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A Baphomet-kultusz

A  középkorban  a  Sátán-ördög 
egyik legismertebb ábrázolása a 
kecskefejű  démon,  Baphomet. 
Első  ismert,  írásos  megjelenése 
1098-ból  származik,  Ribemonti  
Anzelm keresztes  lovag  egyik 
jelentéséből:  „mikoron  a 
következő  nap  felvirradt, 
hangosan  szólíták  Baphometh-
et,  s  mi  szíveinkben  csendesen 
imádkozánk  Istenhez,  majd 
támadánk  s  mindannyiójokat 
kiszorítánk  a  város  falain 
kívülre”.  A  beszámolóból  nem 
lehetett  tudni,  ki  vagy  mi  ez  a 
Baphomet,  de  esetleg  valamely 
helyi bálvány vagy istenség neve 
volt.  Némelyek  azonban  úgy 
vélik, a jó lovag egyszerűen csak 
félrehallotta  Mahomet  nevét  – 
erre  utal  néhány  későbbi, 
templomos vallomás is.

1307-ben, a templomosok perbe 
fogásakor  mindenesetre  már 
Európában  is  ismerték  ezt  a 
nevet,  s  a  lovagokat  a 
szentséggyalázás,  istenkáromlás  és  fekete  mágia  gyakorlása  mellett  Baphomet 
imádatával is megvádolták. A vádak között említett Baphomet-fő valamely pogány 
bálvány  volt,  leírása  azonban  vallomásról  vallomásra  változott.  Néhány 
templomos kereken megtagadta, hogy tudná, miről van szó. Mások kínzás alatt azt 
vallották, hogy levágott fej az, vagy macska feje, vagy egy fej három arccal.  Egy 
provanszi  lovag,  Gauserand de Montpesant  azt mondta,  hogy elöljárói  mutattak 
neki egy „Baffomet formájú bálványt”;  Raymond Rubei  szerint fából faragott fej 
volt, melyre Baphomet figuráját festették, s melynek lábait kellett csókolnia és egy 
általa ismeretlen, szaracén szót („Yalla”) ismételgetnie közben. Egy firenzei lovag 
kijelentette,  hogy  a  rend  titkos  kamráiban  látta,  amint  az  egyik  testvére 
megmutatta a másiknak a bálványt ezen szavak kíséretében: „ez a fej a te istened 
és a te Mahometed.”

A 18. században számos spekuláció látott napvilágot.  Friedrich Nicolai, ki többek 
között  ismert  szabadkőműves  és  illuminátus  volt,  az  Esszé  azon  állításokról,  
melyet  a  Templomos  Rend tett,  s  az  ő  rejtélyeikről  című könyvében (1782)  azt 
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állította, hogy a templomosok valójában gnosztikusok voltak, s hogy a Baphomet 
két görög szó, a baphe és a metosz összetételéből származik, melynek jelentése a 
„bölcsesség keresztsége”.  F.J.  M.  Raynouard  kifejtette,  hogy „a  templomosoknak 
számos titkos tana és beavatási folozata volt, melyeket a szaracénoktól tanultak”.  
Ő  volt  az  is,  aki  összekapcsolta  Baffomet  alakját  Pythagoras  pentagramjával: 
„Baffometi képét..... mely a Teremtőt jelképezi, nem lehet pontosan meghatározni...  
Úgy hiszem, az egészség és bőség pithagoraszi pentagramja lehetett.... jól ismert,  
milyen  szentnek  tekintették  alakját,  és  hogy  a  gnosztikusoknak  számos  közös 
vonásuk volt a pithagóreusokkal. Az Ofit-imádók diagramja szerint, s az imákból, 
melyeket a léleknek kell szavalnia, úgy tűnik, hogy mikor visszatérnek Istenhez, 
megállítja őket az Arkhónok angyalcsoportja, és tisztaságuk megvizsgáltatik. Úgy 
tűnik,  hogy  ezek  a  kígyóimádók azt  hitték,  bizonyságot  kell  adniuk  róla,  hogy 
tiszták voltak a földön. Úgy hiszem, ez a bizonyság a szent ötszög volt, beavatásuk 
jelképe.”  Az  „Ofit-imádók”  avagy  ofiták  az  i.  e.  I.  század  környékén  létrejött 
gnosztikus szekta volt, nevük a görög ofit – kígyó szóból származik.
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1818-ban  a  bécsi  keletkutató,  Joseph  Freiherr  
von  Hammer-Purgstall  a Baphomet  
misztériumának  felfedezése,  mely  által  a  
templomos  lovagok,  akár  a  gnosztikusok  és  az  
ofiták,  elítéltettek  hitehagyottságért,  
bálványimádásért  és  erkölcsi  tisztátalanságért,  
önnön  szobruk  miatt  című  esszéjében  igen 
kiterjedt  konspirációs  elméletet  vázolt  fel  a 
templomosok  és  szabadkőművesek 
befeketÍtésére.  Azt  állította,  hogy  számos 
múzeumban, többek között  a weimariban és a 
bécsiben  is  megtalálhatóak  olyan  kis  szobrok, 
melyek  hermafroditákat  ábrázolnak,  többnyire 
két  fejük  vagy  két  arcuk van,  arcukon szakállt 
viselnek,  de  testük  női  test,  gyakorta  kísérik 
őket  kígyók,  a  nap  és  a  hold,  és  más  különös 
szimbólumok,  felirataik  pedig  többnyire  arab 
nyelvűek. Ezeket a feliratokat Hammer-Purgstall 

úgy azonosította, mint Sophia, az ofiták Bölcsessége, kit félig nő, félig férfi alakban 
ábrázoltak, és azt vetette fel, hogy ugyanezen kis szobrok voltak a templomosok 
imádatának  tárgyai,  melyeket  egy  szemtanű  bizonyossága  szerint  mindenhová 
magukkal hordtak csomagjaikban. E szobrok neve Baphomet, melynek jelentése 
„Metis keresztsége” - a tűz keresztsége, az elme megvilágosodása, melyet az ofiták 
obszcén módon eltorzítottak és  hús  és  vér  egyesülésnek értelmeztek.  A  neves 
tudós feltételezésének azonban kevés az alapja, sosem sikerült bizonyítani, hogy 
ezek a szobrok valóban a templomosok tulajdonában lettek volna,  az  ellenben 
köztudott  volt,  hogy  szentek  képmásait  és  szobrait  hordták  maguknál.  Több 
kritikusa  megvádolta  azzal,  hogy  a  példaként  felhozott  szobrok  egyszerű 
hamisítványok. Ennek ellenére a 19. századra számos európai múzeum tett szert  
hasonló  szobrokra,  melyeket  „Baphometek”  néven  katalogizáltak,  azzal  a 
megjegyzéssel, hogy a templomosoktól származnak.

Napiainkra  már  széles  körben elterjedt  az  a  nézet,  hogy  Baphomet  a  Szabbat 
Kecskéje;  ez  az  azonosítás  azonban  viszonylag  későn  történt,  egy  19.  századi 
neves, francia okkultustának, Eliphas Levinek köszönhető. A nagy mágia dogmája  
és  rituáléja című könyvében jelentette meg azt  a nevezetes képet,  melyet  saját 
maga  rajzolt  és  a  Szabbat  Kecskéje  aláírással  látott  el.  A  képen  egy  szárnyas,  
embertestű, kecskefejű, patás lény látható női mellekkel, szarvai között fáklyával. 
Levi  ábrázolása  cseppet  sem  hasonlít  a  templomosok  által  leírt  lényre,  de 
feltehetőleg legalább részben néhány templomos szentély groteszk faragványai 
inspirálták,  mint  amilyenek  a  párizsi  Saint-Merri  vagy  a  bretagne-i  Lanieff 
templomban találhatóak. 

Levi ezt a lényt Mendesz kecskéjének is nevezte, feltehetőleg Hérodotosz egy írása 
alapján,  melyből  kitűnik,  hogy az egyiptomi Mendesz istenét kecske arcával  és 
lábaival  ábrázolták.  Hérodotosz azt írta,  hogy a bakkecskéket nagy tiszteletben 
tartották a mendesziek, s hogy még az ő idejében is a nők nyilvánosan közösültek 
kecskékkel ebben a városban.  E.  A.  Wallis  Budge egyiptológus később Mendesz 
kecskéjét a görög Pánnal azonosította.
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Levi  Baphomet  alakja  később  fontos  szerepet  kapott  Aleister  Crowley mágikus 
rendszerében  és  a  Thelema  kozmogóniájában.  Crowley  androgün  alakként 
definiálta: „A kígyó, Sátán, nem az Ember ellensége, hanem Ő az, ki megteremtette 
fajunk  Isteneit,  ismervén  a  Jót  és  a  Rosszat.  Azt  parancsolta,  „Ismerd  meg 
önmagad!”, és a beavatásra tanított. Ő az „Ördög” Thoth Könyvében, szimbóluma 
Baphomet, az Androgün, ki a misztikus tökéletesedés hieroglifája... Ezért ő Élet és 
Szeretet. De mindenekfelett a hozzá tartozó betű az ayin, a Szem, mivel ő a Fény, 
és  zodiákus  képe  a  Bak,  a  szökellő  kecske,  kinek  attrribútuma  a  Szabadság”. 
Baphomet  ebben  a  szimbolikában az  ellentétek  egyesülése,  Chaos  és  Babalon, 
Kígyó és Oroszlán egysége. 

Crowley  szerint  a  Baphomet  név  a  „Mithras  atya”  kifejezésből  származik, 
BaphometR-ként betűzve.  Vallomások című önéletrajzi  írásában a következőket 
írta: „Mottóként felvettem az O.T.O.-ban a Baphomet nevet.  Több, mint hat évig 
próbáltam felfedni  a  név helyes  írási  módját.  Tudtam,  hogy nyolc  betűből  kell  
állnia, és azt is, hogy a számértéknek és a jelentésnek oly megfeleltetésekkel kell 
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bírnia,  mely  kifejezi  a  név jelentését  oly  módon,  hogy  igazolja  mindazt,  mit  a 
tudósok  felfedeztek  róla,  s  hogy  tisztázva  legyenek  mindazon  problémák, 
melyeket  az  archeológusok mindaddig  képtelenek voltak megoldani...  A  névről 
szóló egyik elmélet lényege, hogy a „bölcsesség keresztségét” jelenti,  egy másik 
szerint  a  „Mithras  Atya”  torzult  változata.  Szükségtelen  mondanünk,  hogy  a 
végéhez illesztett  R betű ez utóbbi  elméletet  támasztja alá.  Kiszámoltam a szó 
értékét, úgy, ahogyan a Varázsló adta meg az írásmódot, s a 729 számértéket adja. 
Ez a szám sosem jelent meg kabbalista munkáimban, s ezért semmit nem jelentett  
nekem.  Felfedtem  azonban,  hogy  a  kilences  kockában  fejeződik  ki.  A  (görög) 
kephas  szó,  a  misztikus  cím,  mellyel  Krisztus  Pétert  illette,  mint  az  Egyház 
sarokkövét,  ugyanezen  számértékkel  bír.  A  Varázsló  tehát  kiváló  értékeket 
mutatott fel! Tisztázta az etimológiai problémát, és megmutatta, miért adhatták a 
templomosok a Baphomet nevet úgy nevezett bálványuknak. Baphomet Mithras 
Atya, a négyszögletes kő, mely a Templom sarokköve.”
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Baphomet  akkor  lett  a  sátánizmus  szimbóluma,  mikor  a  Church  of  Satan fő 
jelképének választotta a lefelé fordított pentagramban ábrázolt kecskefejet. Ez a 
szimbólum először 1897-ben jelent meg a francia okkultista,  Stanislas de Guaita  
könyvében, melynek címe A Fekete Mágia Kulcsa. De Guaira azt írta, hogy Eliphas 

Levi  a  19.  század  egyik  legnagyobb 
géniusza volt, nem csoda tehát, hogy 
ő  maga  is  átvette  Levi  koncepcióját, 
és megpróbálta továbbfejleszteni azt. 
A kecskefej köré a Samael és a Lilith 
neveket írta. „De az ellenkező irányba 
fordítva,  a  pentagram  csillaga  nem 
más,  mint  a  gonoszság,  kárhozat, 
istenkáromlás szimbóluma: levegőbe 
nyúló  két  sarka  a  gonosz  Kecske 
szarvai,  melyet  a  Mennyeket 
fenyegetik,  s  kinek  fejét  a  csillag-
pentagram keretezi, fülei a két alsóbb 
szárban  vannak,  szakálla  pedig 
rendetlenül  az egyetlen,  alsó  pontba 
nyúlik.” 

1928-ban egy másik munkában is megjelenik a szimbólum,  Charles W. Olliver A  
Mágia és Boszorkányság Kézikönyve című könyvében, a szöveg úgy utal rá, mint „a 
Fekete Mágia Fordított Pentagramja”. 

A „Baphomet Szigilluma” elnevezés – mely a Church of Satan hivatalos neve erre a 
jelképre – először 1964-ben bukkant fel  Maurice Bessy  értekezésében, melynek 
címe  A  Mágia  és  a  Természetfeletti  
története képekben.  Ennek a könyvnek – 
mely  nek  egy  példánya  Anton  Sandor 
LaVey  birtokába  jutott  -   borítóján  már 
pontosan az a fajta ábrázolása jelent meg 
a  pentagramban  ábrázolt  kecskefejnek, 
melyet  a  Church  of  Satan  használt  fel. 
LaVey  értelmezésében  a  pentagram  a 
pitagóreusoktól  ered,  a  kecske vagy kos 
pedig  Mendesz  kecskéje,  az  egyiptomi 
Amon  szimbóluma,  kinek  neve  „az 
elrejtett,  ő,  aki  minden  dolgok  felett 
uralkodik, minden jelenség lelke”, s így a 
legközelebb álló istenség a Sötét Erőkhoz, 
melyet  a  természet  minden  dolgát 
irányítják.  A  két  koncentrikus  kör  a 
Leviathan  szót  foglalja  magába  (héber 
betűkkel írva) a legalsó ponttól kezdve, és 
az  óramutató  járásával  ellentétes 
irányban  felírva,  mely  az  ofita 
hagyományból  ered,  s  mely  az  Abyss 
Sárkányának  esszenciája,  Tiamat  utóda, 
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kit néha az ourobos, a saját farkába harapó kígyó is jelképez. Később egyébként 
elterjedt az a tévhit, hogy maga LaVey tervezte a Bessy-könyv borítóját, holott ő 
maga ezt sosem állította; az viszont bizonyos, hogy a könyv maga jól ismert volt a 
hívek között, és gyakorta jelenik meg a róluk készített fotókon is. 

Amikor  LaVey  megírta  a  Sátáni  Biblia  című  főmévát,  akkor  határozta  el,  hogy 
Baphomet Szigillumát az egész Egyház jelképévé teszi. Az első, újonnan átrajzolt 
szimbólum először  oltárképeken jelent  meg,  s  csak a helyi  hívek számára volt 
elérhető, 1970-től kezdve már minden tag hozzájuthatott. A szimbólum megjelent 
az 1968-ban kiadott  Sátáni Mise album borítóján is, melyet szintén a Church of 
Satan készített. 1983-ban a kép a Church of Satan hivatalosan bejegyzett védjegye 
lett.

 

     Skarlát asszoyok – 4. rész

A Macska

Az amerikai Jeanne Robert Foster 1879-ben született,  eredetileg Julia Elizabeth 
Olivier néven, Johnsburgban (New York állam). 1896-ban férjhez ment Matlock 
Fosterhez, a család egyik régi jó barátjához, aki idősebb volt, mint saját apja. A pár 
Rochesterbe  költözött.  Jeanne  egy  évvel  később  teherbe  esett,  de  a  gyernek 
koraszülött lett. Közben drámát tanult a Stanhorpe-Wheatcroft Drámaiskolában, 
miközben magazinoknak dolgozott újságíróként.

1907-ben felvették a Harvasra, és filozófiát tanult. 1910-ben befejezte az iskolát. 
Hamarosan híres modellé vált, s ekkor a pár New Yorkba költözött, ahol Jeanne az 
American Review of Reviews irodalmi szerkesztője lett. 

Crowley 1915.. június 15-én találkozott először Jeanne-nel egy közös ismerősük, 
James Keating révén, aki a német Fatherland újságírója volt. Jelen volt egy másik 
asszony is, akit eredeti nevén Helen Westley-nek hívtak, s aki szintén megtetszett 
Crowley-nak. Rendszeresen a Kígyó néven emlegette ezt a nőt, aki rendkívül erős 
szexuális kisugárzással rendelkezett, de szépsége már kissé meghervadt; briliáns 
intellektusa kemény cinizmussal párosult.

Crowleyt azonban a Kígyónál sokkal jobban érdekelte a Macska; Jeanette – bár 
nevük érdekes párosítása arra utal, hogy gondolatban sok közös pontot talált a két 
nőben; a két elnevezés Pasht és Apophis egyiptomi istenségeket idézi.

Jeanette gyönyörű nő volt; a  Chicago Daily Tribune kijelentette, hogy “neki van a 
legcsinosabb álla a világon”, John Butler Yeats pedig “a valaha élt legszebb nőnek” 
nevezte. 

Crowley első látásra beleszeretett a szeszélyes Macskába. Másnap találkoztak egy 
teára, azzal az ürüggyel, hogy megvitassák Crowley legutóbbi írásait, s hogy a nő 
segíthessen  neki  prózaírási  technikáját  csiszolni.  Búcsúzáskor  a  férfi 
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megkérdezte:  „Hozzá van kötve ehhez az öreg szatírhoz,  ki  a bölcsőből  vette el,  
akkor  mi  marad  nekem?”  A  Macska  azt  válaszolta,  „első  látásra  megszerettem  
magát, mint szellemi testvéremet”. Majd távozott.

Azon  az  éjjelen  Crowley  rituálét  tartott  hálaadásképp,  amiért  megismerte  a 
Macskát,  s  Babalon  földi  megtestesítőjeként  képzelte  el.  Jeanette  sem  tudta 
elfelejteni; levelet írt John Butler Yeatsnek és véleményét kérdezte, azzal együtt, 
hogy kifejtette, szeretne mágiát tanulni Crowleytól. A válasz óvatosságra intette és 
azt sugallta, nem szabad megbíznia Crowleyban.

Jeanette végül egy hónappal később mégis beadta a derekát; alighogy visszatért a 
városba, a szeretője lett. Szenvedélyes szerelmes verseket írtak egymásnak, s még 
azt  is  megfontolta,  hogy  esetleg  elváik  férjétől.  Ami  Crowleyt  illeti,  meg  volt 
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győződve róla, hogy fia születik majd a Macskától.

Jeanette azonban hirtelen ismét elutazott. Crowley annyira megbántódott, hogy a 
Kígyóval vigasztalódott. Amikor a nő szeptemberben visszatért, újult erővel estek 
egymás  karjaiba,  s  felkérte,  hogy  segítsen  neki  mágikus  munkájában.  A  nő 
elvállalta,  s  hozzá  a  Hilarion  mágikus  nevet  vette  fel.  Számos  szexuálmágikus 
rítust tartottak annak reményében, hogy megszületik az áhított fiúgyermek.

Októberben  mindketten  Kanadába  utaztak,  ahol  Crowley  meglátogatta  Charles 
Stansfeld Jones-t, régi barátját. Kaliforniában rövid időre szétváltak; de mikor a 
férfi visszaért New Yorkba, megdöbbenve tapasztalta, hogy a Macskának már nem 
kell.

Az öregecske férj,  Matlock Foster a következő napokban több levelet is  kapott, 
melyek azt állították, hogy felesége elhagyja egy gazdag ügyvéd kedvéért, és azt 
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tervezi, hogy megmérgezi őt. Bár a levelek nem voltak aláírva, kétségtelen, hogy a 
bosszúszomjas Crowley írta őket. Jeanette most már boldog volt, hogy kilépettt a 
kapcsolatból.  Ezután  egy  zokogó  és  reszkető  asszony  látogatta  meg,  aki  egy 
üzenetet  hozott  az  elhagyott  szeretőtől:  amennyiben  nem  tér  vissza  és  nem 
segítkeziki a Nagy Mű folytatásában, tönkre lesz téve.

Crowley korábbi  életének ismeretében tudjuk,  mit  jelent  ez  a  néhány mondat: 
nem  kétséges,  hogy  arra  gondolt,  a  Titkos  Mesterek  figyelmeztették  már 
korábban, mi az eredménye annak, ha egy Skarlát Asszony belebukik a feladatába; 
tönkremegy, mint Rose. Jeanette azonban fenyegetésnek vette a figyelmeztetést, 
és visszaüzent: Menj a pokolba!

Crowley  ekkor  elhatározta,  hogy  mágikusan  is  megszakítja  kötelékét  az 
asszonnyal. Megvárta irodája előtt az utcán záráskor, ahol előhúzta sárga, héber 
mágikus nevekkel ellátott tőrét a rítushoz. A Macska természetesen azt hitte, meg 
akarja ölni.  Crowley belekezdett  az elúző rituáléba,  melyhez szép kis  tömeg is 
összeverődött, Jeanette pedig eltűnt az emberek sűrűjében, és meggyőződése volt,  
hogy hajszál híján mentette meg az életét. Később szentül állította, hogy Crowley 
asztrálisan meglátogatta őt egy éjjel, és csak mágikus rítussal sikerült a szellemet 
elűznie.

Crowley azonban elégedett volt az utolsó találkozáskor bemutatott elűző – s így 
elszakító – rituáléval, és nem törődött többé a Macskával.

Jeanette  a  következő  években  beutazta  Európát,  számos  modern  művésszel 
találkozott,  és  a  műgyűjtő  John  Quinn-nek  segédkezett  gyűjteménye 
összeállításában.  Quinn  halála  után,  1924-ben  segített  összegyűjteni  annak 
levelezését a John Quinn Emlékgyűjtemény számára, melyet a New Yorki Könyvtár 
hozott létre. 

1932-ben Schenectady-ba költözött, ahol szociális munkásként dolgozott. Barátai 
között még ebben az időben is számos író, költő és képzőművész akadt, többek 
között Ford Madox Ford, Ezra Pound és William Butler Yeats.

1970. szeptemberében bekövetkezett halála után barátja, John Butler Yeats mellé 
temették a Chestertown temetőben. 
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K be vésett mágia ő

Sorozatunkban  ismert  és  kevésbé  ismert  írásos  tárgyi  emlékekről  szeretnénk 
néhány figyelemfelkeltő információt megosztani. Nem törekszünk teljes és minden 
részletre  kiterjedő  ismertető  létrehozására,  célunk  inkább  a  kedves  olvasó 
érdeklődésének felkeltése egy kevés történelemi adattal és érdekességgel.

Hammurapi törvényoszlopa

A sztélé Szúza városának romjai alól került elő. A “törvénygyűjtemény” (ahogyan 
ma  ismert)  prológust,  282  cikkelyt  és  epilógust  tartalmaz.  A  sztélé  csúcsán 
dombormű  található,  mely  két  személyt  ábrázol.  Az  ülő  alak  Samas,  a  Nap  és 
igazság istene, az előtte álló Hammurapi.

A szöveg részben megrongált (ennek egy részét már az ókorban kivéshették), de 
mivel a sztéléről több másolat is készült, a szöveg helyreállítható.

A  bevezetés  Marduk  isten  tetteit,  és  Hammurapi  elhivatottságát  magasztaló 
himnusz.  A  középső  rész  a  törvényeket  taglalja,  bár  igazság  szerint  ebben  az 
esetben helytelen a “törvény” kifejezés, inkább nevezendő ítéletnek. Ennek oka az, 
hogy  az  ókori  Mezopotámiában  kizárólag  az  isteneknek  volt  joguk  törvényt 
alkotni.  Kittu(m)-nak  (szó  szerint  „igazság”)  nevezték  tágabb  értelemben  az 
érvényes világrendet, amelyet az istenek hoztak létre. Az uralkodás lényege pedig 
a  kittu(m)  fenntartása  volt.  A  befejező  szekció  a  szöveg  használóira,  illetve 
megrongálóira mondott áldás- illetve átokszöveg. 
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(“...Ha  az  illető  szavaimra,  
melyeket emlékkövemre írtam,  
ügyel,  ítéletemet  el  nem  törli,  
szavaimat hatályon kívül nem  
helyezi,  szobromat  meg  nem  
másítja:  az  ilyen  ember,  ,  
akárcsak  magara,  s  az  
igazságosság királya; annak a  
botját a Napisten hosszabbítsa  
meg,  népét  pedig  az  
igazságban  vezérelje.  Ha  
azonban  az  illető  szavaimra,  
melyeket emlékkövemre írtam,  
rá  sem  hederít,  átkaimat  
semmibe  sem  veszi,  isten  
átkától  nem  fél,  az  ítéletet,  
melyet  megítéltem,  kivakarja,  
szavaimat  hatályon  kívül  
helyezi,  szobromat  
megmásítja,  nevem  írását  
eltünteti, hogy saját nevét írja  
rá,  vagy  pedig  azon  átkok  
miatt erre más valakit oktat ki:  
attól  az  embertől  akár király,  
akár  úr,  akár  papi  fejedelem,  
akár  pedig  bármi  néven  
nevezhető  személy  az  illető,  
Anu,  a  nagy,  az  istenek atyja,  
uralmam  előhívója,  királyi  
fényét vegye el, jogarát törje el,  
végzetét  átkozza  meg...”  és  az  
átkok  a  sztélé  végéig,  3x  (!)  
ilyen hosszan folytatódnak...)

A  „törvénykönyv”  alapját  szolgáltató  törvénykezési  reformot  uralkodása  első 
évében hajtotta végre, mivel uralkodásának második éve kapta erről a nevét: „Az 
országban  igazságot  tett”.  Magát  a  törvényoszlopot  uralkodása  vége  felé 
készíttette, amikor annak bevezetője szerint már  Assur  és  Ninive  is hatalma alá 
tartozott. 
A sztélé szövegének vagy szövegrészleteinek másolatai több helyről is előkerültek 
égetett  anyagtáblákon,  ennek  magyarázata,  hogy  a  tételes  jogot  ekkor  nem 
ismerték,  a  mű  oktató  szöveg  írnokok,  tisztviselők,  bírák  számára.  A 
szerkesztésében közreműködő jogtudósok felhasználták a korábbi sumer és akkád 
jogi irodalom műveit is.  (Ur-Nammu  Kr. e. XVIII-XIX. századi és  Lipit-Istár  Kr. e. 
XIX. századi „törvénykönyveit"). 

A  lelet  jogi  tartalmán  túl  több  tekintetben  is  figyelemre  méltó,  hiszen  ezen 
keresztül  kivételes  forrása  a  korabeli  társadalmi,  vallási,  közgazdasági  és 
történelmi információknak.
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Végül  egy  mágikus  vonatkozású  érdekesség  a  sztélével  kapcsolatban,  hogy 
valószínűleg az egyik legkorábbi, írásos 'törvény' a bűbájosság vonatkozásában:
“2. §. Ha valaki bűbájosság vádját szórja más ellen, de rá nem bizonyítja: az, a kivel  
szemben bűbájosság vádja forog fenn, a folyóhoz menjen, a folyóba merüljön; ha a  
folyó  elragadja:  vádlója  fogja  házát  elfoglalni;  ha  azonban  az  illetőt  a  folyó  
pártatlannak nyilvánítja, úgy hogy épen marad: az, a ki ellene, bűbájosság vádját  
szórta, ölessék meg; az pedig, a ki a folyóba merült, vádlója házát fogja elfoglalni”

Írás: akkád ékírás
Típusa: epigrafikus sztélé
Anyaga: diorit
Mérete: 2,25 m. magas, fölül 1.65, lent 1,90 m. kerületű
Keletkezés ideje: i.e. 18. század
Kiállítva: Louvre, Párizs
Feltárás ideje: 1901 vagy 1902; Szúza
Feltáró: Jacques Jean Marie de Morgan vezette francia expedíció

Források:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hammurapi_t%C3%B6rv%C3%A9nyoszlopa
http://mek.niif.hu/07200/07287/07287.pdf
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/law-code-hammurabi-king-babylon
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Mítikus természetrajz – A vadkan

A vadkan az őserő, az erőszakosság, a harci kedv, a termékenység megtestesítője, 
de  a  keresztény  egyházat  megtámadó  sátán  egyik  jelképe  is.  Egyiptomban 
tisztátalan, féktelen, agresszív állatnak számított.

Indiában a ksatriják, a harcosok kasztjának a jele, a fehér vadkan pedig a gonosz  
démonok,  a  dánavák  fölött  diadalt  arató  Visnu  inkarnációja.  Ugyanakkor  a 
buddhizmusban a disznó a tudatlanság, lustaság, mohóság szimbóluma. 

Kínában az erőszakosság,  Japánban a bátorság és a hősiesség megtestesítője.  A 
perzsa  mitológiában  Trita,  a  szent  haoma  készítője  győzte  le  a  vadkan  alakú 
démont.

Az ógörög törzseknél Arész hadiistennek, és Artemisznek, a vadászat istennőjének 
állata, a harciasság jelképe. Heraklész negyedik hőstette egy vadkan elpusztítása 
volt, Aphrodité szerelmét, a szépséges Adóniszt egy vaddisznó sebezte halálra. 

Az északi népeknél gyakorta jelenik meg a vadkan, hol pozitív, hol negatív figurája.  
A skandináv mitológia csatában elesett,  bátor vitézei  a "megöltek csarnokában" 
mulatoznak,  és  Széhrímnir  vadkan  húsából  falatoznak.  Feltehetően  ebből 
származik az a norvég hiedelem, miszerint, a vaddisznó az istenek hagyományos 
eledele. Az északi harcosok vadkan agyarával díszítették sisakjukat, hogy elnyerjék 
a vadkan óriási  erejét,  az  óizlandi  Iodurt  vadkan fejedelemnek vagy vaddisznó 
istennek  hívták.  A  gall  Arduinna,  a  vadászat  és  az  erdők  szépséges  istennőjét 
szintén vadkan kíséri. 

Freyr isten is  szívesen lovagolt  aranysörényű vaddisznó hátán,  sőt,  őt  magát is 

Árnyak 2014. Yule - XIV. évfolyam 8. szám



ábrázolták vadkan alakban. Más ábrázolásokon kocsin utazik, melyet aranysörtés 
vaddisznó húz. A legenda szerint ezt a vaddisznót két törpe kovács, Brökk és Sindri 
készítette, s mivel mágikus volt, a kocsi a vágtázó lónál is gyorsabb sebességgel 
volt képes haladnis, olyan fényt árasztott magából, hogy amikor feltűnt az égen, az 
éjszaka félhomállyá változott.

Az óhettita szövegek a vadkant isten állataként említik. A kelták ugyancsak nemes 
állatnak  tartották,  a  kelta  tradícióban  a  szent  tölgy  termésével  táplálkozó 
vaddisznónak pozitív volt a megítélése; varázslatos jósnak tekintették, papjaik, a 
druidák pedig magukat vélték vadkannak. Az egyik kelta monda szerint a walesi 
királyt bűneiért az istenek vadkanná változtatták. A halottak mellé többek között 
vadkan húsát is temették, azért, hogy erőt adjon a túlvilági utazáshoz.

Néhány dél-amerikai indián törzsnél,  azok a férfiak változtak vaddisznóvá,  akik 
nem adták oda asszonyaiknak a halász-zsákmányt;  vagy megsértették az istent, 
illetve  valamelyik  hősüket.  Japánban a  vaddisznóvadászat  az  istenek kiváltsága 
volt. Valamikor régen a kelták, lóhátról, lándzsával vadászták a vadkanokat, ez a 
barbár szokás Indiában mind a mai napig él. 
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   Alkímia és Tarot

Az  alkímia  csodálatos  képvilága  gyakorta  megihleti  napjaink  Tarot  művészeinek 
képzeletét, mág akkor is, ha egyetlen eredeti alkímiai szöveg sem említette soha a Tarot 
kártyát, és igencsak valószínű, hogy az alkimisták inkább játékkártyaként tekintettek rá, 
és  semmilyen  kapcsolatot  nem láttak  a  kártyajáték  és  a  nemes  alkímia  tudománya 
között.  A  modern  gondolkodók  azonban,  kiket  évszázadok  misztikus  íróinak 
szimbolisztikája befolyásolt, hajlamosak közvetlen kapcsolatot felfedezni a Tarot és az 
alkímia  között.  Ez  a  tendencia  a  18.  század  második  felében  kezdett  kifejlődni 
Etteillával  (1738  –  91),  kinek  elképzeléseit  később  Eliphas  Levi (1810  –  75)  is 
magáévá tette. Tőlük, s hozzájuk hasonló, neves mágusoktól terjedt el az az elképzelés, 
hogy a Tarot-nak köze van az alkímia rendszeréhez. Bár e tökéletesen tudománytalan 
és történelmileg nem hiteles ötletet egyetlen alkímiai írás vagy kézirat sem támasztja 
alá, maga az elképzelés olyannyira népszerűvé vált, hogy ma már általánosan osztott 
nézet a mágusok és okkultisták körében.
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Tegyük  hozzá  azonban,  hogy  létezik  némi  mentség  erre  a  tévedéseken  alapuló 
hozzárendelési  rendszerre.  Az  alkímiai  szövegek,  kéziratok  és  könyvek  nagy  része 
ugyanis szép, emblematikus képekkel, karcolatokkal volt tele, melyek – általános és 
elsődleges szimbólumokat, ősképeket ragadván meg – sokszor emlékeztetnek a Tarot 
egyes képeire.

A késő  19.  század  francia  okkultistái,  csakúgy, 
mint  a  Golden  Dawn (Arany  Hajnal)  Mágikus  
Rendje és hasonló csoportosulások, oly mértékben 
telezsúfolták a Tarot-kártyák értelmezését alkímiai 
képek belevetítésével,  hogy a legtöbb ember ma 
már képtelen ezeket különválogatni és értelmezni. 
A  20.  században  további  összefüggéseket  és 
értelmezéseket  leltek  a  korabeli,  Tarot-t 
tanulmányozó tudósok és mágusok, így jöttek létre 
olyan  könyvek,  mint  John  Reid Előfutam  a 
kémiához (1936)  vagy  Jung Pszichológia  és  
alkímia (1968)  című  műve,  melyekben  számos 
példa  található  alkímiai  könyvekből  vett 
fametszerekre és karcolatokra, melyeken a Tarot-
hoz  hasonlatos  szimbólumok  jelennek  meg. 
Ugyanúgy  fordítva  is,  számos  új  Tarot-pakli 
verzió  jelent  meg,  melyek egy része  egyre  több 
alkímiai  szimbólumot  is  tartalmazott,  olyanokat, 
melyek  sosem  voltak  részei  az  eredeti  Tarot-
koncenpcióknak. Ilyenek többek között: a Golden 
Cycle  Tarot  (1976),  Tarot  de  Gwen  (1979),  De 
Hierofant's Alchemisten Tarot (1987). Alchemical 
Tarot (1988), Hermetic Tarot és Alchemical Tarot 
(1990,  mindkettő  Dirk  Gillabel  műve),  az  olasz  Tarocchi  di  Paracelso  (1993),  egy 
másik Alchemical Tarot (1995, ez Robert Place-nek köszönhető), Alchemical Emblems 
Tarot és Alchemical Wedding Tarot (2006 mindkettő).

Az  elsőként  említett  Tarot  az  amerikai  asztrológus  és 
okkultista,  John Sandbach alkozása. 1976-ban a teljes 78 
lapos Golden Cycle (Arany Ciklus) Tarot megjelent 500-as 
limitált  kiadásban,  majd  1982-ben  a  pakli  22  nagy 
Arkánumát használta  fel  Asztrológia,  Alkímia és a Tarot 
című könyvéhez.  Mivel a pakli  még az számítókép kora 
előtt készült, a képeket egyszerűen úgy alkották meg, hogy 
kivágták a különböző alkímiai rajzokat és szimbólumokat, 
majd  montázsszerűen  összeillesztették  őket.  A  nagy 
Arkánum túlnyomó részében ugyanazok a  szimbólumok 
szerepenek, csupán az összerakásuk sorrendje különbözik. 
A  legtöbb  kép  fellelhető  Manly  Palmer  Hall  híres  A 
Szabadkőműves,  Hermetikus,  Kabbalisztikus  és  
Rózsakeresztes  Szimbológikus  Filozófiájának  
Encilopédiájában  is,  mely  abban  az  időben  eléggé  jól 

ismert könyv volt az Államokban, így gyanítható, hogy ezt használták a pakli alkotói 
elsődleges forrásként. Itt látható a Mágus és a Harci szekér lap. Mindkettőn ugyanaz a 
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szárnyas,  dupla  Merkúr  szerepel,  mely  egy  jól  ismert,  kora  17.  századi  műből 
származik,  ez  Basil  Valentine Tizenkét  Kulcs című munkája.  Ez  az ábra  a  második 
kulcson található. Látható, hogyan változtatták meg a Tarot alkotói az eredeti képet az 
első lapon – a Mágus -, míg a másodikon az eredeti forma szerepel.

Igencsak érdekes  ez a pakli  abból  a  szempontból,  hogy alkotói  nyilván tökéletesen 
letisztult  filozófiával  és világnézettel  láttak neki a megalkotásának,  hisz tökéletesen 
magabiztosan pakolgatták és változtatgatták meg az eredeti alkimista szimbólumokat, 
hogy azok beilleszkedjenek az általuk ábrázolni kívánt szimbólumrendszerbe...

Néhány évvel e pakli után Gwenaël Belleil kiadta a csupán nagy Arkánumot tartalmazó 
Tarot de Gwent és a hozzá tartozó könyvet. Számos, 19. századi könyvekben megjelent 
acélkarcot  használt  fel,  s  ezeket  17.  századi  alkímiai  rézmetszetekkel  ötvözve 
jelenítette meg képein. Az eredmény egy sokkal töményebb jelképrendszer lett, mint a 
Sandbach-féle, vagy legalábbis ezt a benyomást kelti. A hátteret  Gustave Dore képei 
töltik ki. 
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Az első lap, a Bateleur (Mágus) részben egy jól ismert alkímiai képet használ fel, mely 
egy 17. századi alkimista,  J. Becher  művének borítója volt eredetileg. A Tarot-képen 
Belleil asszony levágta az alak feje körül látható sugarakat, és aláhelyezett egy másik 
képet,  mely egy flaskát  ábrázol,  és  egy neves  alkímiai  műből,  a  Splendor  solisból 
származik. Az is jól látható, hogyan rajzolta át  Gwenaël Belleil a flaskában látható 
királynő képét. 

Az Ördög lapon egy latin nyelvű mágikus kézirat szövege található, melyet  Belleil 
tükrözve  helyezett  el  rajta,  bizonyára  azért,  hogy  nehezebben  olvasható  és 
misztikusabb legyen. Több kártyalapon fellelhetjük a már említett, 19. századi francia 
okkultista,  Eliphas Levi  képeit  is.  A La Mort  (Halál)  lapon egy  Hieronymus Bosch 
festmény részlete látható. A Világ kártya egy 17. századi hermetikus alkimista, Robert  
Fludd egyik karcolatát használja fel, pontosabban e kép negatívját, összevegyítve egy 
Eliphas Levi képpel és egy 17. századból származó másik karcolattal, mely J.D. Mylius 
egy alkímiai művéből származik.

Az 1980-as években egy lengyel író és tudós, Rafal Prinke, ki mind a Tarot, mind az 
alkímia körében mély kutatásokat végzett, egy 22 lapos Tarot tervet készített, melyeket 
később  barátja,  az  ismert  modern  alkimista,  Adam  McLean publikált  a  Hermetic  
Journal  című  alkímiai  magazin  1988-as  nyári  és  őszi  számában,  melynek 
főszerkesztője volt. McLean előállt azzal az ötlettel, hogy legyen ezekből a képekből 
igazi Tarot pakli, és ennek céljából felkérte egy kollegáját, Edward O'Donnelly-t hogy 
rajzolja  újra  a  képeket  és  kézzel  színezze  őket.  Egy évvel  később a dán K.  Frank  
Jensen Ouroboros  kiadója  megjelentette  mind  a  fekete-fehér,  mind  a  kézzel  festett 
változatot.

Rafal Prinke megkísérelt párhuzamokat találni az alkimista szimbolika és a Tarot nagy 
Arkánuma között,  és  saját  tervezésű képvilággal  állt  elő,  nem pedig  tetszés  szerint 
összekutyulta a régi alkímiai képeket, hogy azok illeszkedhessenek a koncepcióba, s 
ezért valami olyannal állt elő, melyet sokkal értékesebb munkának nevezhetünk, mint 
az eddig említett példák. 

Folytatása következik.
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