
4. labirintusok
Labyrinths  

A világ egyik legôsibb, ma is élô szimbóluma, a labirintus mintegy ötezer éves múltra tekint vissza. Sok-
felé maradtak fenn különbözô korokból származó nyomai: láthatjuk sziklába vésve, érméken és pe-
cséteken, tetôcserepekre és agyagtáblákba nyomva, mozaiklapok mintázataként, kövekbôl kirakva,
gyepbe nyírva vagy élôsövénybôl kialakítva.

Egyes labirintus-rituálék egyértelmûen a halotti kultuszokhoz, a halálhoz és az újjászületéshez kö-
tôdnek. A labirintus a világ több táján a termékenységi rítusok részévé vált, másutt szerencsét hozó
varázstalizmánként használják, amelyet a halászok jártak végig a jobb zsákmány reményében, mielôtt
útra keltek.

A labirintus (görögül λαβύρινθος) a klasszikus görög mitológia szobákból és folyosókból álló, átha-
tolhatatlan építménye, amelyet Daidalosz, a legendás hírû ezermester épített a krétai Minósz király
kérésére. Minósz ide rejtette el fiát, az emberi testû, bikafejû szörnyet, a Minótauroszt, akit Thészeusz
athéni királyfi gyôzött le a krétai királylány, Ariadné segítségével.

A keresztény kultúrában az ösvény elsôsorban a bûnbánat és az üdvözüléshez vezetô út szimbóluma
lett. A zarándokok feloldozásért esdekelve járták végig a katedrálisok kövezetére vésett útvonalat,
amelyet „jeruzsálemi út”-nak is neveztek. A talán legkorábbi keresztény labirintus Algériában, az or-
leansville-i templom – ma algíri katedrális – kövezetén található, közepén felirattal: SANCTA ECCLESIA
(Szent Egyház), míg a legismertebb keresztény példák a ravennai San Vitale-bazilika és a chartres-i gó-
tikus katedrális padlóburkolatának labirintusrajzai.

Az itt látható, egy bejárattal és egy középponttal rendelkezô, klasszikus labirintus a leghosszabb úton
vezeti végig az útrakelôt a bejárat és a középpont között. A bevezetô út állandó ki-be lüktetése, a kö-
zéppont megtapasztalása, a középpontban a kivezetô út elsô lépéseként elvárt határozott irányváltás,
majd a kivezetô út ismételt lüktetése olyan belsô, beavatási útvonallá teszi a labirintust, amely aktuá -
lis élethelyzetünk szerint lehet a találkozás útja önmagunkkal, tévedéseinkkel, halálunkkal és újjászü-
letésünkkel, a megbocsátással és az újrakezdés lehetôségével.

One of the most primal but still very much alive archetypal symbol known to man, the labyrinth boasts
a five-thousand-year history. Relics of mazes have survived through the eons in a multitude of forms:
carved in rock, minted on coins and seals, molded into roof tiles and clay tablets, as a decorative pat-
tern of mosaic tiles, set out in stones, mown in grass, or fashioned from live hedge.

Some labyrinth rituals have been clearly associated with the cult of dying and rebirth. In many corners
of the world, the maze became an integral part of fertility rites. Elsewhere, it has been used as a lucky
charm of sorts that fishermen still walk through in the hopes of a good catch before setting out to
sea.

In antiquity, the labyrinth (λαβύρινθος in Greek) of myths was an impenetrable edifice consisting of
rooms and passageways, built by the legendary jack-of-all trades Daedalus on to the order of the Cre-
tan king Minos. It was in this maze that Minos hid his son the Minotaur, a monster born with a man’s
torso and a bull’s head, who finally came to be vanquished by Theseus with the help of Ariadne.

In Christian culture, the path through a labyrinth mainly symbolized the process of penitence and the
way to salvation. Begging absolution of their sins, pilgrims would plod through the maze carved in the
flagstones of cathedrals, tracing the meandering line sometimes referred to as the “Road of
Jerusalem.” What is probably the earliest known Christian maze is set in the stone floor of the Church
of Orleansville, today a cathedral in Algeria. In its center, it bears the inscription “SANCTA ECCLESIA”
(Sacred Church). The best-known Christian examples are the labyrinth designs on the stone pave-
ment of the Basilica of San Vitale in Ravenna, and of the gothic cathedral of Chartres. 

The labyrinth presented here–a classic model with a single entrance and a single center—employs
the longest possible route by which to guide the itinerant to the heart of the maze. The constant os-
cillation of the inward path between the inside and the outside, the experience of the center itself, the
firm change of direction at the center that is required as the first step on the way out, and the repeti-
tive pulsation of the exit path render the maze into an internalized itinerary of initiation—a journey to
face ourselves, our errant ways, our death, resurrection, forgiveness, and the gift of starting out anew,
or any other momentous revelation appropriate for one’s given situation in life.

Klasszikus krétai labirintus
Classic Cretan labyrinth

Gótikus labirintus
Gothic labyrinth

Római labirintus
Roman labyrinth

Gótikus labirintus
Gothic labyrinth

Krisztus találkozása Zakeussal: Jerikó ábrázolása labirintusként egy 
14. századi örmény Újszövetség lapjain
Christ meeting Zacheus: Jericho represented in the image of a labyrinth
on the pages of a 14th-century New Testament from Armenia

Mária mennybemenetelét megörökítô, 
labirintusba írt verssorok Boëthius Consolatio
Philosophiae címû mûvének 11. századi 
kéziratában (Cambridge University Library)
Lines of poetry extolling the Assumption, 
written in a labyrinth. From the 11th-century
manuscript by Boëthius, entitled Consolatio
Philosophiae (Cambridge University Library)

Gyep- és földlabirintus. Chesterfield, Anglia
Turf labyrinth. Chesterfield, England
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Fotók: Hermann Kern és Gernot Candolini könyveibôl

Jerikó városa labirintusban ábrázolva. Farhi Biblia, 1366–1382, Spanyolország
The city of Jericho, illustrated as encased in a labyrinth. From the Farhi
Bible, 1366–1382, Spain

A sardiniai Luzzanas sziklasír
labirintusrajzolata (Kr. e. 2000–1500)
Labyrinth carved into the entrance to a rock tomb
at Luzzanas, Sardinia (2000-1500 B.C.)

Krétai pénzérmék a Kr. e. 5. századból
Cretan coins from the 5th century, B.C.

Bartolomeo Veneto: Férfiportré (1510 k.)
Bartolomeo Veneto: Portrait of a Gentleman (cc. 1510)

Hortus Palatinus, Heidelberg
Hortus Palatinus, Heidelberg

Római mozaik rajzolata (Salzburg, Ausztria, 275–300):
Thészeusz harca a Minótaurosszal
Roman mosaic (Salzburg, Austria, 275–300) depicting the
battle of Theseus with the Minotaur

A ravennai San Vitale-bazilika labirintusa
The labyrinth of the Basilica San Vitale in
Ravenna


