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A Necronomicon c folataá

Bevezetõ 

A  közhiedelemmel  ellentétben,  a  hazánkban  két  különbözõ  kiadó 
gondozásában  megjelent  Necronomicon  NEM  õsi  mágikus  grimoire, 
hanem  egy  bizonyos  Peter  Simon  nevû  20.  századi  angol  úriember 
irománya, melyet H. P. Lovecraft munkássága ihletett.
Ebben a cikkben inkább a tudományos oldalról közelítem meg a témát, s 
így kívánom cáfolni a Necronomicon írásait, illetve rá kívánok mutatni a 
könyvben található ellentmondásokra. Én a korábbi, Valhalla páholy kiadó 
gondozásában megjelent kiadás alapján írtam e cikket, a második, Hermit 
kiadó általi kiadás nem sokban különbözik ettõl.
Még egy nagyon fontos figyelmeztetés annak, aki az ebben a cikkben (is) 

leírtakra csak legyintene "áh,  nem tudják,  hogy a  Necro  igazi,  de  majd  éééén megmutatom 
nekik!":  Mielõtt  sumer  (vagy bármilyen ismeretlen nyelvû) szöveget  kezdenénk el  kántálni, 
mormolni,  mantrázni,  vagy  bármilyen  módon kimondani:  tanuljunk  meg  sumerül  (vagy  az 
adott idegen nyelven)!

Lássuk hát a részletes elemzést!

Suméria 

18. oldal
Már  maga  az  elnevezés  is  hibás.  A Sumer  egy  akkád  kifejezésbõl  ered,  és  azt  a  területi  és 
politikai egységet jelöli, amit ma Dél-Irakként ismerünk. A sumerek saját magukat kumegir-nek 
nevezték, országukat Kengirnek, vagy Kingirnek. 

19. oldal
Nem,  Chutulunak,  Azathotnak,  Shub  Niggurathnak  NINCS  még  névleg  se  párja  a  sumer 
panteonban.
Nem,  az  Enuma Elsih  NEM sumer  teremtéstörténet,  hanem mesterségesen  átszerkesztett  és 
erõsen kibõvített sumer iratok babiloni átírása (a babiloniak annyira voltak sumerek, mint a 
románok székelyek). A sumer nyelv nem ismert kutu, vagy cutha szót. 

20. oldal
Azag-Thoth. Azag valóban létezõ sumer szó, jelentése: tabu (azag: taboo.), szemben a könyvvel, 
ami azt  állítja:  boszorkánymester.  A boszorkány sumerül *  um-ma: elderly lady;  witch ('old 
woman' + 'to bind').* azaz umma. Boszorkánymester szó nincs, vagy még nem fedezték fel.  

23. oldal
Aki ismeri a sumer mítoszokat az azonnal átlátja ezt a botorságot: "De mi a helyzet Inannával, 
aki egy egyszerû planetáris istenség nõi megfelelõje volt?"
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1.  Inanna  NEM egy  istenség  nõi  fele,  hanem A Mennyek  Úrnõje  (Nin-An-Na,  azaz  Úrnõ 
Menny-Nek).
2.  az  akkádok révén vált  planetáris  istenséggé  -a  Vénusz  istennõjévé-  addig  termékenység-
istennõ volt és már a legkorábbi idõkben is így tisztelték.
3. semmiképpen sem "egyszerû planetáris istenség".
Nem semmisítette meg nõvérét (még a kései babiloni és asszír átiratokban is csak megfenyegeti, 
a sumer eredetiben pedig halottvirrasztásra érkezik,  semmiféle hatalomátvételt  nem tervez.  

24. oldal
Nanna valójában csak az akkád térhódítás után kap vezetõ szerepet, tekintve, hogy az akkádok 
hold-kultuszt követtek, a sumerek pedig nap-kultuszt.

27. oldal
Pazuzu babiloni istenség, sumer eredetije: Ziusudra. A Bibliában is fontos szerepet kap. Igen, 
úgy hívják, hogy Noé.
A sumerek nem ismerik el a gonoszt, mint legõsibb istenséget! A legõsibb istenek a természetes 
fejlõdés során: Inanna, Dumuzi, Utu, ill. An és Ki. Papi szerkesztésben pedig Nammu, An, Ki és 
Enlil.

43. oldaltól kezdve
Mindegyik  varázslat  babiloni,  vagy  asszír  nyelven  íródott,  nem sumerül. 
Hogy ezt miért fontos szem elõtt tartani? Nos, teljesen más nyelvek, más 
hitvilág, világkép, mágia-rendszer.
Sajnos a varázslatok fordítását nem áll módomban közzétenni, de ezekkel is 
pontosan  úgy  szükséges  bánni,  mint  a  pecsétekkel  és  szimbólumokkal: 
messze kerülni a használatukat.

46. oldal
néhány "sumer" szó. Háát, lássuk:
"Akhkharu Vámpír" - nem létezõ szó. Sumer mitológiában nincsenek vámpírok
"Alal Pusztító" - alal: pipe, conduit, gutter; pipe for making libation offerings to the deceased (a, 
'water', + lal, 'lift, carry'). Magyarán köze sincs a pusztításhoz.
"Alla Xul Gonosz Isten": megint nem talált. Sumerben az isten:dingir. Azonban a Xul (chul, ch 
mint a skót loch-ban) valóban gonosz, rossz: ?ul(3): n., evil (vermin + abundant, numerous) [?
UL  archaic  frequency:  1].  v.,  to  destroy;  to  ruin;  to  harm.  adj.,  bad,  evil;  hated;  hostile, 
malicious.
És így tovább. Bárkinek szívesen rendelkezésére bocsátok egy online sumer-angol szótárt, vagy 
megtalálhatjátok a www.sumerian.org alatt is.

54. oldal
Inanna testvére NEM Marduk.
Marduk eredeti neve: Amar-Utuk, azaz Utu Bikaborja. A sumereknél egy mellékisten volt (egy a 
sok száz közül), mint ahogy Babilon is csak egy poros kisváros volt az6 amoriták betelepüléséig. 
Marduk csak a Babiloni Birodalomban kap vezetõ szerepet -de errõl késõbb.
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Lényeg, hogy Inanna testvére Utu, legalábbis az Akkád korszaktól kezdve, amikortól Nanna is 
jelentõsebb szerepet kap (eredetileg vlsz. Utu volt Nanna és Inanna atyja).

65. oldal
"Sajnos sokan elégszenek meg az elsõ három küszöb átlépésével…"
Ez inkább az író bakija: Ugyanis, amennyiben a Necronomicon "írója", az Õrült Arab elõtt nem 
létezett a könyv, és a leírt szertartások rejtve voltak, hogyan lett volna lehetséges az, hogy sokan 
megelégedjenek a könyvében leírt küszöb-átlépéssel?

67. oldal
"Ott van a csataterek halottai mellett is…" nem. Inanna NEM a halál, vagy a halottak istennõje, 
hanem a  termékenység  és  a  Mennyek  szûz  istennõje.  Még  a  "háború  istennõje"  is  csak  az 
akkádok uralma alatt került be a mítoszokba.

Pecsétek:
1. Nanna pecsétje: legalább egy rossz jel
2. Nebo pecsétje: legalább egy rossz jel, rossz elrendezés
3. Inanna pecsétje: legalább két rossz jel
4. Samas pecsétje: legalább két rossz jel
5. Nergal pecsétje: legalább két rossz jel
6. Marduk pecsétje: legalább öt rossz jel
7. Ninib pecsétje: legalább három rossz jel
Rossz alatt azt értem, hogy hibás, ill. semmiképpen sem alkalmazandó. 

69. oldal
"Marduk Enkitõl, Atyánktól származik." A babiloni mítoszok szerint igen, a sumerek szerint 
azonban Marduk Utu egyik szolgálója (tehát Utu teremtménye).

Kapuk:
Legfontosabb indokok, amiért nem szabad ezeket a Kapukat megnyitni:
-nincs zárópecsétjük, csak nyitópecsétek szerepelnek a könyvben
-a Kapuk bezárásáról sehol nem tesz említést
-itt is számos rossz jelet találhatunk

81. oldal
"…mondd el  Inanna  történetét:  hogyan  hódította  meg  az  Alvilágot,  és 
gyõzte le Kutulu-t."
Ez úgy, ahogy van hibás. Mivel Kutulu nem szerepel a sumer mítoszokban, 
Inanna nem is gyõzhette le. Az Alvilágot sem hódította meg, hiszen még 
Inanna látogatása után is Ereskigal volt az úrnõje.
"Hisz Marduk vágta le az ellenséget…"
Abzut nem Marduk, hanem Enki ölte meg az Enuma Elisben. 
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123. oldal
"Ez itt Ninnghizhidda Könyve, õ a Szarvas Kígyó, a Mágikus Pálca Úrnõje". Hibás. Ningizzida 
férfi isten.
Amúgy is minden, a Necronomiconban leírt istenséget érdemes leellenõrizni az 1. melléklet 
alapján! Erre tehát a késõbbiek során nem térek ki egy istennévnél sem. 

A szférák négy kapujának megnyitása:
Szintén nincs meg a kapuk zárásának formulája.
A "sumer" szövegek meglehetõsen gyatrák,  például a gyakran ismétlõdõ 'IA'  sumerül annyit 
tesz: öt. NNGI: értelmetlen szó. Zabao: nincs ilyen sumer szó (hivatalosan nem használtak 'o' 
betût), ha Za Bau lenne, az annyit tenne: 'Te Bau'. Bau pedig Ninhurság, azaz Földanya egyik 
aspektusa, a gyógyítás istennõje.
Tehát ez a sor: "IA ANU! IA ENLIL! IA NNGI! ZABAO!"
Szó szerint ennyit jelent:
"Öt Anu! Öt Enlil! Öt Nngi! Te Bau!"
Ám hogy lássatok egy teljes szöveg-fordítást, íme: 

130. oldal
A Négy Kapu megnyitása
"Mer sidi!
Mer Kurra!
Mer Urulu!
Mer Martu!
Zi dingir Anna kanpa!
Zi dingir Kia kanpa!
Utuk xul, ta ardata!
Kutulu, ta Attalakla!
Azag-toth, ta kalla!
Ia Anu! Ia Enlil! Ia Nngi!
Zabao!"
A fordítás:

Mer: sokféle jelentése van: viharos szél, veszélyes vihar, észak, északi szél, harag, düh, vállszíj, 
öv, kígyó, hatalmasat üt, haragos, mérgessé válni
Mindenki kedvére válogathat.
Sidi: ilyen szó nem létezik, ami legközelebb áll hozzá: sed, vagy szed, annyit jelent: hideg, hideg 
víz.  A  szi-di  összetétel  jelentésének  rengeteg  variációja  lehet  (kb.  30),  de  mesterségesen 
összerakni  õket  olyan,  mintha  a  tõgy  és  a  kardántegely  szavakból  alkotnék  egy 
kardántengelytõgy szót. Értelmesnek tûnik -annak, aki nem tud magyarul.
Kurra: 'a földé'
Urulu:  Ha az Uru és a Lu szavak összetétele,  Uru: város,  település,  villám, Lu: ember,  férfi.
Na, és ismét itt lép be a képbe a sumer nyelvtan. Ugyanis bárki laikus azt mondaná: ja, ha város-
ember, akkor biztosan városi embert jelent. Sajnos nem nyert. A sumereknél elõbb az alany jött, 
majd  a  jelzõ.  Lényegében,  mintha  a  magyar  nyelvben  megfordítanánk  az  összetett  szavak 
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sorrendjét.  Lugal:  Lu+gal=ember+nagy  ->nagy  ember,  vezetõ,  király.  (N)Inanna:  nin+an+na= 
úrnõ+ég+nak/nek ->Mennyek Úrnõje.
Így az Urulu az elsõ esetben Emberes várost jelent.
A második lehetõség az Ur és az Ulu szavak összetétele. Úr várost jelent, Ulu vihart. Így annyit 
jelent: Vihar(os)-város.
Martu: Közel-Kelet nyugati sivatagos részét hívták a sumer idõkben martunak, illetve az itteni 
lakosokat is. Sémita pásztornépek voltak.
Zi: lélegzet, lélek
Anna: égnek, égé, bádog, igen.
Kanpa: értelmetlen ebben a formában
Kia: vizes hely, a víz helye
Utuk: napistené
Xul: gonosz
Ta: természet, karakter
Ardata: értelmetlen ebben a formában
Kutulu: ilyen szó nincs a sumerben, de ha sumer szó lenne, akkor a következõ szavakból állna 
(legvalószínübb esetben, ismerve a "jelentését"): ku (vág), kur (föld, vidék, alvilág), tu (kiûzés, 
ördögûzés, fürdés, stb.), lu (ember). Tehát a kutulu legvalószínûbben a Kutu embere lenne, azaz 
a  "kiûzött  föld"  "ördögûzés  alvilága"  stb.  embere.  A  Necronomicon  bevezõjében  "alvilág 
embere"-ként szerepel. Sumerül, legegyszerûbben az "alvilág embere" "lu kurra", vagy "kurlu"
Attalakla: értelmetlen ebben a formában
Azag-Thoth: Tabu-Thoth
Kalla: Üresség, Alsó Világ

A szavak ismeretében a teljes szöveg fordítása tehát: 

"Haragos hideg víz!
Haragos Földé!
Haragos Viharos Város!
Haragos Martu!
Lélek isten Égi/bádog Kanpa!
Lélek isten Vízhely Kanpa!
Napistené gonosz, természet/karakter Ardata!
Kiûzött föld embere, természet/karakter Attalakla!
Tabu-Toth, természet/karakter Alsóvilág!

Öt Anu! 
Öt Enlil! 
Öt Nngi!
Te Bau!"
Aki ezzel Kaput nyit, az meg is érdemli! 
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"a sötétség trónján ülõ Bolond isten sikolyai."

Lássuk tehát az Alsóvilágot uraló sumer isteneket:
Kezdetben, amikor létrejött az Alsóvilág, Kur, a Sárkány õrizte, õ a Földanya megfelelõje. Majd 
Ereskigal  került  a  trónra,  férje  pedig Gudgalanna lett,  avagy a  Mennyek Nagy Bikája  (hogy 
bolond lett volna,  nem tudni,  de hogy termékenységisten volt,  az biztos. Igaz,  minden férfi 
bolond, aki megházasodik, de hogy sikoltozni kezdjen?).
Gudgalannát  Gilgames  és  Enkimdu  ölte  meg,  így  Ereskigal  megözvegyült,  de  késõbb 
összeházasodott  Nergallal,  aki  szintén  nem  valami  hûû  de  gonosz,  meg  bolond  isten  volt, 
tekintve, hogy An és Enlil asztalánál ült a mennyekben, onnan szállt alá. Õ a háború istene, 
Európában Marsként vált ismertté.
Hallotta valaki Marsot sikoltozni? Ugye, hogy nem.
Elõkészítõ varázslat a Cutha…
Hibás az egész. Inanna alászállását próbálja utánozni. Kár, hogy a Kapuk õre Neti... 

145. oldal
Humbaba-t NEM Marduk gyõzte le, hanem Gilgames. 

Ötven nevek könyve

Akinek van egy kis  esze,  messzire  elkerüli  ezeket a  szimbólumokat.  A nevek eredetisége is 
bizonytalan, hiszen az ötven név valójában Enlil ötven neve. Mardukot tuszkolták az amorita 
papok Enlil helyére, miután leigázták Sumert. Marduk, mint írtam már, egy mellékisten, papi 
kreálmány a "hatalmas" Marduk. Mintha holnaptól Jézus Krisztus helyett egy pufók kis barokk 
angyalkát kéne a keresztényeknek imádni Isten egyszülött fiaként.

A magan szöveg

A szerzõ azt írja, hogy "az Õsi Hit" maradéka, "olyan kultuszé, amely még Babilon építése elõtt 
létezett".Tehát  sumernek  akarja  beállítani  -és  ez  a  legnagyobb  csúsztatás  a  könyvben.
Ugyanis ez a "Magan szöveg" más néven Enuma Elisként ismert, ami annyit tesz: Amikor Fönt. 
Ugyanis a sumerek (és késõbb a babiloniak és asszírok is)  könyvtáraiban az elsõ sor alapján 
katalogizálták a szövegeket. Az Enuma Elis az az amorita (babiloni) papi kitaláció, ami egyrészt 
a  sumer  teremtésmítoszokat  összefogja,  másrészt  hozzákeveri  a  saját  sémita  pásztornépük 
mítoszait, és új istenük hatalmának és kultuszának erõsítésére betoldják Enlil helyére Mardukot.
Magyarán  az  Enuma  Elis  bõven  nem  sumer.  És  még  kevésbé  õsi-  hiszen  az  elsõ  sumer 
teremtéstörténet körülbelül 1500-2000 évvel elõzi meg.
Ha elemeznénk az Enuma Elist, könnyedén rájöhetnénk, hogy hasonló eszközökkel operáltak 
már akkor is a papok és teológusok, mint a kereszténység idején: a régi istenekbõl gonosz istent 
csináltak, amely isten kultusza pedig túlságosan erõs volt, azt beolvasztották a saját vallásukba, 
mint valamely alacsonyabb rendû istenséget.
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Urilia szöveg

Nos,  ez  a  Necronomicon  legkevésbé  ajánlott 
része. Itt is tele van hibával a szöveg, de a jelek 
miatt senkinek sem ajánlatos használni.

192. oldal
Huwawa mint gonosz démon:
Humbaba az északi Cédruserdõk õre volt, még 
Enlil állította oda õrnek. Gilgamesék megölték, 
és  emiatt  az  Isten  egy  csöppet  mérges  volt 
rájuk.  Humbaba  annyira  volt  démon,  mint 
Pazuzu (aki, ugye tudjuk, Noé volt).

193. oldal
Pazuzu mint a sötétség angyala:
Lásd pár sorral feljebb.

Összefoglalás 

Remélem,  ezzel  a  cikkel  sok  félreértést  és  tévhitet  sikerült  szertefoszlatni.  Hiszen  nincs 
veszedelmesebb, mint hamis illúziókba menekülve olyan hatalmakkal játszani, amik elnyelnek a 
legkisebb hibánál.
Érdemes megismerkedni az õsi kultúrákkal, a sumerekkel, akkádokkal, babiloniakkal, stb., de 
elõször  mindig  a  tényeket  vegyük figyelembe!  Persze,  könnyebb  és  csábítóbb hinni  valami 
misztikus,  hatalommal  kecsegtetõ,  magunkat  különbnek,  nagyobbnak  beállító  dologban, 
mintsem hogy kinyissuk a szemünket és meglássuk azt, ami van.
Ez fokozottan igaz a Necronomiconra is. Láthatjuk, rengeteg benne a hiba, nem csak a sumer (és 
babiloni) nyelv terén, hanem a fogalmak, mítoszok, a vallás terén is.
Szerepjátékhoz  ideális  kiegészítõ  könyv  -hiszen  remekül  szerkesztett.  Ugyanakkor  valódi, 
mágikus használatra senkinek sem ajánlott -ki menne vadászni olyan puskával, ami bizonyosan 
megsebez minket is, akár halálosan is? 

- Usuman -
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M gia a modern zen ben - Incubus Succubusá é

Az Incubus Succubus 1989-ben alakult. Már az együttes neve is utal a 
mágikus  hangvételre  és  a  sötét,  ezoterikus  témákra.  Az 
incubus/succubus fogalma ugyanis  azt  a  férfi/nõi  démont jelöli,  aki 
éjjelente  szexuálisan  közelít  mit  sem  sejtõ  áldozatához.  Az  efféle 
történetek igen gyakoriak voltak a középkorban. Bár a köztudatban 
inkább a nõi démonok élnek, mint olyanok, akik vágyaiktól  hajtva 
éjjelente  férfiakat  keresnek  maguknak,  a  leírások  mégis  közel 
kilencszer  annyi  incubusról  szóló  beszámolókat  tartalmaznak.
Érdemes  megemlíteni,  hogy  nem  minden  forrás  ítélte  õket 
egyértelmûen  gonosz,  démoni  lényeknek,  bár  a  történetek 
többségében  a  viharos  éjjelek  rohamosan  csökkentették  az  áldozat 
életerejét.  Francis  Barrett  például,  aki  1801-ben  jelentette  meg  "A 

Mágus" címû, hárneves könyvét, úgy vélte, hogy a succubus valójában nem más, mint egy olyan 
gyönyörû nimfa,  aki  kéjes  vágyában  idõnként  férfiakhoz közeledik.  Ugyanakkor  egyetértett 
abban, hogy a Sátán képes tetszése szerint férfi vagy nõi alakot felöltve elcsábítani embereket, 
hogy lelküket elragadja.

Olyan források is akadnak, amelyek ezeket a lényeket a bukott angyalokkal azonosítják, akik 
Énok könyve szerint  leszálltak a  földre,  hogy közösüljenek az emberek fiaival  és  lányaival.
Tény, hogy az éjszakának ezen lényei sok alkotót megihlettek,  akár a festészet, akár a zene 
területét  vizsgáljuk.  Az  Incubus  Subbusus  együttes  három  alapító  tagját  közös  érdeklõdési 
pontjuk: a pogány vallások, a vámpírok és a boszorkányság hozta össze. Elsõ albumuk azonnal 
befutott, Beltaine néven (õsi kelta ünnep május elején). A következõ album sem volt kevésbé 
"beszédes" címû: Belladonna & Aconite.
 
Ettõl kezdve a csapat megállíthatatlanul tört elõre. Saját stílusukat leginkább "pogány rock"-ként 
szokták  jellemezni.  Zenéjükben  kelta  elemeket  és  népi  hangszereket  használnak  fel,  még 
sámándobot is. Wicca és neopogány körökben nem kis elismertségre tettek szert, 1998-ban még 
a  Pagan  Federation  nevû  európai  szervezet  éves  rendezvényére  is  meghívták  õket.  
Egyértelmû, hogy zenéjük számos wicca indíttatású szöveget tartalmaz, elég a számcímekbõl 
szemezgetnünk:  Samhain,  Beltaine  (kelta-wicca  ünnepek),  Aradia  (a  mítosz  szerint  a 
boszorkányok istennõje),  Wytches  (Boszorkányok),  Pagan Born (Pogánynak született),  Dark 
Mother (Sötét Anya), Enchantment (Bájolás), Lammas Song (Lammas dal, szintén egy pogány, 
nyári ünneprõl).

Számos daluk szól tündérek csodaszép meséirõl is: Away with the Faeries (A tündérekkel el), 
Song  of  Siren  (A  szirén  dala),  Goblin  Jig  (Goblincsíny);  vagy  vámpírokról,  mint  egyik 
legismertebb számuk (és albumuk) címe mutatja: Vampyre Erotika.
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A továbbiakban az "Aradia" címû szám szövege olvasható, mely tiszteletadás a boszorkányok 
istennõjének. A szöveg részben angol, részben olasz nyelvû, ezzel is utalva az "Aradia, avagy a 
boszorkányok evangéliuma" címû könyvre, melyben a Charles Godfrey Leland néprajzkutató 
által összegyûjtött toszkániai boszorkányhagyományok olvashatóak. 

Mother Diana, Queen of Wytches
Stars in the Heaven obey your calling
Mother Diana, temptress, sorceress
Spinning your magick above the earth
Bore ye Aradia, daughter of incest
Wytch child of Lucifer, teacher divine
Lucifer, Diana, strega Aradia
La Vecchia Religione
Lucifer, Diana, strega Aradia
La Vecchia Religione
Stregoni, stregoni sulla terra
Bella strega Aradia
Stregoni, stregoni sulla terra
Bella strega Aradia 

Diana Anya, boszorkánykirálynõ,
A menny csillagai hívásodnak engedelmeskednek
Diana Anya, csábító, varázslónõ,
Mágiád szikrái a föld körül pörögnek
Te adsz életet, Aradia, vérfertõzés leánya,
Lucifer varázsgyermeke, isteni tanító
Lucifer, Diana, Aradia boszorkány
Az õsi vallás
Lucifer, Diana, Aradia boszorkány
Az õsi vallás
A föld boszorkányai
Szépséges Aradia
A föld boszorkányai
Szépséges Aradia 
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Grael, az Erd k Bronz S rk nyaõ á á

Grael  ajándékul  pálcát  és  karkötõt  ad  barátainak,  mellyel  a 
Világfán  tehetünk  utazásokat.  A  pálca  a  sámánbot,  mely 
önmagában a Világfát szimbolizálja. A karkötõ segít abban, hogy 
egy pontba tudjuk fókuszálni figyelmünket az utazás során.

A  Világfa  minden  világok  összekötõ  ereje,  a  világ  tengelye, 
melyen  keresztül  meglátogathatjuk  mind  a  földi  világnál 
magasabb, mind az alacsonyabb régiókat, attól függõen, hogy a 
lombok, vagy a gyökerek felé utazunk. (Bõvebben az Árnyak 
1998. júniusi számában.)

A  bronzsárkányok  eredetileg  hegyi  barlangokban  vagy  föld 
alatti odúkban lakoztak. Õk azoknak a mítoszoknak az alapjai, melyekben a sárkányok titkos 
kincseirõl regélnek. Valóban szeretik a gazdagságot, de ez a szó teljesen mást jelent számukra, 
mint aranyat és drágaköveket. Az õ gazdagságuk a termékeny föld, a zöldellõ erdõk, a csillámló 
vízesések és a virágokkal borított mezõk. A természet élteti õket, ölén érzik magukat igazán 
otthon.  Ha  valaki  gonoszul  bánik  a  Földanyával,  kíméletlenül  ellene  fordulnak.

Folytatása következik. 

A Nyolc Brok ttekercs gyakorlataá

A Nyolc Brokáttekercs  tradicionális,  kínai,  energiafejlesztõ gyakorlat,  melyet  az  alábbiakban 
képek segítségével fogunk bemutatni. Több, mint 800 éve bizonyította hatékonyságát, többek 
között  a  Shaolin  szerzetesek  is  használják,  mint  egyikét  a  Shaolin  Wushu  legalapabb 
gyakorlatainak.

Különösen  azon  emberek  számára  ajánlott,  akik  egész  nap  íróasztalnál  ülve  dolgoznak. 
Rendszeres  gyakorlata  erõsíti  a  belsõ  szerveket  éppúgy,  mint  az  izmokat.  Az  egészség 
megõrzéséhez mindenképpsen nagyban hozzájárul.

A gyakorlat során mind a légzés, mind a mozdulatok nagyon fontosak. Lassú légzés, és ritmikus, 
lassú mozgás adja az alapját,  harmóniában egymással.  Érdemes napjában egyszer elvégezni a 
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teljes gyakorlatsort, azok pedig, akik éppen valamilyen betegségbõl gyógyulnak fel,  végezzék 
napjában háromszor. Semmit nem szabad azonban túlerõltetni! A gyakorlatok egy része nyújtó 
jellegû, de csak annyira feszítsük meg izmainkat, amennyire még kényelmes.

Terhes  nõk,  vagy  bizonyos  betegségben  szenvedõk  mindenképp  konzultáljanak  orvosukkal, 
mielõtt megkezdenék a gyakorlást.  Például a hatodik formához mélyen le kell hajolni, mely 
nem feltétlenül a legjobb a magas vérnyomásban vagy érelmeszesedésben szenvedõk számára.

A gyakorlatsor elvégzése közben viseljünk kényelmes, nem túl szoros ruhát. Megkezdésük elõtt 
meditáljunk pár percig, szívjunk mélyeket a friss levegõbõl, és igyekezzünk ellazulni. Orrunkon 
át vegyük a levegõt, hangtalanul. 

A gyakorlatsor közben minden formát min. kétszer, max. nyolcszor ismételjünk. Minden forma 
között tartsunk néhány perc szünetet, és lélegezzünk mélyeket az orron keresztül.

És most lássuk a gyakorlatsort! 

Felkészülés 

Álljunk  kényelmesen,  kezek  lazán  lógnak 
oldalt,  lábak  vállszélességû  terpeszben. 
Egyenesítsük  ki  gerincünket.  Lazuljunk  el, 
lélegezzünk mélyeket. Nézzünk elõre, zárjuk 
össze szánkat, hogy a nyelv finoman érintse a 
szájpadlást. Figyeljünk a dantian (hara) nevû 
energiaközpontra,  mely  a  köldök  alatt  egy 
tenyérrel található.

1. forma

Emeljük  kezeinket  testünk  elé,  tenyerek 
felfelé néznek. Lassan emeljük tovább, majd 
amikor  kezeink  arcunk elé  érnek,  fordítsuk 
meg  tenyereinket.  Nézzünk  felfelé  és 
emelkedjünk lábujjhegyre.
Térjünk vissza a  kezdõ pozícióba karunk és 
sarkunk egyidejû, lassú leengedésével.
Amikor  felemeljük  kezeinket,  lélegezzünk 
be, amikor leengedjük õket, lélegezzünk ki.
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2. forma

Helyezkedjünk  egy  nagy  lépéssel  két-váll 
szélességnyi  terpeszállásba.  Emeljük  fel 
kezeinket  arcunk  elé,  alkarok  keresztezve, 
ujjak nyújtva.
Nyújtsuk ki bal karunkat, melynek mutató és 
középsõ ujja nyújtva, a többi ujj behajlítva.
Nyújtsuk ki jobb karunkat is, ökölbe szorított 
ujjakkal, és húzzuk könyökünket jobbra.
Hajtsuk be térdeinket, mintha lovaglóülésben 
ülnénk, vagy mintha íjat feszítenénk meg.
Ismételjük  meg  a  mozdulatsort  a  másik 
oldalra is! Ne feledjük közben, hogy testünk 
súlypontjának középen kell maradnia. 

3. forma

Lépjünk  egy  kis  lépést  oldalra,  álljunk 
egyenesen, nyugodtan. 
Emeljük fel kezeinket a gyomor magasságába, 
tenyerek felfelé néznek.
Folytassuk  a  mozdulatot,  nyújtsuk  magasra 
bal kezünket, és jobb kezünket toljuk lefelé a 
mellkas elõtt.
Térjünk  vissza  az  alapállásba  kezeink 
leeresztésével, majd végezzük el a gyakorlatot 
fordított kezekkel is. 
Miközben  felemeljük  karunkat,  lélegezzünk 
be,  amikor  leengedjük,  lélegezzünk  ki. 
Ügyeljünk  arra,  hogy  a  kezek  leeresztése 
közben  mindkét  tenyér  vízszintesen  a  föld 
felé fordul. 
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4. forma

Lépjünk  egy  kis  lépést  oldalra,  lazítsuk  el 
testünket.  Emeljük  fel  bal  karunkat  arcunk 
elé, és karoljuk át fejünk hátulját.
Ugyanakkor  emeljük  fel  jobb  karunkat,  és 
érintsük meg vele hátunkat.
Fogjuk meg jobb fülünket bal kezünk mutató 
és  középsõ  ujjával.  Fordítsuk  törzsünket 
jobbra, és nézzünk bal sarkunkra.
Térjünk  vissza  a  kezdõ  pózba,  lassan 
leengedve  a  kezeket.  Végezzük  el  a 
gyakorlatot a másik irányba is! 
A  kezek  felemelése  közben  belégzést, 
leengedése közben kilégzést végezzünk.
Miközben  lenézünk,  a  törzset  tartsuk 
egyenesen. 

A gyakorlatsor folytatása a következõ számban lesz olvasható. 
- Amanda -

Ashtanga j gaó

A yoga egy életfilozófia, ami tartalmazza a lehetõséget, 
hogy  létrehozzunk  egy  egészséges  testet  és  elmét. 
Rengeteg  yoga  irányzat  van,  de  mind  egyetlen  tõrõl 
fakad, és mind ennek az egyetlennek a gyakorlatait és 
filozófiáját használja fel más és más szemszögbõl. Hogy 
melyik  ez  az  õsi  forrás  abba  nem  szándékozom 
belemenni,  de  bemutatnék  egy  olyan  yogairányzatot, 
amely  messze  nemcsak  a  különbözõ  fizikai 
gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt, hanem a különbözõ 
tudatállapotokra is.

Az  Ashtanga  yoga,  a  gyakorlatok  helyes  sorrendjét  alkalmazva,  elvezeti  a  gyakorlót  a  saját 
erõinek  a  maximumának  újrafelfedezéséhez  az  emberi  létezés  minden  szintjén.  A 
légzõgyakorlatokon  (Ujjayi  Pranayama),  üléshelyzeteken  (asana)  és  nézõpontokon  (driste) 
keresztül  megtanuljuk  uralni  az  érzékeinket,  és  egy  mély  éberséget  kapunk  magunkkal 
kapcsolatban. A gyakorlatok rendszeres és kitartó használata szilárd testet és elmét eredményez.
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Az ashtanga jelentése: 8 tag vagy 8 végtag. Patanjali a következõképpen nevezte õket: Yama 
(önmegtartoztatás),  Niyama (figyelem),  Asana (testhelyzetek),  Pranayama (légzõgyakorlatok), 
Pratyahara  (érzékek  visszahúzása),  Dharana  (koncentráció),  Dhyana  (meditáció)  és  Samadhi 
(kontempláció).  Ezek  az  ágak  egymást  támogatják.  Az  asana  gyakorlat  szükséges  a  helyes 
pranayama gyakorlat elvégzéséhez, és kulcs a niyama és a yama kifejlesztéséhez. Amint ez a 
négy külvilághoz kapcsolodó gyakorlat jól megy, a további négy, tudathoz kapcsolodó gyakorlat 
az idõ folyamán spontán módon fog kialakulni.

Yama: önmegtartoztatás
"Ahimsa,  satya,  asteya,  brahmacharya,  és  apraigraha  az  öt  önmegtartoztatás."  -  YOGA 
SZUTRÁK 2:30 

• Ahimsa:  Bármely élõlénynek való fájdalom okozástól való tartozkodás,  beleértve saját 
magunkat  is.  Minden  cselekedet,  szó  vagy  gondolat,  ami  fájdalmat  okoz  másnak  - 
minden gondolat, amiben düh, mohóság, vágy vagy függés van -, az erõszak egy formája. 

• Satya:  Igazmondás,  becsületesség,  kerülni  mások  és  önmagunk  megtévesztését.  A 
becsületesség megköveteli a törekvõtõl, hogy kerülje a túlzásokat, az áltatást és minden 
formáját a megtévesztésnek. 

• Asteya:  A  kisajátítás  bármely  formájának  a  kerülése,  úgy  is  mint  nem  megszolgált 
fizetség elfogadása. 

• Brahmacharya:  cölibátus.  A  szexuális  energiák  megõrzése  és  átalakítása.  Szó  szerint 
fordítva a brahmacharya jelentése "Isten útján járni". A tökéletes cölibátus, ami minden 
felett áll, egy tudatállapot, a gondolatok, szavak és cselekedetek tisztasága. A cölibátus 
gyakorlásában  segít  a  sattwic-food  fogyasztása,  és  a  világi  helyzetek  és  környezet 
kerülése. 

• Aparigraha:  nem  szükséges  tárgyak  felhalmozásának  a  kerülése.  A  célja,  hogy 
megszabaduljunk a birtoklástól  való függéstõl,  de nem magától  a  birtoklástól,  ezért  a 
birtokba vétel és az elvesztés nem fog hatni többé az illetõre. 

Niyama: figyelem

"Shaucha,  santosha,  tapas,  svadyaya,  and Ishvarapranidhana alkotja  a  figyelmet."  -  -  YOGA 
SZUTRÁK 2:32 

• Shaucha: tisztaság. A test és az elme tisztántartása. Mivel a test és az elme kölcsönösen 
függ egymástól, ezért test tisztántartása az elme egyfajta irányítását jelenti. A tisztaság 
megfigyelése függetlenít a saját testtõl, és elveszti a más emberekkel való kapcsolattartás 
vágyát. 

• Santosha:  megelégedés.  Ez  több mint  az  elme  egy passzív  állapota,  sokkal  inkább  az 
élvezetektõl és a fájdalomtól való megszabadulásra való aktív törekvés. 

• Tapas: egyszerûség. Szó szerinti jelentése: elégetni. Yogaban a tapas a vagyak elégetését 
jelenti fegyelmezés, megtisztulás és vezeklés által. Böjtölés, hideg vagy meleg elviselése, 
és a csend figyelése a tapas módszerei.A vágyak feladásának bármely formája tapas. A 
pranayamát  tekintik  az  egyszerûség  legmagasabb  fokának,  mivel  ehhez  szükséges  a 
normál, életet jelentõ légzés visszatartása. 

• Svadhyaya:  lexikális  tudás.  A szent  könyvek ismerete,  önvizsgálat,  satsanga,  Om japa 
(recitálása), hogy elérjük a felszabadulást. A szent irások ismerete elsõrorban a védákra 
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korlátozodik, a szentek életére és tanításaira. Az önvizsgálat a "Ki vagyok én?" kérdésre 
adott  kimerítõ  válasz  által  valósul  meg.  Satsang  spirituális  irányultságú  helyekkel  és 
emberekkel  való  kapcsolat.  Mivel  az  Om az  összes  mantra  eleje,  ezért  az  Om japája 
kiegészíthetõ  bármely  mantrával,  ami  a  felszabadulást  célozza.  A  svadhyaya  által 
kapcsolatot lehet létesíteni azzal az istennel, akit szolgálni kívánunk. 

• Ishvarapranidhana:  Istennek  való  felajánlkozás.  A  korlátozott  ego-Én  illuzióvoltának 
tudatosítása, az energiák csatornázása az igazság realizálására vagy istenének. Aki látja az 
Ént  minden  létezõben,  és  feladta  a  "cselekvõ"  egot,  az  a  ishvarapranidhana  igazi 
gyakorlója. A gyakorlat tökéletesen elvégezve samadhit eredményez. 

Asana: testhelyzetek

Az asanák testhelyzetek, amelyek segítik az energiaáramlást.

Pranayama: légzõgyakorlatok

Az  ashtanga  yoga  negyedik  tagja,  összetett  szó:  prana  -  életenergia,  ayama  -  kitágítás. 
Légzõgyakorlat, amely az energiarendszert tágítja. A pranayama gyakorlatok drasztikus módon 
csökkentik a légzésciklusok számát adott idõtartam alatt, megnyugtatja az elmét, és felkészíti a 
meditációra.
A  pranayama  gyakorlatok  a  normál  légzésmintán  alapulnak,  amelynek  négy  állapota  van: 
belégzés, megtartás, kilégzés, megtartás. A pranayama megváltoztatja ezeknek a részeknek az 
arányát, lelassítja a légzést és elnyújtja a megtartást.

A  vayuk a prána öt manifesztációja az energiatestben, mindnek megvan a maga funkciója és 
helye a fizikai testben. 

• Prana vayu (élettel teli levegõ): torok és a köldök között müködik. Ez irányítja a légzést, 
a beszédet, a nyelést, a vérkeringést, a testhõmérsékletet és az izzadást. Kundalinit az 
udana vayuhoz vezeti. 

• Apana  vayu  (lemenõ  levegõ):  köldöktõl  a  talpakig  hat.Beleszól  az  emésztésbe,  a 
kiválasztásba,  szaporodásba,  és  a  gyermek kihordásba  is.  A kundalinit  ez  inditja  meg 
felfelé a sushumna nádin a prana vayu felé. 

• Samana vayu (változatlan levegõ): a köldök és a szív között müködik, fenntartja az apana 
és  a  prana  vayuk kiegyensúlyozott  állapotát.  Az  emésztést  irányítja,  kiegyensúlyozza 
kiválasztást a gyomorban, a májban, a patkóbélben és a vékonybélben. Ez a vayu osztja el 
az étel lényegi részét. Stimulálja az apana és a prana vayut, valamint a kundalinit tolja 
felfelé. 

• Udana  vayu  (emelkedõ  levegõ):  torok,  és  a  fej  felsõ  részén  müködik.  Emlékezés  és 
intelligencia tartozik hozzá. A kundalinit ez vezeti fel a Sahasrara csakrába. 

• Vyana vayu (szórt levegõ): egész testen hat. Segíti az összes többi prána hatását. Ez a 
vayu a felelõs a test mozgatásáért, a vérkeringésért, a szívdobogásért, és segíti a fontosabb 
idegek és nadik müködését. Vyana auraként jelenik meg a test körül. 
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Pratyahara: magunkba mélyedés

Az energia  tudatos  visszahúzása az érzékektõl.  Ez az  egyik legnehezebb feladat  az ashtanga 
rendszerében,  mert  ez  az  elsõ  nehezen  megfogható.  A  pratyahara  megtapasztalására  egy 
gyakorlat, amikor savasanában elkezdünk meditlni, és a fizikai test relaxációja után elkezdünk 
befelé figyelni.  Egy idõ után a külvilág zajai  úgy érnek el bennünket, mintha egy mély kút 
fenekén  lennénk.  Visszavonjuk  az  érzékelést  a  külvilágról,  de  nem  veszítjük  el  vele  a 
kapcsolatot. A külsõ zajok nem okoznak zavart se a testben, se a tudatban. A külsõ ingerek 
eljutnak a yogihoz, de reakció nincs.

 
Ha elrejtezünk egy hegyi barlangba, akkor még mindig izgathatjuk a saját idegrendszerünket 
azzal, hogy újra és újra lejátszuk azokat a szituációkat, amelyek a múltban már megtörténtek. A 
pratyahara  nem  a  világ  elõl  való  menekülésrõl  szól,  hanem  arról,  hogy  a  tudatosan 
megválasztjuk,  hogy  a  külvilág  mely  reakcióira  reagálunk,  mint  egy  külsõ  szemlélõ.  

Dharana: koncentráció

Miután az elmét a patyahara gyakorlattal összeszedtük, irányítsuk egy dologra koncentrációval. 
A  dharana  szótõve  a  dha,  jelentése  "tartani,  vinni",  ami  arra  utal,  hogy  egyetlen  dologra 
irányítjuk az elménket. A dharana gyakorlata közben az elme csak egyetlen dologra fókuszál, és 
nem mehet át másra.

A koncentráció fontos tárgyai a test következõ 16 pontja (shodhashadhara): hüvelykujj, bokák, 
térdek, combok, elõbõr, nemi szervek, köldök, szív, nyak, torok, szájpadlás, orr, szemöldökök 
közepe, homlok, fej és a Brahmarandhra.

Más hasznos tárgya lehet a koncentrációnak egy isten képe, egy csakra, vkinek a lélegzése, egy 
vizualizáció, egy gyertyaláng vagy egy mantra.

Dhyana: meditáció

A dhyana szó töve a dhi, ami értelmet jelent. A meditáció az értelem folyamát egyetlen tárgyra 
irányítja. A dhyana folyamatos sorozata azonos gondolatoknak, amelyek ugyanarra a tárgyra 
irányulnak, amelyek olyan gyorsan követik egymást, hogy az elzõõ gondolatnak még nincs ideje 
elcsitulnia, mikor a következõ már felbukkan.

A dhyana csak abban különbözik a dharanától, hogy folyamatos. A régi iratokban a dharana és a 
dhyana közti  különbséget  úgy ábrázolják,  mint  a  víz-  és  az  olajöntés  különbségét.  Mindkét 
folyadék egy helyre folyik, de a víz közben megtörik, cseppekre is bomlik, míg az olaj végig 
sima, egyenletes, töretlen folyam marad.

Samadhi: szupertudat

A samadhi az utolsó része az ashtanga yogának. A szó a következõ részekbõl áll: sam (együtt) + a 
(teljesen) + dha (tartani): "teljesen együtt tartani". A samadhi abban különbözik a dhyanától, 
hogy  nincsenek  jelen  benne  az  azonos  gondolathullámok.,  de  egy  teljes  azonosság  vagy 
elmélyülés jellemzi egy dologban (gondolatban).
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Ahogy  a  koncentráció  tetõzik  a  meditációban,  úgy  a  meditáció  tetõzik  a  samadhiban. 
Meditációban a tudat és tárgy van. Amikor a meditáció intenzívvé válik, akkor a tudat és a tárgy 
összeolvad,  és  az  elme  többe  nem öntudatos.  A  szubjektív-objektív  kapcsolat  feloldodása  a 
samadhi, jobban mondva a samadhi elsõ állapota. A samadhi kifejezés a magasabb tudatosság 
több szakaszát foglalja magában, ami egyre jobban elmélyül, és kaivalyában tetõzik, a tökéletes 
Én-megvalosításban. A samadhi szakaszai tükrözik a tudat visszatérését a forrásához, az Énhez. 

Folytatása következik. 

- Ifju -

Versek 

Egy nyári este
 
Este van. Csillagos. 

Kiülltünk hogy hallgassuk a csendet.
De a természet nem hagy 
Fojton csak beszélget: 
Halkan zizeg a levél 
De ne félj!
Csak a szél bujkál.
S nem a rémek!? 

Aztán megnyugszunk, 
Mert nem messze,
A bokrok közt,
Megszóllal a fülemüle
Hívja a párját,
Éneke messze száll az éjszakába,
Talán eljut hozzád is te drága. 

De jajj, mi ez? 
Csúnya, érces, recsegés.
Pánikra semmi ok!
Csak egy Szürke gém. 
Szereti az éjszakát,
Akárcsak te meg én.
S a telihold fényén lovagol tova a gém. 

- Manala - 
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Lángoló kövek 

A nyugalom prófétáit láttam nemrég. 
Betoppantak szennyes, betonnal burkolt világunkba.
Földhöztapadtan állították meg az idõt. 
Lángoló kövek közt süvített daluk. 
A részecskék bódultan kóvályogtak a levegõben.
A termeszvájta csõ mormogása vákuumot
csöppentett az aszfaltgõzbe.
A zöld hangyákkal álmodtunk aznap este. 

- Levi - 

Szellõlovag 

Porzó földön dobban lábam
S már lebegek a szellõárban 

Néznek pormanók epedten
Mint sistereg az öröm bennem 

Felék nyújtom illó karom
Felém nyúlik éles karom 

Száguldok, az étert hasítom
A semmi a végsõ célom 

A szeretet illata éltet
De nem döntöttem el még : éljek ? 

Két utam keresztjében állok
De indulni még nem próbálok 

Nem sietek, fürdöm a ködben
S apámmal beszélgetek közben 

- Levi - 
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Próféta 

Elindulsz, ha ölnöd kell,
ember voltál, véred vették,
harmat hull lábaid nyomán,
elindulsz, mert ölnöd kell.
Ember voltál, eltemetted
Ez a téboly, ez a mérték,
évszázadok fonalán
elindulsz, mert létezel. 

- Elinor - 

Az si Mezopot mia m gi ja - 6. r szõ á á á é

A  néven  nevezett  mezopotámiai  démonok  közül  érdemes  még 
megemlíteni  Pazuzut,  a  járványokat  terjesztõ,  fertõzéseket,  lázat 
okozó,  terméspusztító  déli  szél  megtestesítõjét.  A  hímnemû 
Pazuzut Lamastuéhoz némiképp hasonló,  félelmet keltõ külsõvel 
ábrázolták:  Teste  emberi,  lábai  ragadozómadár-lábak,  kezei 
oroszlánmancsokban  végzõdnek,  feje  vicsorgó  oroszlán-  vagy 
kutyafejre  emlékeztet,  hátán  a  vihar  szimbólumaiként  hatalmas 
kerubszárnyakat hord.
 
Az  egyik  legismertebb Pazuzu  ábrázolás,  egy  nyakba  akasztható 
szobrocska,  amely  eredetileg  nyilván  amulettként  funkcionált,  a 
párizsi Louvre-ban látható. René Labat, a Louvre 1974-ben elhunyt 
neves asszírológusa, a Collége de France professzora, számos könyv 
világszerte  ismert  szerzõje  mesélte  el  a  következõ  történetet  az 
1949-es  párizsi  orientalista  kongresszuson:  Egy  este,  miután  ékírásos  asszír  szövegek 
megfejtésén fáradozva egyedül maradt irodájában, sõt a jelek szerint az egész épületszárnyban, 
egyszer  csak  arra  lett  figyelmes,  hogy  félelmetes  lassúsággal  klnyílik  az  ajtó.  Legnagyobb 
megdöbbenésére  és  persze  rémületére  a  szobájába lépett  egy Pazuzunak öltözött  alak,  fején 
maszkkal, hátán hatalmas szárnyakkal. A titokzatos látogató némi hatásszünet után síri hangon 
belekezdett egy õsi akkád ráolvasás megfelelõ részébe:

"Én vagyok Pazuzu, Habu fia, a levegõ gonosz démonainak ura, ki sebesen itt termett a sivatag 
hegyei  közül..."  A  hatásos  bemutatkozás  után  teátrális  mozdulatokkal  kísérve  felszólította  a 
megrökönyödött  tudóst,  hogy  kövesse  õt  az  alvilágba.  Idõközben  azonban  az  õrök,  akik 
felfedezték  a  behatolás  nyomait,  értesítették  a  rendõrséget.  A  helyszínre  érkezõ  járõrök 
letartóztatták  a  maszkos  idegent,  majd  egy  rövid  kihalgatás  után  beszállították  egy 
elmegyógyintézetbe.  /Nem  tudom,  vajon  ismerték  e  ezt  a  történetet  a  Belfegor,  a  Louvre 
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fantomja címû francia tévéfilmsorozat alkotói, és ha igen, hatással volt e rájuk?/

Pazuzu egyik  utolsó  akciójára  egyébként  az  Ördögûzõ 
címû  nagysikerû  amerikai  horrorfilmben  került  sor, 
amikor  is  az  iraki  sivatag  homokjából  életre  kelve 
egyenesen New Yorkba ment, ahol beleköltözött a Linda 
Blair  alakította kislányba,  és csak hosszas  huzavona és 
néhány látványos haláleset után volt hajlandó kiköltözni 
belõle.

Mindezek  után  nem  meglepõ,  hogy  az  ókori 
Mezopotárnia  gyógyító-papjainak  és  mágus-orvosainak  egyik  legfõbb  feladata  a  démonok 
elûzése, illetve távoltartása volt. A démonûzéssel történõ gyógyítás egyszerûbb formája az volt, 
amikor  a  betegséget  okozó  démon  képmását  a  megfelelõ  varázsigék  kíséretében  rituálisan 
elpusztították, elásták vagy egy kis csónakba rakva leúsztatták a folyón. Képmás hiányában a 
démont valamilyen tárggyal, növénynyel vagy állattal is azonosíthatták. A betegséget, illetve 
annak okozóját jelképezhette például egy hagyma, amelyet rétegról rétegre szétbontottak, amíg 
csak el nem fogyott. Ahogy a hagyma egyre kisebb és kisebb lett s végül eltûnt, úgy csökkent és 
szûnt meg a betegség is a testben.

A  képmással  végzett  gyógyító  varázslat  jellegzetes  példája  a  következõ  eljárás,  amellyel  a 
Lamastu  okozta  lázat  kívánták  megszüntetni  a  démon  szobrának  rituális  elpusztítása  által: 
Lamastu képmását elõször a beteg fejéhez helyezték, hogy átitatódjék a lázzal. Ezt követóen 
tüzet  raktak  egy  fémserpenyõben,  majd  az  izzó  parázsba  szúrtak  egy  kardot.
Naplemente után kihozták a házból a szobrot, a földre helyezték, majd az átforrósodott karddal 
kettévágták.  Végül  a  darabjait  elásták  a  ház  sarkánál,  és  az  elföldelés  helyét  körülszórták 
megszentelt  liszttel.  A  helyettesítõ  állatáldozat  segítségével  történó  mágikus  gyógyítás  a 
következõképpen zajlott:  Vásároltak egy malacot vagy egy kecskegidát, amelyet a gyógyítást 
végzõ pap vagy mágus feláldozott, majd kivágta a szívét és a beteg ember kezébe adta. Ezután a 
ház  elõtt  felállítottak  egy  füstölõedényt,  megtöltötték  faszénparázzsal,  amelyre  szárított 
gyógynövényeket,  illetve  varázserejûnek  tartott  növényeket  szórtak,  majd  tésztából 
elkészítették a beteg ember képmását, és az állat szívével együtt a füst fölé helyezték, miközben 
folyamatosan recitálták "Eridu város ráolvasását". Végül megidézték mindazokat a démonokat, 
amelyekrõl feltételezték, hogy közük van a betegséghez, és a beteg ember helyett felajánlották 
nekik a feláldozott állat testét.

Az  ókori  Mezopotámiában  persze  nem  csak  a  démonok  aktivitásának  tulajdonították  a 
balszerencsét  és  a  betegségeket,  hanem  sok  más  kultúrkör  felfogásával  összhangban  a 
rosszindulatú varázslókat és boszorkányokat is  képesnek tartották arra,  hogy mágikus erejük 
segítségével  embertársaik  ártalmára  legyenek.  A  következõ  két  részlet  olyan  ráolvasásokbál 
való,  amelyek  a  szemmelverés  és  a  rontás  egyéb formáinak  elhárítását  szolgálták:  "...a  rossz 
pillantást,  amely  elborított,  a  rossz  pillantást,  amely  földre  sújtott,  baltával  Damu elhárítsa, 
bottal Gusira elhessentse! Mint víz-ár, mely égbõl földre zuhog, úgy szakadjon ki testedbõl a 
rontás!" "Éjjeli démon, éji boszorkány, megrontásomra küldtek-e, mondd meg! Ha igen, máris 
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térj vissza ahhoz, kinek rontásom jár az eszében! Átkot küldött rám, fogadalmat tett - ám ezek 
által  pusztuljon Õ el!  Félelem,  ínség,  szívbeli  bánat,  haragtartás  és  fájdalom átka,  s  minden 
egyéb, mit ellenem küldött, az õ fejére háruljon vissza!" 

- Yliaster Daleth (Kolonics István) -

A Tarot m gi ja - 3. r szá á é

A F papnõ õ

Sokak  kívánságának  megfelelõen  folytatjuk  Tarot  sorozatunkat,  melynek  elsõ  két  része  az 
Árnyak III. évfolyamának 2. és 3. számában volt megtalálható. 

A Tarot 2. lapja A Fõpapnõ.

Egyéb  elnevezései: A  Szentély  Kapuja,  Az  Ezüst  Csillag  Papnõje 
(Golden  Dawn),  Az  Ezüst  Csillag  Hercegnõje.
Asztrológiai megfelelés: Hold

A Fõpapnõ  Isten  és  az  ember  rejtett  háza,  a  szentély,  a  törvény,  a 
gnózis, a kabbala, a rejtett egyház, a kettõsség, az asszony, a misztikus 
nõ. Ízisz szarvakkal a fején, fátyollal borítva, mellén napkoszorú, térdén 
könyv, melyet köpenyével takar. Kezében ankh, lába alatt Hold. Háta 
mögött a két oszlop, Jacin és Boaz, fekete és fehér. A misztikus tudás 
szimbóluma, a kapu, mely a beavatáshoz vezet.

Mélypszichológiai értelmezések:
Létmódozata: Formába öntöm. (I conceive)
Elve: Az Ego valaminek vagy valakinek szentelése.
Archetípusai:  Az  Éj  Istennõi,  pl.  Cerridwen,  Kübelé,  Daira,  Eleusis,  Hébé,  Ízisz,  Kóré, 
Kurukulla, Levanah, Luna, Melaina, Maya, Phoebe, Szeléné, vagy páros megnyilvánulásaik, pl. 
Ízisz/Nephtys, Éva/Lilith, Inanna/Ereskigal, stb.
Aspektusai: Éva  beleharap  az  almába.  Hádész  egy  gránátalmát  ajánl  fel  Persephonének.  A 
tudattalanból származó ötletek és üzenetek. A belsõ látás vagy az út, amely lefelé vezet, a vizek 
szellemeihez. Az álmok forrása. A tudattalan növekedése.
Szimbólumai:  Rémálmok.  Khtonikus  állatok.  Összezsugorodott  fejek.  Koponyák.  Magzat  és 
anyaméh.  Holdfény.  Lidércfény.  Gyönyörû  hercegnõk.  Gonosz  boszorkányok.  

Formulái:
Késztetés: Eggyé olvadás, eltûnés a kontemplációban (mindenek anyjához)
Motiváció: Beleugrani az élet sûrûjébe, eltûnés az éjszakában (a kollektív tudatalatti óceánjában)
Fény: Intuitív  megértés,  spirituális  bölcsesség,  belsõ  fény,  isteni  figyelmeztetés.
Árnyék: Ábrándozás, menekülés az élettõl. 
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Blake Tarot Pitagórasz Tarot Ancestral Path Tarot Art Nouveau Tarot

Londa Tarot Osho Zen Tarot Moon Garden Conolly Tarot

Folytatása következik. 

Tibeti d monoké

A tibeti  vallás,  mint  arról  már  sokszor esett  szó,  szinkretikus  vallás; 
befogadta az önmagától eltérõ vallási gondolatokat, kultuszokat. Így az 
itt élõk a környezõ népek démonjait beolvasztották saját hitvilágukba. 
Démonhonosításnak nevezzük ezt a folyamatot.
A démonok elleni harcot, illetve ennek tanítását a sámánok látták el.
Két csoportra oszthatjuk fel az ártó szellemeket; az elsõ az e világból 
már megszabadult, földi erõk fölé emelkedettek, akik közé több ismert 

"démon" is tartozik pl.: 
• Sindzse (Gsin-rdzse, jelentése "halál ura"), szanszkritul Jama az alvilági bíró és halál isten, 

az  alvilágban  ül,  két  oldalán  egy-egy  démonnal,  az  egyikük  kezében  egy  mérleggel, 
melyben az elmúlt élet vétségei mérhetõk ki, a másikuk kockákkal, melyekkel kivethetõ 
az elhunyt sorsa, illetve a számára kijelölhetõ pokol. 

• Namszraj, szanszkritul Vaisravana aki a négy világtáj közül, észak lokapálája a fémek és a 
drágakövek istene, aki a háztartásokban, mint szerencse és gazdagság isten vonult be az 
idõk folyamán. 

• Lhámo, szanszkritul Deví, több alakban is szereplõ istennõ, aki hol irgalmas, hol félelmet 
keltõ, szörnyûséges hiposztázisában jelenik meg. Ez utóbbiak közé tartozik Káli, Durga, 
Bahjravi (jelentése "szörnyûséges"), Mahesvari (jelentése "hatalmas úrnõ") 

A másik csoportot az e világban mûködõ, itt létrejött és ható tanvédõk alkotják, ide tartozik pl.: 
• a Nödzsin (jelentése "bajt hozó" "bántalmazó") a betegségek járványok okozója, akit véres 

áldozatokkal lehet megbékíteni. Padmaszambhava (kinek nevének jelentése "lótuszból 
született") a legrégebbi buddhista iskola, a nyingmapa megalapítója, a legenda szerint a 
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mágia segítségével több helyi istent és démont is a buddhizmus védelmezõivé változtatta. 
• Cen  és  the  démonok,  melyek  alacsonyabb  rendû  istenek  a 

tibeti mitológiában. Cen jelentése "erõs, nemes, elõkelõ". The-
k az égi világ alacsonyabb rendû istenei, akik a felhõk között 
laknak. Idetartoznak a féllábú, félszemû, félkarú Theu-rangok 
is, akik a hagyomány szerint a kozmikus aranyteknõc zsírjából 
születtek.  Vörös  lovaikon  nyargalászó  nagy  vadászok,  akik 
lenyilazzák  az  utazókat,  betegségeket  küldhetnek  rájuk 
Hozzájuk  tartoznak  a  különbözõ  légköri  jelenségek.  Uruk 
Pehar, "az ég fehér theuja". 

• Lú, (más néven klu, jelentése "vízben úszó - földön csúszó") 
kígyóistenek,  akik  kisebb-nagyobb  tavakban,  forrásokban, 
folyók, patakok találkozásánál.  Õk irányítják az idõjárást;  aszályt  vagy felhõszakadást, 
fagyot  küldenek,  õrzik  a  hasznos  ásványokat,  betegségekkel  verik  az  embereket. 
Feladatuk emellett az istenek palotáinak, kincseinek õrzése. Jó szándékuk elnyerésének 
érdekében áldozatokat mutattak be nekik. A legenda szerint, a kozmikus aranyteknõs 
hat tojásából kikelt, kígyótestû hal-, béka-, ebihal-, kígyó-, skorpiófejû lények. 

• Düd, akik démonok és ördögök a tibeti mitológiában. A pokol fejedelmének Márának a 
követõi, akik tíz osztályra oszlanak és az emberek negatív indulatait képviselik; vágyat, 
gyûlöletet, kétkedést.  Mára (jelentése "megölõ,  megsemmisítõ") a gonoszságot testesíti 
meg, illetve mindazt, amitõl az élõlények a halálukat lelik. 

• Lha,  (jelentése:  "isten"),  Déva istenosztály megfelelõje.  Rendszerint 33 istent sorolnak 
ide,  de olyakor beszélnek 3306 vagy 3339 istenrõl  is.  Õk a  magas  egekben laknak, a 
villámlás, az esõ, a mennydörgés istenei. 

• Dré, a rossz indulatú démonok, õk okozzák a vízbõl, élelembõl származó betegségeket, az 
anyagi veszteségeket. Öt osztályba sorolják õket. Gyakran magát a bajt hozó eseményt is 
Dré-nek nevezik. 

• Ide tartoznak a nyen szellemek is, akiknek nincsen pontosan meghatározott életterük. 
Kedvenc elnevezésük, ahogy magukat hivatják: betegség-király/királynõ. 

• Szadag,  (sza-bdag,  jelentése  a  "föld  ura")  helyi  istenségek,  akik  egy  meghatározott 
földterület  felett  uralkodnak.  Általában  antropomorf,  vagy  zooantropomorf  (egér-, 
patkány-, mormota-, disznófejû és embertestû) lények. A földön, illetve északi, észak-
keleti  barlangokban  és  hasadékokban  élnek.  Áldozatokkal  lehet  közömbösíteni  (rizs, 
füstölõ) 

• Sidák, a szadag egy alcsoportja, õk meghatározott terület urai, úgymint egy szikla, hegyi 
átjáró, gázló. Utazáskor pestist, kórokat okoznak, melyeket áldozat bemutatásával lehet 
elkerülni. 

• Dön, ártó démonok, melyeknek több mint 360 vállfaja van; 18 ezek közül különösen 
ártalmas, gyermekbetegségeket, epilepsziát okoznak. 

Mint láthatjuk, a varázslatos Tibet bõvelkedik különbözõ démonokban, ártó szellemekben; így 
érthetõ, hogy ugyanilyen gazdag azon eszközök tárháza, amivel védekezhetünk ellenük. De ez 
már egy másik cikk lesz. 

- Lylia -
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K nyvaj nl  ö á ó

John T. Williams - Micimack  var zsk nyveó á ö

"Bár a milnei eposz minden egyes fejezetében rábukkanhatunk 
az  ezoterikus  jelentések  rétegeire,  vannak  olyan  részek, 
amelyekben  sokkal  több  ilyen  kincset  találhatunk.  Az  egyik 
ilyen  a  Micimackó  negyedik  fejezete,  amelyben  elõször 
találkozunk  Fülessel,  amikor  elõször  olvashatjuk,  hogyan 
beszélgetett  Micimackóval.  Füles  az  Erdõben  álldogál,  és 
magában, szép csendesen gondolkozik.
Néha szomorúan azt gondolta: "Miért?" - és néha azt gondolta: 
"Minekutána"; - vagy: "Minekutána tehát." És néha nem is tudta, 
hogy  mire  gondol."  Miközben  Füles  ilyen  bizonytalan 
állapotban töpreng, megérkezik Micimackó. - És te hogy vagy? - 
kérdezte Micimackó.

Füles jobbra, balra ingatta a fejét.
- Nem mondhatnám, hogy nagyon "hogyan" vagyok - mondta. - Egy idõ óta éppen csak hogy 
vagyok, de nem vagyok hogyan.
- Nono - mondta Micimackó. - Nem kell azért elszontyolodni. Majd meglássuk. Mi baj?
Amikor Micimackó végignéz Fülesen, megérti, mi a baj.
- Mi történt a farkaddal? - mondta meglepve.
...
Micimackó  azonnal  megérti  a  probléma  lényegét,  és  eszébe  jut  az  ezoterikus  Tarot-paklik 
(Wirth, Marseilles és eredeti brit) egyik lapja, a Bolond. Ezen a lapon egy kutyát látunk, amely a 
Bolond nadrágszárát  szaggatja, az ülepét mardossa.  A Shephard illusztrációján látható,  farkát 
vesztett Füles pontosan úgy néz ki, mint ez a Bolond.
...
Gondoljunk  csak  vissza  arra,  hogy  milyen  volt  és  milyen  lett  Füles  hangulata?  Elõször 
szomorúan  álldogált,  aztán,  amikor  visszakapta  a  farkát,  boldogan  szaladgált.  Vagyis  farok 
nélküli  állapotában  azon  a  földi  síkon  tartózkodott,  amelyet  az  ezoterikus  kártyák 
szimbolizálnak,  farokkal  pedig  magasabb  síkokra  emelkedett  -  ezeket  az  ezoterikus  lapok 
jelképezik. Természetesen Micimackó volt az, aki észrevette, hogy Füles készen áll arra, hogy 
elõrébb lépjen a misztikus fejlõdés útján. Hõsünk itt valódi guruként viselkedett, és megadta 
tanítványának - Fülesnek - a szükséges segítséget.
...
Bár  Füles  elméje  kissé  zavarodott,  amikor  elõször  találkozunk  vele,  de  valószínû,  hogy 
Micimackó  már  korábban  kirántotta  õt  az  õskáoszból.  Füles  a  saját  kérdéseire  sem  képes 
válaszolni, ám már az a tény, hogy feltesz bizonyos kérdéseket, azt mutatja,  hogy ébredezik 
benne a kiváncsiság, meg szeretné érteni az élet nagy titkait. Ez tökéletes összhangban van a 
Bolond  tradicionális  karakterével.  A  Bolond  is  ilyen  érdeklõdõ  személyiség,  fiatal  és 
tapasztalatlan,  kissé  vakmerõ,  kevés  tudással  rendelkezik,  de élénk,  és  óriási  a  tudásszomja."
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