
EGYIPTOM HAGYATÉKA 

 
Aki Egyiptomot igazán meg szeretné ismerni, annak nyitottnak kell lennie az ezotéria 

irányába. Egyiptom egykoron valóban a mágia fellegvára volt, egy Földre szállt isteni 

csoda, amelyet félistenekként tisztelt és imádott lények hoztak létre a sivatag 

homokjából, s amihez foghatót még nem hordott a Föld a hátán. 

 
MISZTÉRIUMISKOLÁK 

 

Misztériumiskoláknak nevezzük azokat az ezoterikus műhelyeket és szent templomokat, 

ahová az atlantiszi tudás egy része át lett mentve a mitikus kontinens elsüllyedése után. Az 

egyiptomiak tökéletes csillagászati és csillagbölcseleti tudásuk birtokában ismerték az emberi 

testet öltött lélek evolúcióját. A Föld precessziós mozgásának (25920 éves nagy és 2160 éves 

kis ciklusok) segítségével kirajzolódott előttük az ember spirituális felemelkedésének 

mikéntje. Előre látták, hogy az emberiség milyen korszakokon fog keresztül menni és miként 

fog bukdácsolni, s legfőképpen, mi vár rá. Tisztán érzékelték, hogy évezredeken át tartó 

megtapasztalásokra, életek százaira van szükség ahhoz, hogy a fejlődés rögös ösvényét, 

amelyet az istenek rendeltek el, bejárják a lelkek. 

A félistenek tökéletes tudásukkal megteremtették a papságokat. Minthogy a nép vezetőit a 

félistenek képezték ki pusztán néhány száz év leforgása alatt, a nép csakhamar tapasztalta, 

hogy milyen perspektívák előtt áll. A papok természetfeletti tudás révén csodában éltek az 

emberek. Az egész életüket áthatotta a kozmikus rend és a rendszer. 

 

Az egyiptomi kultúra megalapítója Thot volt, azaz Dzsehuti, aki a későbbi korokban mint 

Hermész Triszmegisztosz, magyarul Háromszorosan Hatalmas/Háromszorosan Bölcs született 

meg. Tőle idézek: „Mindenkiben szunnyad valami az isteniből, s ha ez megtermékenyül, 

akkor életre hívható az emberben minden olyan tulajdonság, amelyet az istenek magukból 

adtak az ember számára. A mindenhatósághoz mindenekelőtt szellemi önuralom szükséges.” 

 

Az ember tehát nem más, mint testté vált Ige. Ige alatt nem gondolatot vagy szót értünk, 

hanem a szellemet. Így az ember elmondhatja, hogy az Isteni Tudatnak vagy Szellemnek a 

megnyilvánulása, s ha ez megtermékenyül benne, akkor isteni tulajdonságai kifejlődnek és 

valóban a világ ura lesz. Nem úgy, mint az amerikai filmekben: másokat eltiporva, elnyomva, 

hanem bölcsen használva természetfeletti adottságait. 

 

Az egyiptomiak a misztériumiskolákként funkcionáló templomaikban asztrális kapukat 

működtettek. Ezt ma úgy mondanánk, hogy dimenziókapukat használtak, melyek a magasabb 

világokkal kötötték őket össze. Ne feledjük, hogy évezredeken keresztül napi szinten 

működtették a csillagkapukat, így Egyiptomban ma is rengeteg energianyomot találunk a 

fennmaradt templomokban. Ezeken az asztrális kapukon keresztül a tudók ma is képesek 

kapcsolatba lépni a gondolat feletti valósággal, a csillagok birodalmával és a túlvilággal. 

Annál is inkább, mert néhány évvel ezelőtt több ilyen kapu aktivizálódni kezdett. Egyiptom 

hagyatéka lassan napvilágra kerül! 

 

Az egyiptomi építmények és szent helyek azért sem estek áldozatul az idő vasfogának, 

leszámítva az emberi vandalizmus –, mert az örökkévalóság erői hatják át a szakrális 

építmények falait, szobrait és egész terét. 

 

A misztériumiskolák az isteni (transzcendentális) tudás felfedésének különböző állomásai 

szerint jöttek létre. S minthogy az egyetlen Teremtő a Félistenek kezébe adta a kormányzást 



és őket bízta meg az emberiség sorsának alakításával, így érthető, miért szólt Egyiptomban 

minden a félistenekről. Minden korszaknak megvoltak a misztériumiskolái, illetve minden 

félistennek megvoltak a beavatotti templomai. Azonban a legerősebb és egyben legnagyobb 

csoport a Napisten iskolája volt, a Hórusz Szem Papság. 

Egyik központjuk Héliopoliszban (korábban Annu) jött létre az i.e. 7. évezredben. Itt a 

Napistent Atum-Ra-nak nevezték. Ez még az anyagi univerzum születése előtti állapotot 

szimbolizálja, amikor még minden egységes és megnyilvánulatlan volt. 

A másik központ valamivel később, az i.e. 5. évezredben jött létre Memphiszben. Ekkor a 

Napistennek egy másik aspektusát imádták, akit Ptah-Ra-nak hívtak. Ptah-Ra testesíti meg azt 

az állapotot, amikor a Napisten létrehozta az anyagi univerzumot, tehát amikor megszülettek a 

galaxisok és a bolygók. 

Később egy újabb központ alakult i.e. 3. évezredben a Napisten-kultusz kiteljesedésére 

Karnakban. (régen Théba, ma Luxor) Ekkortájt a Napistent mint Amon-Ra-t imádták. Jóllehet 

ez a megszólítás csak az Újbirodalom alatt vált teljesen közismertté. Ekkor már Amon-Ra-t 

mint az istenek királya tartották számon, vagyis a legerősebb félistenként tekintettek rá. Az 

istenség eme aspektusa azt ábrázolja, amikor a Napisten megteremti az emberi tudatot. 

 

Ha ezek után végigtekintünk a főbb állomásokon, akkor láthatjuk, hogy az ember anyagba 

merülésének és egyúttal a megvilágosodásának a kulcsait kapjuk a kezünkbe. Először a meg 

nem nyilvánult lét, majd az anyagi lét, s az ember születése, végül mindez visszafelé: az 

ember spiritualizálódása. Alászállás és felemelkedés. Materializáció és transzcendentálás. 

Természetesen ebben sem lehet sietni vagy kikerülni az egyes állomásokat. A félistenek 

akarata és felügyelete mellett külön korszakok állnak az emberiség rendelkezésére, hogy egy-

egy tudati állapotot megéljen és megoldjon magában. A középpontban a megismerés áll, 

melynek során az emberi tudat fokozatosan elsajátíthatja a földi lét nyújtotta megannyi titkot. 

 

A templomok egyben misztériumiskolák gyanánt is szolgáltak, ahol a tanulók, a Neofiták, 

lépésről-lépésre sajátíthatták el az Élet ismereteit: a csillagok tudományát (asztrológiát), a 

matematikát, a gyógyítás művészetét, az alkímiát (természeti varázslást), a szent írásjelek 

ismeretét, az istenhitet (teológiát) és így tovább. Mumifikációs technikáik magasan fejlett 

anatómiai és patológiai ismeretekről árulkodnak, számtalan műtétet – köztük szép számmal 

plasztikait is – végeztek. Minden kultúránál többre becsülték a nőt, a nőiséget és az élet 

feminin oldalát. Az illatszerek, a kozmetikumok és a szépészet mesterei voltak. Kifinomult 

higiéniai igénnyel rendelkeztek, amivel az európaiak egy része még a felvilágosodás korában 

is eléggé hadilábon állt. Elegendő csak a 17. századi rizsporos és fejkaparós-parókás francia 

viszonyokra gondolunk. 

 

A főpapok és a varázslók olyan erőket idéztek meg, amelyek élő csodákban részesítették a 

népet. Ezek a mágikus erők átjárták a templomok falait és egy bonyolult rendszer szerint mind 

a mai napig sugározzák magukból a magasztos energiákat. Minden évnek megvannak a maga 

jellegzetes energetikai hatásai. Találunk köztük képességfejlesztő, tudatossá tevő, 

rezgésemelő, gyógyító, karma-oldó és egyéb más, speciális energiák. 

 

A papoknak évek-évtizedek álltak rendelkezésére, hogy ugyanezt a megismerő-felfedező utat 

bejárják. Az egyes misztériumiskolák a szerint szerveződtek, hogy az élet rejtelmeit az isteni 

igazság melyik oldaláról kívánták megközelíteni. Eszerint minden templom más volt és 

egyedi szemszögből közelítette meg az univerzum tudását. 

 

Philae iskolája a nőiséggel állt kapcsolatban, mind az anyagi, mind a spirituális 

vonatkozásaival. Ízisz papnői a finomabb érzékeléssel, az intuíciókkal, a jövőbelátással, a 



magasabb szintű ismeretekre való ráhangolódással és az érzékeken túli érzékeléssel 

foglalatoskodtak. 

Kom Omboban áll az egyetlen olyan templom, amelyet két isten, Szobek és Hórusz 

tiszteletére emeltek. Kom Omboban a lét és a tudat kettősségével és az univerzum 

polarizáltságával foglalkoztak. Félelem és bátorság, pozitív és negatív, alászállás és 

felemelkedés, élet és halál, teremtés és pusztítás, fény és sötétség, anyagi és szellemi 

megvalósulás. 

A Hórusz tiszteletére emelt edfui templomban, valamint III. Ramszesz medinet habui 

templomában az idő és a tér korlátai közül való kiszabadulást tanították, illetve a spirituális 

érzékszervek tökéletesítését és az előző életek megismerését. 

A Mut istennőnek szentelt luxori templomban a képzés a test feletti uralom megszerzését és a 

szellemi önuralom elsajátítását célozta meg. Koncentrációt, meditációt, elmélkedést és 

határtalan önfegyelmet tanultak a beavatottak. 

Karnakban, a legnagyobb templomban, melyet a Napistennek szenteltek, az emberi tudatosság 

fejlesztése volt a fő cél. A szavak erejének, a mágia hatalmának és az érzékelés megannyi 

fajtájának fejlesztése várt ott a neofitákra. 

Denderában, Hathor templomában foglalkoztak a csillagászattal, az asztrológiával, a 

gyógyítással és itt kapták meg a legmagasabb rangú beavatásokat a főpapok. Dendera volt a 

mágia valódi sasfészke. 

 

Sok templomban nem csak emberek éltek, illetve tanítottak, bizony sokszor előfordult, hogy 

földönkívüliek látogattak el egy-egy misztériumiskolába és adták át a tudást a főpapoknak. 

Ezért is találunk rengeteg földönkívülire, idegenre utaló ábrázolást és információt a 

misztériumiskolák falain. De ez már egy másik történet. 

 

Száraz György 

Boldog napot! 

 

MIT JELENT, HOGY ABRAHABABRA? 
 

Aleister Crowley A Törvény Könyvében és a The Vision of the Voice című munkájában az 

ősi abrakadabra varázsszót abrahadabra formában írja, ami nem véletlen. A 20. század 

legnagyobb mágusának tartott Crowley nem kevesebbet állít, mint hogy az abrahadabra 

az új eon mágikus formulája. 

 

VARÁZSLÓK NYELVE 

 

Sokan ismerik már azt a spirituális tételt, miszerint a kimondott szónak ereje van. De vajon 

tudják-e, hogy miért? A mai racionális gondolkodásunk terméke az elvont fogalmakkal való 

kommunikáció. Ezzel szemben az ősi kultúrák varázslói képekben gondolkodtak és beszéltek. 

A szertartások nyelvezetei éppen ezeket a képeket adják vissza. A szent írások pontosan 

ezekkel a képekkel dolgoznak, s a szövegek eme képekből épülnek fel. Ezek szigorúan kötött 

formák. Nem lehet őket megváltoztatni, csak mert eltelt pár évszázad, s igazodni „kell” az új 

kor igényeihez. (Felmerül a kérdés, kik szablyák meg, hogy nekem mire legyen igényem!) 

Minden ima, varázsige, mantra, szent fohász, átok, áldás hűen tükrözi a szóképeket. Ha 

megváltoztatjuk, akkor hatástalanok, s végeredményben megszentségtelenítjük a 

misztériumokat. Amikor mítoszokról, regékről, mondákról hallunk, valójában 

szimbólumokkal, bonyolult szóképekkel állunk szemben. Ezek a képek és képzetek a 

racionális elme számára értelmezhetetlenek. Ezért nem lehet – nem érdemes – elolvasni szó 

szerint a templomok falain szereplő szent írásokat. Emiatt szükséges külön szótár a szent 



nyelvek megértéséhez. Az egyiptomi hieroglifák, az indiai szanszkrit nyelv egyaránt ilyen, de 

a kínaiaknak, a keltáknak, a babiloniaknak, a zsidóknak és más népeknek is van külön 

mágikus nyelvezetük, amelyet ma már senki nem ért és ismer a beavatottakat leszámítva. Aki 

érti és képes e titkos szimbolika szerint gondolkodni, beszélni, az valóban ezoterikus. 

Szájából a kimondott szó maga a tömény erő, a mágia, amely előtt nincsenek határok. Az ily 

módon kiejtett nevek, formulák és szövegek varázsigékként hatnak. De az avatatlan fül csak 

hókuszpókuszokat meg abrakadabrákat hall, érteni viszont semmit sem ért belőlük, s ezért 

csak cinikusan nevet rajtuk és lenézően tekint rájuk. A ilyen ember nincs tisztában a 

valósággal, a szöveg eredeti tartalmával, sem a hatásaival. Még ha megpróbálná is megfejteni 

a jelentésüket, az istenek nyelve oly magasztos és titkos, hogy beletörne a bicskája. 

 

ABRAHADABRA 

 

Ezek után lássuk, mit jelent az abrahadabra kifejezés, mely igazából nem is egy szó, hanem 

négy. Az abrahadabra egy mágikus szólás, amely a középkori Abrakadabra varázsigéhez 

kapcsolódik. A modern Crowley-féle okkultizmusban a Hóruszi Aion Nagy Művének 

mágikus neve. – állítja Nevill Drury: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikonában. 

 

Az abrakadabra egy misztikus formula volt, amelyet a gnosztikus vallásrendszerek 

varázsszóként használtak. Elsősorban a jó szándékú szellemek segítségül hívására és 

betegségekkel szembeni védelemre használták. Láz és betegségek ellen amulettként (mágikus 

védőeszközként) is előszeretettel alkalmazták. Jelentése összefügg az abraxas szóval, amelyre 

hamarosan kitérek. 

Az abrakadabra szót háromszög alakú táblácskára írták úgy, hogy a betűk száma a háromszög 

csúcsa felé folyton fogyóban legyen: 

 

A 

A B 

A B R 

A B R A 

A B R A C 

A B R A C A 

A B R A C A D 

A B R A C A D A 

A B R A C A D A B 

A B R A C A D A B R 

A B R A C A D A B R A 

A B R A C A D A B R A 

A B R A C A D A B R 

A B R A C A D A B 

A B R A C A D A 

A B R A C A D 

A B R A C A 

A B R A C 

A B R A 

A B R 

A B 

A 

 

Az abrakadabra mágikus kántálást vagy ráolvasást először Severus császár orvosa, Quintus 

Serenus Sammonicus alkalmazta az i. sz. 208-ban indított Britannia elleni hadjárat során, 

amikor a légiósok lázas megbetegedéseit és asztmatikus tüneteit kívánta gyógyítani. Egy 

darab papírra háromszög alakban írták fel a szót, majd a papirost a betegnek kilenc napig 

kellett magánál hordania, utána pedig egy folyóba kellett dobnia. Azt tartották erről a 

módszerről, hogy amint a szó eltűnik a papírról, úgy hagyja el a betegség a testet. Egyes 

kutatók feltételezik, hogy az abrakadabra szó talán a gnosztikus Abraxas istenség nevéből 

származik.  

 

Az abrakadabra kifejezést a modernkori bűvészek és illuzionisták is gyakorta használják 

eljátszva az ősi rítust, mely szerint természetfeletti erőktől kérnének segítséget a 

mutatványukhoz. Ha leszámítjuk a szemfényvesztők ügyetlenkedéseit és kenetteljes fogásait, 



akkor tapasztalhatjuk, hogy az abrahadabra éppen úgy működőképes varázsformula, mint az 

abraxas vagy a hókuszpókusz.  

 

Abraxas egy gnosztikus istenség volt, akinek a görög betűvel írott neve számértékben 365-öt 

tesz ki. Ez a tény összekapcsolja az istent az év napjaival. Baszilidész, a 2. században élet 

gnosztikus tanító, aki Szent Péter tolmácsától vezette le tanait, egyik fő istenként említi 

Abraxast, aki kapcsolatban állt a görög Aiónnal, az iráni Zurvan időistennel és az indiai 

Varuna égistennel. Abraxasnak az összefonódó jó és gonosz istenségének szimbolikus 

jelentését helyezi előtérbe Carl Jung a Septem Sermones-ban és a regényíró Hermann Hesse a 

Demian című munkájában. 

 

Az Új Eón Hóruszé, az istenfiúé, aki felváltja a Haldokló Istennek, Ozirisznek a korszakát. 

Hórusz, a Gyermek az emberi tudat spiritualizálódása, a tisztaság és az ártatlanság isteni 

megnyilvánulása, amely az embernek az istenek világába történő valódi felemelkedését 

jeleníti meg. Ezek után értelmezhető csak az abrahadabra kabbalisztikus mondás feltételezett 

jelentése: „Legyen áldott ez a dolog!” 

 

Száraz György 

Boldog napot! 

 
 

ADAM KADMON 
 

Sokan megkérdezték már tőlem, ki vagy mi az az Adam Kadmon? Egy valós személy? 

Egy angyal? Egy elvont alkimista fogalom? Köze van-e a vallásokhoz? Mit ért alatta 

voltaképpen a miszticizmus és az ezotéria? 
 

Aki megérti Adam Kadmon jelentését, az megérti, mi az ember. Az embert egy határtalan és 

végtelen Lény teremtette. De ez a teremtő folyamat nem úgy indult, hogy rögtön megalkotta 

az ember anyagi testét, hanem először kigondolta magában. Ez volt az ember ideája. Ma úgy 

mondanánk, hogy ötlete. De a Teremtő „ötletei” egészen más szinten működnek, mint az 

embereké. Az Isteni Akarat döntésének hatására a Végtelen Alkotómezőből egyszer csak 

kipattan az ember-idea. Ezt az embert hiába keressük az anyagi világban, nem találhatjuk 

meg. Azért, mert még nem teljesen valósult meg. Bár az ember célja – az, akivé egyszer majd 

válhat – már készen áll a teremtése pillanatától, de még nem teljesen valósult meg. Az ember 

kibontakozó megvalósulása még egy éppen zajló folyamat. Amikor az ember olyanná válik, 

amilyennek a Teremtő megalkotta, amikor tökéletesen beteljesedik a Nagy Mű, akkor 

elmondhatja majd magáról, hogy ő Adam Kadmon, a teljesség állapotában létező Ember. 

 

Az ezoterikus és a misztikus irodalom úgy tartja, hogy az ember már a kezdet kezdetén a 

teljesség birtokában volt. Ezt a lehetőséget tehát az Úrtól kapta. Csakhogy ez az idilli, 

paradicsomom állapot – jólét – egyszer megtört, megszakadt. Ezt hívjuk bűnbeesésnek. 

Értsük jól, a bűnbeesés nem egyszerűen egy morális állapot, hanem a tejesség elveszítése. Aki 

pedig a teljesség piksziséből (kegyéből) kiesett, annak nehéz visszaküzdenie magát. Nos, 

röviden itt tartunk ma. Küzdünk, szenvedünk, keressük az igazságot, mert mélyen belül 

érezzük, hogy mi a rendeltetésünk, mi a végcélunk: Adam Kadmon. 

 

Ez azt is jelenti, hogy a kozmosz csodálatos tudása egyszer az emberé lehet. Ennek pediglen 

abban keresendő az oka, hogy az ember az univerzum kicsinyített tükörképe. Ebből az 



következik, hogy potenciálisan önmagunkban hordozzuk az univerzum teljességét. De 

vigyázat! Ez azt jelenti, hogy a Rendet és a Káoszt, a teremtést és a pusztítást egyaránt. 

 

Az ember ideáját az eredetmítoszok és a szentiratok sokféleképpen említik. Van, ahol az idea 

fényként szerepel, van, ahol igeként van feltüntetve, előfordul hangként, szóként, mantraként, 

Logoszként, vagyis Értelemként is, ám a lényeg ugyanaz.  

A héber tanítások, a zsidó miszticizmus (kabbala) szerint az első teremtés embere Adam 

Kadmon volt, aki még tisztán szellemi lényként létezett, tehát fizikai testről szó sem volt. Ő 

olyan, mint egy tervrajz, egy prototípus vagy egy előkép. Ő még nem esett bűnbe! 

 

Innen el lehetne kanyarodni abban az irányba, hogy mi különbözteti meg az embert az 

állatoktól és milyen spirituális kapcsolatok lehetnek az állatvilág és az ember között, de ez túl 

messzire vezetne. Maradjunk inkább annyiban, hogy az állatvilág tagjai és az emberi idea 

között több a különbség, mint a hasonlatosság. 

 

Az ember kapott egyfajta Értelmet, egy bizonyos Szellemet, amelynek segítségével a Földön 

élő összes többi teremtménytől jobban képes részt venni a teremtésnek nevezett folyamatban, 

lévén kicsiny teremtő lett. Gondoljuk csak meg, hányféle szinten veszünk részt a teremtésben: 

anyagi síkon cselekedeteinkkel, tetteinkkel és kimondott szavainkkal, de ugyanakkor 

érzelmeinkkel, gondolatainkkal, lelkünkkel és szellemünkkel is magasabb létsíkokon. S 

ezeken kívül még mennyi mindent nem ismerünk, nem fedeztünk fel az emberben: rejtett 

dimenziókat, amelyekben most is létezünk, csak a tudatunk nem érzékeli, mert érzékszerveink 

hatásköre nem terjed ki oda. 

 

Összegezve, kijelenthetjük, hogy Adam Kadmon az emberben rejlő isteni teremtő gondolat. 

Egy olyan modell, amely a lényegünket, létünk végcélját, s egyben cél-okát adja. A mai 

értelmünkkel nehéz hozzá közelíteni, mert túlságosan eltávolodtunk az eredetünktől, a valódi 

hovatartozásunktól, és éppen ezért értetlenül állunk a tény előtt: kik vagyunk mi? A 

vallásokba menekülő embernek csak olyan homályos és halovány képzetei vannak saját isteni 

rendeltetéséről, melyek sokkal inkább a vágyainak és a félelmeinek szövedéke, mintsem a 

valóság. Az ember spirituális reflexei és lelki intuíciói elcsökevényesedtek, s ma csupán 

találgatja, kicsoda lehet önmaga. Mélyre süllyedtünk az anyagba, felcseréltük az isteni 

teljességet a töredékességre, a halhatatlanságot a halandóságra, a valóságot a saját 

elképzeléseinkre. Véleményem szerint a fejlődésünk következő korszakai arról fognak szólni, 

hogy megtaláljuk az anyagi és emberi lét labirintusából kivezető utat. Azt az utat, amelynek 

végcélja a nagybetűs Ember, Adam Kadmon. 

 

Száraz György 

Boldog napot! 

 

ISTEN FÉLELMETES NEVE? MIT JELENT AZ ADONAI? 
 

Istennek, a Legfelső Lénynek sokféle nevet adtak már a vallások. Voltak, akik 

megszemélyesítették, akadtak, akik személytelennek tartották, egyesek tagadták, mások 

imádták. Ismerkedjünk meg egy héber kifejezéssel, melyet sok félreértés övez! 

 

Az Adonáj héberül Adonai, jelentése „az Úr”. Ezt a szót akkor használják, amikor Izrael 

Istenéről, Jehováról beszélnek vagy írnak, illetve amikor utalnak rá. Isten félelmetes nevét 

olyan tisztelet övezte a zsidók körében, hogy nem ejtették ki, hanem a JHVH rövidítéssel, az 

úgynevezett Tetragrammatonnal helyettesítették. Ezt vette át Az Arany Hajnal Hermetikus 



Rend, amely mágikus szertartásaiban istennévként használta a Föld pentagramjának (ötágú 

csillagának) megformálásakor. 

 

A JHVH (vagy YHWH ) az úgynevezett tetragrammaton, a négybetűs héber Istennév, 

Izrael Istenének az Ószövetségben található neve. Tradicionális kiejtése Adonáj (Úr, Uram). 

A kereszténységen belül többféle kiejtése és fordítása ismeretes, így az Úr, a Jehova és a 

teológiában a Jahve alakok terjedtek el. 

 

A Jahve szó gyöke a lenni, válni valamivé, megtörténni ige. A Jahve szó alakilag ige, de a 

fordítása rendkívül körülményes, ezért általában ezt körülírásokkal oldják meg, ami miatt 

torzulhat a szó jelentése. 

A Jehova szó és kiejtés egy nyelvészeti különlegesség, mely egy helytelen értelmezés 

eredményeként jött létre a 16. század elején, mert a kor keresztény-héber nyelvészei még nem 

voltak teljes mértékben tisztában a héber olvasatok rendszerével.  

A zsidóságban a הוהי jhvh-t tiszteleti okokból és a Hetedik Parancsolat értelmében nem 

ejtették, azt csak az engesztelés napja alkalmával mondhatta ki a főpap a Szentek Szentjében

 ádón úr szóból képzett Adonáj (Úr, Uram, Urunk) szót ejtették. Ám történt, 

hogy egy kevert írású  yəhōwāh alak jött létre, aminek téves egybeolvasása eredményezi 

a Jehova szót. 

A zsidóságban az istennév szentsége már korábban áttevődött az Adonáj-ra. A kereszténység 

is az Adonájt vette át. A görög Septuaginta fordításában helyén a küriosz (görögül Úr) szót 

találjuk, s a latin Vulgátában az ugyancsak Úr jelentésű Dominus-t. 

A Jehova ejtéssel további probléma, hogy a szó így héberül megfejthetetlen, sőt alakilag egy 

fordíthatatlan nőnemű szóvá alakul. 

Ha a JHVH mellett a szövegben  Adonáj is megtalálható, az Adonáj Adonáj 

olvasatot elkerülendő, az Istennév az Elohím Isten szó magánhangzóit kapja meg, s kiejtése is 

ez lesz.  tehát Adonáj Elohím Úr Isten / Örökkévaló Isten. 

 

Száraz György 

Boldog napot! 

 

BEFEGOR, A FELFEDEZÉSEK HÍRNÖKE 
 

Belfegor egy női alakban megjelenő démon. Neve a Baál egyik alakjából származik, akit 

a moabiták a Fegor hegyen imádtak. Belfegor a felfedezések hírnöke volt. Hol egy 

gyönyörű nő, hol egy szakállas, hegyes körmű szörnyetegként ábrázolják. 

 

EGY KIS DÉMONOLÓGIA 

 

A 20. században Európában a démonokat fizikai test nélküli, ugyanakkor személyiséggel 

rendelkező, általában halhatatlan, de mindenképpen természetfeletti hatalmaknak tartják. 

Önálló akarattal bírnak és számos képességük van. A vallások sokasága a démonoknak csak 

az árnyoldalát mutatják be, vagyis megkísértésekről, bűnbe csábításról, démoni 

befolyásoltságról és megszállottságról adnak hírt a szent iratok. A démonok végső soron nem 

egy szívderítő kategóriáját alkotják a szellemvilágnak, sőt ami azt illeti az alvilággal és a 

Sátánnal állnak rokoni kapcsolatban. Ennek ellenére vagy talán éppen ezért a démonok 

kultuszai manapság reneszánszukat élik. Sokan előszeretettel szeretnek démonokat idézgetni, 

asztalt táncoltatni és természetfeletti hatalomra szert tenni úgy, hogy ahhoz démoni segítséget 

vesznek igénybe. Ők fel sem mérik, hogy milyen hatalmakkal állnak szemben, ezért szívesen 

paroláznak a démoni lényekkel – saját vesztükre. 



Holott elegendő csupán felcsapni a Bibliát (Ótestamentum, Mózes 4,1-4.) és közelebbről is 

megismerhetjük a démoni lázadást. Vagyis azt a rendellenes attitűdöt, mely szerint a világot 

az önkényes kormányzással, az isteni törvények be nem tartásával és lépten-nyomon történő 

áthágásával is lehet irányítani, melyben az erősebb lény ideológia a fokmérő, s nem az 

egyetemes erkölcsi elvek és isteni princípiumok a mérvadók. Korunkban, a dekadencia és a 

sötétség korszakában nem meglepő, ha a démonhitek és a démontanok ennyire dívnak. 

  

BELFEGOR DÉMON 

 

A Belfegor névről mindenkinek más jut eszébe: kit egy filmre, kit egy operára, kit egy 

túlvilági lényre emlékeztet. A név históriája sok ezer évre nyúlik vissza az időben. Az ősi 

asszír Baál-Peor istenhez fohászkodtak a gazdagságra sóvárgók és a valamit felfedezni 

vágyók. Belfegor a vágyaikon keresztül csábította el és vezette tévútra az embereket. 

Körülményes volt megidézni őt, mert ő áldozati felajánlásként ürüléket kért. 

A középkorban ördögként, a „pokol nagyköveteként" ábrázolták a démoni entitást. Peter 

Binsfeld püspök és boszorkányvadász szentül hitte, hogy a lustaság bűnébe taszítja az 

embereket ez a démon. Tehát Belfegor a restséget testesítette meg. 

Macchiavelli 1518-ban írt novellájában Lucifer felküldi Belfegort az alvilágból az emberek 

közé, hogy vegyen feleségül egy asszonyt és győződjön meg arról, hogy létezik-e boldog 

házasélet. Belfegor úgy nyilatkozik, hogy a házasság bizony még a pokolnál is rosszabb. 

Respighi egyik operájában, majd az 1960-es évektől több filmben is feltűnik Belfegor démoni 

alakja. 1997-ben Sophie Marceau alakította Belfegort, a Louvre fantomja című francia 

horrorfilmben. 

 

Száraz György 

Boldog napot! 

 

CSILLAGJEGYEK KÖVEI 

Születési kövek 
 

Minden kristály rokonságot mutat valamely planétával és minden planéta kapcsolatban 

áll a csillagjegyekkel, vagyis az állatövvel. Mivel mindenki ismeri a születésnapját – a 

jegyek speciális határeseteit leszámítva –, ezért az alábbi felsorolás alapján 

kiválaszthatja magának a legmegfelelőbb, s a leginkább hozzáillő kristályokat. 

 

Ha beazonosítottuk a kristályokat, akkor válasszunk egyet közülük. Tisztítsuk meg egy 

mágikus szimbólummal vagy tegyük egy pohár vízbe egy napra, és naponta legalább 20 

percre tartsuk a bal kezünkben. Természetesen hordhatjuk zsebben, nyakbavalóként, 

karkötőként is napközben, így hosszabb ideig élvezhetjük az áldásos hatásait. Ne felejtsük 

időről-időre megtisztítani és felerősíteni a születési kövünket! 

 

KOS (márc.21. - ápr.20.)  
akvamarin, ametiszt, aventurin, citrin, gránát, gyémánt, hematit, heliotrop, jadeit, jáspis, 

karneol, kunzit, lazurit, magnetit, narancssárga spinell, rodokrozit, rózsaszín turmalin, rubin, 

szodalit, topáz, tűzachát 

 

BIKA (ápr.21. - máj.21.) 

achát, akvamarin, amazonit, aventurin, boji kövek, citrin, fekete spinell, gyémánt, jade, jáspis, 

karneol kunzit, lapis lazuli, malachit, rodokrozit, rodonit, rózsakvarc, smaragd, szelenit, 

tigrisszem, topáz, turmalin, türkiz, ulexit, variszcit, zafír, zoisit 



 

IKREK (máj.22. - jún.21.) 

achát, akvamarin, apatit, apofillit, aranytopáz, borostyán, citrin, dentrites achát, gránát, 

hegyikristály, jáspis, kalcedon, kalcit, karneol, kék spinell, krizokolla, krizopráz, szerpentin, 

tigrisszem, topáz, turmalin, ulexit, variszcit, zafír, zoisit, zöld obszidián, zöld turmalin 

 

RÁK (jún.22. - júl.22.) 

achát, akvamarin, aventurin, berill, barna spinell, borostyán, dentrites achát, gyöngy, 

hegyikristály, holdkő, jade, jáspis, kalcedon, kalcit, karneol, krizopráz, mohaachát, opál, 

rodokrozit, rodonit, rózsakvarc, rózsaszín turmalin, smaragd, tűzachát 

 

OROSZLÁN (júl.23. - aug.23.) 

arany berill, boji kövek, borostyán, citrin, danburit, gránát, hegyikristály, jáspis, karneol, 

krizokolla, kunzit, larimár, lazurit, muszkovit, narancssárga kalcit, ónix, petalit, piroluzit, 

rodokrozit, rubin, sárga spinell, smaragd, szodalit, tigrisszem, topáz, turmalin (zöld és 

rózsaszín), türkiz, tűzachát, vörös obszidián  

 

SZŰZ (aug.24. - szept.22.) 

akvamarin amazonit, bíbor obszidián, borostyán, citrin, dioptáz, gránát, holdkő, jáspis, 

kalcedon, karneol, kék topáz, krizokolla, lazurit, magnetit, mochaachát, okenit, opál, peridot, 

rubellit, sugilit, smithsonit, szardonix, szodalit, tigrisszem, zafír 

 

MÉRLEG (szept.23. - okt.23.) 

akvamarin, amazonit, ametrin, apofillit, aventurin, hegyikristály, heliotrop, holdkő, jade, 

kiasztolit, krizolit, kunzit, lapis lazuli, lepidolit, mahagóni obszidián, malachit, napkő, opál, 

peridot, prehnit, rodokrozit, rózsakvarc, smaragd, topáz, turmalin, türkiz, zafír, zöld spinell, 

zöld turmalin 

 

SKORPIÓ (okt.24. - nov.22.) 

achát, akvamarin, ametiszt, apacskönny, berill, boji kövek, borostyán, citrin, charoit, dioptáz, 

gránát, hematit, herkimer gyémánt, hiddenit, holdkő, jáspis, kunzit, malachit, obszidián, 

rodokrozit, rubin, smaragd, tigrisszem, topáz, turmalin (zöld), türkiz, variszcit, vörös spinell  

 

NYILAS (nov.23. - dec.21.) 

amazonit, ametiszt, aranyfényű obszidián, aventurin, azurit, borostyán, charoit, dioptáz, 

füstkvarc, gránát, hópehely obszidián, jáspis, kalcedon, kék csipkeachát, labradorit, lapis 

lazuli, obszidián, okenit, opál, ónix, rózsaszín turmalin, rubin, smaragd, sötétkék spinell, 

sugilit, szodalit, tigrisszem, topáz, türkiz, wulfenit 

 

BAK (dec.22. - jan.20.) 

aragonit, azurit, borostyán, kalcedon, karneol, fluorit, füstkvarc, gagat (gagát), galena, gránát, 

hegyikristály, hematit, holdkő, jáspis, labradorit, lazurit, magnetit, malachit, obszidián, ónix, 

rodokrozit, peridot, rubin, szodalit, turmalin (zöld és fekete), türkiz 

 

VÍZÖNTŐ (jan.21. - febr.18.) 

akvamarin, ametiszt, angelit, atakamit, aventurin, boji kövek, borostyán, fluorit, hematit, 

holdkő, karneol, kék obszidián, kék szelesztit, krizopráz, labradorit, lazurit, magnetit, 

obszidián, ónix, opál, topáz, türkiz, zafír  

 

HALAK (febr.19. - márc.20.) 



ametiszt, akvamarin, amazonit, berill, fluorit, heliotrop, hegyikristály, holdkő, jade, jáspis, 

kalcit, kék csipkeachát, krizopráz, labradorit, lazurit, napkő, opál, smaragd, smithsonit, 

szodalit, türkiz, zafír  

 

Száraz György 

Boldog napot! 

 

 

ATHAMA 
 

Az athama egy rituális kard vagy tőr elnevezése, melyet a papnő vagy a boszorkány 

szokott használni mágikus szertartásokhoz. Vajon miért van szüksége a mágia 

beavatottjának egy rituális kardra a pálcája, a seprűje, a katlanja, a kése, a harangja, a 

kelyhe, a pentagramja és varázskönyvei mellett?  

 

KARDMÁGIA 

 

A kard a világias történelemben a küzdelmet, az erőt, a hatalmat, a férfiasságot, a bátorságot, 

a védelmet jelképezi. Távol-Keleten úgy tartják, hogy ami a férfi számára a kard, az a nő 

számára a tükör. Ha eltekintünk mindezektől az értelmezési módoktól és az ezoterikus 

jelentések irányába fordulunk, akkor azt találjuk, hogy a kard a tisztánlátást, a spirituális 

akaratot, az akadályok elvágását, az éleselméjűséget és a beavatottság királyi méltóságát 

fejezik ki. A bölcsesség kardja vágja el a nem-tudás csomóját a buddhizmusban. (szanszkrit 

khadga, kínai csien, japán ken) 

Európában a legrégebbi mágikus kard ábrázolás egy ógörög kard, amely „a Hold lehúzása” 

néven ismert. Ez két meztelen thesszáliai boszorkányt ábrázol, amint karddal és pálcával a 

telihold erejét vonják éppen magukhoz. De a viking harcosoknál is látunk rituális kardokat, 

amelyekre rúnákat véstek, hogy mágikus erővel töltsék fel kivédhetetlenné téve azokat. A 

középkori démonidéző mágusok is varázskardot használtak a szent tér kialakítására.  

 

RITUÁLIS KARD 

 

Az athama (vagy athame) nem szokványos kard, hanem egy felszentelt és kifejezetten csak 

mágikus célokra használatos eszköz. Általában a markolata fekete színű, a pengéje acélból 

készült és rengeteg speciális, a kard rendeltetésének megfelelő mágikus jellel van ellátva. A 

szimbólumokat többnyire rávésik. Sokszor arannyal vonják be a pengét. Úgy tartják, hogy 

amint az athama is kétélű fegyver a boszorkányok kelléktárában, úgy a mágia is kétélű 

tudomány: lehet vele gyógyítani, de ártani is. 

Funkciójával kapcsolatban annyit érdemes tudni, hogy fallikus szimbólum, tehát maszkulin 

eszköz. A tűz és a levegő elemmel áll szoros kapcsolatban. Ebből következik, hogy 

erőátvitelekre, illetve mágikus energiák közvetítésére használják elsősorban. A boszorkányok 

ezzel jelölik ki a köreiket, melyek megvédik őket a varázslatok ideje alatt. Ez a szent kör 

kijelölése. Az athama arra is jó, hogy tárgyakat szenteljenek meg vele. Valamint a negatív 

energiáktól: rontásoktól, átkoktól és egyéb ráhatásoktól történő megszabadulásban van 

komoly szerepe. Az athama segítségével írnak a varázskörbe. Az amuletteket, talizmánokat és 

a bábokat az athamával töltik fel és áldják meg. 

 

Az athama nem egy szokványos eszköz, hanem szakrális erővel felruházott kellék, amely a 

tudók kezében bizonyos értelemben fegyver, hiszen energiáinak felhasználásával mágikus 



műveleteket lehet végrehajtani. A mágustanonc a beavatottak titkos nyelvén elmormolja a 

varázsszavak, amely aktivizálja a személyre szabott kardot és létrejön a csoda. 

 

Nehogy azt higgyük, hogy úton-útfélen be lehet szerezni athamákat. Csak az arra kiképzett 

szakemberek – boszorkányok vagy más mágiával foglalkozó beavatottak – képesek az 

elkészítésükre. Figyelembe kell venni az athamához használt fémeket – az anyagukat az 

alkalmazás céljának megfelelően kell megválasztani. A kardkészítés kovácsolási technikája is 

roppant fontos. Mindennek szigorú rituálé szerint kell történnie. Nem különben igaz ez a 

tárolására. 

Az ős napkeleten maradt fenn a legmarkánsabban a kardkészítés hagyománya. Sokszor a kard 

nem pusztán egy harci eszköz volt, hanem egy személyes, meghosszabbított része az 

embernek. Olyan, mint egy testrész, amelyre az akaratunkat átvisszük, s szinte eggyé 

olvadunk vele. Ahogyan a kardot edzeni kellett, úgy kellett kiképeznie magát a beavatottnak 

is, hiszen a kardot a szellem ereje, illetve a felsőbb akarat vagy a mágus szándéka mozgatja. 

Éppen ezért sok athama örökletes úton folytatta történetét, s kalandos karriert futott be. Ma is 

lehet készíteni athamát, de elsősorban akkor érdemes nekiállni, ha a megfelelő tudás és 

tudatosság birtokában vagyunk, hogy a ceremoniális mágia eme szerszámát helyesen 

alkalmazzuk. 

 

Száraz György 

Boldog napot! 

 

 

MIRE JÓ A FAGYÖNGY? 
 

A legtöbb amerikai filmben karácsony időszakában fagyöngyöt lógatnak az ajtók fölé. A 

hiedelem úgy tartja, hogy aki fagyöngy alatt ad csókot kedvesének, annak szerelme 

örökké tart. Valóban van ilyen különleges mágikus hatása a fagyöngynek? S ezen kívül 

mire jó még a fagyöngy? 

 

SKANDINÁV LEGENDA 

 

Egy legenda szerint Friggnek, a házasság istennőjének és Odinnak, az istenek atyjának 

egyszer fia született, Balder. Édesanyja olyannyira féltette és óvta, hogy minden élőlénnyel és 

tárggyal megígértette, hogy nem fogják bántani a fiát. Egy élőlényről azonban elfelejtkezett – 

ez volt a fagyöngy. Loki, akik nagyon sok bosszúságot okozott az isteneknek, rájött erre. Egy 

alkalommal, amikor gerelyt hajítottak az istenek, s a sérthetetlennek hitt Balder volt a célpont, 

Loki cselt eszelt ki. Amikor Hod, a vak isten került sorra, Loki egy fagyöngyből készített 

dárdát adott a kezébe. A dárda áthatolt Balder testén és megölte. Ezek után az istenek 

megengedték, hogy Frigg azt tegye a fagyönggyel, amit csak szeretne. Miközben Frigg 

könnye a fagyöngyre hullt, valaki éppen csókot adott neki, ekkor változtak a könnyei a 

fagyöngy fehér bogyóivá. Ezután, Frigg azt kívánta, hogy a fagyöngy többé senkinek se 

árthasson, s aki alá áll, kapjon esélyt a szeretetre és a megbocsátásra. Azóta lóg karácsonykor 

fagyöngy minden ajtó felett. 

 

KELTA TRADÍCIÓK 

 

A kelták hagyománya szerint a fagyöngyöt a mennydörgő viharisten, Taranis varázsolja a 

tölgyfa lombjai közé egy villámcsapással. Ezért tartották kitűnő villámhárítónak a fagyöngyöt 



Európa szerte. Svájcban a mai napig a szobák mennyezetére fagyöngyöt akasztanak, amelyet 

villámseprűnek hívnak. 

A kelták körében nagy tisztelet övezte a fagyöngyöt. A tölgyet a fent említett Taranis szent 

fájának tartották. Rontáselhárításra és gonosz démonok távoltartására is használták, illetve 

úgy tartották a kelta varázslók, a druidák, hogy a meddő állatokat termékennyé teszi és 

minden mérget semlegesít. A kelták a téli napfordulós ünnepeikre örökzöldből készítettek 

díszeket és papjaik amulett gyanánt fagyöngyöt adtak az emberek kezébe. 

Caius Plinius Secundus római természettudós jegyezte fel a keltákról: „Semmi sem szentebb 

számukra, mint a fagyöngy, és a fa, amelyen nő... A maguk nyelvén a fagyöngyöt Mindent 

Gyógyítónak (Egyetemes Gyógyítónak) nevezik.” 

„A druidák – így hívják ugyanis a varázslóikat – semmit sem tartanak szentebbnek a 

fagyöngynél és annál a fánál, amelyen nő, különösen, ha az tölgy.” 

 

A FAGYÖNGY GYÓGYHATÁSAI 

 

A fagyöngy népies nevei: enyvesbogyó, gyimbor, gyombolyú, madárlép. A fagyöngy egy 

cserje, mely a fakínfélék családjába tartozik. Elsősorban lombos fákon fordul elő. A 

fagyöngyfélék családja több, mint ezer tagú. Magyarországon a sárga és a fehér fagyöngy él 

meg. Termése borsóméretű, fehéres színű és ragadós nedvet tartalmaz. Ágvégeit tavasztól 

őszig, míg a fagyöngy vékonyabb, leveles ágait októbertől decemberig gyűjtik. Természetesen 

összetételben, hatóanyag-tartalomban eltérés van a nyáron és a télen szedett fagyöngy között. 

(Télen zöldell, nyáron hervad!) 

 
A legerősebb gyógyhatást a nyárfán élősködő fagyöngynek tulajdonítják, mert egyébként egy 

félig élősködő növényről van szó, amely kiszívja a tápanyagokat a gazdanövényből. A 

fagyöngy viszkotoxint, kolint, hisztamint, tiramint, lektint, lignánt, flavonoidokat és fahéjsav-

származékokat tartalmaz. Összetevői serkentik a természetes hangulatjavítók és 

fájdalomcsillapítók – az endorfinok – termelését és elválasztását a szervezetben, ezért 

tapasztalják sokan az életkedvjavító hatását. 

A gyógyszeripar előszeretettel alkalmazza alapanyagként. Megjegyzem, az 1920-as években 

az antropozófusok Rudolf Steiner vezetésével a jövő daganatellenes gyógyszerének nevezték 

a fagyöngyöt. Ezen felül immunrendszer erősítő hatással bír. A középkorban a kelések és a 

sebek gyógyítására alkalmazták a fagyöngyöt. Később még légyfogót is készítettek 

bogyójának nedvéből. 

Manapság a fagyöngyöt felhasználják egyebek mellett belső vérzések ellen, görcsoldóként, 

továbbá erősíti az érfalakat és a szívműködést, előnyös magas vérnyomás esetén, mert 

csökkenti a pulzust és a kísérő panaszokat, de ugyanakkor az alacsony vérnyomást emeli. 

Hatásos a menstruációs zavarok kezelésére is. Egyre több klinikai vizsgálat bizonyítja a 

fagyöngy daganatellenes hatását, amely a sejtosztódást gátló hatóanyagainak köszönhető. 

 
Nagyszerű teát készíthetünk fagyöngyből oly módon, hogy egy púpozott teáskanál 

fagyöngyöt adunk negyed liter hideg vízhez. Tehát nem forrázzuk le. Állni hagyjuk egy 

éjszakán át. Reggel egy kis melegítés után leszűrve fogyasszuk el kortyonként. Napi adagja 

maximum két csészényi. Ügyeljünk, hogy ne adagoljuk túl és ne fogyasszuk állandóan! 

 
Száraz György 

Boldog napot! 

 


