka maga
Aszklépiosz temploma, itt a tudós orvos a beteg lelkét gyógyította egyébként (Paksi László asztrozófus).
Aquillae csillag itt van, a Denebbel és a Vegával csúcsa a Nagy Nyári háromszögnek.
KISRÓKA csillagkép: A Nyilas csillagövben van, a Sastól feljebb észak felé. Nálunk vajon nem a
Rókacsillag? Nincsen erről adatunk, csak tudjuk, hogy van ilyen csillag. Eredeti neve a Kis Róka és a Lúd
(a szájában) volt. Ebben a csillgaképben fedezték fel angol tudósok 1967- ben az első pulzárt (gyorsan
forgó neutroncsillag, amely erős mágneses térrel rendelkezik)
NYÍL csillagkép: A Nyilas csillagövben van. A görögök azt a fegyvert látták benne, amellyel Héráklész a
Sas ellen küzdött. A Sagittae alfája sárga óriáscsillag.
LANT csillagkép: A Nyilas csillagövben van észak felé, részben cirkumpoláris. Fő csillaga a Vega, az
égbolt egyik legfényesebb csillaga. Hermesz, Apollon, Orpheusz lantot használtak. Nálunk a Vegát
Csősznek hívják. Ő az aki követi a cigányt, aki szalmát lopott a Szérűn, ott hullatja azt. Augisztusban
delel a Vega, 9-10 óra körül (Fazekas Mihály)
BAK csillagkép és csillagöv, a Félig Nyúzott Bakkecse: a Bak állatövben, az ekliptikán van, itt van a
legkevesebb fény és itt a leghosszabbak az éjszakák, az Adventből elérkezünk Jézus születéséig, a
karácsonyi kántálások, a betlehemezések, Karácsony, Ádám és Éva napja, Aprószentek a legjellemzőbb
ünnepek. A disznóvágás itt is fontos rituális szokás, festett kazettákon a bak bizonyos részeiben fel
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lehet fedezni a disznóra jellemző ábrázolásokat (pl az orr karikázása). Idősíkban Karácsony havának
nevezzük (dec 22.- jan 21). Keleten a Juh esetleg Kecske felel meg neki. Első holdháza a Juh, második
holdháza a Kutya. A Szaturnusz bolygó van otthon benne, a Mars erőben van itt. Társadalmi fejlődési
és üdvtörténeti aspektusban a fejlődési kezdetek jelennek meg itt, a gyűjtögető életforma a domináló
(Dr Papp Gábor alapján), ehhez hozzátartozik a Koldus-életforma: anyagi síkon szegény, gyűjtöget,
szellemi síkon pedig kincseket, ősi tudást hordoz. A görög mitológiában Az Égi Óceán-csoporthoz
tartozik ( Szögellet, Vízöntő, Delfin, Cet), Pán tartozik ide, aki eredetileg kecskefejű és kecske lábú isten,
de menekülése közben akarata ellenére átváltozik : az alsó fele halfarok, a felső fele kecske. Tüphon
szörny elől menekülve túl későn ugrik az óceánba. A magyar mondásokban „szorul a hurok”, képpel
jelölik azt, amikor valami rossz állapotba kerül bele valaki és záródik a mozgástere például. A hurok
megfogást, visszafogást, csapdát jelent. A bak húrokszerű farkát így kell elképzelni. Néha szárnyakkal
is ábrázolják, dekanátusban a másik földes-elem, a Szűz csillagkép jelenik meg, amelynek a szárny a
jellemzője (Szárnyas) (Csengersimai festett kazetta). A szarv becsontosodott, anyagiasodott típusú,
átellenben a szarvas agancsánál. A Félig nyúzott bakkecske hasonlatos a mitikus páni történéssel. A
gazda által félig megnyúzott hazudós bakkecske elmenekül és belebújik a Rókalyukba. Onnan senki
nem tudja kicsalogatni, még az erős Medve sem, csak a kis Sündisznó. A Disznó a Bika csillagkép egyik
holdháza és az embert, mint teljességet, fizikálisan, szellemileg, lelkileg szeretné továbbvinni, de nem
tudja, a galambba átkerül a lelkiség már. A Sündisznó még a friss, új napot is jelenti, az tudja
kicsalogatni csak a sötétbe bújt Bakkecskét. Az Égi-egyenlítő Rókalyuk-tengelye maga a Bak-Rák
tengely. A szkíta művészetben a sas karmaiban lévő kecske ezt a Bakot jelképezi. A Sas nem bántani
akarja, hanem éppen megmenteni, vérével akarja táplálni. Csillagászatilag a Bak-hónap a legsötétebb
hónap, így jelenik meg a kecske. egyedül nem képes megújhodni, csak a túlélésre képes. A Sas
magasabb rendszerből ad át neki energiát. Ez később a kereszténységben a fiókáit etető önfeláldozó
pelikán szimbólumába megy át. Modernkorunkban Chagall művészete lelkileg, lelkiismeretileg nagyon
mély üzenetű, bizonyos képeiben a hegedülő kecske jelenik meg. A Bak fontos csillaga Deneb-Algedi.
15 un. beheniai fix csillag egyike. A hímzéseink keresztszemes rendesze maga a Bak és a Nyílas öveket
idézi meg. A négyes teljes egészben átlósan hozzáadódik az ötödik „vonal” vagy „elem”, a Nyilas külső
rendszerből lehozott friss energiája, amelyet őrizni kell.
DELFIN csillagkép: A Bak csillagövben van észak felé. A görög mitológiában az égi óceán mesekörhöz
tartózó csillagkép. Kimentették a bajba jutott isteneket az óceánból (Areiön, Amhitrité). Népünknél a
meghatározott nevek: Vándorlegények Szerencsecsillaga, Kiskereszt, Lópocsillag, Gombolyítócsillag,
Pinacsillag, Kislakat, Lehel Kürtje, nem utolsó sorban Háló. A népi magyar „Halász-csillagokhoz”
tartozik. Az ősmagyar szerencsecsillagok közül csak egyet ismerünk, a Deelfint. Ez a vánorlegények
csillaga és a tervezett vállalkozásuk sikerességéről csak akkor mertek meggyőződni, hogyha
felnézésükkor egyből észrevették azt. Egyik csillaga, az epszilon Del az egyik legszebb kettőscsillag az
égen. Egy híressé vált csillagász, Giuseppe Piazzi -aki 1787-ben Szicíliába lett új meghívott csillagászmatematikus-pap a jezsuiták iskolai-uralmának megszüntetése után – Jób Koporsójának nevezte el a
Delfin fő alakzatát. Jóbot Isten hűség és szeretet okán próbára teszi, de ő hűséges marad Istenhez, így
annyi bánat után boldogságot ad neki osztályrészül.
CSIKÓ csillagkép: A Bak csillagövben van észak felé, részben cirkumpoláris. A görög mitológiában
Pegasus utóda vagy testvére. Merkúr adta ajándékba Kasztornak. Ő az Első Ló, mert a csillagai előbb
kelnek, mint maga Pegasus. A népi magyar „Halász-csillagokhoz” tartozik. Nevezik Kistáltosnak, a
népmeséinkben is benne van, mint majdnem minden ekliptikai csillagkép (Nyúl, Disznó, Kiscsikó,
Bakkecske, Róka stb.)
VÍZÖNTŐ csillagkép- és csillagöv, azaz KANTA: a Vízöntő- állatövben, az ekliptikán, az Égi-egyenlít Fixkeresztjének a negyedik alkotószára (Máté evangelista). A farsangolások időszaka, Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe van ekkor, Szüz Mária megtisztulásának az ünnepe, Jézus bemutatása a
Jeruzsálemi templomban, ahol az első szentelt gyertyát gyújtják neki, azóta az jézusi jelkép. Idősíkban
Böjtelő havának nevezzük (jan 22.- febr 21). Keleten a Majom felel meg neki. Első holdháza a Majom,
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második holdháza a Holló vagy Varjú vagy Csóka. A Szaturnusz bolygó van otthon benne, erőben a
Vénusz van. Társadalmi fejlődési és üdvtörténeti aspektusban a Bakkal egyetemben a gyűjtögetési
életforma jegyei és a kolduséneklés hagyománya a meghatározóak. A babilóniai MUL.APIN táblákban
a Vízhozó csillagkép a 4. a négy fonots csillagkép közül. A téli napforduló ideje volt akkor, az esős idők
eljövetelét jelentette Mezopotámiában, ezért terjedhetett el a vizet öntő ember jelképe a csillagöv
kapcsán. A görög mitológiában Ganümédeszből lett a vízöntő, az Olümposzra viszi Zeusz és ott
pohárnoka lett neki. 2011 február 21.- én hármas bolygótalálkozó volt a csillagképben: Merkúr, Mars
és Neptunusz. Az Aquarii alfa csillagát az arabok Sadalmeliknek, a Király szerencsecsillagának nevezik.
DARU csillagkép: a Vízöntő csillagövben található, attól délre, tehát az őszi égbolton a lenti részen
nálunk is látható. Fontosságát abban látom, hogy nálunk Darvakhúggyának nevezik. A Darvak gammája
maga a Darvak-vezére, de a csillagászatban a daru Farkának nevezik. A görög mitológiában a daru
Hermész szent állata volt. Hagyományainkban a Darumadár sok népdalt ihletett, általában a
szerelemről szólnak. A Darumadár is Sellő, Hattyú női principiumú madárvilághoz tartozik az ÉgiVadászat régi szkíta-altai csillag-mítoszaiban. A Szarvas vezeti oda a férfi vadászokat a szép hercegnők
országába, velük frigyre kelnek és megalakul egy új, dicső törzs. A Daru közelít a Tejút felé, de nincs
rajta. A Sellő és Hattyú viszont rajta van. A történet a Tejúton játszódik, természetesen. De a
népzenékben a Darumadár, mint egy messzinek, elérhetetlennek tűnő, távoli szerelem jelenik meg,
mintha érződne, hogy a Daru a Tejúttól kívül esik.
ERIDÁNUSZ csillagkép: A Bika és a Halak állatövhöz tartozó, nálunk északon az ekliptika alatti csillagkép.
Orion vadász csillagképének a bal lábától indul. A görög mitológiában Orion. A görög mitológiában az
Alvilág folyója. Orion beavatási útja itt zajlik, azért indul Orion lábaitól. A népek földrajzi helyzete
alapján nevezték Eufrátesznak, Nílusnak, Dunának.Tőle északra, valahol a Pegasus és Androméda
csillagai közt van a magyar Halászok csillagkép, ezt külön leírom.
CET csillagkép: A Halak és Kos csillagövben, tőlük lefelé található meg. A görög mitológiában az Égióceánhoz tartozik. A Delfin és a Halak is az Égi-óceán részei, míg a delfinek kedves lények, a Cet egy
félelmetes szörny.
HALAK csillagkép- és csillagöv: a HALAK- állatövben, az ekliptikán, az Égi-egyenlítön a Szűz-Halak
tengely nevezik nálunk Halál-tengelynek. A Hal a tavaszi rügyfakadások, élet-elindulások Kos-időszaka
előtti időszak, azaz a legjobban betokosodott mag-pontot jelenti, itt az életenergiák már a minimumon
vannak, ezért lehet a név is jelző értékű és fontos kifejező tényező: Hal – Halál. A két egymás felé hajló
ág közötti legkeskenyebb pontban van ez az energiapont, ha a hal asztrólógiai jelét figyeljük. A farsangi
bálok, alakoskodások időszaka, Sándor-József és Benedek napja, a magyar halászok ha Mátyás-napján
halat fogtak, azt az évet szerencsés halász-évnek tekintették. Idősíkban Bőjtmás havának nevezzük
(febr 22.- márc 21). Keleten a jegy-érvénytartama a Kakas . Első holdháza a Kakas, második holdháza a
Páva. A Páva csillagkép egyébként a farkán a teljes, a jövőt együttesen látó szemeket tartalmazza – a
páva tollazatán a szemek -. Ez a „mélységi” látást jelképezi. A Jupiter bolygó van otthon benne, erőben
a Vénusz van itt. Társadalmi fejlődési és üdvtörténeti aspektusban itt a Vízöntő-Hal geometriai
körszakasznál a halászati létformát folyatók világa jelenik meg. Majd még csak ezután lesz
meghatározó a katonáskodás-pásztorkodás dominanciája. A csengersimai festett kazettáknál a Hal
állapot úgy jelenik meg, mint egy zárt, az ősi állapotba visszatért állapot, védve van a mag, amelyből
majd a Kosban az újjászületés megtörténik. Mivel a Halakban kevé az élet-energia, hiszen a Napév
során ehasználódott és az újjászületés előtt vagyunk. Ketten alig vagy nem tudnak továbbélni, csak az
egyik él tovább a másik róvására: ez a Káin-Ábeli viselkedés lényege (Dr Papp Gábor alapján). Népi
csillagneveinknél itt van valahol a Halficsér elnevezésű csillag és közel van ide a Részegesasszony is –
Markab csillag a Pegazusnál -, aki pálinkával itatja a halászokat. Hímzéses népművészetünkben a kakas
, a páva ábrázolások ezt a csillagövet idézik (P G). A táncban egy forgási–feszültségi-egyensúlyi állapotot
jelöl, amint a férfi egy-egy karjában egy lányt tartva forog körbe-körbe. Gyergyóban működött még egy
emberöltővel ezelőtt az u.n. vizes ember, aki ki tudta mérni a jó vizű kútakat. Egy ilyen kút nagyon
népszerű volt, onnan akartak az emberek általában vizet hordani. Korunk tudományossága alapján a
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jó vízről úgy beszélünk, mint a kristályos, strukturált vízről, élet –víznek is nevezzük azt. Rövid
magyarázat: Az univerzum egységére az egyik legjobb bizonyíték, hogy a Föld 70%ban vízből áll,
uganúgy, mint az emberi testünk. Tehát hasonlatos, továbbmenve mondhatjuk, hogy egylényegűség
van. Ami kint van, az van bent is. Kölcsönhatásban van a kint e benttel, ez érvényes az embertermészet, de közösség-táj kapcsolatára is. A tájban jelenlévő víz „egészségi”, strukturáltsági,
kristályozottsági állapota visszahat az adott tájban élő nép, törzs, társadalom állapotárra, karakterére,
közösségi szokásaira stb. Tehát, ha a közösségünk a békét és a szeretetet szeretné sugározni magából,
azaz azt óhajtja, akkor a környezetünkben lévő víznek, egészségesnek kell lennie. De hogyan lehet a víz
olyan? Azt a víz-állapotot nevezzük a víz negyedik halmazállapotának, a krisztalizált, jól strukturált
víznek. Ilyen a forrásvíz, merte gészséges földrezgések információit hordozza magába. De ilyen lehet a
meditatív környezetben „tartott” víz is, mert a meditatív energiák – ima, mantrák éneklése, nem földi
eredetű un. Sunglit-kristály - egészségesen krisztalizálják a vizet (Masaru Emato japán vízkutató). Az
élő víz –krisztalizált víz – a víz negyedik halmazállapota. A víz kristályok azért fontosak, mert ezek a
szabályos, általában hatszögletű, de nyolcszögletű kristályok képesek a begyűjtött energiákat tárolni
és továbbközvetíteni, a víz egy örökidejű energia-közvetítő alapelem. Tehát a kristály térbelisége, azaz
a forma ad teret a tér-idő érzékelésnek. A kristály középpontjában szingularitás van, azaz az információ
maximum állapotába kerülünk, nem érzékeljük ott az időt és a teret sem, fekete lyukként és az abba
való pontirányú beörvénylésként kell elképzelni. A fehér lyuk az ellentetje, azaz onnan kezd az
információ újból tágulni kifelé, de már viszi azt az információt is, amelyet a korábbi összehúzódásból
megszereztünk. Hasonlatos ez a ki-be mozgás a csiga tapogatójának a működéséhez, információt
szerez a külvilágból, és beviszi a kis anyába, fejébe azt, majd újból kiengedi a tapodatót, immár az új
információi alapján, kell-e menekülnie, vagy nyugodtan folytathatja a táplálkozását. Pont, mint az
univezum középpontja, amely felől most tágulás van, de egy idő múlva újból összehúzódás fog
bekövetkezni. A nullpontban van az információ maximuma és az energia minimuma, fizikai analógiába
a sík háromszög súlypontja, akörül forgathatom a háromszöget, stabil marad. Ha strukturált
kristályszerkezetben található a víz, akkor a Hidrogén-hídjai kellően stabilak, merevek, kiszámíthatóak,
információtárolásra alkalmasak! Az információtartalmak a hatszöget külső csúcsaiban vannak. Az
információk végtelen lehetősége itt van, mindenütt, egy atommagban benne van, csak le kell tudni
„tölteni”. Buddha rájön a „kallappák” természetére, azaz a másodpercenként többezres lüktetés
természetére, ettől érzékeljük a „létezést”. Ekhart Tolle: „Tudod-e, mi a szénnek a megvilágosodás? A
kristály.” (Masaru Emoto, A víz üzenetei, Jakab István)
PEGAZUS csillagkép: részben a Vízöntő, részben a Halak állatövében található. A mezopontániai
MUL.APIN-ban úgy jelenik meg, mint Mező vagy Legelő. Ez a lótartás megjelenésére és elterjedésére
utal. Tavasszal az Andromédával együtt a szántás és az állatok páraztatásának a szimbóluma is volt, a
heliákusi kelése tavasszal volt. Pegasus Andromédával, a Kislóval és a Delfinnel együtt nálunk a Halász
csillagképet, a Pálinkás- vagy Részegasszonyt, a Halficsért jelképezi. Algyőn mondták, a Ficsér, mikó
elmén az ég aljára, visszafordul északnak, mer’ má akkor megrakódott, a’ nem mén le (népi mondás).
Ez a részbeni cirkumpolaritását mutatja a csillagképnek. A görög mitológiában Zeusz segítője, ő is
villámokat gyűjt, Perseus segítő lova a Perseus-mondakörben. A magyar népmeséink táltosa, A Nagy
Tátos, akinek tűzparazsat kell adni ételként, táltos paripává változik és sebesebben tud szállni, mint a
gondolat. Itt a sebesség a fénysebességen felüli sebességet jelöl, amely a csillagászat mai állása alapján
lehetetlen. De ezt a gondolatsort boncolgatták az öreg mesekitalálók is, amikor megszületett a táltosparipa mesei karaktere.
GYIK csillagkép: részben a Vízöntő, részben a Halak állatövében található, a Pegazus és Cepheusz
csillagkép között. Vannak olyan csillagképek az égen, amelyek nagysebességű mozgásra utalnak, a Gyík
is ilyen. Csillagászatilag jelentéktelennek jelölik általában, mitológiai jelentéstartalma pedig kevésbé
jelentéktelen. A gyík úgy tud közlekedni, mint a villám, jelzi a mesék ez a testének hőmérsékletétől
függ. Egy olyan lehetőséget mutat, amely a Tejútra tud felhatolni, de úgy, mint a Nagytáltos, vagy
repülve vagy olyan sebességgel szállva, mint a villám. Üdtörténeti aspektusban, a Napúton közlekedő
személyek számára elérhető Tejúti-kapuk a Nyilasnál vagy a Kígyótartó kígyójának a fejénél illetve a
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Bika szarvainál, vagy az Ikrek lábánál találhatóak. A Gyík és a Táltos egy másfajta feljutási lehetőséget
kínál. A garabonciásnak a repülő lova maga a Sárkánykígyó, amely a magyar néphit szerint egyfejű,
óriási szárnyas gyík. A Sárkánykígyó vihart, esőt tud támasztani, husát feldarabolják és ez a jelkép a
sámánok feldarabolásával és újbóli összerakásával-összeragasztásával hasonlatos (Magyar Néprajz,
MTA Néprajzi Kutatócsoport publikáció, internet).
AZ ÉGBOLT KÖZEPE KÖRÜLI CSILLGAKÉPEK (mind cirkunpolárisak)
NAGYGÖNCÖL, részben a NAGYMEDVE: cirkumpoláris, a legismertebb csillagkép. A Nagymedve
csillagkép hét legfényesebb csillaga alkotja a Göncölszekér csillagképet. A medve név a görög
mitológiából ered. Kallisztó nimfa nem tudott ellenállni Zeusznak, a kapcsolatukból egy fiú, Arkasz
született meg. Héra féltékenyégből meg akarta ölni Kallisztót, de Zeusz az égre helyezte őt a fiával
együtt. Így ők a Nagy- és a Kismedve. Héra istennő még a halott vetélytársnőjére is haragudott, és
elérte, hogy anyja és lánya soha ne fürödhessenek meg a látóhatár hűsítő óceánjában, az Okeanosban. De más görög változatok is vannak, pl Artemisz haragjába medvévé változtatta Kalisztót.
Cirkumpolaritásuk miatt sosem érik el a látóhatárt. A rómaiaknál itt volt a Hét ökör, vagy Hétnyomtató
ökör azaz a Septembriones. A középkori Európába mondták Nagy-Károly szekerének. A magyar
mondavilágban Göncöl csodatávő táltos, értett az állatok nyelvén, füvesember volt, tudott gyógyítani.
Egyszer megharagudott az emberekre, mert eltörött a szekerének a kereke és nem segített neki senki
emberfia javítani, így mérgesen felrepült az égbe. Más monda szerint Göncöl az ég kapuőre. Népi
magyar nevei: Angyalok hintója, Benceszekér, Csíkiszekér, Döncőszekér, Gönciszekér, Venceszekér. A
szent királyt a Kündü szavunk jelentette, innen is jöhet a Göncöl elnevezés. A hindu csillagászatban és
a Bibliában említik, mint „Hétcsillag”. Az irokéz indiánok Medvevadászat” néven ismerik és egy
cselekményt jelenít meg. A szekér tengelyei a három vadász, a többi csillaga maga a medve, akit
kergetnek, az északi pólus körül. Nálunk cselekményt megjelenítő égi történet sok van (pl a Sánta
Kódus és Szépasszony, vagy a Kaszások, vagy Tatárdúlás). Az Alcor csillaga, amely az egyik vontató ökör
mellett van érdekes magyar névvel és jelentéssel bír: ő Kispici vagy a Hüvelypici vagy a Cigánygyerek
vagy az Oláj györök Csíkban, vagy Ostoros. Három pár ökör van befogva a szekér elé, a középső párnál
van a „hüvelypici, onnan hujángat, cselő, hajsz”, fel akar ugrani az ökör füle tövére, de nem sikerül. Ha
egyszer sikerül neki, széthullik az egész Világmindenség!(Toroczkai gyűjtése Szőregnél) Ennek a
csillagnak a látásával tesztelték a római légionáriusok, de a magyar pásztorbojtárok látását. A „Gön”
szócska Lugossy József szerint körbefordulást, kerengést jelent, Szántai Lajos is említi a Göm szót Eszergom kapcsán (Eszter fordulója-kanyarja). „A kozmikus névnek a (hiteszmei) származtatása ellenkezik a
mgayar faj ős világnézeti bölcseletének nyelvünkben fennmaradt egyéb nyomaival, melyekben a
szemlélet empírizmusa, s nem hiteszmék nyújtják a szóképződés alapját.” A Göncölszekér rúdja
törötten látszik, a Mizar csillagnál, de nem tud kiegyenesedni, mert az Arcturus, a Boszorkány Szeme
(az Ökörhajcsár csillagképben) tekintetével „megköti” és húzza azt lefelé. A Nagymedve szügye és
mellkasa maga a Göncölszekér teste és kerekei, a farka maga a szekér görbült rúdja, keletre átellenben
van a medve feje és délre a négy lába. A medve fele és a négy lába nem tartozik már a Göncölszekérhez.
A Göncölt Károlyi és Káldi bibliája is említi: „ a cylag, ackit Szt. Péter szekerének, némelyek Goenczoel
szekerének híjnak.” legenákbna népballadáskban szó esik László regés tátosménéről: „Ő hajtá a
göncölszekér csillagsörényes lovait, ragyogó ostorul fonta a hódvilág sudarait.” „Őshiedelem szerint a
magyarok istenének szekere, ki ezen csillagzatot lakta a villámhordó szekerével végigdöbörgött a
hadakutján. Táján vala az ég kapuja s agöncöl vállán át lehetett az öregistenhez jutni.” így írja Toroczkai
W. E. Göncöl Zoltán fejedelem idejében jött ki Skythiából, így a mondák. Tündérszekerének is hívják.
Ipolyi Arnold olyan nevet is tudott, hogy Göncölszérű, vagy Földműves, szalmahordó szekér: ezen
szállította Szent Péter a lopott szalmát, amennyiben a népies vicces hagyományt hallgatjuk. A szekérbe
-egy kereket jelentenek. „A Döncöl
szekér Illés prófétáé, azon hordja a villámokat.” vagy „mindez azóta van így, amióta Isten Illést és
Jónást az égbe küldte a gonoszok lelövődözésére és Illés húzza a tüzes szekeret, Jónás meg tolja, úgy
dörögnek (Szegedmadarásztó)”, „Olyan nehéz, mint a Döncöl szekere”, „ a büszkére mondják: azt véli
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ő hajtja… kevély, mintha ő hajtaná a Göncöl szekerét.” „Ökör nélkül csak a göncöl szekere fordul
(Dugonics művei)”. Rengeteg irodalmi műben megjelenik a Göncölszekér.
KISGÖNCÖL, azaz KISMEDVE, azaz TÜNDÉRASSZONY PALOTÁJA, a SARKCSILLAG otthona:
cirkumpoláris, a legismertebb csillagképek egyike. A görög mitológiában Arkaszt, a Zeusztól és
Kalisztótól számazó fiú ő. Zeusz tette fel az égre, hogy védje Héra, felesége bosszújától. Egyiptomban
Seth Sakála lakott itt, aki viharokat fakaszt, innen eredhet a görög Kunoszaura, vagyis Kutya-csillag név.
A Sarkcsillag, vagy Polaris, azaz a farka körül a kutyát az ég csóválja körbe-körbe. A magyar nép szerint
ez az Ég Közepe vagy Boldogasszony Szekere, vagy Bába Mutullája. A bába egyébként tündért jelent. A
Polaris változó fényű, többszörös csillagrendszer. Körülötte vannak az u.n. „örző csillagok” Aratosz
csillagász szerint, ők örzik a Polarist, magyarosan a Sarkcsillagot. A türk népeknék a Hét Fényes Paripa
(Nagy Medve hét fényes csillaga). Az „Aranykaróra” azaz a Sarkcsillaghoz van kipányvázva, onnan
kerülik az eget.
SÁRKÁNY, azaz DRACO csillagkép: cirkumpoláris. A Nagy medve és a Kis Medve között „S” alakban
elhúzódó csillagkép. Mitológiai jelentésében általában az Univerzum történetére, kezdetre- végre
mutató folyamatokra, a káoszra és az abból történő megújulásra utal. Ó-Babilonban ez a cs.kép volt
Tiamat, a világ ősének a jelképe, valószínűleg az Őskáosz jelképe lehetett. A görög mitológiában Héra
istennő sárkánya volt, aki az aranyalmát termő fát őrizte. Ez a fa a Heszperida-lányokra bízott fa volt.
Héráklész ezt a sárkányt megölte a próbái során. Kígyó, sárkány (Draco) a görög Pltolemaiosz szerint,
Egyiptomban Víziló, Indiában Alligátor. A magyar nép Sárkány csillagképe nem azonosítható a
Ptolemaiosz-i Draco-val. Sárkán Etanin a Sárkány Koronája, a mi hagyományunkban is így nevezzük ezt
a csillagot. A Sárkány csillagkép azért játszik nagy szerepet az idő műlásának, az Univerzum
történetének-folyamatának a jellemzésében, mert az un. precessziós tengely-körön belüli időbeni
lassú mozgása a világkorszakok időbeliségét tudja érzékeltetni. A Föld tengelye kb 24,4 o- ot hajlik a
pályájára emelt merőlegeshez viszonyítva. Kb 26.000 év alatt a Föld pólusainak az iránya nagyjából egy
egész kúppalástot mentén mozog és így a sárkány pólusközeli „tekergőzése” ezt a nagy időperiódus
telését tudja tisztán, kép- és jelszerűen szemléltetni. A sárkány a még differenciálatlan őslétezés és a
káoszba visszatartó pusztulás erőit szimbolizálja, a kezdet és a vég kozmikus eseményének szereplője.
A sárkány-mítoszok világszerte ismert eleme a sárkány által elrabolt vagy feleségül vett leány
motívuma, ezt a leányt valamiért zálogba, akár békeszerződési házastársként, fogolycsereként kapja a
sárkány. A sárkányt a reneszánszban teszik meg a Gonosz szimbólumának, a bibliai leviatán (Jób
3,8;40,25), s főleg János Jelenéseinek a sugallatára (Jel. 17, 1-18). Szt Mihály arkangyal, Szt Margit, Szt
Márta, Antiochiai Szt Margit, Kappadókiai Szt György, Szt Szilveszter attributumai a sárkány-elleni
küzdelemnek. Az asztrológiában Szaturnusz állata, s a két holdcsomópont neve is: Sárkányfej és
Sárkányfarok (Jelképtár)
CASSIOPEIA, azaz nálunk a Részegember, vagy talán Szépasszony kútja csillagkép: cirkumpoláris. A régi
törzsi-sztyeppei népeknél az ég ezen a részén van a Szarvasbika egy része, a másik részét az Androméda
csillagkép alkotja. I.e. 6. századi szarvast ábrázoló ötvös leletek egy része az un. Pazirik-i kultúra óriási
égi-szarvasa. Az agancsa szinte az egész Tejút középső, északi féltekéről látható részét kiteszi, tehát
magába foglalja az Andromédát, a Cassiopeiát, elér egészen a Tejút hasadékán túlra is, a Hattyúig
valamint a Pajzsig, azaz a Tündérek táncáig.Ennek az óriás-szarvasnak a feje valahol Perszeusz és az
Auriga környékén van (ezt állítja…). Nem véletlen, hogy a lappoknál a Jávorszarvas Agancsát jelenti. A
görög mitológiában a Perszeusz-mondakör családjához tartozik, ő volt Kepheusz etióp király hű
felesége, a királynő. Cassiopeia azt a sugallatot kapja, hogy ha lányát sziklhoz kötve felajánlja
Posszeidon szörnyének, Kétosznak, úgy a birodalma megmenekülhet a tengerek istenének haragjától.
De mivel Perseusz megmenti Andromédát, a királynőnek bűnhődnie kellett a néreidák – tengeri szép
és öntelt nimfák – óhaja miatt, a trónhoz kötözték a királynőt, úgy lóg fejjel lefelé az égen. Nálunk
eléggé lekicsinyítő módon, nem az erkölcsi magasság megtestesítője, Részegemberként illetve
Korcsmaként ismerjük. A hozzá kapcsolódó erkölcsi tanmese is hozzájárulhatott, hogy ez a név
terjedjen el erről a csillag-csoportosulásról. A részeg miatt kanyargósan halad a szekér, de maga a
ŐSI CSILLAGKÉPEK MEGJELENÍTÉSE, JÁTÉKOS ISMERTETÉSE ÓVÓDÁSOK, KISISKOLÁSOK RÉSZÉRE oldal 32-

részeg is úgy megy, ezért is maradhatott meg ez a név. A szekér kanyargása miatt lehullik a szalma,
ezért a tejút sok helyen lehullott szalmaként jelenik meg. Más kultúrákban is a bölcsesség, tudás kútját
szokták jelezni, nálunk is vannak beazonosítatlan csillagnevek, amelyek egy bizonyos „tiszta” „isteni”
forrás nevük van, de nem megerősített az információ, hogy a Cassiopeiára vonatkoznak azok. „ A
Tündérek kútja vajon nem azonos-e a Szentkút – Cassiopeia – elnevezéssel”, teszi fel a kérdést T.W.Ede
a tanulmányában, Kálmány „Csillagok nyelvhagyományainkban” c. munkájára hivatkozva.

HATTYÚ, azaz nálunk a Kereszt vagy Hadtest vagy Nászmenet csillagkép: cirkumpoláris. Nevezik Északi
keresztnek is. A görög mitológiában Phatethon, Heliosz rokona olyan szerencsétlenül kormányozta a
Napszekeret, hogy Zeusz le kellett lője őt, ne csináljon nagy bajt. Küknosz, a barátja volt, annyira
gyászolta, hogy Apollón hattyúvá változtatta és au égre emelte. Zeusz szent állata a hattyú, ő maga is
100000- szer fényesebb, több, mint 200Sadir, jelentése mell, még fényesebb csillag. Csillagászatillag a Deneb a Nyári Tejút csillagai közé
tartozik, pontosabban a Vega, a Deneb és az Atair alkotta un. „Nagy Nyári Háromszög” között vonul el
a Tejút.
Albireo, a madár, kettőscsillag. Nálunk, magyaroknál Deneb a „hadvezető”
vagy a „zászlótató”, azaz”násznép”, vagy „ vőfélcsillag”. Albireo, a „sereghajtó”. A keresztbe lévő
csillagai a „három hadnagy” illetve a „közép- és oldalszárgyat” jelentik. A csillagkép pont a Tejút
hasadékánál, azaz kettéválásánál található. A magyar hagyományban a „Hadak útján”, „Csaba útján”
leszálló-lejövő hadtestet, a székelyeknél Csaba-királyfi hadtestét jelenti. Érdekesség, hogy a Hattyú
farkánál van a Hadtest vezére, feje. Tehát a Hadtest az égbolt közepe felé, felfelé halad és ez közelítő
irányultságot jelent Hunor és Magor, azaz az ikrek csillagkép mitológiai vadászati irányultságával.
Kettőjük között, valahol az égbolt közepe tájékán, a feltételezett „Szarvasnyom”, nemzetközileg a
Camelopardis”, tájékán lehet a találkozó. a Hadtest mögött a Lánytündérek csillagképei lehettek, a
Sellő, a Darumadár. Az ősi szkítáknál az égi vadászat, a viszontagságok utáni találkozó a
Tündérlányokkal és a tözsalapítás égi meséje valahol itt található meg. A Had a régi nevén a nemzetség
vezetőjét, azaz a nemzetséget is jelentette. A Hadak-útján érkező Csaba-királyfi az egyik legszebb és
legmeghatóbb a magyar legendák közül, a történet teljes mértékben a Tejúton játszódik. A Hadakozás,
ugyanúgy , mint a tatárdúlás a Mars bolygó hatásával hozható összefüggésbe. A Hattyú (Nászmenet) a
„Hajadonok óhaja”, „Pártahuggya”, „Vőlegénycsillag”, „Szérű” is egyben (T.W.Ede)
SCUTUM, azaz SZOBJESZKI PAJZSA, nálunk a Tündérek Fordulója csillagkép: nem cirkumpoláris, a nyári
égbolton van fent. Johannes Hevelius csillagász 1690- ben alkotta III. Sobieski János lengyel király
tiszteletére. A király arról híres, hogy nagy hős volt, a hős lengyel csapatával a kahlenbergi csatában
1863 szeptemberében megverte a törököket, így Bécs törökök elleni megmentőjének is tartható. A
párkányi csatánál is jelentős szerepe volt abban, hohy a törököket sikerült jól elnáspágolni és
meggyengíteni. Ő építi a Wilanowi palotát, a Krasinski palotát Varsóban és a Lubomirski várat
Wisniczben, a minoriták templomát Krakkóba. Abban az időben, mint a kereszténység oszmán elleni
nagy védőjeként állít örök emléket neki a csillagász. A magyar Tündérek fordulója nem mutat
semminemű kapcsolatot ezzel a hagyománnyal, ezért a név eredete más irányultságú lehet. Inkább a
Tejúton közlekedő és élő tündérek jelzésére utal, ráadásul pontosan a Tejút szétválási helyén található,
innen is eredhet a „forduló” név. A Tejút kettéválását úgy kell elképzelni, hogy valójában nem válik
ketté, hanem, hanem egy sötét gáz-porfelhő beletakar, ez a felhő a Sas cskép felőli szélénél
kivilágosodik, ez látható Scutum-felhőként. A Skorpió-övben a legfényesebb ez a felhő (Bartha L).
CAMELOPARDIS, nálunk ez lehet a SZARVASNYOM elnevezésű csillagkép: cirkumpoláris. A Kismedve és
csillagait sokan nálunk a Szarvasnyomnak tarják. De ez nagyon közel van a Camelopardis csillagképhez.
Toroczkai Wigand Ede leírja, hogy itt terül el a Szarvasnyom, tehát egy kiterjedtebb csillagképet
jelenthet, amely a Camelopardis helyét is érinti (tudományos bizonyíték nincsen). Kimutatták, hogy a
nomád kultúrában, a szkítáknál eddig ismert legősibb égbolti szarvas az maga a Tejút és a Szarvasnyom
ezzel a hagyománnyal függ össze. Mivel az égbolt tetején, középpontjánál van, ezért tulajonképpen
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egy meditációs gyakorlat célpontját jelenti, találkozást jelent a teremtő istennel. A Nyilasból innen
lehet a Tejút irányában, azaz magán a Tejúton meditálással feljutni az égbolt tetejére.
A TEJÚT leírása. maga a galaxisunk látványa a földünkről. A klasszikus mediterrán – görög-római –
kultúra alapján HÉRA istennő teje, amely akkor csordult ki, amikor Zeus a csecsemő Héráklészt az alvó
istennő mellére tette (Tintoretto festménye). AUSZTRÁL bennszülöttek szerint futó Emu-madár, a sötét
területek alakítják ki a madár alakját. Rengeteg népnél úgy Út, ahol a lelkek távoznak az égbe, de lehet
folyó, hasadék, az ég felbomlásának a bevarrása, kiborult széna-szalma, valamilyen táji hasadék vagy
árok, romantikusabb legendák szerint vászon- vagy selyemlepel. Akkádoknál az Isteni Hölgy Folyója.
Kínában az Ezüstfolyó – Tien Ho. Uráli népeknél menekülő jávorszarvas vagy vadászok hótalpának a
nyoma. Finneknél a madarak vagy lelkek útja. Észak- és Nyugat-Európában a csatában elesett vitézek
lelkének útja, később még Krisztus útja. Dél-Európában, Kisázsiában, a Balkánon és nálunk is többek
között szénás út (Bartha L, csillagismeretek). Az Ibériai félszigeten Szent Jakab útjának, Wales- ben az
Ezüst útjának, nálunk még Szent Mihály útjának, a románoknál és néha a rómaiaknál Trajan-útjának, a
szászoknál Hiring hős útjának, nálunk még Csőrsz (király) árkának mondják. Érdekes még, hogy
eldobott, forgó diszkoszt is jelent a galaxis, gondoljunk csak a diszkosz fontosságára az antik görögöknél
( a diszkoszvető szobor) (PG) Az antik filozófusok nem számították égitestek halmazának, a csillagok
keletkezésekor megmaradt „éteri anyag” sűrűsödésének vagy az „alsó eget” szennyező anyagnak
tartották. DEMOKRITOSZ csillagokból állónak sejtette, helyesen. A Tejút központjának az iránya a
Nyilas és Skorpió közé esik. Sötét csillagközi anyag takar bele helyenként a galaxis csillaghalmazaiba,
ezeket látjuk árkoknak, hasadékoknak, illetve ezek az Életfa elágazásai, bogjai, illetve az Út elágazásai,
hasadékai (Bartha L). A magyar mondavilágban és hagyományban szint vég nélkül lehet sorolni a
Tejúthoz rendelt neveket és a hozzá fűződő történeteket, Lugossy, majd Toroczkai W E gyűjtése
alapján. Fazekas Mihály így írja le: „Tejútnak neveződik az a világos ködforma sűrű apró csillagokból
álló menetel, mely itt (a Bika övről beszél - az észak kelet részről jövén, Orion nyúgoti oldala mellett
délre lemégyen.” A Cepheus- i tejúti kanyarnál egy fontos erkölcsi tanításnak a mondáját találjuk meg.
Jézus találkozik a részeg emberrel, hiszen ott van a Kocsma, de kitér előle, hiszen „ a baromság
ellenében a szelid jóság, okosság mit sem ér”. Hadakuta, Lelkekúttya, Szalmahullajtó, Ötevén,
Hajnalhasadék, Fehérárok. Erdélyben Éjjeli kegyelet, Szépesszaonyvászna, Tündérekúttya. Jézus
készakarva hullatja a szalmát a szekérről, Szent Péter viszont már nem tud kiténi a Részegembe elől, a
szekeréről odasúrolódva szétszóródik a szalma. A Téglavető cigányok Egyiptomi útjáról menet
elszórták véletlenül a lopott szénát. A Tejúton tündérek járnak, szépen éneklő madarak szállnak. A
Tejúton van a Tündérek Fordulója és Tánca, Tündérfő, a Tündérasszony palotája és Kisgöncöl , a kocsija,
társzekere, a Tündérek Kútja (valószínüleg), a Sas vagy a Sellő, Hunor és Magor, átellenben meg a Sánta
Koldus. A székelyeknél a Hadiút, a Hadakuta. Az égi csarnokba megérkezik a hír, hogy itt lent az utolsó
csata készül, kis capat az ellenség nagy árja ellen, az égi had segítségükre kön, akik eddig háromszor
jöttek le segíteni, most negyedízben, mint hallgatag szellemek ellenállhatatlanuk, győzedelmesen
vonulnak és győznek.”Azóta áll a székely háborítlanul s nemsoká véget ér hű őrködése. A fényős hadak
ösvénye, melyet jöttökben s visszatértőkben taposának, eltörtőlhetetlen maradt az ég boltozatán: az
ők lábaik és patkóik nyomdoka a mit derült éjfélekön, mint téfehér szalagot látsz tündökleni a
magosban, s melynek neve azon órától fogva Hadakuta a székelyöknél, melyre tekintve
megemlékeznek ők Csabáról s hős apjáról, Atiláról.”
A végéhez, de nem utolsó sorban álljon itt egy fontos Lugassy József tudós megállapítás. „ A kozmikus
névnek hiteszmei származtatása ellenkezik a magyar faj ős világnézeti bölcseletének nyelvünkben
fennmaradt egyéb nyomaival; melyekben a szemlélet empirizmusa, s nem hiteszmék nyújtják a
szóképződés alapját”, így ír a magyar csillagnevek vélhető eredetéről. Az ég kettős természetéről írja:
menny ég és levegő ég; meny ég = Menő Ég, forgó ég (kög-kegy), levegő ég = Lebegő Ég, kristály anyag,
hullámzó. Apáczai Csere János írja, éveg, továbbá ög, üveg, cristallos. Kegy szócska a „kög”höz tartozik,
azt jelenti, hogy ívben hajlás. A Szépasszony-kútja nem a kristály-tó, amiben a leplét mossa, vajon?
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NAPhoz viszonyított HELIÁKUS kelések és nyugvások lejegyzéseit a mezőgazdasági és pásztorkodási
munkák időjelzéseire lehetett használni. Néhány tudást hordozó mondás:
-

A zab akkor kezd fejleni, amikor meglátja a Hetevényt (Fiastyúkot) – Erdély, a Fiastyúk
feltűnik a hajnali égen, június közepén.
A Kos akkor tűnik fel az égen a Nap kelésével, amikor a juhok szaporítását el lehet kezdeni
(Mezopotámia)
Az ókorban a SPICA feltűnése a hajnali égen a tavaszi munkák idejét jelezte, esti láthatósága
az őszi betakarítás idejét jelezte.
Az egyiptomi Középbirodalom havában a Síriusz heliákus kelése az Újév napja, azaz a Nílus
áradásának kezdete volt (július 12)
A Vénusz korán kelő és fekvő járócsillag, más népeknél is pásztor. „Mive akkó jő, mikor a nyáj
legőni mé.”
nagyon régi nevek hónapokra: április: Gólyahírhó; szeptember: Fecskeválóhó; október:
Ökörnyálhó;
az Arcturus feltetszésekor hajtja haza a pásztor az ökreit a legelésből.
a Fiastyúk feltámad napkeleten október felén.
a Legeltetőcsillag éjjel egy óra körül látszik, ilyenkor a gulya felneszel s indul legelni.
Kilenccsillag-Mérleg: ha tavaszkó’ leszáll, 11 óra.
mikó’ a kaszáscsillag – Orion
- feljő, már akkó indul a gulya.

Puzzle darabok összeállítása, szövegezése az eddigi tanulmányi adatok alapján:
(1.) Ezen a puzzlen az égi Kos állatot találod meg. Képzeljük el, hogy nagyon régen, kb négyezer
évvel ezelőtt Mezopotámiában a pásztorok nagyon örültek a szép és nagy juhnyájuknak,
örültek, ha sok kisbárány születik. Abban az időben, amikor a Nap a Kos- csillagképben jött fel
az égre, akkor volt a juhok szaporítási időszaka. Volt egy híres régi szép mese is, az Aranygyapjú
legendája. Az Aranygyapjú a jóságot, bőséget és a boldogságot jelentette. Az égen lévő Kos az
a csillagkép, akinél most az Aranygyapjú van, a régi istenek ott rejtették el, így szól a régi görög
mitológia. De az igazi tanulság az, hogy ha te magad hiszed és tudod, hogy benned jóság lakozik
és nem vagy rossz, akkor nem kell nálad legyen az Aranygyapjú, anélkül is jó és boldog gyerek
maradhatsz. Ha dúlsz-fúlsz, makacs vagy és nem tudsz leállni bárhogyan is szeretnéd, akkor
olyan vagy mind maga a kos: fejjel mész a falnak. Rakd a puzzlet a csillagtérképen lévő helyére!

ŐSI CSILLAGKÉPEK MEGJELENÍTÉSE, JÁTÉKOS ISMERTETÉSE ÓVÓDÁSOK, KISISKOLÁSOK RÉSZÉRE oldal 35-

(2.) Ezen a puzzlen van az Aldebaran csillag, amelyet mi magyarok úgy nevezünk, hogy a
Bújdosók Lámpása. A név onnan származik, hogy a gonosz háborúk és a gonoszság ellen
menekülőket és hadirokkantakat segíti ez a csillag. A puzzle-darabkába bekandikál az égi Bika
feje is. Az égi Bika nagyon régen az életerős férfit képviselte. Az ősi nomádoknál bika-ünő volt,
akire vadászik az égi vadász.
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(3.) Itt találod a Nagy vadászt, Oriont is. De itt a magyar megnevezés szerint jelenik meg: itt
vannak a Kaszások valamint a szépen gondozott rónaságok munkásai és őrzői: Rónakirály,
Pásztorbot, Marokvetők és Vontatók. Az égi óriások is itt érzik jól magukat, itt van az Óriások
Kútja, ezt megtalálod a puzzle-n. Orion vadász élete nagyon kalandos, ő volt a legügyesebb
vadász, de szerelmi féltékenységből végül is a Skorpióval ölik meg őt (A Skorpiót nem itt
találod). Viszont látod itt még Orion egyik hű kutyáját, Prokyont, a Kiskutyát. Könnyes a szeme,
mert tesója, a Nagy Kutya egyszer megszökött és alig talált vissza. Ez egy nagyon régi, többezer
éves mese.

(4). Ezen a puzzle-n az Iker csillagkép két csillag-emberét láthatjátok többek között. A görög
mitológiában ők Castor és Pollux, a két testvér. Egyiküket hallhatatlan isten, mert Zeusz az
apukája, a másikuk halandó ember, mert földi király az apukája. De úgy szeretik egymást, hogy
a hallhatatlan Pollux követni szeretné testvérét, a halott Castort a holtak világába. Ezért kéri,
hogy a hallhatatlanságát szüntesse meg Zeusz főisten, így követheti testvérét az Alvilágba. Mi
magyarok a két csillagot a Bojtár Kettősének nevezzük. Rengeteg csillagocska van itt az égen,
amelyeknek neve a bojtárok életéhez elengethetetlen eszközök a régmúltban: tarisznya,
ivókürt, szaru, csonttű, borotva tükrös tokban többek között. A puzzle- n megtalálod Sánta
Katát is, ő maga a Szíriusz csillag, de a régi népünk Sánta Katának nevezte. Azért sánta, mert
megy a kaszások után (egy másik puzzle- n őket is megtalálod), és belelép az utolsó kaszás
elejtett kaszájába. A görög mesékben ő a Nagy Kutya, Orion vadász egyik kutyája. Keresd meg
a szamárkák vonatkozó a puzzle-n? Őket együttesen Jászolnak is mondjuk. A szamarakról és a
jászolról a megszületett kis Jézus juthat eszedbe. A görög régi mesékben ez a csillagkép volt az
Óriásrák, akit a hős Herkules legyőzött. A Rák hónapjában van Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja, ilyenkor oltják a gyümölcsfákat a kertekben azért, hogy szép és egészséges gyümölcsök
teremjenek a fán.
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(5.) Ezen a puzzle- n is megtalálod a Szamárkák egyikét azaz a Jászol csillagkép egy részét. Ez a
csillagkép a Rák égi övhöz tartozik, amely arról híres, hogy az anyai szeretet nagyon előtérbe
kerül itt. Nemhiába itt a jászolka és a szamár, ez mind a kis Jézusra emlékeztet, akit szerető
anyukája, Mária nevel és óv. Hogy hívjuk azt a szép ünnepi karácsonyi alkotást, ahol Jézuskát,
a szent családot, a jászolt, a szamárkát, az ökröket és a három királyt jelenítjük meg alkotói
alapanyagokkal?

(6.) Itt van az Oroszlán is, csak a hásó része egy más puzzle- ra került. Ő az egyik legnagyobb
csillagkép az égen, a királyi uralkodást jelképezi. Ő az állatok királya, minden földi jója megvan,
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ami egy királynak kellhet! A sörénye a Napra emlékeztet, ha jól belegondolsz, rajzold csak le a
sörényét. De neki sincs korlátlan hatalma, ő is halandó. A puzzle sarkában látható egy állatnak
a feje: ő a Hiúz-csillagképhez tartozik. A hiúz egy ragadozó macskaféle, de nem a legnagyobbak
közé tartozik, valahol az oroszlán és a kiscica között van, de inkább cicás. Ő is imádja az
egereket! Az oroszlán feje felett lévő csillagoknak a magyar nép olyan csillagneveket adott,
amelyek a nyári mezőgazdasági munkákkal kapcsolatosak –aratás, vetés-, de a nagyon régi
népeknél is ehhez hasonló nevek voltak. Láthatod a régi gazdálkodási ökrös- vagy lovas-szekér
kerekét is.

(7.) Ha figyelmesen nézed a puzzlet, megtalálod egy hosszú szoknyás, azaz tunikás nő lábrészét
és egy búzakalászt a kezében. Ez a csillagkép a Szűz-csillagkép, pontosabban egyik része. Azért
tart búzakalászt a kezében, mert ez a csillagkép akkor kel ott, ahpl a nap is, amikor a búza
aratásának az ideje van. A görög mitológiában ez a nő maga Démétér istennő, aki kalászt tarta
a kezében és ő az aratás, bő termés istennője. Itt találod a Holló-csillagkép csillagait is. A holló
a görög Zeusz istent és Apolló istenfiát szolgálja. Ő gyűjti össze Zeusz ellövöldözött villámait és
szolgál Apollónak is. Egy alkalommal csalfa volt, mert nem az élet vizét hozta el Apollónak,
ahogy kérte, hanem inkább egy vízikígyót. Apolló ezért megharagudott rá és feketévé
változtatta a szép fehér madarat. Ezért azóta minden holló fekete, mint a szén. A magyar
népnél itt található meg az Árva Dorka Szerencséje nevű csillag, ö vigasztalja a bánatos fiatal
lányokat.
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(8.) A puzzlen a Mérleg csillagkép egyik része látható többek között. A régi egyiptomiak úgy
tartották, hogy ez az a mérleg, amellyel Amubisz isten, az alvilág bírája egy strucctoll
segítségével méri le a meghalt emberek lelkének a súlyát és ez dönti el a túlvilági útját. A bíró
is mérlegel, amikor meghozza az ítéletet. Egy csónakban látsz egy lényt, aki az egyik kezében
egy mérleget, a másik kezében egy kardot fog. Ő Justicia, a rómaiak bíráló istenasszonya, ő
ítéli meg az igazságot és hozza meg az ítéletet a vádlott felett. A régi magyar neve a
csillagképnek Kilenc-csillag. A kilencről a görög mitológia kilenc szép női alakja juthat az
eszünkbe, a kilenc múzsa, az írók, költők, filozófusok, zenészek, színészek és más művészek
ihletői. ha ők nem lennének, akkor költemények, mesék sem lenne a világban, azt mondják.
Szép lenne úgy a világ szerintetek? Még észrevehető a puzzlen a Holló, a feketévé változtatott
okos madár szárnya is.
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(9.) A puzzlen egy nagyon fényes csillag, az Antares jelenik meg. Ő a legfényesebb csillag a
Skorpió csillagképben, egy vörös szuperóriás. A magyar hagyományok szerint ő a Szépasszonycsillag, a Koldusember felesége. A puzzlen még látható kettő a kilenc múzsa , kilenc lánytestvér
közül. Az összehasonlítás a magyar Kilenccsillag névből jön. A többi múzsa másik puzzlen
látható. Ha például valami csodaszép zenét énekelsz és ezzel mindenkit elámítasz, úgy tartják,
valószínűleg megihletett Euterpé, a zene múzsája. A múzsák Zeusz föisten és Mnémoszüné, az
emlékezés istennőjének a leányai.
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(10.) A puzzlen látod a Sánta Koldus-csillagképet, ez a magyar neve a Nyilas-csillagképnek.
Csillagászatban a Kausz-nevű csillagok tartoznak ide. A magyar hagyomány szerint ő a Taligáját
húzza maga után, nevezik Tajiga-csillagképnek is népiesen. A Sánta koldus egy tanult,
nagytudású ember, aki ámbár elszegényedett, de sok-sok könyvet olvasott sokmindent
megtanult, tudóssá vált. A feleségét, maga a Szépasszony-csillagot követi, amely egy másik
puzzlen van. Látod még a tündéreket is, akik ropják a táncot. , hiszen itt van még a Tündérek
Tánca csillagképének az egyik részlete is. Látod a Tejút, a galaxisunk csillaghalmazának a
részletét is. A táncot úgy érzékeljük, hogy néha vibrálnak ott a csillagok. Ezt a Scutum-ködnek
nevezik a csillagászat tudományában. A Nyilas jelét is látod, egy lóval vontatott ókori
harcikocsiból nyilazó katona képét. Ha a lovat és a katonát egy-lényként képzeljük, akkor
képzeletünk máris megszülte a Kentaurt. A leghíresebb kentaurt a görög mitológiában
Kherionnak nevezik. Nagy bölcs és tanító volt, ő tanította többek között a görög hős Héráklészt
és Hermész istent is kiskorukban.
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(11.) A Sas csillagkép egyik szárnyát találod a puzzlen. A görög mitológiákban Zeusz főisten
szolgáló madara a Sas, ő hozza vissza az elhajított tüzes-nyílakat. A Sas az örök szenvedésre
ítélt, kikötött Prométheusz isten májából minden este elment lakmározni. Végül Heraklész hős
gyilkolja le a Sast. Attila hun király jelképének is tartják a Sas-csillagképet. Láthatod még a
magyaroknál Sellőnek nevezett csillagkép farkát is. A Sellő csillagképnél vannak a magyar
eredetmondánkban Bezár és Dul király szép lányai, akikkel aztán Hunor és Magor létrehozzák
a magyarok törzsét.
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(12.) A puzzlen felismered a Halakat, a Halak-csillagképet. Jézus jelképének a Halat szokták
tartani. A görög mitológiában a Halak, ugyanúgy mint a Cet vagy a Delfin az Égi Óceánhoz
tartozó csillagképek. A másik görög mesében Aphrodite és Erosz gyereke menekültek a
szörnyű Tüphon előll, a vízben viszont hallá változtak és hogy ne veszítsék el egymást, a
szeretet kötelével összekötözték egymást. A régi asszír népnél ez a csillagkép maga Atorgatisz
isten, aki félig ember, félig hal testű. A puzzlen látható a Darumadár is, amely egy érdekes
csillagkép. Egy holland csillagász alkotta meg és nagyon lent vagy alig látható az égen nálunk,
a Déli éggömbön található. A magyar csillaghagyományokban is ott vannak a Daru-csilagok,
gyűjtő nevükön Darvak-hugya, a legfényesebb csillaga a Darvak-Vezére. Valójában ők
nincsenek itt jelölve, a Fiastyúk és a Hyádok csillagképei között kell keresni őket. Háziként
hallgasd meg a „Darumadár fenn az égen” c. magyar népdalt, mintha az égi daruról szólna,
nem?

(23.) A puzzlen látható a Fiastyúk-csillagkép, itt úgy látszik, mint hét táncoló leány egy kinyílt
virák közepén. A görög mitológiában ők Atlasz titán lányai, Orion égi vadás nem tudja
eldönteni, hogy kit szeressen igazán, ezért mindenkinek udvarol. A lányok neve miatt Plejádok
csillagképnek is nevezik a Fiastyúkot. A magyar hagyományban is híres ez a csillagkép, nevezik
még Vadgalambfótnak, Hetevénynek, Oláhtáncnak, Kottafiasnak többek között. A puzzlen
még látható a magyar Halászok-csillagkép egyik evezőse is a csónakban. A Tejút-ösvényen még
látod Perseus fejét is, aki a görög monda szerint siet megmenteni Androméda királylányt a
szörny karmai elől. Itt van még az égi Bika egy része is, a hátát valamint az agancsainak
nagyrészét látod itt. Amikor télen a báli mulatságon a Fiastyúk az ég magaslatára emelkedett,
akkor lett vége a bálnak a hagyományok szerint. A mezőgazdaágban a zab érésével
kapcsolatban járja a mondás, hogy „ a zab akkor kezd fejleni, amikor meglátja a Hetevényt”,
június közepén kerül fel az égre. Azt a kalács-szerű csillagképet is látod, annak vajon milyen
csillagkép a neve, ha három csillagból tevődik össze?
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(24.) A puzzlen látható a kocsisnak, azaz Auriga- csillagképének a része. Látszik a fogathajtó
csizmás lába és a gyeplőt tartó keze. A csillagképhez tartozik egy nagyon fényes csillag, a
Capella, de ezen a puzzlen nem látod őt. Ó-Babilóniában a Déli-szelek ura volt ez a csillagkép, neve
Ninurta. Kezében bunkós, amelyeken kígyószerű lények tekeregnek. A görög mondákban a
harcikocsi feltalálója és a nagy kocsiharcos Erichtonois, négyes fogatú harckocsikkal
versenyezett Athénban. A római mitológiában ő Amaltheia kecske, aki Jupitert istent táplálta.
Ennek a letört szarva a bőségszaru. A puzzlen még láthatsz szarvas-agancsokat is, ezek az égi
bika-ünő szarvai. A régi indiaiak és a sztyeppei nomádok azért mondták rá, hogy bika-ünő,
mert a szent szarvast ünőnek, azaz nőneműnek tartották, akire vagy vadászik az Égi Vadász,
vagy meg akarja hódítani őt. Indiában Praja-Pati istennek hívják a nagy égi vadászt.

(13.) Az Ikrek-csillagkép ábráját láthatod. A csillagkép két fő fényes csillaga a Castor és a Pollux.
Ők a két híres görög testvérről kapták a nevüket. Pollux apja Zeus isten volt, tehát Pollux
halhatatlan, Castor apja földi király volt, azaz halandó ember. De a testvéri szeretet annyira
erős volt egyásuk közt, hogy Pollux inkább lemondott a halhatatlanságáról és követte a halálba
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a halott Castort. Ez a testvéri szeretet legszebb jelképe, teljesen különbözik Káin és Ábel
testvérkapcsolatától. A két csillag magyaros elnevezése a magyar ősmonda alapján Hunor és
Magor testvérek, a magyar nép ősei. Az Iker csillagképet egy kapuként is elképzelhetjük,
ahonnan érkezik a gyógyító tiszta égi energia. Az ősi magyar pásztorok hagyományában a két
csillagot a „Bojtár kettősének” nevezik. Úgy pihennek ők a tüzes rónaságban, mint két jó
pásztor: a subájuk a botjuknak feszítve árnyékot biztosít nekik, előveszik tarisznyájukat és az
ivókürtöt és jóízűen fogyasztják a napi betevő falatot. Nagyon-nagyon régen az ég ezen
tájékán tanyázott az Óriás Griffmadár is.

(14.) A puzzlen legteljesebben a Hiúz- csillagkép látható, habár a farka és a hátsó része
lemaradt innen.
Látod még az égi nagy Medve első két és egyik hátsó tappancsát is. A hiúz egy ragadozó
macskaféle, de nem a legnagyobbak közé tartozik, valahol az oroszlán és a kiscica között van,
de inkább cicás. Ez itt azért érdekes, mert a keleti zódiákusban a Szűz csillagkép (amely ide
közel van) egyik úgynevezett holdház-időszaka, holdháza maga a macska.

(15.) Itt van az Oroszlán-csilagkép, csak a feje egy más puzzle- ra került. Ő az egyik legnagyobb

csillagkép az égen, a királyi uralkodást jelképezi, az állatok királya, minden földi jóval
rendelkezik, ami egy királynak kellhet! A sörénye is látható a Napra emlékeztet, ha jól
belegondolsz, rajzold csak le a sörényét! De neki sincs korlátlan hatalma, ő is halandó. Az
oroszlán háta felett lévő csillagoknak a magyar nép olyan csillagneveket adott, amelyek a nyári
mezőgazdasági munkákkal kapcsolatosak –aratás, vetés-, de a nagyon régi népeknél is ehhez
hasonló nevek vannak. Láthatod a régi gazdálkodás ökrös- vagy lovas-szekér kerekét, a
vasláncot, amely a szekerek és jármok tartozéka volt, és a sarlót is, amivel arattak. Nevük
Kerékcsillag, Sarlócsillag, Láncszemcsillag. Keresd meg a puzzlen az égi Nagy Medve hátsó
lábának a karmos talpát! Az Oroszlán-csillagkép az aratási munkálatok idején és annak
ŐSI CSILLAGKÉPEK MEGJELENÍTÉSE, JÁTÉKOS ISMERTETÉSE ÓVÓDÁSOK, KISISKOLÁSOK RÉSZÉRE oldal 46-

befejezésekor éjjel magasan fent van az égen, ezért vannak ott az aratással kapcsolatos
csillagok is mellette (július-augusztus). A kereszténységben Márk evangélista jelképe az
Oroszlán. Tatlálós kérdés: mely csillagkép tappancsa lóg bele a puzzleba?

(16.) A puzzlen a Szűz-csillagképet, illetve egy fenséges női alakot látsz, kezében egy arany
búzakalásszal. A keresztény egyház úgy tartja, hogy ez a nő a Boldogságos Szűzanya. Fontos
csillag itt a Spica-nevű csillag, másképp szokták latinul Spica-Virginis-nek, magyarul
Szűzkalásznak is nevezni. Ez a nő egy igen jó angyal, aki törődik a világgal és az emberek
sorsával. Megtanította őket a mezőgazdaságra és a vetésre. „Ki mint vet, úgy arat” mondja a
közmondás. A görög mitológiában ő Ceres, a földművelés istennője, kezében a munkával
megszerzett jólét szimbólumát, az aranykalászt tartja a kezében. A magyar hagyományban
Szárnyasnak is nevezik és a népművészetben még nem teljesen kibomlott szírmú tulipántnak
szokták ábrázolni. Nemzetközileg egy szárnyas lányt szoktak ábrázolni. A puzzle felső sarkában
látsz egy fonott koszorút, afelett meg lovas katonák csatajelenete van. Ök a magyar
hagyományban maguk a tatárok, akik kétszer is feldúlták Magyarországot. ezért a csillagkép
magyar neve Tatárdúlás. A csillagok vibrálása, valamint a nagyon távoli ismeretlen és rosszat
sejtető galaxisok iránya miatt az Égnek ez a tája számunkra elég barátságtalannak mondható.
A világ úgy ismeri ezt a csillagképet, mint Berenice Haja. Ő etióp királynő volt, igen szép és
hosszú haját áldozatként levágta, miután a királya legyőzte a támadó asszírokat és a
királyságot megmentette a pusztulástól. Nézz utána a neten, vajon kinek akarta áldozatként
felajánlani a haját?

(17.) A puzzlen látható a Bootes-csillagképnek az egyik része, az Ökör. Et a csillagképet magyar
néven Ökörhajcsárnak nevezzük. A Hajcsárt egy másik puzzle-darabon fogod találni. A régi
mezopotámiai hagyomány szerint az Ökörhajcsár találta fel a szántást, az északi népeknél és a
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rómaikanál ő volt a Medvetáncoltató. A puzzle másik részén az egyik kutyát találod a
Vadászebek csillagképből. Latin neve Canis Venatici. A görög mitológia egyik megható
történetében a Vadászebek és az Ökörhajcsár csillagkép közösen szerepelnek. Az Ökörhajcsár
legfényesebb csillaga az Arcturus, ő a Ikairos, a borkészítő mester csillaga is egyben.
Dionuszosz isten tanította meg őt a borkészítésre. Az emberek azt hitték, hogy Ikairos
mérgezett italt adott nekik, ezért bosszúból megölték és ismeretlen helyre temették. Erigoné
lányának a kutyája, Maira az éles szimatával megtalálta az apa holtestét, Maira ezulán
bánatában öngyilkos lett. Zeusz főisten megsajnálta a halott lányt és Szüz-csillagképként
felvitte őt az égbe. Később a kutyát is felvitte az égbe, Procyon csillag a neve, ő a Vadászkutyák
csillagkép legfényesebb csillaga. A Procyon csillagot nálunk régen nevezték még Ebecskének
vagy Nehézlábúnak is. A görög csillagmesékben a Vadászkutyák a Kis-Medvét, a Nagy-Medve
bocsát üldözik az égen. A puzzlen még észre vehetsz három múzsát a kilenc közül. A múzsák
leírását egy másik puzzlen találod meg.

(18.) A puzzle egyik fő csillagképe a nagy gyógyító orvos csillagképe, latinul az Ophiuchus.
Magyarul Kígyótartónak nevezzük. Kígyót tart a kezében, tartani és uralni tudja az ősi erőt.
Júliusban az esti órákban a csillagkép teljesen fennt van az égen. Az ősi Egyiptomban a nagy
orvosról, Imhotep- ről nevezték el őt. A görögöknél a csillagképet Aszkléposzról, a nagytudású
gyógyítóról nevezték el. A kígyó farka a Tejúttal találkozik, így születik meg a Sas-csillagkép. A
feje az Északi Korona-csillagkép felé néz. A puzzlen látod az Északi Koronát, de rózsáskertként.
Nem véletlenül, mert hívják még Rózsáskertnek, Apostolok Koronájának, Patkócsillagnak.
Ennek az égi kertnek csillag-ablakai, gyöngy-kapui és rózsafa-kerítései vannak. Még tartják
Szűzmária eljegyzési koronájának is. Legfényesebb csillaga az Alphecca, a magyar hagyomány
szerinti Rügycsillag. A puzzlen látható a rügy is, keresd meg! Ha figyelsz, láthatod az
Ökörhajcsár jobb kezét is, amint markolja az ökör szarvát.
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(19.) A puzzlen látsz táncoló férfi tündéreket, itt van a Tündérek Tánca csillagképének az egyik
részlete is. Látod a Tejút, a galaxisunk csillaghalmazának a részletét is. A Tündérek Táncacsillagkép magyar elnevezést jelent, nemzetközileg Szobjetzky Pajzsának nevezik, a híres
lenygel király után, aki a XVII században megállította Bécs kapui előtt az oszmán hadsereget,
ezzel megvédte a keresztény Euróba nyugati országait az iszlám terjedésétől. A táncot úgy
érzékeljük, hogy néha vibrálnak ott a csillagok. Ezt a Scutum-ködnek nevezik a csillagászat
tudományában. A Nyilas-csillagkép egyik része ókori harci-kocsival lett ábrázolva, a kocsit
vezető harcos nem látszik a puzzlen.

(20.) A puzzlen látsz egy eléggé csapzott ruhás embert, a magyar hagyomány szerint ő a
Tévelygő-Juhász. A csillag nemzetközi neve Altair vagy Atair, ő az egyik legfényesebb csillag az
égbolton. A puzzlen nem látszik, de őt a Vega, azaz a magyar Csősz követi, mert azt gyanítja,
hogy szalmát lopott a Tévelygő Juhász. Szokták még az Atairt Cigány-csillagnak is nevezni. Még
nevezzük a magyar hagyományban Sellőnek is. Az égi madarak a nomád népek kultúrájában a Tejút
ezen a részén vannak, az eredetmondánkban Hunor és Magor az apa Nimród, azaz Orion irányából
indulnak a Csodaszarvast levadászni, így találkoznak a Sellővel, azaz a szép királyi lányok, Bezár és Dul
király lányainak csillagaival, akikkel aztán a népeinket hozzák létre. A puzzlen még láthatsz lovaskatonákat, ők a Hattyú-csillagkép néhány csillaga. A Hattyú feje látható a puzzlen. Nálunk a Hattyú
csillagképet Kereszt-csillagképnek, Hadtest-csillagképnek vagy Názmenet-csillagképnek nevezik ls a
székelyek úgy tartják, hogy Csaba királyfi égi hadtestje innen jő el megsegíteni majd a nagy bajban
őket. A Hattyú feje, illetve a Hadtest hátvédje a Deneb csillag. A Vega, a Deneb és az Atair csillagokat a
Nyári-háromszög csillagainak is szokták a csillagászok nevezni.
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(21.) Ezen a puzzlen láthatsz a Halak-csillagképet. Jézus jelképének a Halat szokták tartani. A
görög mitológiában a Halak, ugyanúgy mint a Cet vagy a Delfin az Égi Óceánhoz tartozó
csillagképek. A másik görög mesében Aphrodite és Erosz gyereke menekültek a szörnyű
Tüphon előll, a vízben viszont hallá változtak és hogy ne veszítsék el egymást, a szeretet
kötelével összekötözték egymást. Látsz még egy lovaskatonát, ő a Hattyú-csillagképhez
tartozik, amely csillagképet nálunk Hadtestnek, vagy Násznépnek, vagy Kereszt-csillagoknak
szokták még nevezni. A Hadtest a Tejúton vonul, a lovak patái alatt csillagként szikrázik az út
csillagpora. A Hattyú-csillagkép az augusztusi éjszakákon pont a fejünk felett van. Látható még
a szárnyas Pegazus is, a repülő ló, aki Zeusz paripája és Perszeuszt segíti abban, hogy
megmentse Androméda királynét a gonosz tengeri szörny elől. A puzzle egyik sarkában a
magyar égi tengeren a Halászok-csillaghalmaza közül látsz néhány halacskát és egy
halászcsónaknak a végét.

(22.) Ezen a puzzlen látható a Bika, vagy Csodaszarvas hátán abban a virágos formában a
Fiastyúk-csillagkép. Hét szép tündérlányt látsz táncolni benne. Ha felnézel a tavaszi égre és
olyan helyről teszed, ahol nem szennyezett a levegő, tehát vidéki környezetben, akkor láthatsz
vibrálni hét csillagocskát és több halványabb csillagot egymás mellett, ők a Fiastyúk-csillagkép.
szokták még nevezni Hetevénynek, Szitáslyuknak, Galambfótnak is őket, de a nemzetközi és a
görög neve a Plejádok. Mellette látható az égi Háromszög-csillagkép, azaz a Szögellet. Amikor
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felnézünk erre a csillagképre, akkor általában a Szentháromságra gondolunk. Látod még a
magyar égi tengeren a Halászok-csillaghalmaznak az egyik bárkáját, amint két halász éppen
halászik rajta. Hogy hívják azt a híres ég vadászt, aki a Plejádok lányainak csapta a szelet?

(25.) A puzzle középső részén az Androméda-csillagképet látod, a szép Androméda királylányt
láncokban megkötözve. A görög mitológiában ő az a a királylány, akit Perszeusz királyfi
megment a gonosz víziszörny elől. A puzzlen látható maga Perszeusz első fele is. Csak úgy
találhatott lelki nyugodalmat a tengerek Istene, Neptun, ha feláldozzák neki az ország szép
hercegnőjét. Perszeusz levágja Meduza-szörny fejét és Pegazus szárnyasló segítségével a
királylány megmentésére siet. A Meduza-fejet felmutatja a tengeri szörnynek, így az rögvest
kővé változik. A puzzle másik fontos szereplője a Cassiopeia-csillagkép. Cassiopheia maga a
királynő, Androméda anyja. De itt a magyaros változataként, a Részegemberként jelenik meg,
aki éppen a Kocsmából jön kifelé. A csillagkép nagyon közel van már az égbolt középpontjához.
A Részegember elől a Tejúton még Jézus és Szent Péter is kitér, mert a részegemberrel nincsen
értelme vitázni. Az égbolton az Androméda-csillagképnél vannak valahol a magyar Halászcsillagkép részei is, a puzzlen kis halak formájában jelennek meg ezek. Látható még a Gyík feje
is. A mesékből hogy tudjuk, milyen gyors a gyík? Akár a …, mi?
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(26.) A puzzlen látható a Kocsis-csillagkép egy része , a kocsihajtónak a teste és a feje. A vállán
látsz egy kecskét, ő a Capellának nevezett csillag. A régi Babilóniában a Déli-szelek ura volt ez
a csillagkép, Ninurtának hívták. A görög mondákban úgy olvasható, hogy Ninurta volt a
harckocsik feltalálója és egyben nagy kocsihajtó bajnok is. A Capellát a régi arabok a
„pásztorok csillagának” is nevezték. Amalthea nevű kecskével is azonosították, ő táplálta
kiskorában Zeusz-istent. A magyar hagyományban Gödölynek nevezik a csillagot. A puzzlen
még felismered Perszeusz paripájának a lábait és a Nagy Medvének a két fülét is.

(27.) A puzzlen a legnagyobb helyet a Nagy Medve csillagkép lábai és teste foglalja el. A Nagy
Medve csillagképet nálunk Nagygöncölnek nevezik, pontosabban a hét legfényesebb csillaga
a Göncölszekér-csillagkép. A puzzlen a szekér testét is láthatod, a rúdját egy másikon fogod
látni. A Nagy Medve eredete a görög mitológiában a következő: Kallisztó nimfa nem tudott
ellenállni Zeusznak, a kapcsolatukból egy fiú, Arkasz született meg. Héra féltékenyégből meg
akarta ölni Kallisztót, de Zeusz az égre helyezte őt a fiával együtt. Így ők a Nagy- és a Kismedve.
Héra istennő még a halott vetélytársnőjére is haragudott, és elérte, hogy anyja és lánya soha
ne fürödhessenek meg a látóhatár hűsítő óceánjában, az Okeanos-ban. De más görög
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változatok is vannak, pl Artemisz haragjába medvévé változtatta Kalisztót. Göncölről éhány
szót: a magyar mondavilágban Göncöl csodatávő táltos, értett az állatok nyelvén, füvesember
volt, tudott gyógyítani. a puzzle sarkában még látható a Hiúz-csillagkép teste, a feje, lába és
farka lelóg a puzzleról. A hiúz egy ragadozó macskaféle, de nem a legnagyobbak közé tartozik,
valahol az oroszlán és a kiscica között van, de inkább cicás. Ez itt azért érdekes, mert a keleti
zódiákusban a Szűz csillagkép (amely ide közel van) egyik úgynevezett holdház-időszaka,
holdháza maga a macska.

(28.) A puzzle talán legfontosabb eleme a Nagygöncöl csillagképelső fele, nemzetközi
elnevezésben a Nagy Medve csillagkép hátsó fele, farka és a hátsó fertálya. Göncöl táltos
ember volt és valamikor réges-régen élt a Földön. Egyszer megharagudott az emberekre, mert
eltörött a szekerének a kereke és nem segített neki senki emberfia javítani, így mérgesen
felrepült az égbe. Más monda szerint Göncöl az ég kapuőre. Népi magyar nevei: Angyalok
hintója, Benceszekér, Csíkiszekér, Döncőszekér, Gönciszekér, Venceszekér. A szent királyt a
Kündü szavunk jelentette, innen is jöhet a Göncöl elnevezés. A hindu csillagászatban és a
Bibliában említik, mint „Hétcsillag”. Az irokéz indiánok Medvevadászat” néven ismerik. Az
Alcor csillaga, amely az egyik vontató ökör mellett van érdekes magyar névvel és jelentéssel
bír: ő Kispici vagy a Hüvelypici vagy a Cigánygyerek vagy az Oláj györök Csíkban, vagy Ostoros,
a puzzlen megtalálod. Három pár ökör van befogva a szekér elé, a puzzlen kettő látszik, a
középső párnál van a „hüvelypici, onnan hujángat, cselő, hajsz”, fel akar ugrani az ökör füle
tövére, de nem sikerül. Ha egyszer sikerül neki, széthullik az egész Világmindenség!, így tartják
sok helyen a magyar hagyományban. Ennek a csillagnak a látásával tesztelték a római
légionáriusok, de a magyar pásztorbojtárok látását. A „Gön” szócska Lugossy József szerint
körbefordulást, kerengést jelent. Egy másik szép mondás Szeged környékéről: a Göncöl
szekérről, mint Illés próféta szekeréről mondják, hogy „mindez azóta van így, amióta Isten
Illést és Jónást az égbe küldte a gonoszok lelövődözésére és Illés húzza a tüzes szekeret, Jónás
meg tolja, úgy dörögnek”. Kérdés: sok mesénkben megjelenik a Göncöl szekér, ismersz te is
ilyen mesét? A puzzlen keresd meg a lélekmadarat, amint kiterített szárnyaival a Tatárdúláscsillagkép felett őrködik, hogy többé soha ne történhessen ilyen tragédia az országunkban.
Még látható a puzzlen az egyik kutya a Vadászkutyák csillagképéből.
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(29.) A puzzlen látható a Sárkány-csillagkép nagyobb része, csak a farka lóg ki a puzzleból. A
Sárkány a NagyMedve és a KisMedve csillagkép között „S” alakban elhúzódó csillagkép. Fontos
jelentése általában az univerzum történetére, kezdetére és végére utal. Ó-Babilónia
királyságban ez a csillagkép Timatot, a világ ősét jelenítette meg, az őskáosz jelképe volt. A
görög mitológiában Héra istennő Sárkánya volt, aki Heszperidák aranyalmáit őrizte. A fa
Heszperidák lányaira volt bízva. Héráklesz volt az a hős, aki a próbák során megöli a sárkányt
és ellopja az aranyalmákat. Ptolemaiosz görög tudós szerint a sárkányt kígyónak is tekintették,
a bőre mindenképpen olyan: bármilyen sárban is kúszik, a bőre mindig fényes és tiszta marad.
Egyiptomban az égi sárkányt vízilónak, Indiában pedig alligátornak tartották. A Sárkánycillagkép felénél található a Sárkány Koronája-csillag, az Etanin. A Föld tengelyének precessziós
mozgása miatt a Sárkány lassan, kb 26.000 év alatt végigfordul az u.n. precessziós kör mentén.
A kultúránkban a modern kor kezdetekor, a reneszánszban válik gonosz állattá, addig egy
szerethető és őrző-védő állat volt. Tudjuk, hogy a kereszténységben milyen fontos az a
mozzanat, amikor Szent György megöli a gonosz sárkányt. Kínában viszont a sárkányt ma is
szent állatnak tartják. Ti is imádtok cuki kis plüss-sárkányokkal játszani, nemde? A puzzle
sarkába még belelóg az Ökörhajtó csillagkép ökörhajcsárának a feje is.
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(30.) A puzzlen még láthatsz lovas-katonákat, ők a Hattyú-csillagkép néhány csillaga. A Hattyú
feje látható a puzzlen. Nálunk a Hattyú csillagképet Kereszt-csillagképnek, Hadtestcsillagképnek vagy Nászmenet-csillagképnek nevezik. A Nászmenet maga a Pártás lányok
álma. A székelyek úgy tartják, hogy Csaba királyfi égi hadtestje innen jő el megsegíteni majd a
nagy bajban őket. A vezért látod a csapat elején, ő az Albireo csillag. Baloldalt a Balszárny
hadnagya látható. A görög mitológiába a Hattyú egy Küknosz nevezetű ifjú, aki Phaeton,
Heliosz ifjú rokonának a barátja. Phaeton átvette egy napra az Égi szekér fogatának a hajtását
Heliosztól, de olyan rosszúl kormányozta a fogatot, hogy balesetet szenvedett és meghalt. Más
elképzelés szerint tragédiát okozott volna az Égi szekér rossz irányba haladása és
kormányozhatatlansága, ezért Zeusz kénytelen volt lelőni Phaetont. Zeusz Küknoszt
hattyúként felemelte az égbe. A puzzlen látható a Gyík csillagkép is. A gyík úgy tud közlekedni,
mint a villám, jelzik a mesék is, ez a testének hőmérsékletétől függ. Egy olyan lehetőséget
mutat, amely a Tejútra tud felhatolni, de úgy, mint a Nagytáltos, vagy repülve, olyan
sebességgel szállva, mint a villám. A garabonciásnak a repülő lova maga a Sárkánykígyó, amely
a magyar néphit szerint egyfejű, óriási szárnyas gyík.

(31.) Biztosan észrevetted, hogy ez az egyetlen kör alakú puzzle. Látsz rajta egy csodás palotát,
a sarkában egy fogaskereket, vagy egy kacsalábat, amin forog ez a palota. Ez a középcső forgó
tengely tulajdonképpen az ég közepe, e csillag körül látszik forogni az egész Világmindenség.
A palota ábrázolás onnan jön, hogy a magyar népmesékből ismert Tündérszép Ilona palotája
pontosan itt van. Nemzetközileg ezt a csillagképet Ursa Minornak, azaz Kismedvének nevezik,
ő a Nagymedve gyereke. Számos korai nép ezt a csillagképet Szekérként tartotta számon,
nálunk ezért nevezzük Kisgöncölnek is. A szekér rúdjának utolsó, nagyon fényes csillaga a
Polaris, azaz a Sarkcsillag. Népiesen nevezzük Bába Mutullájának is. Ha felnézel az égre és
megtalálod a Polarist, az az irány jelöli ki az északi irányt. Az égbolt viszonylagos körbeforgását
úgy is tekinthetnénk, mintha egy nagy egyenes farúd végén a Sarkcsillag lenne és akörül
forogna az egész csillagos égbolt. A puzzlen látod még Göncöl híres csillagembert is, amint
sarkantyús csizmában, süveggel a fején, lepellel a hátán járna épp az égbolton. Láthatsz még
egy vadmacska-féle állatot, amelynek púp van a hátán. Nagyon régen a görögök egy teve fejű
foltos leopárdnak nézték ezt a csillagképet. Úgy is nevezzük, hogy Camelopardis, azaz a szó a
tevével kezdődik és a leopárd szavának a végével végződik. A magyar hagyomány úgy tartja,
hogy itt lehetnek azok a csillagok, amelyek az égi szarvas nyomainak a lenyomatai, azaz itt
lehet a Szarvasnyom-csillagkép. A puzzlen még láthatod a Kocsma-csillagkép épületének az
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alsó részét és a Részegember-csillag össze-összeakadozó lábait is. Találós kérdés: hogy hívjuk
az az égi hosszú csillag-csoportosulást, amely az egész eget átszeli és ahol többek között ezek
a csillagképek is elhelyezkednek? A puzzlen díszes gyöngysor-mintával jelenik meg a szegélye.

Csillagtérkép:
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Csillagtérkép fontosabb csillagnevekkel, magyar megnevezéseket is tartalmaz:
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Csillagtérkép puzzle-kiosztása:
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Stellárium építmény készítése és az északi égbolt ábrázolása (fa építmény, furnérlemez héj
kialakítás, akril festés):
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Forrásanyag:
Pecsételő táblák, Ó-Babilóniai kor, i.e. III-II ezred
MUL.APIN táblák, Babilónia kr. e. 600 körül
egyiptomi táblák, Közép-Egyiptom, i.e. 2000 körül
Kugel-globusz, Kr.e. II. szazad, gömbös csillag-ábrázolás
„Mainzi” globusz, Kr. e. 150, gömbös csillag-ábrázolás
Franese Atlasz Kr.e 125, gömbös csillag-ábrázolás
Dun-huang,Kína, Kr. sz. IX. sz., gömb síkra vetitett ábrázolása
TYCHO BRAHE (1545-1602) 1600,a távcső előtti kor legpontosabb csillag
katalogusa
JOHANNES HEVELIUS (1611-1687), gdanski csillagtérkép
JOHN FLAMSTEED (1646-1719), ATLAS COELESTIS (terkep, 1729),
JULIUS SCHILLER (1580-1627), Ausburg, Coelum Stellatum Cristianum, Keresztény égbolt
JOHANN ELERT BODE (1747-1826), új csillagképek elnevezése
JOSEPH EUGENE DELPORTE (1882-1945) 1930-ban a N. Csillagászati Únió (IAU) kérésére
összeállítja a modern csillagképeket, 88 csillagképpel
Nebra-korong, Európa, i.e. 1600 körül
Kálmány Lajos (1852-1919), Magyar Hitvilág
Ipolyi Arnold (1823-1886), Magyar Mythológia
Marik Miklós, A csillagos égbolt felettünk
Várhegyi Péter, Népi csillagneveink csillagobjektumok szerint
Bődök Zsigmond, Magyarok Égi Képeskönyve, 2006
Nink Gabriella, Csillagmese, internet
Masaru Emoto, A víz üzenetei, 2005
Dr Pap Gábor, csillagmítoszi foglalati munkásság és napúti tanulmányok.
Toroczkai Wigand Ede, Öreg csillagok, 1915
Bartha Lajos, Csillagképek ismerete, 2010
Lugossy József (1812-1884), Ősmagyar Csillagismei Közlemény
Herrmann, D. B.: Az egbolt felfedezői, Bp. 1981
Készült: 2021-2022-ben
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