
Föld és Ég között 

 

Viszonylag új szokásom néha napján 

komolyabban kiszakadni a mindennapok 

ködfelhőjéből és a nagyváros zajától 

eltávolodni egy tisztább és csendesebb 

helyre, hogy aztán elmélyülhessek 

gondolataimban és a tájban. Épp ezért 

jobbára közeli helyeket kerestem eddig, 

amivel aztán szerencsés is vagyok, hiszen 

Budán lakom, könnyű a közvetlen 

közelemben elérni ezt (pl.:Normafa). 

 

 

De most valami újra vágytam. Aztán, mint derült égből a csapás, úgy találtam rá az interneten 

teljesen véletlenül a Koppány-toronyra, amely fel is keltette az érdeklődésemet. Most a történeti 

szálakba ne is menjünk bele – a torony önmagáért tetszett meg nekem, és volt benne valami, ami 

mozgásra sarkalt. 

Fáradtságot és időt nem kímélve indultam neki (eltökélten) utamnak és nem bántam meg! 

Maga a torony romos állapotban, elhagyatottan áll az Aranyhegy tetején, de masszív és 

meginghatatlan. Az alatt a kis idő alatt, amit ott töltöttem, erősen magamon éreztem a természet 

lüktetését és őseink porát. Vállamon érezhettem azoknak a magyar pogányoknak a jelenlétét, 

akik végsőkig küzdöttek azért, hogy szabadon gyakorolhassák vallásukat, és képesek voltak a 

hitükért még az életükért is feláldozni. Ez különösképp jól esett, mert a kivételes ok, amiért ezen 

a bizonyos keddi napon kizarándokoltam ide elmélyülni, egy köszönet-áldozat volt Tiwaz-mártír 

istenhez. 

Hozzám nagyon közel ál Týr istenség – az ő ösvényét próbálom követni, és úgy érzem, hogy az 

életem különböző szakaszain is ő segít át engem a nehézségen, és méltó példaképként és 

tanítómesterként foglalja el trónusát Ásgarđban.  

Nos, a helyszín tökéletes volt erre a célra. A torony szentélyében pompásan be tudtam mutatni 

az áldozatot, a felsőbb szinteken pedig – miután legyőztem tériszonyomat – egyszerre 

érezhettem magamon az ősök porát és a vállamat 

súroló isteni birodalmat, az Eget. Úgy gondolom, hogy 

kicsit kiszakadva a civilizált világból érzékeim 

felerősödtek, ösztöneim új erőre kaptak, és amiket ott 

éreztem és amik a fejemből kipattantak, mind egy 

természetesebb és érzelemdúsabb tudatból érkeztek.  

Én úgy érzem, hogy az ilyen alkalmakkor mindig egy 

lépéssel közelebb kerülök az istenekhez azon az 

ösvényen, amelyen járok. Fontos, hogy elindultam ezen 

az úton, mert az út Ásgarđba vezet, az istenek 

csarnokaiba, és csak rajtam múlik, hogy képes vagyok-e 

végigjárni ezt az utat, vagy megtorpanok és feladom.  

Márpedig én az előbbit választom. 
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