
A naptánc szertartása 

Az ősi indián törzsek közül a dakoták, a lakoták – más néven sziúk –, a feketelábok, az 

arapahok, a mandanok, az északi és déli cheyennek, a kiswak és a comancheek 

(komancsok) törzsek körében évszázadokon át az egyik legkiemelkedőbb esemény a 

naptánc volt. Ennek keretén belül avatták valódi harcossá az ifjú jelölteket. 

A naptánc az ifjak próbatétele volt, melynek során a bátorságukról adhattak bizonyosságot. 

Maga a rituálé az úgynevezett naptánc-táborban történt, melyet a törzs abroncsának tartottak. 

Mint ahogy a neve is sejtetni engedni, ez volt az összetartozás jelképe. Maga az ünnepi 

tánctábort a törzsfőnök jelölte ki, a mértani pontossággal meghatározott bejáratát mindig a 

felkelő nap irányába, tehát kelet felé tájolták. A különféle nemzetségek az óramutató járásával 

ellenkező irányban vertek sátrakat (tipiket), a képzeletbeli óra közepén pedig pőre 

gerendákból naptánc-sátrat emeltek, mely a naptánc színhelyére szolgált. 

 

A beavatás a következőképpen zajlott: 

A fiatal jelöltek négy teljes napon át virrasztottak és böjtöltek. A negyedik napon délben a 

korábbi évben avatott harcosok bevágtatnak a sátorba, zöld lombokat húzva maguk mögött. 

Ezzel fogják később a sátrat beborítani. Később két díszbe öltözött lány érkezik a tábor 

közepére, akik egy sasfészket hoznak, melyet a naptánc-oszlop tetejére fognak helyezni. 

Mindeközben a harcosok különféle hangszerekkel óriási lármát csapnak. 

 

Ezt követően tűnik fel a naptánc asszonya, aki elfoglalja az őt megillető helyet a varázsló 

oldalán. A naptánc asszonya elé kell járulniuk a beavatottaknak, aki egyfajta fekete festékkel 

keni be az arcukat és a csuklójukat. Majd a varázsló váratlanul megragadja a sasfészket, az 

oszlophoz siet és fekete karikákat fest rá. A végén ráhelyezi az oszlopra a fészket. 

Ezután öt idősebb harcos megragadják az előkészített oszlopot és egy erre a célra kialakított 

lyukba helyezik. A varázsló rövid ideig az óriási oszlop tetején lóg, majd palástját kitárva 

szinte lerepül a földre. 

 

Ekkor minden és mindenki elnémul. A varázsló kisvártatva előhúz egy beavató eszközt, egy 

kést, amelyet a tűzben felszentel. Az ifjak egymás után járulnak a varázsló és segédei elé, akik 

megragadják a mellükön a bőrt, két helyen felvágják és egy hosszú bölénybőrből készült 

szíjat fűznek át az izmokon. A szíjak végét a naptánc-oszlophoz erősítik. Az egész rituálét 

úgy végzik, hogy a leendő harcos egyetlen pisszenést sem hallat.  

 

Miután az utolsó ifjú is odaköttetett az oszlophoz, kezdetét veszi a tánc. Egyre ütemesebb, 

egyre dörgedelmesebb a zaj. A végén az egész törzs egy emberként énekel és ünnepel. Eme 

extatikus állapot közepette az ifjú jelöltek egyre nagyobbat rántanak az oszlophoz kötözött 

szíjukon, hogy az kitépődjék a mellükből. Nem ritkán órákba telik, míg az „eloldódás”, vagyis 

a megfelelő tudatállapot elérése megtörténik. Nem egyszer elájulnak a fiatalok ettől az 

eufórikus állapottól. Ne feledjük, hogy előtte négy napig várakoztak, böjtöltek és készültek 

lelkileg a naptánc szertartásra. 

 

Azokat a fiatalokat, akiknek a bőrszíj nem szakadt ki a melléből, musztánghoz erősítik, és 

addig nyargalnak velük körbe, amíg ez meg nem történik. Ezután a varázsló gyógyfüveket 

helyez a vérző sebekre, majd a szülők hazakísérik a gyermeküket, aki immáron harcossá vált 

az erőpróbák közepette. 

 



A mi lelkivilágunknak talán horrorisztikusnak és primitívnek tűnhet az efféle szakítópróba, 

viszont nem így áll a helyzet az indiánok körében. Gondoljuk csak meg, ahhoz, hogy a harcos, 

akinek a törzs védelméről és élelméről kell gondoskodnia minden körülmények között, nem 

lehet gyámoltalan, nem futamodhat meg a rá leselkedő veszélyektől, nem keríthetik 

hatalmukba a félelmei. Állhatatosnak és a szenvedésekkel szemben maximálisan szívósnak 

kell lennie. 

 

A naptánc ceremóniája az ifjú indiánnak a saját határtalan szellemével való azonosulását 

célozza meg, az emberfeletti emberrel való egyesülést és az ősi állapotnak, a tiszta, 

rettenthetetlen tudatnak az elérését fejezi ki. Éppen, hogy nem barbár, sokkal inkább 

spirituális és dicsőséges szertartás ez, melyben a férfiember fenséges győzelmet arathat 

anyagi természete felett. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

A hopi indiánok jövendölése 
 

Ismerkedjünk meg egy picit közelebbről a hopi indiánokkal, mert olyan nem 

mindennapi nyelvük, múltjuk és próféciáik vannak, amelyek egyre jobban 

elgondolkodtatják a néprajzkutatókat, a nyelvészeket és a spiritualitás iránt fogékony, 

szabadgondolkodású embereket. 

 

A hopi indiánok önazonossága ott kezdődik, hogy legendáriumaik és mítoszaik 

dokumentálják, hogy ők maguk az amerikai kontinens legősibb lakói. Ez annyiban helyálló is, 

hogy a tudomány jelenlegi állása szerint, a hopi települések a legrégebbiek a ma ismertek 

közül, melyeket valaha is találtak az Újvilágban. Szellemiségükre és egész életvitelükre 

jellemző, hogy mindig is a tökéletes harmónia kialakítására és fenntartására törekedtek mind 

önmagukkal, mind a családjukkal, mind a törzsükkel, mint pedig a természettel kapcsolatban.  

Létezik egy elmélet, a Sapir-Whorf hipotézis, mely kimondja, hogy anyanyelvünk nem 

pusztán az elménkben megfogalmazódó gondolatainknak a formába öntésére szolgál, hanem 

magának a gondolkodásunknak is a meghatározója, mi több, kialakítója és behatárolója 

egyszerre. Vagyis aszerint, hogy ki milyen nyelvet sajátít el élete folyamán először, teljesen 

másként fog hozzáállni az életéhet, az élete dolgaihoz, egészen eltérő viszonyokat alakíthat ki 

a sorsával, mást vehet észre, másként elemezheti, értelmezheti a világ jelenségeit és sajátságos 

alapokra építheti a tudati konstrukcióit. Egyszerűen arról van szó, hogy a rejtett nyelvi 

törvények eleve meghatározzák a tudatállapotainkat. Ha ebbe mélyebben belegondolunk, 

akkor tényleg igazolhatjuk ezt az elméletet. 

Sokszor a fordítók arra panaszkodnak, hogy milyen nehézségükbe ütközik átültetni az egyik 

nyelvről a másikra a gondolatokat és az érzéseket, s hogy szinte áthághatatlanok bizonyos 

nyelvi akadályok. Bizonyos avant-garde nyelvtanárok ezért nem is a szigorú grammatikára 

helyezik a hangsúlyt, hanem az adott nyelv belső szerkezetének a megértésére és a szóban 

forgó nyelven történő gondolkodás elsajátítására fókuszálnak. E mögött az a gondolat húzódik 

meg, hogy a nyelv szerkezeti különbségei világszemléleti különbségeknek felelnek meg. A 

hopi indiánok nyelvében például nem találkozhatunk a nálunk megszokott igeidőkkel: múlt, 

jelen és jövő. Mindazonáltal, a jelen idő kifejezésére sokkal szélesebb repertoár áll a 

rendelkezésükre, minekután lényegesen árnyaltabban képesek kifejezni magukat. 



Másik tipikus különbség, hogy nem alkalmaznak téri metaforákat időtartam kifejezésére. 

Tehát egy hopi nem mond olyan, hogy „hosszan beszél” valaki, mert neki a hossz az 

térmérték és nem időmérték. Ebből következik a hopik spirituális szemlélete: ők kizárólag 

az események egymásutániságában, egymásra következésében gondolkodnak. Számukra 

az idő nem mérhető és nincsenek határai. 

Ebből fakadóan nem lehet időt vesztegetni, vagy időt spórolni, vagy időt adni. Ugyanez 

érvényes az élőlényekre is. Nem lényeges tényező náluk, hogy egy növény mennyi idő alatt 

nő ki, csupán az számít, hogy kinő. Ehhez hasonlóan gondolkodnak a házépítésről, a 

gyermeknevelésről, a barátságról és az ember lelki világáról.  

A hopi indiánokat fejlett varázslók vezették, akik jó pár próféciában jövendölték meg a világ 

alakulását, azaz előre látták az események fordulatos egymásutániságát. Számukra a jóslás 

nem valószínűség-számítás volt, hanem egy másként megnyilvánuló realitásba 

(valóságszintbe) való bepillantás. 

A hopi indián prófécia kilenc előjelet különböztet meg: 

 

1.) "Elmondjuk a fehér bőrű embereknek: Pahana visszatérését. Fehér ember, ez a Föld 

nem a te tulajdonod, nem lehet azé, aki mennydörgéssel megöli ellenfeleit."Ez szerintem a 

tűzfegyverek használatára utal. 

 

2.) "Amikor a Földünkön hangoskodó, letakart, forgó szerkezetek gördülnek át."Ez 

értelmezhető az ipari-technikai forradalom vívmányainak a találmányaira is akár. 

 

3.) "Furcsa barmok érkeznek, hatalmas számban, olyanok, mint a bölények, de sokkal 

nagyobb szarvvakkal, és széttapossák földjeinket."Amerikában az európaiak bevándorlás 

nyomán kerültek el a háziasított állatok, mint például a marha. 

 

4.) "Földünket vaskígyók keresztezik majd."Szinte szó szerint a vasutak leírását olvashatjuk 

a próféciában. 

 

5.) "Földünket, át- meg átszelik hatalmas égi pókhálók."Égi pókhálók alatt érhetjük a 

hírközlés és tömegkommunikáció megannyi találmányát. Úgy, mint a villanyáramot, a 

telefont, vagy akár az Internetet. 

  

6.) "Földünket kőfolyók öntik el, melyek tükrözni fogják a Napot."Kőből, aszfaltból vagy 

betonból készült utak hálózatára utalhatnak e sorok. 

 

7.) "Hallani fogjátok, amint a tenger fekete színben tér vissza, s emiatt rengeteg élőlény 

pusztul el."Ez lehet a kőolaj által szennyezett tenger rémképe is. 

 

8.) „Sok fiatalt fogtok látni, akik hosszú hajat viselnek, akár a mi embereink. Idejönnek 

(tanulni) és megszeretik a mi törzsi rendszerünket. Arról tanulnak majd tőlünk, hogy 

hogyan érhetik el bölcsességük útját."Kutatók, tudósok és az emberiség új, spiritualizálódni 

vágyó nemzedéke lehet az említett fiatalság. 

 

9.) „Majd meghalljátok a Föld feletti, mennyei lakóhelyeteket, ahogy az, nagy robajjal 

leszáll.  

Úgy jelenik meg számotokra, mint egy Kék Csillag!  



Nagyon gyorsan eljön, eljön ez az idő, számotokra is, és a Hopi emberek szertartásai, 

gyűlései, akkor mind megszűnnek." 
Ez a Kék Csillag lehet egy természeti képződmény, mint például egy üstökös vagy kisbolygó, 

ugyanakkor egy űrhajó is. 

 

A hopi prófécia arról számol be, hogy amikor a Kék Csillag visszatér, magával hozza a tűzet 

– a szoláris energiát! –, amely elégeti a negyedik világkorszakot és elindítja az ötödiket. E 

szerint a hopi jóslatok egybeesnek a maják jövendöléseivel.  

De van valami, amiben el is tér a maja verziótól. Nevezetesen, a negyedik, tehát a jelenleg is 

tartó korszakunk lezárulásának módja még befolyásolható és a Teremtőtől függ, hogy milyen 

úton-módon zajlik le a világváltás. E tekintetben a hopi jövendölés jóval optimistább, mint a 

maja. De mindig tegyük azért hozzá, hogy mi feltételezzük és abból indulunk ki, hogy a teljes 

képet helyesen értelmezzük. 

 

Megjegyzés: 

A hopi rezervátum, a hopi és tewa indiánok területe Arizonában, Navajo és Coconino 

megyékben, amelyet a navajo indián rezervátum teljesen körülvesz. A rezervátum az állam 

északkeleti részén fekszik, s területe 6 557,262 km². Az U.S. Census Bureau 2000. becslései 

szerint lakóinak száma 6 946 fő volt. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

Indián homokfestmények 
 

Bizonyára mindenki hallott már az amerikai kontinens ősi, bennszülött indiánjairól, 

akik már jóval Kolombusz Kristóf megjelenése előtt fejlett és primitív kultúrák 

sokaságát hozták létre az évezredek alatt. Azt talán senki nem tudja pontosan 

megmondani, hogy összesen hányféle indián törzs él Amerikában, mindenesetre annyi 

bizton állítható, hogy számuk meghaladja a százharmincat. Ez alkalommal közülük 

emelnék ki egyet – nevezetesen, a Navajo (ejtsd: Navaho) indiánokat, akik különleges 

festmények segítségével gyógyítják meg a betegeiket. 

 

Tudva levő, hogy a Navajok minden testi rendellenességet természetfeletti okokra vezetnek 

vissza, s a problémák jellegéből adódóan csakis természetfeletti úton tartják orvosolhatónak a 

betegségeket. Minden gyógyító rituálét a sámánok irányítanak, akik voltaképpen a törzs 

varázslói, jósai, szellemi vezetői és médiumai egy személyben. 

 

A ceremoniális mágiát alkalmazzák ilyenkor, amely nagyon komoly felkészültséget és 

figyelmességet követel tőlük. Kulcsfontosságú például, hogy a gyógyító, vagy gyógyítók, 

hova fekszenek le aludni, milyen ételt fogyasztanak, elvégezték-e kellő alapossággal a 

megtisztító fürdőt, s mindezeket a legideálisabb időpontban, vagyis csillagállásokkor tették-e 

vagy sem. 

A sámán választja ki a betegséggel hasonuló varázsszereket, minthogy a „hasonló a hasonlót 

gyógyítja” elve alapján járnak el ősidők óta a kiválasztottak, amikor beavatkoznak az élet 

áramlásaiba. Így a megfelelő gyógynövényeket gyűjtik össze, füstölőkeverékeket vegyítenek, 

kristályok után kutatnak, felszentelt talizmánokat vetnek be és meglepő módon 

homokfestményeket készítenek. 

 



A Navajok rendkívüli aprólékossággal és óriási méretben alkotják meg azokat a gyógyító 

műalkotásaikat, melyek többnyire embereket és szent állatokat ábrázolnak. Az ő 

világképükben a formák mágikus erőket közvetítenek, s lehetővé teszik a beteg ember 

megtisztulását minden földi nyavalyától, illetve a betegségeket kiváltó démoni erőktől. Ezt 

úgy érik el, hogy a beteg testtájra szórják a megszentelt homokot, hogy ezzel az aktussal a 

szent szellemek energiái semlegesítsék az adott testrészhez kapcsolódó negatív befolyást. A 

gyógyulás pedig, a valószínűség-számításokat messze meghazudtoló gyakorisággal, 

megtörténik. 

 

Ilyen, akár madártávlatból is megcsodálható, homokba rajzolt szertartásos ábrákkal 

találkozhatunk az Új-Mexikó és Arizona határán élő Navajoknál. Milyen különös, hogy egy 

primitívnek bélyegzett nép megint egy újabb megfejthetetlen rejtélyt kínál a valláskutatók és 

az antropológusok számára. De álljunk meg egy szóra! Ha mi nem értjük eljárásuk lényegét, 

de ők értik és a jelek szerint hatásosan működtetik a technikájukat, akkor tulajdonképpen ki a 

primitívebb: a Navajok vagy mi? 

 

Érdekesség: 

A Navajo nemzet rezervátuma három államra terjed ki. Úgy, mint Utah, Arizona és Új-

Mexikó. A Diné Bikéyah (navajoföld) területe 69 930 négyzetkilométer. Ezzel az Egyesült 

Államok legnagyobb törzsi rezervátuma. 

 

A második világháború idején, a Csendes-óceánon vívott tengeri ütközetekben, a japán 

haditengerészet könnyedén dekódolta (fejtette meg) az amerikaiak titkos katonai kódjait. 

Ezért Phillip Johnston javaslatára az amerikai bennszülöttek, jelesül, a Navajo indiánok ősi 

nyelvét használták fel az új kódrendszer kidolgozására. A Navajo indián katonák 

pótolhatatlan szerepet töltöttek be Iwo Jima elfoglalásában. 

 

A Navajo nemzet napjainkban küzd a fennmaradásáért. Több mint 250 000 tagot számlál a 

népességük. Az őslakos indiánok helyzetét nagyban befolyásolta, hogy 1920-ban olajat 

találtak szülőföldjükön. Ezért 1923-ban megalakult a Navajo-kormány, az indiánok 

érdekeinek képviselése céljából. 

A navajo rezervátum természetvédelmi terület. Nem véletlenül! A rezervátum észak-keleti 

részét kő- és homoksivatag határolja, itt, a Monument Valley, a Canyon de Chelly és a 

Canyon del Muerto kanyonokban találjuk azokat a különleges formájú sziklákat, amelyek 

szemkápráztató szépségükkel hívják fel magukra a világ figyelmét. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

Az indiánok eredete 
 
Az indiánok elnevezése egészen Amerika felfedezéséig nyúlik vissza. A középkori tévedések 

és félretájékozódások sorát bővíti, hogy amikor Kolombusz Kristóf Dominika partjainál 

horgonyt vetett, akkor szentül meg volt róla győződve, hogy Indiába érkezett. Így a 

bennszülötteket indiaiaknak hitte. Innen ered az indián elnevezés, ami az amerikai bennszülött 

lakosságra ráragadt az évszázadok folyamán. 

 

Amíg az angol nyelvben az „indian” szó egyszerre jelenthet indiait és indiánt, addig a magyar 

nyelv megkülönbözteti e két népcsoportot. De nevezik az amerikai bennszülötteket 



amerindeknek, amerikai indiánoknak, vörös indiánoknak és Első Nemzeteknek is. Ez utóbbi a 

területfoglalásukra utal, vagyis arra, hogy az európaiak előtt már sok-sok ezer évvel ők vették 

birtokba azt a kontinenst, amit mi Amerikának nevezünk. De mikor és hogyan kerültek az 

indiánok Amerikába? 

 

A hivatalos álláspont szerint az újvilági bevándorlás az amerikai és az eurázsiai földeket 

összekötő Bering-szoros helyén valaha megtalálható földhídon keresztül történhetett. E 

természetes migráció (vándorlás) okai a klimatikus viszonyokkal magyarázva tűnik a 

legkézenfekvőbbnek. E vándorolások időbeli elhelyezése megint csak bizonytalan: 

történhetett több tízezer évvel ezelőtt, de a régészeti leletek tanúbizonysága szerint legkésőbb 

i.e. 10.000 környékén „kellett” bekövetkeznie. Megjegyzem, erről egy hasonló című mozifilm 

is megjelent nemrégiben. Azután máig tisztázatlan okok miatt a paleoamerikaik gyorsan 

szétrajzottak a számukra új földrészen és több mint száz nemzetre, etnikumra és kultúrára 

szakadtak szét. Természetszerűleg ennyi idő alatt ennyiféle ennyire különböző népcsoport és 

kultúra kialakulása eléggé megkérdőjelezhető és természetellenes, hacsak valamilyen külső 

erő be nem avatkozott az evolúciójukba. De vessünk egy pillantást a bennszülöttek 

fejletlenségére, hogy teljesebb képet kapjunk róluk! Arról, hogy mennyire primitívek és 

elmaradottak voltak „eredetileg”, majd utána azt is megvizsgáljuk, hogy egyetlen 

pálcasuhintással több megatörzs szellemi elitje megvilágosodott és kozmikus tudatosságra 

szert téve, a mai tudományunkat meghazudtoló összefüggésekre jöttek rá, metropoliszokat 

kezdtek építeni a trópusi őserdők közepén, úthálózatokon közlekedtek, szemmel nem látható 

csillagokat jegyeztek fel, precízen mérték az időt, a Föld és a bolygók mozgását, illetőleg 

bonyolult szerkezetű nyelveket fejlesztettek ki. Kissé nagy a szakadék a két embertípus, a 

paleoamerikai ősember és a mitologikus-spirituális indiánkultúrák tagjai között, nemde? 

 

A bennszülöttek életmódja sokszínűséget mutatott Kolumbusz idején: vadászó-gyűjtögető, 

földművelő-mezőgazdasági, ugyanakkor a monumentális és mesteri architektúra (építészet) 

egyaránt jellemezte őket. Hozzáteszem, kronológiailag előbb volt a fejlett, úgynevezett 

„magaskultúra” és csak jóval ezután a primitívebb indiánkultúra. Tehát egy fordított irányú 

evolúció zajlott le, vagyis devolúció! 

 

Ma csak a régi spirituális világok leszármazottaival találkozhatunk. A legnagyobb populációk 

Bolíviában, Kolumbiában, Peruban, Mexikóban, Guatemalában, Ecuadorban és Paraguayban 

találhatók. 

Ha találós kérdésként feltennék nekünk, hogy hányféle nyelven beszéltek az indiánok, illetve 

a bennszülöttek Amerikában, akkor szerintem csak nagyon kevesen találnák ki, hogy több 

mint ezer nyelvet különböztettek meg. S még mielőtt kisebb dialektusokra gondolnánk 

csupán, megemlítem, hogy a kecsua, a maja, a guaraní és a nahuatl nyelveket több millióan 

tudhatták magukénak. 

A mitológia és a legendák, melyek az időtlenségből származnak és éppen ezért könnyedén 

ívelnek át évezredeket, hűen tükrözik származásuk hasonló gyökereit. Azonban az indián 

törzsfőnök és a varázsló az eredettan kérdésére nem lefelé, a föld felé, hanem az ég felé mutat. 

Az első könyvemből idézném magamat: 

„A múlt után vessünk egy pillantást a jelen emberiségre! Sokfélék vagyunk. Nem Atlantisz 

volt az egyetlen élővilág bolygónk közelmúltjában. Sok más faj is megfordult itt, melyek 

mind üzeneteket hagytak az utókor számára. Mi több, ma is élnek itt más bolygók népei: az 

indiánok, a japánok, az afrikaiak, az arabok, a kínaiak, a svédek – mind más faj. Lehet, hogy 

hihetetlen, de ők – legalábbis az őseik – nem emberek voltak. Persze mára elfeledték a 



múltjukat, elemberesedtek, de például az indiánok régi mondáik, legendáik, eredetmítoszaik 

szerint aranygömbökön érkeztek és tűzzel szálltak alá az égből. Az indiánok a Fleath 

bolygórendszerből, egy hármas bolygóról érkeztek. Próbálj hozzászokni, hogy nem minden 

emberi külsejű lény ember, mert a lelkek hovatartozásuk szerint máshonnan származnak.” 

 

„Érdemes megfigyelni, hogy a világ egymástól távol eső civilizációiban találkozhatunk 

rejtélyes tűzgömbökkel: Egyiptomban, a busmanoknál, az indiánoknál, sőt, az indiai 

kultúrkörben szintén. E szerkezet valami gömbszerű forma, ami szupergyors, általában csóvát 

húz maga után vagy fényjelenség kíséri. Érdekes, hogy a történelmi emlékek tanúsága szerint 

már évezredekkel ezelőtt tapasztaltak a földlakók furcsa repülő szerkezeteket. Ezek a 

tulajdonképpen űrhajónak nevezhető masinák egy rendkívül fejlett technikai apparátusra 

utalnak, melyekkel az istenek közlekedtek. A meglévő Biblia is őriz emléket egy ilyen 

különös hajóról, Noé bárkájáról.” 

(Száraz György: A fejlődő lélek útja – Ezo-tér Kiadó 2007.) 

 

Az indiánoknak egyébiránt hihetetlenül gazdag és változatos a vízözönről szóló mondakörük. 

A bárka és a piramis hagyománya megtalálható a maja, a guarani, a pueblai, a mesikai 

indiánok, az Antillák és a Karib-tenger lakói, valamint a mizték, zapoték, tlascala, chiapana, 

patagon tradíciókban is, hogy csak néhányat említsek a teljesség igénye nélkül. 

 

A világ – itt korszakot és nem az univerzum megalkotását értik alatta! – teremtéséről és a 

későbbi vízözönről, illetve tűzözönről szinte minden indián kultúrában találkozunk. Az 

indiánoknál is mindent a kozmosz erői és istenei uralnak és irányítanak. Akár Dél, akár 

Közép-, akár Észak-Amerika tőkultúráinak emlékeit és maradványait fogjuk vallatóra, lépten-

nyomon ugyanazokba a tényekbe, összefüggésekbe és megfeleltetésekbe (analógiákba) 

ütközünk. Például: napimádók voltak, vallásuk abból az időből ered, amikor még az istenek a 

földön jártak, illetve a Földre érkeztek, olyan szentélyeket és templomokat emeltek a Napnak, 

amelyeket a vízáradat megkímélt, vagy ahová legelőször sütött le a Nap. 

 

De másik területről vett példákkal is szolgálhatok. Az észak-amerikai nomád indiánok – 

sziúk, algolkinok, knisztinók, kolosok, irokézek, delavárok stb. – hagyományában is kohéziós 

erőkre bukkanunk: vízáradat, amely a bűnöket elmossa és új életfeltételeket teremt, bárka, 

amelyen megmenekülnek az élőlények, majd állatok kiküldése, telepítése, végül az új 

emberiség és újfajta fejlődési szakasz elindítása. 

 

Mára persze csak mesévé szelídültek a szóképek, amelyek isteni küldöttekről, tanítókról és 

lelkekről szólnak szimbolikus nyelven: 

 Állítólag a fecske ellopta a tüzet a Napból és farktollain tartva lehozta a földre és 

átadta az embereknek. 

Az amerikai indiánok mitológiájában a pulyka segített a világ megteremtésében és a 

pulyka tanította meg a gabonatermesztésre és a gonosz szellemek elűzésére az embert.  

 Az északnyugati partvidék indián törzseinél dívik a totemhit, ahol a nemzetség tagjai 

egy bizonyos mitikus-mágikus állatőstől származtatják magukat. Gyakran 

találkozhatunk a védőszellemek tiszteletével is. 

 Az indiánok szerint a Harkály szabadította ki a föld mélyéből az embereket és a 

vadászat, a földművelés és a zene tudományával ajándékozta meg őket.  

 Észak-Amerika egyik legelterjedtebb legendabéli motívuma a Búvár-madár, ami 

lemerült a tengerbe és iszapot hoz fel. Voltaképpen így keletkezett a Föld, amelyet egy 

óriásteknős tart a hátán. 



 Az irokéz mítoszokban egy bölcs Varjú szállt alá a Nap birodalmából, aki elhozta a 

kukoricát az embereknek. 

 A maja mitológiában négy óriás jaguáristennel találkozunk, akik az égboltot tartják. 

Hitük szerint a Tollaskígyó nevű istenség teremtette a világot, benne minden 

növénnyel és állattal, végül kukoricaliszt-tésztából formálta meg a maják őseit. 

 Az azték Kutya-isten képes újra teremteni az egyszer már elpusztult emberiséget. 

 

Ezek csupán illusztrációk arra, hogy milyen eredetmondákkal és spirituális tartalmakkal 

találkozunk az amerikai kontinens őslakóinak emlékeiben. Ugyanakkor, aki metafizikai 

tartalmakat, ontológiai értelmet keres ezen jelképrendszerek és nyelvek mögött, az meg fog 

lepődni, mert kiderül számára, hogy amit eddig mesének hitt, annak komoly valóságalapja 

van. 

 

Tudtad-e, hogy…? 

1.) Az esőtánc egy olyan rituális tánc, melyet eső előidézésére és a bőséges termés 

biztosítására mutatnak be. Ezt a fajta természetmágiát Egyiptomtól kezdve az indián 

kultúrákig mindenhol megtaláljuk. Az USA délkeleti részén élő cseroki indiánok esőtáncának 

rendeltetése a közvetlen eső kiváltásán kívül a gonosz szellemek elűzése is volt. A mítosz úgy 

szól, hogy a zuhogó eső cseppjeiben valójában a régmúlt idők törzsfőnökei is alászállnak és 

megküzdenek a gonosz démonokkal egy különleges árnyékvilágban, amely a mi valóságunk 

és a szellemvilág között húzódik, vagyis amit az ezotéria asztráltérnek nevez. Így az esőtánc 

szertartás valóban olyan segélykérés, mely mágikus gyakorlatot feltételez. Ehhez különleges 

kellékeket: felszentelt színes tollakat és kristályokat alkalmaznak, melyek a víz-eső 

princípiumával állnak analógiás kapcsolatban. Magát az esőtánc-tradíciót titkosan, apáról-

fiúra szállva adják tovább. 

2.) A nagy földrajzi felfedezések és a hódítók-gyarmatosítók tudtukon kívül, akaratlanul is 

meglehetősen komoly hatásokat gyakoroltak az amerikai bennszülöttek életére. A XV. 

században az indián népesség száma 7-10 millió körül lehetett. Az indiánok javarésze 

hegyekben és esőerdőkben élt. Elég, ha az Andok-hegységre vagy Brazília esőerdőire 

gondolunk. 

Majd az európaiak feltűnésével az indiánok számára szokatlan betegségek is felütötték a 

fejüket, amelyek megtizedelték a lakosságot. Pontosabban alig száz év leforgása alatt 90%-

ukat valósággal kiirtották az indiánok számára furcsa és végzetesnek bizonyuló vírusok és 

baktériumok. 

 

3.) Az etnobotanika tudománya arról szól és azt kutatja, hogy az egyes növények 

alkotórészeit miként lehet betegségek és különféle rendellenességek gyógyítására 

felhasználni. Az etnobotanika ősképének tulajdonképpen az indián törzsek medicináját, a 

varázslói tudományt tekinthetjük. Az indián sámánok pókcsípéstől kezdve a kígyóharapásig 

minden sérülést, illetve szinte minden betegséget tudnak gyógyítani. 

Ez ihlette meg a gyógyszerfejlesztőket, s napjainkra már külön iparággá nőtte ki magát az 

orvoslás eme ágazata. Az Amerikai Nemzeti Rák Intézet által felfedezett daganatellenes 

gyógyszerek hatóanyai olyan növényekből származik, amelyek 70%-a kizárólagosan 

esőerdőkben él. 

 

4.) Az egykoron fejlett magaskultúrák ás civilizációk eltűntek. Ennek közvetlen okai között 

említhetjük a környezetszennyezést is. A trópusi esőerdők szolgáltatták a színhelyet az inka, a 

maja vagy éppen az azték civilizáció kibontakozásának. Az elmúlt száz évben azonban olyan 



mértékű volt és jelenleg is olyan ütemben zajlik az esőerdők kiirtása, a talaj pusztulása, a 

vizek szennyezése és a klimatikus viszonyok romlása, hogy egyre inkább beszűkül az élettér. 

Ez elsősorban (egyelőre) nem a városlakókat, hanem a kizárólag természetben élő, a 

természettel kölcsönös egymásrautaltságban vegetáló indián bennszülötteket érinti. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

Babilon históriája 
 

Babilon és vagy Káldea neve az idők folyamán egybeforrt, valójában a világ egyik legrégibb 

kultúrállamaként tartjuk számon ezt a birodalmat. Elhelyezkedését tekintve a Perzsa-öböltől 

észak felé, a Tigris és az Eufrátesz folyók között és azok két oldalán terült el. 

 

Káldea nevét a délibb rész, míg Babilon nevét a Babilon városának környéke viselte. Babilon 

jobb megértéséhez mindenképpen tudatosítanunk kell, hogy az alapító ősök egy abszolút 

kitűnő természeti feltételekkel rendelkező vidéket szemeltek ki. A két hatalmas folyam 

áradásakor létrejövő vízhozamot fantasztikus csatornarendszerekkel vezették el a száraz 

területek felé, így a fekete megtermékenyítő iszap és maga az életet adó víz kiváló alapját 

képezte egy cseperedő kultúrának – akárcsak Egyiptom esetében. 

Babilónia város-királyságokból épült fel. Az első babiloni király, aki a történetírás ismer, I. 

Szargon, aki i.e. 3800 körül uralkodott. Talán a leghíresebb királya Babilonnak és Káldeának 

Hammurápi (vagy Hammurábi), akinek a dioritre vésett törvényeit 1901-ben Susában ásták ki. 

Eme írásos emlékek bizonyítják, hogy mennyire felvilágosult, bölcs és az élet komplexitását 

felölelő törvényekkel rendelkeztek már az időszámításunk előtti XVIII. században. 

 

 

Az egész babiloni civilizáció a déli káld területekből fejlődött ki. Eme ősi művészet emlékeit 

a XIX. sz. közepe óta kutatják a régészek. A legnevezetesebb városok nyomai: Szirpurla (a 

mai Tello helyén), Eridu (Abu-Sarein), Ur (Mukajjar), Uruk (Varka), Nippur (Niffer), Babilon 

és Borzippa, a mai Hilla, Birsz-Nimrud és El-Kazr romhalmai alatt található. 

 

A babilóniai építészet vert agyagot, napon szárított vagy égetett téglát alkalmazott. Az egyik 

legjellegzetesebb épülettípus a toronytemplom (zikkurát) volt Babilonban. Ezek eredetileg 

hétemeletes, fölfelé egyre kisebbedő, lépcsőzetesen teraszokból álltak. Az emeletek 

mindegyike egy-egy istenségnek volt szentelve, amelyet már távolról jelzett és hirdetett a 

mázas téglaburkolat.   

 

A babiloni civilizáció legjelentősebb emlékei közé tartozik az a világhírű dombormű, melyen 

Hammurápi király faragott képmása átveszi a szippari napistentől a törvényeket. Ez a világ 

legrégebbi törvénykönyve, mely jelenleg a párizsi Louvre-ban található. 

 

A főváros olyan hatalmas volt, hogy maga a városfal 40 méter magas volt és a régészeti 

feltárások azt igazolták, hogy valóban igaz a korabeli történetírók ama állítása, miszerint a 

falon akár egy négyes fogat is megfordulhatott. 

Két királyi palota állott az Eufrátesz két partján egymással szemben. A bal partihoz tartozott 

Szemirámisz függő kertje, amely a régi világ hét csodájának egyike volt. A függőkert több 

hasonlóságot is mutatott Bél isten híres templomával, Bábel tornyával.  

 



A maga idejében Babilon egy hihetetlenül fejlett és fényűző kultúra volt, melynek emlékeit az 

utána maradt romhalmazokból aligha lehet felmérni, de hála a vallásnak és a spiritualitásnak 

sokkal behatóbb és hűbb képet kaphatunk a káldeai-babiloni civilizációról.  

 

Káldeai-babiloni vallásosság 
 

Káldea a mágusok hazája és az okkultizmus fellegvára volt. Ősvallásukat ma úgy 

határozhatnánk meg, mint a mágiának, a jó értelemben vett boszorkányságnak és a 

csillagjóslásnak az ötvözetét. 

 

A nagy káldeus csillagász, Berozosz oly beavatotti dokumentumokhoz jutott, melyeket az 

ember megjelenése előtti lényeknek tulajdonított. Történetében szerepel, hogy a Földön 

korábban léteztek halistenek és halemberek, valamint egyéb küllemre furcsa szerzetek. Talán 

közelebb járunk az igazsághoz, ha ezeket a lényeket más világok teremtményeiként, illetve 

földönkívüli idegenekként azonosítjuk be. 

Mai erkölcsi és vallási szemszögből nézve barbárnak és primitívnek hisszük a babiloniakat. 

Miért? Mert állítólag „Babilonban minden tisztességes asszonyt a törvény kötelezett arra, 

hogy egyszer életében egy napon pénzért adja oda magát a férfiaknak Mylitta templomában”. 

Azonban itt kultikus és spirituális indítékokat is felfedezhetünk az ilyen töredékes beszámolók 

hátterébe. Nem volt ez másként Vénusz papnőinél, Egyiptomban, a görög hetéráknál, a japán 

gésáknál. 

 

A babiloniak többisten-imádók voltak. Náluk az istenek és az istennők uralkodtak, illetve 

azok követei szabályozták életük és államuk minden területét. Sokan róják fel a 

babiloniaknak, hogy egyes templomaikban kicsapongó és sátáni istentiszteleteket tartottak, de 

akik spirituális szemszögből tekintenek rájuk, azok tudják, hogy ez egyáltalán nem volt 

jellemző és általános érvényű a babiloniakra. Sőt, náluk a többistenhit a kozmosz 

működésének egy mélyebb, árnyaltabb, metafizikai ismeretével függ össze és nem szó szerint 

értendő. Ők is egy Abszolútumot, azaz Teremtőt ismertek (!), az istenek és istennők pedig az 

ő helytartói voltak, akik szintén hatalmas jogkörökkel rendelkeztek. De hogy mit jelentettek 

egy káldeus-babiloni ember, különösen egy ezoterikus (beavatott) ember számára azok a 

fogalmak, hogy „isten-istenek”, „erő”, „energia”, az a csillagtudományuk tanulmányozása 

tárja fel előttünk kristálytisztán. A Kaldeus papok elsősorban csillagjóslásokkal foglalkoztak, 

de a madarak röptéből és álmokból is igyekeztek megfejteni a magasabb világok üzeneteit. Ha 

összekapcsoljuk a vallást, az asztrológiával és a spiritualitással, akkor egyáltalán nem egy 

barbár-sátáni világkép tárul lelki szeleink elé, hanem egy nagyon is finom, cizellált és roppant 

fejlett kozmikus civilizáció képe bontakozik ki előttünk. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

Az asztrológia eredete 
 

Ha nem is érthetek egyet azzal az állítással, miszerint az asztrológia a Tigris és az Eufrátesz 

folyóközéből ered, amiként azt a kutatók egy része állítja, azt spirituális tényként ismerem el, 

hogy a Babiloni Birodalom egyike volt azon civilizációknak, amelyek szinte a tökélyig 

fejlesztették a csillaghitet és a csillagjóslást. Már több mint 150 éve végeznek ásatásokat a 

mai Irak területén és hoznak a felszínre különféle leletet, mégsem tud hű képet alkotni a mai 

csillagtudós arról, hogy hogyan olvastak a csillagokban a káldeai és a babiloni jósok. 



Ezt már csak azért sem lehet egykönnyen felfogni, mert ha nem konkrét élményekre és 

releváns tudásra alapozódik a világképünk, akkor hamar elmerülhetünk a fantáziánk és az 

egyéni képzeteink mocsarában. 

 

Ami a bizonyítékokat illeti, a régi Ninive helyén végzett ásatások közel 4000 ékírásos táblát 

és töredéket dokumentáltak. Ezek egy jelentős része asztrológiai témákat ölel fel. A 

feliratokat a tudósok három csoportba sorolták: alapszövegek, jelentések és levelek, valamint 

szövegmagyarázó feliratok. 

Minden csillagjósláshoz, illetve jövendöléshez tartozik egy előtag, amely a feltételekről szól, 

továbbá egy zárótag, amely a jóslás eredményét fogalmazza meg. A ninivei könyvtár 

asztrológiai feljegyzései egyedülállóak és ami a legérdekesebb, hogy sem a keletkezésül ideje, 

sem a forrása nem beazonosítható. Ehhez tartozik még egy megválaszolatlan kérdés, 

nevezetesen, honnan tudták ilyen hallatlan mértani precizitással meghatározni és kiszámítani 

az egyes planéták mozgását? 

Nos, a keletkezés ideje és körülményei bizonytalanok, ugyanis az ékírásos táblák másolatok, 

vagyis nem lehet tudni és kikövetkeztetni, hogy az eredeti verziók mikor készültek. 

Lehetséges, hogy időszámításunk előtt pár száz évvel, de az is ugyanúgy elképzelhető, hogy 

több ezer évvel korábban alkották meg őket. Vagyis egy kezünkben lévő tábla elvileg lehet 

első mű, de lehet akár a huszonötödik másolat. Ki tudja? 

 

A forrásra vonatkozóan vannak utalások, amik sehogyan sem férnek bele a mai kutatók 

világképébe, pedig ha elfogadjuk a babiloniak pontos és visszaellenőrizhető számításait, 

akkor logikus volna nem megkérdőjelezni az alkotókra vagy a forrásokra vonatkozó 

információkat. De ezek után lássuk kiktől is származnak a világ leghíresebb és legépebben 

fennmaradt csillagtudományos feljegyzései! 

„Midőn Anu, Enlil és Éa, a nagy istenek, tanácskozásuk után megvetették az ég és a föld 

orákulumát…” 

Erről állítják a materialista felfogású kutatók, hogy a szerző és az alkotó ismeretlen. Ezzel 

szemben én azt mondom, nem az. Ezek nem emberi lényekre vonatkozó nevek, hanem ahogy 

a szöveg is említi, istenekről van szó. Felhívom a figyelmet arra a tényre, hogy nem csak a 

Biblia említi meg Istent, hanem valamennyi spirituális kultúra és eszmeáramlat posztulálja 

Istent és az ő követőit: az isteneket és az istennőket. (Isten helyett célszerűbb volna Teremtőt 

írni, mert így egyértelműbb volna a megkülönböztetés az egyetlen Teremtő és az ő kisebb 

teremtői, istenei között.) De bárhogy is csűrik-csavarják, a forrás rendelkezik névvel és 

személyazonossággal, tehát nem ismeretlen. Ergo az asztrológiai babiloni változata isteni 

eredetre vezethető vissza. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

Káldeai-babiloni csillagjóslás 
 

A babiloniak roppant szerteágazó és komplex jóslási praktikákkal rendelkeztek. Jövendöltek 

például szüléseknél megfigyelt jelenségekből, a madarak röptéből is mondtak jóslatot, 

állatómeneket szintén dokumentáltak és a földi világ csaknem valamennyi tárgyából képesek 

voltak kiolvasni a múltat és a jövendőt, az égi eseményekről nem is szólva. 

 

Vegyünk néhány konkrét esetet. Azáltal, hogy voltak állatjóslataik, képesek voltak 

megkímélni földjeiket a sáskáktól, vagy épp a vadállatok garázdálkodásaitól. 



A növényi jóslások elsődleges és praktikus funkciója a terméshozam meghatározása és a 

betakarítás időszerűsége szempontjából volt jelentős. 

Az emberekre vonatkoztatott betegségek, járványok, kórságok, éhínség megint csak 

hozzásegítette a babiloniakat a társadalmi rend stabilizálásához és fenntartásához. 

A természeti jóslatok többek között a viharra, a szélre, az áradásra, az aszályos időszakok és a 

földrengések bekövetkezésére utaltak, ezzel felkészítve a népet az esetleges ínséges 

időszakokra és reményt adva az eljövendő jólétre. 

Az államra vonatkozó próféciákból előre látták a forradalmakat, az idegen népek háborús 

mesterkedéseit vagy akár a trónutódlást. 

 

Különösen hangozhat a modern ember számára, hogy a csillagképekből kiolvasott feltételek 

és történések nem pusztán mechanikus törvényszerűségek által alakulnak ki, hanem az istenek 

akarata révén következnek be. Éppen fordított az asztrológia alapállása a mai ember 

felfogásával szemben. Nem a természeti törvények a mindenhatóak, hanem a mindenható 

isteni lények alkotják/alakítják a természet szabályait, s tőlük függ minden bekövetkező, 

avagy bekövetkezetlen esemény. 

Spirituális olvasatban valóban úgy áll a helyzet, hogy léteznek felsőbbrendű lények, akik 

birodalmak és népek sorsáról döntenek. Ők irányítják az egyes civilizációk születését, 

virágzását és bukását egyaránt. 

Az isteni képességű és spirituális jogosítványokkal felruházott, felsőbbrendű lények – akiket 

nézhetnénk akár idegennek is – összehangolják a különböző lelki fajok evolúcióját és 

önmagukhoz képest a következő fejlődési lépcsőfokra segítik fel őket. Mindeközben 

spirituális tudást: asztrológiát, mágiát, alkímiát, matematikát, szakrális építészetet, metafizikát 

és más ismereteket adnak át nekik, s nyomon követik, irányítják, esetenként közvetlenül 

egyengetik a civilizációk útját. 

Természetszerűleg a babiloniak aspektusából érthető, hogy ilyen hatalmasságokat látva, 

tanulva tőlük, s tapasztalva az erejüket, istenházakat, templomokat emeltek a tiszteletükre, 

ahol megemlékeztek róluk, tisztelték őket, fohászkodtak hozzájuk, áldozatokat mutattak be 

nekik és külön szentélyeket létesítettek számukra. 

A jóslatok nem egyszerűen a csillagokhoz kapcsolódtak, mint egyfajta rejtjeles kódfejtés, 

hanem maguknak az isteni természetű lényeknek a hazájához, illetve származási helyéhez is. 

Ebből kifolyólag amikor egy káldeus csillagjós az égbolt mennyezetére tekintett és tette ezt 

szellemi-lelki szemeivel, akkor ő nem csupán keringő égi objektumokat látott, hanem erőket 

és isteni lényeket, akik befolyásolják és ha szükséges, determinálják is az emberek és a 

különféle fajok, élőlények sorsát. 

 

A Hold jelentősége 

 

A káldeai-babiloni csillagjóslásban központi szerepet kapott a Hold. Megfigyelték a holdsarló 

„szarvait” (hegyesek vagy tompák-e), a szarvak fényét, szimmetriáját, a holdudvarokat és az 

elsötétüléseket. Külön figyelembe vették a holdudvarok egyszerű vagy duplikált formáit, azt, 

hogy melyik bolygó vagy csillag lépett be a Hold udvarába, sőt még annak is jelentőséget 

tulajdonítottak, hogy milyen színű felhő, melyik irányból közelíti meg a Holdat. 

A holdfogyatkozások és a Hold fázisváltásai szintén (újhold, első negyed, telihold, utolsó 

negyed) kiemelt szerepet töltöttek be a babiloni csillagtudományban. 

Ha a bolygók vagy a csillagok fénye kihunyt vagy elhomályosult, mert légköri zavarok 

jelentkeztek, akkor azoknak külön értelmezésük volt, hiszen az energiák formájában is a 

megszokottól eltérő erőhatásokat jelentett. 

 

A Nap jelentősége 



 

A jövendölések szempontjából a Napnak is fontos szerepet tulajdonítottak. Megfigyelték a 

Nap éves útját, amit napútnak vagy ekliptikának nevezünk, valamint vizsgálták a napfelkelték 

változását (aszcendens) az évkörben. 

Már a több ezer évvel ezelőtti babiloniaknál találkozunk napfolttevékenységet figyelő és 

annak az emberi életre gyakorolt hatásait vizsgáló ismeretekkel. Jelentősége volt azoknak a 

csillagoknak is, amelyek fényes nappal, kiváltképp déli napfénynél is láthatóak maradtak. 

A babiloni asztromágusok figyelemmel követték a Nap udvarának változásait is. Érdekesség, 

hogy ők megkülönböztettek mellék-Napokat is, vagyis napnyugtakor jelentkező, önálló 

fénnyel rendelkező kisebb Napokat. 

A Napfogyatkozások mindig kuriózumnak számítottak, mivel ilyenkor rövid időre tért nyert 

és befurakodott a sötétség a nappali érába, ami pedig furcsa szellemi, paranormális 

jelenségeket idézett elő. 

 

A Jupiter jelentősége 

 

Korunk asztrológusai nem tudják honnan és mikor, de egyszer csak készen szembe 

találkozunk az égitestek óbabiloni elrendezésével, mely a Nappal és a Holddal együtt említik 

az öt ősbolygót. Utóbbiak közül a legkiemelkedőbb a Jupiter volt a babiloniak számára. 

Lejegyezték, hogy melyik hónapban mikor kel fel a Jupiter és pontosan hol helyezkedik el a 

napúthoz képest. Kiértékelték a Jupiter fényerősségét, színét és fázisváltozásait, ugyanis a 

Jupiter szintén képes dagadni és fogyni. Számított a többi égitesttel alkotott fényszöge, a 

csillagokhoz mért konstellációja éppen úgy, mint Nappal és a Holddal való viszonya. De 

legalább ilyen jelentősége volt annak, hogy a Jupiter melyik csillagképen utazik keresztül.  

 

A Vénusz jelentősége 

 

Mindközül a legkiterjedtebb feljegyzések a Vénusz bolygóról szólnak. A babiloniak 

vívmánya például, hogy tudhatjuk, a Hajnal- és az Esthajnalcsillag egy és ugyanaz. A 

Vénusznak a Holdéhoz hasonló, meglehetősen kiterjedt paramétereit, mozgását, eltűnését-

feltűnését és más égitestekkel alkotott konstellációit aprólékossággal figyelték és jegyezték fel 

a babiloniak. 

 

Ami a Mars, a Merkúr és a Szaturnusz jelentőségét illeti, a babiloni szövegek részletesen 

kommentálják ezen planéták mozgásait és kifejtett hatásait is. Ezen dokumentált adatok 

kielemzése nem mindig könnyű az akadémikus elme számára, mivel a máguspapok 

felismerései és életlátása messze túlhaladja a mai elme korlátait. 

 

Az állócsillagok és csillagképek szerepe a jóslásban 

 

Összesen 236 állócsillagot vagy csillagképet különböztettek meg a babiloniak. A 

csillagcsoportok és csillagcsaládok elnevezései, valamint a ma ismeretes és alkalmazott 

állatöv (zodiákus) jelölései közül említhetném a Bika, az Ikrek, az Oroszlán, a Mérleg, a 

Skorpió és a Halak neveit, melyek egytől-egyig Babilonból erednek. 

 

Érdekességként említem, hogy az állócsillagok felosztása a babiloni rendszerben nem csak az 

általunk ismert konfigurációban történik, hanem attól jóval bonyolultabb formában is. 

Létezett egy úgynevezett „Enlil-út”, mely az égi egyenlítőtől északra fekvő 33 csillagképet 

különböztetett meg. Találkozunk az „Anu-úttal” is, amely 23 csillagképet vonultat fel. Ezen 

felül pedig ismeretes az „Éa-út” is, amely az égbolt déli felén 15 csillagképet sorol fel. E 



három út típusnak rendkívüli jelentősége abban áll, hogy plasztikusan és félreérhetetlenül 

feltárja a föléjük tartozó istenséget, egyszersmind kifejezik a három beavatási utat is. 

Így közelebb kerülünk a babiloni jövendölés tudományához, hiszen az állócsillagok és istenek 

sorsformáló ereje és hatása igen változatos formákban ölthet testet aszerint, hogy melyik utat 

járja a lélek. 

Megjegyzem, az üstökösök, a meteorok és az egyéb égi tünemények szintén meghatározták a 

jóslatokat, mert hiszen ezeket is istenek alkották egykoron és mindmáig irányítják őket. 

 

Csillaghelyettesítés 

 

Ennek lényege a következő: bizonyos körülmények között az egyik égitestet annak hatásaival 

együtt egy másik égitest helyettesíti. Ez a bolygók vagy bolygócsillagok és az állócsillagok 

felcserélést jelenti. Ekképpen a Napot esetenként helyettesítheti a Szaturnusz, vagy esetenként 

a Jupiter is. Vagy a Jupitert helyettesítheti a Regulus, az Orion, de még a Skorpió és a Nyilas 

csillagképek is bizonyos konstellációk esetében! 

A Vénuszt helyettesítheti alkalmilag a Szűz, a Corona borealis, a Gemma, a Lant és a Vega. 

A Szaturnuszt helyettesítheti a Kassziopeia, a Mérleg, az Orion és a Holló. Miként a Merkúr 

szerepét betöltheti a Nagy Kutya, a Pegazus, a Kentaur és a Halak. A Mars pedig átmenetileg 

felcserélhető az Északi Háromszöggel, a Plejádok (Fiastyúk) csillagaival és a Perzeusszal. 

 

A csillaghelyettesítés mögötti rendszert és logikát sokáig nem sikerült megérteni és 

helyességét tudományos alapon bizonyítani. Mígnem a modern tudomány nemrégiben tett 

felfedezése a következő, kissé spekulatív, de legalább mérhető alapokra helyezett 

magyarázattal rukkolt elő. Összehasonlították a bolygók színét az állócsillagok színével és 

négy fokozatot megkülönböztetve azt találták, hogy a helyettesítés alapja a bolygók és a 

csillagok látszólagos színe. Vagyis feltételezik, hogy az óbabiloniak úgy okoskodtak, hogy ha 

egy állócsillagnak hasonlít a színe egy általuk megfigyelt bolygó színéhez, akkor valószínűleg 

e két égitest jelentősége és funkciója megegyezik. 

Nekem ez kissé laikus és erőltetett magyarázat egy komoly kozmológiai, asztrológiai és 

csillagbölcseleti (asztrozófiai) összefüggésre. A magam részérő korreszpondanciákkal 

magyaráznám a látszólagos helyettesítést. Magyarul az adott bolygók és csillagok között 

léteznek láthatatlan, de spirituálisan nagyon is látható, rejtélyes rokonságok, energetikai 

hasonlóságok, megfelelések, sőt azonosságok is, amelyek lehetővé teszik, hogy alkalmasint 

egy bolygó töltse be egy csillag szerepét, vagy fordítva. Ennek főként akkor lehet jelentősége, 

hogyha az adott csillag nem látható, vagy ereje nem könnyen hívható segítségül mondjuk egy 

mágikus műveletet végző számára. 

 

 

Különös kifejezések 

 

Találkozunk olyan kifejezésekkel, amelyeket csak akkor tudunk megérteni a maguk 

valójában, ha egy picit jártasabbak vagyunk a spirituális témákban. Például a „holdudvar 

látszólagos kinyílása” nem feltétlenül jelenti az égen látható Hold körül tapasztalható 

fényudvar megváltozását, sokkal inkább utalhat a holdfázisok – különösen a telihold – idején 

történő szellemi kapuk és átjárók megnyílására. 

Vagy előfordul, hogy a Napot „síróként” emlegetik az „Anunnakik” tanácsának döntése 

alapján. Nyilvánvaló módon a Nap nem sír, s az eső sem esik ilyenkor, hanem bizonyos 

idegen, talán felsőbbrendű lények avatkoznak bele a sorsunkba. 

 



Különleges módon feleltették meg a földrajzi helyeket a csillagokkal. Olyan érzése támad a 

kutatónak, mintha az égbolt egyes szeletkéit a Földre tükrözték, mintegy lehozták volna a 

babiloniak – akárcsak az egyiptomiak tették ezt. Illusztris példa erre, hogy a Kos csillagképet 

Erek városához rendelték, a Rák mellső csillagait a Tigris folyóra, míg hátulsó csillagait az 

Eufráteszre vonatkoztatták. 

 

A négy égtájnak megfelelően négy országot különböztettek meg, melyekre más és más 

rendszer vonatkozott. A négy ország: Akkád (Babilon), Elám (később Perzsia), Amurru és 

Szubartu. Itt érhető tetten, hogy nem csak a csillagoknak és a csillagképeknek, hanem a 

bolygóknak is van földrajzi-asztrológiai jelentőségük. 

 

Istenek az égbolton 

 

A babiloni vallás egyértelműen csillagvallásnak tekinthető. Nem csupán abban az értelemben, 

hogy a csillagok mozgása eleve meghatározza az emberiség sorsát, hanem a tekintetben is, 

hogy a népek és etnikumok más és más bolygókról és csillagokról származtatják magukat. A 

vallás asztrális jellegét mutatja, hogy az emberi életet csillagistenségek tartják gondviselő 

kezeik között. Megválaszolásra váró kérdés már csak az, hogy kiket hívunk csillagisteneknek. 

Csillagistenségek alatt érhetünk csillagokból érkező, vagy csillagszerű masinákkal közlekedő 

lényeket, de esetleg csillagkapukon (dimenziókapukon) keresztül közlekedő lényekre is 

gondolhatnók. 

 

Természetesen nevük is van eme isteni lényeknek: Anu, az ég istene, Enlil, az „Úr” vagy a 

„levegő ura”, Éa, a vizek istene. Istár, az istenek anyja, minden élőlény gyógyítója és a 

Vénusz istennője, Marduk, a világ mindentudó teremtője és a halottakat felébresztő, hozzá 

tartozik a Jupiter bolygó, Nabú, az írnokok és a bölcsesség istene, akinek bolygója a Merkúr, 

míg a Mars Nergálhoz tartozik, a halottak istenéhez. A sor hosszasan folytatható lenne. 

 

Miután szemügyre vettük és végiggondoltuk az istenségek jellegzetes vonásait és jogköreit, 

innen már csak egy aprócska lépést kell tennünk ahhoz, hogy megfeleltetésekre bukkanjuk az 

egyiptomi panteon bizonyos tagjaival kapcsolatban. Például Istár kísértetiesen hasonlít 

Íziszre, vagy Nabú Thotra, nemde? Véletlen lenne csupán e tökéletes egyezés? 

 

Ha valaki az asztrológia, a csillagjóslás szimbolikáját és mélyebb, metafizikai tartalmait 

szeretné megfejteni, akkor a legajánlottabb olvasmány kétségtelenül a Gilgames-eposz, 

melynek megfejtése egyáltalán nem lehetséges, csakis ha és amennyiben az ember lélekkel 

közelít feléje. Máskülönben az ember könnyen úgy járhat, mint a babiloniak vallásával jártak 

oly sokan, akik személytelennek, érthetetlen jóslatokkal operálónak, többisten-hívőnek 

tituláltak egy roppant fejlett, kozmikus léptékekben mérhető, egyetlen abszolút termetőre 

alapozott, erős vallásossággal átitatott, minden ízében spirituális kultúrnemzetet, a babilonit. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

 


