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Kellemes  új  évet  kívánunk  minden  kedves  Olvasónak!  

Bizonyára észrevettétek, hogy az Árnyak újságra sokat kellett 
várni - ennek oka a honlap teljes átszervezésében keresendõ. 
Köszönjük  türelmeteket,  és  igyekszünk  érdekes  írásokkal 
honorálni!

Mindeközben azonban részt  vettünk egy csodálatos  Samhain 
napi  fesztiválon,  melyet  a  Tradicionális  Boszorkányok 
Testvérisége rendezett meg. Köszönjük nekik a meghívást és a 
remek programokat! 

Külön örömünkre szolgál, hogy a Berkano Tradíció fõpapjai és 
fõpapnõi közül többen megismerkedhettek dr. Christina Oakley gardneriánus fõpapnõvel, aki 
szintén jelen volt az ünnepen, és személyében hihetetlenül kedves, szeretetreméltó és hatalmas 
tudású embert ismerhettünk meg. 

A fõszerkesztõ: Osara LaMort
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Az  egyszarv  szimbolik ja  a  k l nb z  ezoterikus  ú á ü ö ö õ s  vall sié á  
rendszerekben

2. r sz - Az egyszarv  a keleti trad ci kbané ú í ó

Ekasringa története a Mahabharátában olvasható. Eszerint élt egyszer 
Indiában  egy  szentéletû  remete,  Ekasringa,  akinek  a  homlokából 
egyetlen  szarv  nõtt  ki.  Abban  az  idõben  szárazság  pusztította  az 
országot.  Egyes  változatok  szerint  Ekasringa  mágikus  erejével, 
bosszúból maga idézte elõ a természeti csapást, mert egy alkalommal 
az esõzések miatt csaknem beragadt a sárba. Más változatok szerint 
Ekasringa szexuális önmegtartóztatása okozta a szárazságot. A király 
úgy döntött, hogy a palotába csalja az ifjú mágust, és ennek érdekében 
egy  kurtizánokkal  teli  tutajt  menesztett  az  erdõbe.  Tudta  ugyanis, 
hogy Ekasringa apján kívül, aki szintén remete volt, még nem látott 
embert,  és  a  csábító  kurtizánokat  is  remetéknek  fogja  nézni.  Számítása  bevált.  Apja 
figyelmeztetése ellenére, aki szerint démonokat lát, a fiú megízlelte a testi gyönyörök világát, és 
a  folyón  megérkezett  a  palota  háremébe.  Ekkor  kitört  a  vihar,  és  végre  eleredt  az  esõ.  A 
rászedett fiú csaknem belepusztult a történtekbe, és a fogságban elvesztette mágikus képességeit 
is.  A történet  azonban a  legtöbb változatban szerencsésen végzõdik,  mert miután Ekasringa 
feladatát  elvégzi,  feleségül  veszi  a  király  lányát,  vagy  az  kegyesen  visszaengedi  apjához  az 
erdõbe; még arra is van példa, hogy a királyi család lemond mindenrõl és követi a remetét. Ez a 
motívum csaknem egyedülálló a csábításról szóló történetek között, mert a hõs általában inkább 
ráfizet  naívságára.  Dzsingisz kán a 13.  században India meghódítására készült,  amikor egyik 
elõõrse egy szarvashoz hasonló, de egyszarvú, zöld szõrû állatot pillantott meg. A jelenés azt 
üzente, hogy forduljanak meg és térjenek haza. Általa az ég azt kívánta tudtukra adni, hogy 
elege  van  az  embervér  ontásából.  A  kán  erre  letett  hódító  terveirõl  és  hazatért.
Ikkaku sennin története egy õsi japán monda. Ikkaku sennin egy egyszarvú varázsló, aki odúkba 
zárva tartja az esõhozó sárkányokat. A király szépséges leánya, Senda hercegnõ tánca azonban 
elbódítja, hatalmát elveszti a sárkányok fölött, amik dühödten törtnek ki börtönükbõl, hogy újra 
megtermékenyítsék  a  földeket.  Ebbõl  a  változatból  nyilvánvaló,  hogy  eredetileg  egy 
termékenységrítusról lehetett  szó. Maga a név egyébként itt  is egy olyan egyszarvú remetét 
jelent, aki aszketikus életével mágikus erõk birtokába jutott.

Az aranyagancsú szarvas a megvilágosodott Buddha 
egyik  manifesztációja.  Számos  szentélyt  díszíti  a 
dharma kereke, valamint két oldalt egy-egy dámvad 
-  annak  emlékére,  hogy  a  hagyomány  szerint 
Buddha  elsõ  beszédét  a  szárnathi  szarvasok 
parkjában  mondta.  Az  együttesben  a  szarvasokat 
néha egyszarvúak helyettesítik.
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A  buddhizmusban  az  egyszarvút  két  összecsavarodott  szarvval  ábrázolják,  amely  jelképes 
kifejezése  egy  nem-dualista  világnézetnek.  Az  egyszarvú  a  keleti  tradíciókban  divinációs 
szimbólum; azt sugallja, hogy a megvilágosodás csak az ellentétek egyesítése révén érhetõ el, 
tehát a két szarvból egyet kell csinálni.

Manu  és  az  egyszarvú  hal:  Manu,  az  emberi  nem  mitikus  õse,  aki  Brahmannal  azonos,  a 
buddhista tradíció szerint az aranykor képviselõje. Manu egy hatalmas egyszarvú halat nevel fel, 
aki segít neki abban, hogy megmeneküljön az özönvíztõl. A védikus hagyomány szerint a hal 
Visnu megtestesülése, aki a jóindulat, a határtalan térbeli kiterjedés, az életet tápláló szeretet 
energiájának, a világot tartó kozmikus tengely megtestesítõje.

Az egyszarvúról szóló legrégebbi irodalmi források a védikus hagyományban lelhetõk fel. Az 
Atharva-Véda himnuszának egyik verse egy egyszarvú antilopról szól, aki meggyógyítja romlott 
emberi természetünket.

A Nílustól a Jangceig a virágzó kultúrákban a mitikus állat a vallási hiedelmek szerves részeként 
jelenik  meg,  és  szent  iratokba  foglalva,  agyagba,  kõbe  vésve,  vagy  kisplasztika  formájában 
maradt  ránk.  Általánosan  elterjedt  rontás  elleni  jelkép.  Kõbe  faragva  palotaõrzõ  mitikus 
szörnyként Urban vagy talizmánként a babiloni házak szemöldökfáján, esetleg a padlóban elásva 
találkozhatunk vele. Az egyszarvú védi a királyt és a népét, a várakat és a házak bejáratát a 
gonosz  szellemektõl.  Ezért  õrzik  a  babiloni  Istár  kapuit  oroszlánok  és  kígyófejû  egyszarvú 
szörnyetegek.

A  perszepoliszi  palotában  a  dombormûvek  egyszarvú  bikákat  ábrázolnak,  amint  oroszlánok 
rontanak  rájuk.  Ilyeneket  találunk  Ninivében,  Babilonban  és  Urban.  Közel-  és  távol-keleti 
kisplasztikák, körpecsétek, pénzérmék és amulettek ezrei kerültek elõ. A két állat a két világító 
égitestet jeleníti meg.

A legkorábbi ismert egyszarvú ábrázolások az Indus völgye mentén, 
az  i.  e.  3.  évezred  végén  virágzó  városokból  származnak.  Ezek 
amulettek  voltak.  Az  egyszarvú  szarva  itt  is  mindig  a 
homlokcsontból  nõtt  ki.  Az  alak  fölött  mindig  ékírásos  jelek 
találhatók. Fejük alatt  valamiféle edény,  benne pedig valószínûleg 
egy kétélû bárd látható, ami áldozati cselekményre, a Holdra utalhat.
Az egyszarvú egyik legõsibb változataira az iráni szent szövegekben 
bukkanhatunk. A Bundahisn az egyszarvút a "Jó Teremtés" állatai 
közt, mint szent vadállatot, egyben mint vallásos imádatuk tárgyát 
említi.  A mondák szerint Ahriman kígyói megmérgezik a vizeket. 
Ekkor a tavak, folyók partján várakozó állatokon Ahura Mazdá úgy 
segít,  hogy  elküldi  háromlábú  vadszamarát,  amely  egyetlen 
szarvának érintésével megtisztítja a mérgezett vizeket.

"Azt beszélik a háromlábú szamárról, hogy az óceán közepén él, három patája van, hat szeme, 
kilenc szája, két füle és egy szarva. Szürke a szõre, lelki táplálékon él, teljességgel igaz lény… 
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Patája akkora helyet foglal el a földön, amekkorát egy ezer jószágból álló juhnyáj, sarkantyúja 
alatt meg ezer lovas is csatározhatna. Fülérõl csak annyit, hogy egész Mázenderánt beterítené. A 
szarva üreges,  akárha aranyból volna,  s  ezer ága is  lehet.  Szarvával  legyõzi  és meghiusítja  a 
gonosz minden ármánykodását. Amikor ez a hegynagyságú egyszarvú vadszamár elüvölti magát, 
attól  minden  vízi  nõstény  megtermékenyül,  de  a  szülés  elõtt  álló  ártalmas  teremtmények 
elvetélnek."  Ebben  a  háromlábú  vadszamárban  az  életnedveket  megtisztító  és  megújító 
istenségnek egy archaikus, kezdetlegesen differenciált, pozitív képe rajzolódik ki. De emellett a 
termékenység,  a  nemzõerõ,  a  teremtés  és  újrateremtés,  a  gyógyítás  eszköze  és 
megszemélyesítõje,  és ezzel õsi jelképi rokonságot fedezhetünk fel közte és az Életfa között. 
Ember és állatfeletti mérete és ereje, megtermékenyítõ, de egyidejûleg pusztító hatalma miatt a 
védikus hagyomány Indra és Varuna istenségekkel azonosítja. Indrát a Rigvéda néha egyszarvú 
ló formájában írja le, õ gyõzi le az õssárkányt, ezzel a rend princípiumát viszi gyõzelemre a 
káosszal  szemben.  Az  egyszarvú  vadszamár  feltehetõleg  régebbi  hagyományokban vihar-  és 
felhõisten  lehetett.  Erre  utal  az  üvöltéshez  kapcsolt  megtermékenyülés  és  egyben pusztulás 
motívuma. Kínai és tibeti rajzokon egyszarvú vadszamáron esõhozó vihardémonok lovagolnak. 
Egy keleti eredetû rajzon az egyszarvú hosszú, fûrészfogas szarván 36 lyuk látható, amin a szél 
átfú, és csodálatos dallamot hallat. A 3-as szám a három lábra utalva az isteni teljesség, a totalitás 
száma. Utal arra, hogy az egyszarvú a levegõnek, a földnek és a vizeknek is az ura. A fehérség a 
tisztaság  és  a  szellemi  természet  jelképe,  az  arany  pedig  azé  a  létállapoté,  ahová  minden 
teremtménynek el kell jutnia.

Egyszarvú sárkány: Hátsó lábai ragadozó madáré, mellsõ lábai nagymacskáé, testét pikkelyek 
borítják,  kígyófejét  egyetlen  felfelé  meredõ,  tûhegyes  szarv  díszíti.  A  kínai  egyszarvú  a 
sárkányok  leszármazottja.  Egyszarvú  állat  Kínában  azonban  sok  volt.  Állítólag  a  Ming 
dinasztiában - 14-17. sz. - élték virágkorukat, amikor csaknem 20 fajt tartottak számon. Egy 
múlt századvégi szakértõ már csak 6 nevet tud felsorolni, bár azok is egyetlen õsre vezethetõk 
vissza.

Köztük van a híres Kilin, a keleti egyszarvúak legnemesebb fajtája. De õ is már leszármazottja 
egy archaikus sárkány-egyszarvúnak. Ez utóbbi is hasonló jelentéseket hordoz magában, mint az 
egyszarvú vadszamár. A kínai mondás a Kilint a négy intelligens állat közé sorolja, és sokszor a 
négy égtáj közül a Fehér Tigrist helyettesíti, ezzel a levegõt és az õszt jelképezve. A Kilin teste a 
szarvaséra hasonlít, patái lópaták, farka az ökörére emlékeztet. Hátát ötszínû, hasát barna vagy 

sárga szõrzet, egyetlen szarvát irha borítja vagy élõ húsból van. Más 
hagyomány szerint maga a szarv pompázik az öt szent színben. Hátát 
pikkelyek is fedhetik.
 
A  Kilin  nagy  uralkodók  vagy  bölcsek  születését  vagy  halálát  jelzi. 
Nevében  a  hím  és  a  nõstény  megjelölésére  használt  szavak 
összegzõdnek,  mert  a  Ki a férfinem, a  Lin a nõnem jelölõje.  Tehát 
kétnemû állat. Származását titok fedi. A Föld középpontjából szökken 
elõ, megjelenése azonban kiszámíthatatlan. Halhatatlan vagy nagyon 
hosszú életû. Az állatok királya, még senki sem ölt meg vagy fogott el 
egyet sem. A Kilinnek kifejlett érzéke van az igazság és a hamisság 
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megkülönböztetéséhez, nem lép rá semmilyen élõlényre. A jóság és a harcra is kész békeszeretet 
jelképe. A Kilin ereje szellemi természetû. Magánya nem vadságának, hanem méltóságának jele. 
A Kilin szentéletû bölcsek alakjában is megjelenhet, és mint ilyen isteni tanok hordozójaként 
tisztelendõ.  Léte  az  emberiség  üdvösségét  szolgálja.  A  legmagasabb  rendû  erõk  képviselõje, 
melyeket  patái,  koponyája  és  homlokéke  testesít  meg.  Ezek  szaturnikus  jellegre  is  utalnak.
A  hagyomány  szerint  a  Kilin  megjelent  a  Sárga  Császár  kertjében,  Konfucius  anyjának  és 
magának Konfuciusnak is.
 
22 évszázaddal Krisztus születése elõtt Sun császár egyik bírájának volt egy egyszarvú kecskéje, 
akit mindig elhoztak a tárgyalásokra, mert békén hagyta az ártatlanokat, viszont megdöfködte a 
bûnösöket.

A tengeri ló, azaz a Haima nemcsak kínai, hanem európai és iszlám változatokban is létezik - 
lásd halfarkú egyszarvú. Testét pikkelyek vagy teknõpáncél borítja, ezzel erõsen a víz elemet 
képviseli.
 
Ma is sokhelyütt Kínában egyszarvú ábrákkal díszítik a bölcsõket, abban a reményben, hogy 
gyermekük híres és áldott lesz.

Folytatása következik. 

A m gikus k r jelent s geá ö õ é

A  kör  elõször  is  egy  kiterjedéssel  rendelkezõ  pont,  részesül  annak  tökéletességébõl.  Így  a 
pontnak  és  a  körnek  közös  szimbolikus  sajátosságaik  vannak:  tökéletesség,  egyszerûség,  a 
megosztottság  és  különbségtétel  hiánya...  Ha  már  nem  az  õsi  pont  rejtett  tökéletességeit 
szimbolizálja,  a  kör  jelképezheti  a  teremtett  határokat  is,  másképpen fogalmazva,  a  világot, 
ahogyan elválik princípiumától.
 
A kör az égi ciklusok jelképe is, nevezetesen a bolygók körforgásáé, a zodiákus által jelképezett 
éves ciklusé. Az expanzív tendenciát jellemzi. Következésképpen a harmónia jelképe, és ez az 
oka annak, hogy az építészeti szabályok gyakran a kör 
felosztásán alapulnak.

A  mágikus  körnek  az  õskortól  kezdve  szerepe  van  a 
varázslatokban.  A  néphit  mágikus  gyakorlatában 
szerepet kapó bekerítés, körüljárás, körülfutás eredetileg 
azon az analógiás elgondoláson alapszik, hogy valamit, 
valakit  a  veszély  elõl  el  kell  zárni;  vagy  éppen 
ellenkezõleg,  valamely  „rontó”  lényt,  tárgyat  kell 
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bezárni, hogy ne fejthesse ki hatását. A ház vagy a falu rontástól, járványtól, természetfeletti 
lényektõl  való  védelmében,  a  tûzvész  elhárításában,  féregûzésben  világos  volt  az  eredeti 
hiedelemtartalom;  a  gyógyászatban  alkalmazott  kerekítés  már  inkább  csak  sztereotip, 
„hatásfokozó” eleme a gyógyító eljárásoknak. A katolikus egyház körmenetei ugyancsak a fenti 
elven  alapultak:  egy  bekerített  terület  (templom,  község,  szántóföld)  megszentelése  által  a 
bekerített hely – a rossz kizárásával – áldást nyer.

A körhúzás másik alapjelentése a helyfoglalás. A bekerített hely 
a  saját,  védett,  „szent  hely”.  Ilyen  helyfoglaló,  „szent  hely-
alapító” – és  gonoszt kizáró – jelentése volt  a körhúzásnak az 
avatási rítusokban, például az átmeneti rítusok „új élet” kezdetét 
szimbolizáló  elemeiben.  Megjelenik  a  körhúzás  e  szerepben  a 
túlvilággal  kapcsolatot  teremtõ  rítusokban  is:  a  keresztútra 
húzott körbõl vagy a ház körülfutásával, templom körüljárásával 
jósolnak, „lesik ki” a halottakat.

A kelta világban a körnek mágikus szerepe és értéke van. Cuchulainn belevés egy feliratot ogam 
(óír) betûkkel egy fakörbe (amelyet egy meghajlított tölgyfaágból készített), hogy így állítsa meg 
az ír sereget, amely elárasztotta Ulstert. A kört egy oszlopra rögzítették, és a felirat felszólít 
mindenkit, aki olvassa, ne haladjon tovább anélkül, hogy elfogadná az egyéni küzdelmet. A kör 
tehát egy áthághatatlan mágikus határt jelképez. 

A hermetikus mágiában a kör az a hely, ahol a mágikus munka folyik. Ez a gyakorlatban lehet 
földre húzott kör, lehet templom, körgyûrû, vagy a levegõbe húzott, képzelt kör, vagy bármely 
erre a célra kijelölt hely. Némely esetben a kört speciálisan egy munkához készítik el, azután 
zárják, míg más esetekben (pl. templom) az épületet felszentelik, és az épületen belüli területet 
úgy kezelik, mintha hosszú idõre nyitott körré vált volna. 

A  kör  az  elsõ  fontos,  mágikus  korlát:  olyan 
területet  jelöl  ki,  ahol  a  mágikus  munka  fog 
lefolyni.  A  mágus  megkísérel  mindent  uralni, 
ami  a  körön  (a  korláton)  belül  zajlik,  ezért 
kevéssé  praktikus  túl  nagy  átmérõjû  kört 
alkalmazni. A kör jelzi a határt a világ maradék 
része  (mely  normálisan  folytatja  folyását)  és  a 
mágikus  ûr  között,  ahol  a  dolgok  "nem 
normálisan" fognak folyni.
 
A  kör  lehet  egy  jelzés  a  földön,  vagy  egy,  a 
pálcával  vagy a karddal  a levegõben meghúzott 
erõvonal.  Az  egyszerû,  energiával  húzott 
varázskörök  mellett  léteznek  a  régi  grimoire-
okban közkedvelt, bonyolultabb körök is, okkult 
szimbólumokkal és héber istennevekkel.  Ezeket 
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külön felfestik vagy felrajzolják a rituálé helyszínén. Kabbalisztikus körök esetén sokszor két 
kör szerepel, a belsõ kört 72 mezõre osztva 1-1 géniusz neve kerül mindegyik részbe. Felírás 
közben ki kell ejteni a neveiket is, megidézve erejüket. 

A kör a makrokozmoszt és a mikrokozmoszt szimbolizálja, vagyis a tökéletes embert - a mágust, 
aki a körben áll. Jelzi a kezdetet és a véget, az Alfát és az Omegát, a végtelent, istent. Mágikus 
kört rajzolni annyit tesz, mint a tökéletességet szimbólumba önteni. A mágikus körben állás a 
tudatnak az egységhez való kapcsolódása. A körben álló mágus maga is isten saját univerzuma (a 
kör belseje) szempontjából, mely fölött teljes uralmat gyakorol.

A  salamoni  mágiában  a  kör  sugara  9  láb, 
Wicca  körök  esetén  4,5  láb.  "Ha  megvan  a 
megfelelõ hely, vedd a Mûvészet Sarlóját, vagy 
Szablyáját,  vagy  egy  Boszorkány  Athame-t, 
amennyiben  hozzá  tudsz  jutni,  és  szúrd  a 
középpontba.  Majd  végy  egy  kötelet  -  s  jól 
teszed,  ha  kihúzod  -  és  négy  és  fél  lábnyi 
távolságra a Szerszám körül jelöld ki vele a kör 
szélét, minek meghúzására vagy a kard vagy a 
fekete  markolatú  kés  használandó..."  - 
rendelkezik  errõl  a  gardneriánus  Árnyak 
Könyve.

A  kör  védelem,  mely  mindkét  irányba 
mûködik.  Egyfelõl  védi  a  körön  belül  folyó 
munkát  a  külvilág  hatásaitól,  másfelõl  a 
külvilágot  óvja  mindattól,  ami  a  körön belül 
történik.  
Az oltalmazó kör az egyén számára a gyûrû, 
karkötõ,  lánc,  öv,  korona  formáját  ölti.  A 

talizmán erejû gyûrû, az amulett-gyûrû, a mágikus kör, melyet az ujjakon hordanak, már az 
ókor óta használatosak minden népnél; a cselekvõ azonnali védelmét erõsítik a legérzékenyebb 
pontokon:  a  kéz  ujjain.  Ezek  az  ujjak  a  mágikus  fluidum  kibocsátásának  és  felfogásának 
természetes eszközei, tehát igen sebezhetõk.
 
Ezek  a  körök  nem  egyszerûen  díszei  a  testnek,  hanem  a  stabilizátor  szerepét  töltik  be, 
fenntartva a kohéziót a lélek és a test között... Valószínûleg ez a szimbolika magyarázza, hogy az 
ókori harcosok miért hordtak olyan sok karkötõt. Elképzelhetõ, hogy mindenkitõl kaptak egyet, 
aki  szerette  volna  épségben,  jó  állapotban  viszontlátni  õket,  a  lelket  kellõképpen  a  testhez 
szögezve.
 
A szimbólumnak ez az értéke magyarázza, hogy a gyûrûket és karkötõket leveszik azokról, vagy 
megtiltják nekik a viselését, akiknek a lelke elillanhat, mint a halottaké, vagy az istenség felé 
emelkedhet, mint a misztikusoké.

rnyak 2005. Samhain - Mabon  VII. vfolyam 6.-7. sz mÁ – é á



A  druidák  a  mágikus  erõ  ébredését  a  Sárkány  Szemének 
kinyílásához hasonlították. Úgy tartották, a Föld a sárkány teste. 
Ennek  "érhálózatán",  pontosabban  a  vonalak  csomópontjain 
épültek a kõkörök, szentélyek és a különféle népek által használt 
nagy  erõközpontok.  Ezek  a  helyek  a  Föld,  vagyis  a  Sárkány 
testének csakrái és akupunktúrás pontjai. A szentélyek álló kövei, a 
hegyekhez, templomokhoz, piramisokhoz hasonlóan begyûjtik és 
vezetik a kozmikus energiákat.

A sárkány testének erõvonalai, vagyis a földi energia szimbólumai a kígyók voltak. A kígyó igen 
ellentmondásos szereplõje az egyes mitológiáknak. Testének formája kiegyenesedve megfelel a 
világfának  és  az  õstengelynek,  összetekeredve  a  spirálnak.  Az  összetekeredett  kígyó  az  élet 
forrásaként nõi szimbólum, az anyaméh õsi forrása. 

H res szellemhist ri k - I. r szí ó á é

Amityville 

Újonnan  indult  sorozatunkban  olyan,  állítólagosan  megtörtént 
eseményeket ismertetünk, mely a paranormális szellemjelenségekkel 
kutatókat igencsak foglalkoztatta. Elsõ történetünk, Amityville méltán 
szállhat  versenybe  a  legismertebb  szellemhistóriák  között.  Az  ügy 
annak  idején  hatalmas  port  vert  fel,  és  mai  aktualitása  is  van  -  a 
sztoriból  készült  film  újrafeldolgozását  ezekben  a  hónapokban 
mutatták be a magyar mozik.

A  New Yorkhoz  tartozó  Amityville  a  hetvenes  évek  közepén  vált 
közismertté, amikor George és Kathy Lutz elmondta a sajtónak, hogy 
milyen  bizarr  események  játszódnak  le  a  házukban  hónapok  óta.
A hihetetlen elmondások között szerepeltek repkedõ disznók világító, 
vörös  szemmel,  vérrel  telefröcskölt  falak,  légyrajok  és  démonkapu  a  szoba  közepén.  A  pár 
nemrég költözött Long Island-re, az Ocean Avenue 112. sz. alatti házba, amikor elkezdõdtek a 
titokzatos események. Bármi is zaklatta õket, valószínûleg ugyanaz a dolog volt, ami õrületbe 
kergette  Ronald DeFeo-t  ugyanabban a  házban 1974.  november 13-án.  A fiú  lelõtte  anyját, 
apját, két fivérét és két nõvérét egy vadászpuskával.

A  Lutz  házaspár  1975-ben  vásárolta  meg  a  házat,  decemberben  költöztek  be  három 
gyermekükkel együtt. 2-3 héten belül azonban kiköltöztek, majd 1976. februárjában a médiához 
fordultak történetükkel. Senki sem bizonyos abban, hogy mi történhetett valójában.
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Miután a házaspár beköltözött, egy barátjuk tanácsára elhívtak magukhoz egy papot, bizonyos 
Ray Pecoraro atyát, hogy áldja meg a házat. (A pap nevét késõbb sokáig titok övezte, míg a 
szorgos bulvársajtó ki nem nyomozta.) Az atya, amikor elhagyta a házat, csak annyit mondott, 
hogy nagyon különös érzése támadt az egyik emeleti hálószobában, a családfõ erre megjegyezte, 
hogy azt csak varrószobának fogják használni. "Nagyon jó" - mondta a derék pap - "amíg senki 
nem alszik ott, nem lehet baj."

Kezdetben különös hideget észleltek a ház egyes pontjain, zárt ajtók nyíltak ki és csapódtak be, 
különös,  koppanó zajokat hallottak.  George egy fantom zenészcsoportot észlelt,  akik "fel-alá 
masíroztak"  a  ház  körül.  Kathy  egy  alkalommal  azt  érezte,  hogy  valaki  hátulról  átöleli  a 
konyhában,  de amikor hátrafordult,  senki sem volt  mögötte.  Késõbb felfedeztek egy rejtett, 
vörösre festett szobát is a földszinten, a lépcsõk alatt, mely nem is volt feltüntetve a ház eredeti 
alaprajzán, és ahonnan idõnként rothadt, alattomos bûz terjengett. A család kutyája vonyítva 
hátrált el a bejáratától.

A helyzet rohamosan rosszabbodott. Ördögi arcokat véltek látni éjjelente az ablakon benézve. A 
falakat  zöldes  nyálka  kezdte  bevonni,  George  pedig  úgy  viselkedett,  mintha  szellemi 
megszállottság alatt állt volna. Csuklyás alakokat láttak a házban, majd legyek rajai lepték meg 
õket, hirtelen elõbukkanva a semmibõl. Néha teljesen váratlanul fagyosra hûlt a szoba levegõje, 
különös,  rossz  szagok terjengtek,  tárgyak  repkedtek.  A legkisebb gyerek,  Missy  egy "ördögi 
disznóról" számolt be, akit "Jodie"-nak nevezett el, és arról, hogy kommunikálni próbált vele. 
Kathy arról számolt be, hogy éjjelente láthatatlan kezek ütlegelték, karmolták, sõt egy éjszaka 
felemelkedett az ágyából, és lebegett a levegõben.

A család kétszer próbált meg imákat mondogatva végigjárni a házon. Elsõ alkalommal a kisfiuk 
kezére csapódott rá egy ablak, alig tudták kiszabadítani. A fiú keze vörösen feldagadt, de érdekes 
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módon, amikor elindultak vele  a  kórházba,  ahogy kiléptek a házból,  a sírása  abbamaradt,  a 
kezén pedig  nem látszott  többé a  sérülés.  Második  alkalommal  különös  hangokat  hallottak: 
"Hagyjátok abba!" Rá kellett ébredniük, hogy ezzel nem sokat érnek el.

A család 28 nap után elmenekült a házból. Ekkor Ed és Lorraine Warren 
kezdte  el  kutatni  a  rejtélyes  eseményeket,  õk  Amerika  legismertebb 
"démonkutatóinak"  számítottak.  Lorraine  tisztánlátóként  és 
médiumként  is  közismert  volt,  férje  pedig  a  kísértetek  és  démonok 
specialistájának  számított.  Vizsgálataik  során  megállapították,  hogy  a 
házat indián szellemek árasztották el, de sok nem emberi kísértet is volt 
közöttük. 

A  történetbõl  könyv,  majd  film  készült.  1976-ban  egy  paranormális 
jelenségeket kutató professzor, Dr. Stephen Kaplan utazott Amityville-
be,  aki  abban  az  idõben  az  Amerikai  Parapszichológiai  Egyetem 

igazgatója volt. Õ arra a következtetésre jutott, hogy az egész történet gyanús, és mindez csak 
beugratás volt. Warrenék fenntartották álláspontjukat, és súlyos váadkodásba kezdett mindkét 
csoport. Az ügy nevetséges hatalmi harccá fajult.

A  következõ  pár,  Jim  és  Barbara  Cromarty,  aki  elfoglalta  a  házat,  semmi  különöset  nem 
tapasztalt, kivéve a turisták tömegét, akik elárasztották a környéket.

Az  Amityville-ben  lejátszódó  események  azóta  is  foglalkoztatják  mind  a  kutatókat,  mind  a 
médiát. George Lutz két honlapot is tart fenn, melyeken folyamatosan nyomon követhetõek a 
kutatási  eredmények,  és  dokumentációs  anyagok  is  letölthetõek,  többek  között  annak  a 
hazugságvizsgálatnak a rendõri anyaga, mely minden kétséget kizáróan azt állítja, hogy a Lutz 
házaspár  minden  szava  igaz.  A  honlapok  megtalálhatóak  a 
http://www.amityvillehorrortruth.com és a http://www.amityvillehorror.com címeken.

Folytatása következik. 
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Az egyiptomi Hathor - 1. r szé

Hathor  (Het-Hert,  Het-Heru)  egyike  a  legmisztikusabb  õsi 
egyiptomi  Istennõknek.  Nevének  jelentése  Hórusz  háza.
Hathor Nut és Ra leánya, Hórusz felesége. Fiuk Ihi,a zene Istene. 
Fõ  kultuszközpontja  Denderahban  volt,  de  a  mai  napig  sok  nõ 
látogat  el  oda  hogy  imádkozzon  és  segitséget  kérjen  a  nagy 
Anyaistennõtõl.

Hathort  a  régiek,  mint  a  megtestesült  életerõt,  szeretetet  is 
imádták. Õ volt az Élet Bárkája.

A  Denderahban  található  Hathor  oszlopok  sistrum  alakúak.  A 
sistrum õsi,  egyiptomi hangszer,  templomi csörgõ.  Ívelt  kerete a 
holdpályát  jelképezte,  lemezeinek tartórúdjai  a  négy õselemet,  a 
nyelét  díszítõ  kettõs  istennõfej  pedig  az  életet  és  a  halált  szimbolizálta.  A sistrum oszlopok 
Hathorra,  mint  a  zene  és  tánc  Istennõjére,  valamint  a  holtak  védelmezõjére  utalnak.
Az oszlopokon található négy arc a négy világtáj irányában mereng, jelezve hogy az Istennõ 
ereje  az  egész  világra  hatással  van.  Ez  a  szimbolika  Hathort,  mint  életerõt  és  Égistennõt  is 
megjeleníti.

Hathort  mint  Égi  Anyát,  tehén  alakban  is  ábrázolták,  szarvai  között  a  Nap  korongjával.  A 
szarvas napos ábrázolás nõi alakján is feltünik, szintén az éltetõ, tápláló oldalát kivánja kifejezni, 
mint Hathor-Izisz.

Õ a szikomor Istennõje is, akár a fa képét is magára öltheti. Az 
õsi  egyiptomiak  gyakran  ültettek  szikomor  fákat  a  sirok 
közelébe, ez Hathornak az Alvilág úrnõje aspektusát mutatja.
Szahmet-Hathorként,  azaz  oroszlán  formában  akkor 
mutatkozik, ha dühös.

Mint  a  vidámság,  zene,  tánc  és  mûvészetek  Istennõje  nõi 
formában jelenik meg, fején kettõs oszloppal vagy sistrummal, 
gyakran  tehén  füleket  is  visel.  Ebbõl  kifolyólag  szivesen 
fogadja a tánc és zene áldozatot.

Gyakran  ábrázolták  papiruszra  tekerdõ  kigyóval  is.  
Napszemként,  mint  Ra  lánya  avagy  Tefnut-Hathor  az 
igazságos bosszú megtestesitõje.

A Nyugat úrnõjének is nevezik, gyakran azonosul Amentettel. Az alvilág Istennõjeként Taurt 
Istennõvel közösen fogadják az elhunytak lelkeit.

rnyak 2005. Samhain - Mabon  VII. vfolyam 6.-7. sz mÁ – é á



Hathor  mindemellett  a  szépség,  szerelem,  szexualitás,  részegség  Istennõje  is.
Szivesen fogadja a bor áldozatot, ha kedvében szeretnénk járni. Kiengesztelésére is ajánlott a bor 
áldozat, tánc, szép tárgyak felajánlása, melyben örömét leli(pl. tükrök, malachit ékszerek).

Folytatása következik.
 

Az aura k lcs nhat saiö ö á

Az aura erõs elektromágneses tulajdonságai miatt az ember állandóan 
energiát  bocsát  ki  és  vesz  fel.  Valahányszor másokkal  érintkezünk, 
energiacsere jöhet létre, amelynek elektromos jellege van, ha energiát 
adunk,  és  mágneses,  ha  felveszünk.  Minél  több emberrel  kerülünk 
kölcsönhatásba, annál nagyobb az energiacsere.

Ha  nem  vagyunk  tudatában  ennek,  akkor  a  nap  végére  rengeteg 
energiahulladékot halmozhatunk fel.  Estére úgy érezzük magunkat, 
mint  akit  megcsapoltak.  Furcsa  képzetek,  gondolatok  és  érzések 
kavaroghatnak a fejünkben. Mindnyájan emlékszünk olyan napokra, 
amikor  úgy  éreztük,  hogy  egy  kicsit  megbolondultunk.  Könnyen 
lehet, hogy ezek az érzések nem belõlünk indultak ki, hanem annak az energiának a szülöttei, 
amelyet a nap folyamán a másokkal való érintkezés során felhalmoztunk.

Valamennyien  ismerünk  olyanokat,  akiknek  a  jelenléte  szinte  kiszívja  az  ember  energiáját. 
Kimerülünk,  ha  beszélgetünk velük,  akár  telefonon,  akár  személyesen.  Ha egy ilyen ember 
elmegy,  vagy  leteszi  a  telefont,  úgy  érezzük,  mintha  lyuk  lenne  a  gyomrunkban.  Ezt  a 
tapasztalatot az aura energiájának a leszívása idézi elõ. Az effajta energiacsere egészségtelen. Az 
utolsó fejezetben leírt gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy segítsenek naponta egyensúlyba 
hozni és pezsgésben tartani az aurát, és hogy megakadályozzák az ilyen egyoldalú kölcsönhatást.
Az emberi energiatér az állati, a növényi, az ásványi és egyéb energiaterekkel is kölcsönhatásija 
tud kerülni.

Minden  élõ  és  élettelen  dolognak,  atomi  felépítése  miatt,  energiatere  van.  Az  élõ  terek 
erõsebbek és könnyebben tetten érhetõk az életteleneknél, de mindkettõ hasznosítható egyéni 
energiaterünk erõsítésére.

A  természettel  való  érintkezés  kiegyensúlyozza  és  tisztítja  az  aurát.  Sok  igazság  van  a  fák 
átölelésének egészséges  szokásában. A fáknak dinamikus energiaterük van, amely dinamikus 
kölcsönhatásba  lép  az  emberi  energiaterekkel.  Minden  fának  saját,  egyéni  frekvenciája  van, 
éppen  úgy,  mint  az  embereknek.  Ezért  a  különféle  fák  átölelése  különbözõ  hatásokat 
eredményez. A fejfájásunk alábbhagy, ha öt-tíz percig üldögélünk egy fûzfa alatt. A fenyõfák 
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tisztítják  az  emberi  energiát.  Lecsapolják  és  elvezetik  az  auratérbõl  a  negatív  érzelmeket, 
különösen a bûntudatot.  (A fenyõfának nem árt, mert a felvett negatív energiát  tápszerként 
hasznosítja.)

A  kristályok  és  a  kövek  megújult  népszerûségnek  örvendenek  az  1980-as  évek  óta,  amit 
elektromágneses  tulajdonságaiknak  köszönhetnek.  Az  emberi  auratér  könnyen  felveszi  a 
különbözõ kristályok és  kövek által  kibocsátott  energiát.  Az  aura megmérésével  bizonyítani 
tudjuk a kristályok és a jótékony hatását. Néhány percig tartsunk a kezünkben egy kristályt, 
vagy öleljünk át egy fát, és aztán mérjük meg az aurát. Hasonlítsuk össze az eredeti méretével. 
Azt fogjuk tapasztalni, hogy kitágult.

Az állatok aurája is hatással van ránk. Az Egyesült Államokban több helyen folynak kutatások, 
amelyek azt vizsgálják, hogy a kedvenc háziállatok milyen hatással vannak az idõs emberekre és 
a betegekre. Azt tapasztalták, hogy az állatok csökkentik a vérnyomást, egyensúlyban tartják az 
aurát,  és  stabilizálják  a  fizikai,  az  érzelmi,  a  mentális  és  a  spirituális  energiákat.  Az  aura 
sajátosságainak leírása során röviden szó volt az állat totemek értelmérõl. Ide is vonatkoznak az 
ott elmondottak.

Minél  hosszabb  és  bensõségesebb  a  kapcsolat,  annál  nagyobb  az  energiacsere.  Auránk 
lenyomatot  hagy  mindazon,  amivel  kölcsönhatásba  kerülünk.  Lehet  ez  egy  másik  ember,  a 
környezet egy része, akár egy tárgy is. Minél hosszabb és minél bensõségesebb ez az érintkezés, 
annál  erõsebb  a  lenyomat.  Auránk  elektromágneses  jellege  okozza,  hogy  magnetizáljuk  a 
tárgyakat és a helyeket. Ha otthon egy bizonyos széken szoktunk ülni, akkor rajta hagyjuk az 
energiánk nyomait. A szék a mi székünk lesz. Ha gyermekkorunkban volt saját szobánk, akkor 
tudjuk, hogy más érzés volt ott lenni, mint a szüléink vagy a testvéreink szobájában.

Auránk  a  saját  frekvenciájához  hasonló  rezgésekkel  tölti  föl  a 
környezetet. Vannak, akik nem tudnak máshol aludni, csak a saját 
ágyukban,  mert  más  fekvõhelyekbõl  hiányzik  az  az  energiaminta, 
amelyet  kellemesnek  éreznek.  Ismerjük  az  új  holmikkal 
kapcsolatban a „bejáratási, belakási idõt", legyen az ágy, ruha, lakás 
vagy bármi más. Ez az az idõ, amelyre az aurának szüksége van, hogy 
magnetizálja a környezetet és a tárgyakat, összhangba hozva õket a 
saját energiafrekvenciáival.

A kisgyerek takarója vagy kedvenc plüssjátéka feltöltõdik a gyerek aurájának energiájával. A 
játék vagy a takaró felveszi az energiát, és a gyerek ezeken keresztül tölti fel magát, kerül ismét 
egyensúlyba és összhangba saját alap energiamintájával. Ezért igényli annyira, hogy az élénk 
tevékenységben eltöltött  nap végén magához szorítsa  õket,  és  álomba ringassa  magát  velük. 
Magába szívja a játékban vagy a takaróban felhalmozott  energiatartalékot.  A gyerekek azért 
tiltakoznak kétségbeesetten az ellen, hogy kedvenc tárgyaikat kimossák, mert érzik, hogy ezzel 
az általuk felhalmozott energiatöltés kiürül belõlük.

Ugyanez  a  törvény  érvényesül  a  meditáció  és  az  imaszõnyegek  és  -takarók  viszonyában  is. 
Feltöltõdnek egy sajátos energiarezgéssel, amely a meditáció és az imádság frekvenciája. Ezért 
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valahányszor erre a célra használják õket, energiájuk még magnetikusabbá válik, és használójuk 
könnyen éri el és tartja fenn a meditatív ellenállapotot.

A pszichometria (a rezgések érzékelésének módszertana) alapját az egyén aurájának és a tárgyak 
aurájának  kimutatható  kölcsönhatása  képezi.  Minél  huzamosabb  valakinek  a  kapcsolata  a 
tárggyal, annál erõsebben tölti fel azt a saját energiamintájához hasonló frekvenciával. Vannak 
olyan érzékeny emberek, akik ha kézbe vesznek egy ilyen tárgyat, sok mindent megtudnak a 
gazdájáról.  Minél  tovább  vagyunk  kitéve  bizonyos  energiaszerkezetek  hatásának,  annál 
erõsebben  hatnak  ránk,  és  viszont.  Ha  egy  másik  ember  energiatere  erõsebb,  könnyen 
rezonanciába vagy összhangba hozhatja a miénkkel, és fordítva. Ebben rejlik a ránk szegezett 
tekintet kényszerítõ ereje. Egy egész csoportnak az energiája erõsebb, mint az átlagos egyén 
energiája.  Minél  több  kapcsolat  van  az  egyén  és  a  csoport  között,  az  egyén  aurája  annál 
harmonikusabban  illeszkedik  a  csoportéhoz,  annál  inkább  magán  viseli  a  csoport  aurájának 
sajátos jegyeit.

Olyan  intim  viszony,  amilyen  a  nemi  kapcsolat,  az  auraenergiák  bonyolult  összefonódását 
eredményezi, mert erõteljes és bensõséges energiacserét hoz létre a két ember között. Az ebbõl 
eredõ energiakötõdés és energiahulladék sokkal tartósabb, mint ami a felületes érintkezés során 
keletkezik, ezért nem lehet könnyen és gyorsan kiüríteni.  Bármivel áltassuk is magunkat az 
„alkalmi szexet" illetõen, ha valaki gyakran váltogatja szerelmi partnereit, és nem szigorítja és 
tisztítja meg az energiakapcsolatokat egy-egy újabb intim kapcsolat elõtt, akkor igen különbözõ 
emberek energiáit szövi össze nagyon finom szinteken.

Minél hosszabb és bensõségesebb a kapcsolat két ember között, annál finomabb és erõteljesebb 
az auraenergiák kölcsönhatása. A szülõk, de különösen az anyák auraenergiájuk egy részét egész 
életükön  át  megosztják  a  gyermekeikkel.  Erõs  kapcsolatokban  ez  az  energiamegosztás 
dinamikus és egymásba fonódó. A haláleseteket követõ gyászt részben az elhunyt energiáinak a 
visszahúzódása  okozza  azokból,  akikkel  együtt  élt.  Minél  szorosabb és  bensõségesebb volt  a 
kapcsolat, annál tovább tart az energiák szétválása. Még olyan családokban is,  ahol látszólag 
nem volt túlságosan szoros kapcsolat a családtagok között, valamiféle üresség tapasztalható egy-
egy  haláleset  után,  mert  az  eltávozott  személy  energiái  kiválnak,  és  visszahúzódnak  a  még 
fizikai testben élõkébõl. 
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Gemmol gia - Holdkó õ

A  holdkõ  áttetszõ,  pasztellszínû,  selyemfényû  csillámlású  kristály. 
Kedvelt  változata  a  kékesen  csillogó.  A  földpátcsoportba  tartozó 
kálium-alumínium-szilikát  összetételû  kõ.  Fõbb  lelõhelyei:  India, 
Brazília, Burma, Madagaszkár, Srí Lanka, Ausztrália, USA, Tanzánia.  
Indiában  szerencsekõnek  tartják,  s  így  ott  szentnek  számít.  A  tojás 
alakúra csiszolt holdkõ Siva jelképe. Hindi neve condrakanta mani, ami 
annyit jelent: a Hold fénye.

A  holdkõ  kapcsolatban  áll  a  Holddal.  Ahogyan  a  Hold  ciklikusan 
változik, a holdkõ hatásai is úgy lesznek erõsebbek vagy gyengébbek. A legmisztikusabb idõszak 
természetesen a  telihold.  Ilyenkor  szinte  megbabonázza  az  embert  a  teljesség,  a  szépség.  A 
holdkõ  rezgései  ilyenkor  nagyon  erõsek  lesznek,  és  komoly  mértékben  tudja  befolyásolni 
viselõjének értelmeit. Ugyanakkor téves azt hinni, hogy a holdkövet nem szabad teliholdkor 
hordani. Felerõsíti mind a pozitív, mind a negatív érzelmeket, ezért mindenképp óvatosan kell 
bánni vele, és figyelembe venni ezt a különleges képességét. Ugyanakkor azonban megfelelõ 
ráhangolódással segít megtanulni megismerni, megérteni érzéseinket, és a felerõsödött hatásokat 
kihasználva  mélyebben  élhetjük  meg  azok  teljességét  is.  A  holdkõ  segít  felszínre  hozni 
elnyomott érzéseinket, oldja félelmeinket, feltárja gyengeségeinket.
 
Indiai asztrológusok a Hold erejének pozitív befolyásolására használják ezt a követ. Õseink úgy 
vélték, a színét aszerint változtatja, hogy a Hold milyen negyedben áll, Így náluk varázskõnek, 
csodatevõnek számított.  A  mágusok  szerint  az  összeveszett  szerelmeseket  és  a  házastársakat 
kibékíti. Az arabok a családi békét, a gyermekáldást várták tõle, az indiánok a Nagy Istennõ 
köveként  tisztelik.  Egyes  népek  a  bõséges  terméshozam  reményében  a  gyümölcsfák  ágaira 
holdkövet akasztanak.

 
A holdkõ energiáinak erõsítését úgy végezhetjük, hogy a telihold 
fényére  tesszük  egész  éjszakára.  Ne  feledjük  azonban  letakarni, 
még mielõtt a Nap elsõ sugarai érnék! Mivel a holdkõ a jin energiák 
megtestesítõje, így ezüsttel hordjuk, a belõle készült ékszert óvjuk 
a szappanhabtól, a vegyi anyagoktól, az ütõdéstõl.
 
Harmonizálja  a  nõi  szervek  mûködését,  nemcsak  a  petefészek 

bajainál, a nõi nemi szervek rákjánál, cisztánál, terméketlenségnél gyógyít, hanem a terhesség 
ideje alatt is elõsegíti a tejképzést, megkönnyíti a szülést és az azt követõ idõszakot. A nyirok- és 
pajzsmirigy-mellékcsakra  legfontosabb  köve,  a  mirigyrendszer  összehangolója.  A  korona-
csakrán át hat a tobozmirigyre; a harmadik szemen pedig az agyalapi mirigyre és a közép agyra; 
megakadályozza  a  vízfejûséget;  a  torok-csakrán  át  a  pajzsmirigyre,  a  szív-csakrán  át  a 
csecsemõmirigyre,  a  napfonaton  át  a  hasnyálmirigyre  hat,  ahol  segíti  a  cukor-szénhidrát 
anyagcserét és támogatja az inzulin termelést, beállítja a megfelelõ vércukorszintet. Támogatja a 
vér tápanyagellátását, segíti az emésztést, hatásos hasi- és gyomorpanaszoknál, gyomorfekélynél, 
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serkenti  a  lép  mûködését,  segít  a  bélbetegségnél,  az  emésztésnél,  és  a  súlyos  soványságban 
szenvedõknek. A holdkõ segítségünkre lesz a nyirokmirigy daganatainál, pozitívan befolyásolja 
a  nyirok  mûködését,  hogy  a  szövetek  közt  ne  halmozódjon  fel  a  szövetnedv,  vagyis  ne 
keletkezzen ödéma.  A torok-csakrán át  a kék topázzal  együtt  pajzsmirigyre jó hatású,  általa 
szabályozza a növekedést. Hosszú láncként a nyakban, a csontokat és az ízületeket tartja karban, 
gyógyító hatású a tarkómerevségnél és a csigolyák megbetegedéseinél. Alkalmazzuk bármilyen 
makacs fekély, felfekvés esetében, égési sérüléseknél, vágott sebnél - segíti a gyorsabb hegedést. 
A  szervezet  méregtelenítésére  igyuk  az  elixírjét.  Alkalmazzuk  a  rákos  betegségek  kezdeti 
állapotánál, ajánlott a Hold hatására kiváltott betegségekre is (holdkórosság, asztma, epilepszia).

Folytatása következik. 

Harry Potter - m gia s val s gá é ó á

2. r szé

Folytatom  a  lények  felsorolását,  melyek  a  világ  mítikus-mágikus  legendáiból  születtek  és 
kerültek be a Harry Potter fantáziavilágába.

Mandragóra: A mandragóra gondozásával alaposan meggyûlik a bajuk 
a  Roxfort  hallgatóinak.  A  sivítozós  kis  növényke  azonban  komoly 
legendagyûjteménnyel büszkélkedhetik a valóságban, sõt, fizikailag is 
létezõ növényrõl beszélünk.

Egyéb nevein varázsgyökér, kutyaalma, ördögalma, mardami, Adam 
koku,  astrang-dastam  harysh,  embersárkány,  stb.
Az  ember  formájú  mandragóragyökér  évezredek  óta  az  egyik 
legismertebb  és  legkeresettebb  varázsszer  volt.  A  boszorkányok 
repülõbalzsamokhoz  keverték.  A  világ  legrégebbi  orvosi 
receptgyujteménye,  az  egyiptomi  ébert-papirusz  ránk  maradt 
feljegyzései  tele  vannak  a  mandragóra  felhasználására  vonatkozó 
utasításokkal.
 
A néphit szerint a mandragóra akasztófák alatt nõ a felakasztott ember magjából, mely halála 
pillanatában fakad. Amikor kihúzzák a földbõl, gyökere iszonytató sikolyt hallat, aki azt hallja, 
beleõrül vagy meghal. Ezért vagy trombitaszóval kell a hangot túlharsogni, vagy egy -zsinórral a 
gyökérhez  kötözött-  fekete kutyával  lehet  kihúzatni.  Azt  is  tartották  róla,  hogy viselõjének 
szerencsét  hoz,  kincseket  és  halálig  tartó  gazdagságot  ad.  Megoltalmaz  a  börtöntől  és  a 
sebesüléstõl. Rendkívül kényes természete miatt sok gondoskodásra szorul, ha ezt nem kapja 
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meg,  megbosszulja  a  rossz  bánásmódot.  Beburkolva  kis  ágyacskába  kell  fektetni  és  minden 
pénteken  megfürdetni.  A  tulajdonosának  még  halála  elõtt  érdemes  megválni  a 
gyökéremberkétõl, ellenkezõ esetben az elragadja a lelkét és a pokolra juttatja; de csak annál az 
árnál olcsóbban adhatja, amennyiért õ megszerezte.

Lápi  lidérc:  A Bicegóc néven ismeretes  kis  lény szerepel  afféle 
lidércként  a  mesében.  A  lidérc  számos  nép  hagyományaiban 
ismert jelenség.

A magyar köznyelv "lidércnyomásnak" nevezi a félelmetes, rossz 
álmokat.  Ismeretesek  voltak  továbbá  a  lidércnek 
incubus/succubus alakjai is, ezek akkor jelentkeztek, ha egy fiatal 
férfinek  vagy  nõnek  a  házastársa,  szeretõje  elutazott  vagy 

meghalt. Ekkor a lidérc láng alakjában behatolt a kéményen, és "halálra szerette" az elhagyottat, 
aki szépen, lassan elfonnyadt.
 
A lidérccsirkét arról lehet megismerni,  hogy csaknem egészen csupasz,  nincsen tolla.  Olyan 
elképzelés is született, hogy csak vajjal táplálkozik. Gazdáját azonban szereti, kincset hord neki, 
munkát  végez,  sõt  beszélni  is  tud  vele.  Veszélyes  "házikedvenc"  azonban,  hiszen  állandóan 
munkát  kell  neki  adni,  különben  elpusztítja  a  gazdáját.  Mialatt  dolgozik  neki,  addig  is 
gazdájának életerejébõl él, és megöli mindazokat, akire féltékeny.

A lidércfény különbözõ típusú megfelelõi Európa-szerte ismertek; az egyes alakváltozatok és 
ezek  tulajdonságai  a  magyar  nyelvterületen  tapasztalthoz  hasonló  módon  keverednek; 
rokonságuk éppoly szerteágazó. Az ember alakú tüzes lények általában valamilyen életükben 
elkövetett  igazságtalanságért  vezekelnek;  a  nem  ember  alakú  imbolygó  fény  pedig 
kereszteletlenül  meghaltak  lelke  vagy  kincsjelzõ.  A  rossz  útra  térítés,  mocsárba  csalogatás 
motívuma mindkettõvel kapcsolatban elterjedt.
 

Koboldok: A  Harry  Potter  koboldjai  leginkább  a  Gringotts 
Bankból  ismeretesek.  A  Gringottson  keresztül  koboldok 
irányítják  a  varázslóvilág  gazdaságát,  õk  adják  ki,  õrzik,  és 
forgatják  a  galleonokat,  sarlókat  és  knútokat.  A  pénzérmék 
mindegyikén  található  egy  sorozatszám,  mely  azt  a  koboldot 
azonosítja, amelyik az érmét verte.
 
E  koboldok  anyanyelve  a  halandzs,  ami  a  legtöbb  varázsló 
számára nehezen érthetõ, összefüggéstelen hadarásnak tûnhet, 
valójában  azonban  nagyon  kifinomult,  nagy  múltra 
visszatekintõ  nyelv.  A  koboldok  egy  részének  szokatlan 
beszédhibája  van:  furcsán  selypítenek,  vagy  magas  nyüszítõ 
hangot adnak.
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A koboldok a különbözõ hiedelmek szerint kis, erdei manólények. Az ír mitológiában kicsiet 
õrzõ, mogorva természetû, zöld emberkék, gyakran kifejezetten gonosz csínytevõként tartják 
õket számon. Más mondákban apró, rosszindulatú manó, két hegyes szarvacskával: lesbõl támad 
az  emberre,  miközben  az  kóborol,  és  mindent  elkövet,  hogy  darabokra  szabdalja.  

Óriások: A  Potter-mesevilág  egyik  legjellemzõbb 
szereplõje  Hagrid,  a  félóriás.  Neve  a  „haggard”  szóval 
hozható  kapcsolatba,  melynek  jelentése  „elbújni, 
elrejtõzni”. 

Az ókori görögök úgy hitték, az óriások, vagy titánok az 
Ég és a Föld egyesülésébõl született lények, melyek már 
az  istenek  elõtt  is  léteztek,  és  késõbb  az  istenekkel 
vívtak  borzalmas  háborúkat  az  elsõbbségért  való 
küzdelemben.  Uranos  és  Gaia  gyermekei  a 
hekatonkheirek,  a „százkezû” óriások, Briareós,  Kottos 
és  Gyés.  Az  õ  gyermekeik  a  kyklópsok  is,  a 
„kerekszemû”  óriások,  Brontés,  Steropés  és  Argés, 
akiknek  egyetlen,  kerek  szemük  van  a  homlokuk 
közepén.

Írország elsõ lakói a fomoiriaknak nevezett kegyetlen óriások voltak, s a betelepülõ embereket 
azzal sanyargatták, hogy terméseiket pusztították, ezzel éhinséget és betegséget terjesztve.
 
A óriások óészaki neve Jötünn, többes számban Jötnar. A legõsibb élõ létezõk, az istenek és az 
emberek csak utánuk keletkeztek. Ymir, akit a Mélység világméhe vet ki magából, tulajdonképp 
az emberiség õsatyja. Ymir kétnemû, álmában hóna alól nõ ki a férfi és a nõi princípium, két 
lába nemzi a fiút, a folytatást. Tõle származik az óriások nemzetsége, Bor fiai azonban megölik, 
és  szétdarabolt  tagjaiból  alkotják  a  Kozmoszt.  Húsából  lett  a  föld,  csontjaiból  a  hegyek, 
koponyájából az ég, vérébõl a zúgó tenger. A Nap a Hold és a csillagok a Tûz Birodalmából 
felfogott  szikrákból  keletkezett.  Ymir  vérébõl  származnak az óriások,  akik  a  vízözön idején 
mind vízbe fúltak, kivéve egy óráispárt, akik azután újra benépesítették a világot óriásokkal. 
Ymir halála nem vetett véget az istenek és óriások közötti harcnak, és nem is lesz vége egészen 
addig, míg a Ragnarök napja el nem érkezik. Az óriások az istenek legfõbb ellenségei, és állandó 
közöttük a háborúzás.

Folytatása következik. 
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A thessz liai boszork nys gá á á

"Fel, lányok! törve a varázs, Thesszália
szipirtyójának durva szellemi kényszere,
s a zagyva és csilingelõ hang-bódulat;
fülmétely az, de legbelül még többet árt.
Hádészbe most! Úrnõnk már ünnepélyesen
leszállt oda. Kövesse lábnyomát a hû
szolgálók lépte. Ott lent megtaláljuk õt
a Rejtelmes Királynõ trónja lépcsején."
(Goethe: Faust - Jékely Zoltán és Kánoky László fordítása) 

Thesszália  síkságán,  ahonnan  a  Meteora  kolostorai 
elképesztõ sziklaalakzatokként törnek az ég felé, egykor 
beltenger  terült  el,  ez  magyarázza  sík  voltát  és 
termékeny talaját.  Körülötte  Görögország tán legszebb 
és  legvadregényesebb  hegyvonulatai  magasodnak. 
Legdélebbre  a  Par-nasszosz  hegyláncai  Delphoi  szent 
jóshelyét ölelik körül. Nyugaton a Pindosz-hegységben 
vannak, északon egészen az albán határig húzódik. Ez 
Görögoszág  észak-keleti  tartománya,  itt  található  az 
istenek  hegye,  az  Olümposz,  és  ehhez  a  vidékhez 
kötõdik az ókor egyik legrejtélyesebb, varázslásokkal és bûbájokkal teli legendaköre a thesszáliai 
boszorkányokról.

Miként az ókor valamennyi népe,a hellének is hittek szellemekben és ördögökben, tisztelték a 
halottakat  és  az  alvilágiakat  s  állatok  és  ijesztõ  szörnyek  alakjában  isteneket  teremtettek 
maguknak.  Arkádia,  Messzénia  vagy Thesszália  parasztjai  egészen a  római császárság  idejéig 
megmaradtak  mágikus  kultuszaik  hitében,  varázslások  és  bûvös  gyógyítások  közepette. 
Thesszalia  általában  valóságos  varázs-  és  bûvös  ország  hírében  állt:  a  thesszaliai  asszonyok 
növényi kenõcscsel embert madárrá, szamárrá vagy kõvé változtattak át; azonkívül, mint késõbb 

a  boszorkányok,  érzéki  mulatozásaik  czéljából  messzire  tudtak 
röpülni.  

A  vidék  feltehetõleg  azzal  alapozta  meg  különleges,  varázstudó 
hírnevét, hogy Thesszáliát sokáig a perszák tartották megszállva, így 
tudományuk nagy részét a helyiek is  átvették.  A thesszáliai  nõk az 
embert  kenõcseikkel  állattá  vagy  kõvé  tudták  változtatni,  éjszaka 
pedig  a  levegõn  át  jártak  szerelmi  kalandokra.  Itt  találjuk  tehát  a 
középkor boszorkányjárásának eredetét.  Hekaté, a Hold istennõje, az 
eredetileg jótékony, a szerencsétlenségtõl megvédõ istennõ, lassankint 
a boszorkányok védõasszonyává és minden varázslás patronájává lett.
Hekatéról  a  késõbbi  görög  szerzõk  mindenféle  mesét  és  mondát 
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regéltek; többek között fennmaradt teljes leírása azoknak a szertartásoknak és bûvöléseknek, 
melyekkel a szellemidézõk a szellemeket megjelenésre kényszerítették. Az eljárásokat állítólag 
maga Hekaté írta elõ; szólnak pedig következõképen:

"Jól meggyalult fából készítsetek szobrot, úgy, a mint azt most közelebbrõl le fogom írni. A 
szobor testét  a vadruta gyökerébõl,  kis  házi gyíkokkal  diszítve készítsétek;  azután gyúrjatok 
össze  mirrhát,  storaxot  és  tömjént  ugyanazokkal  az  állatokkal  és  a  keveréket  holdnõttével 
hagyjátok  a  levegõn állani;  azután fejezzétek ki  kivánságtokat  a  következõ  szavakban:  "Jõjj, 
földalatti, földi és égi Bombo, ország- és választó-utak istennõje, ki levegõt hozasz, ki éj idején 
jársz,  világosság  ellensége,  az  éj  barátnõje  és  kisérõje,  te  a  ki  örülsz  a  kutyaugatásnak  és  a 
kiöntött vérnek, ki az árnyékban lihegsz a sírok között, ki vér után vágyol és rémületet hozasz a 
holtakra, Gorgo, Mormo, ezer képû hold, kegyes füllel hallgasd meg áldozásunkat". Vegyetek 
ugyanannyi gyíkot,  a  hányféle  az alakom; gondosan csináljátok; készítsetek nekem lehullott 
babérágakból lakást és ha buzgó imákat mondottatok a képhez, meg fogtok engem látni álom 
közben."  

Médea,  ki  Hekaté és  Aétesz király leánya volt,  varázslataival  segítségére volt  az  argonauták 
vezérének, hogy az aranygyapjat megszerezze:

Ér haza, nem fordul be a házba, megáll a küszöbnél,
csak szabad ég fedi õt, férfit közelébe nem enged,
és magasít gyepbõl a szabadban két iker-oltárt,
ezt Hecate jobbról, balról azt kapja Iuventas.
Mit miután ágakkal övez s vad réti bokorral,
s két mély gödröt is ás onnan nem messze, a földbe,
áldoz: nyomja sötét bárány torkába a kését;
és mindkét öblös gödröt teletölti a vérrel.
Önt egy csészébõl azután rá bort is az úrnõ,
másik csészébõl langyos tejet önt tetejébe,
közben a földbeli szellemeket szelidíti szavával,
kéri az árnyak urát végül, s akit az feleségül
elragadott: az öreg testbõl ne vegyék ki a lelket.
Majd hosszan mormolt esdéssel nyerve meg õket,
Aeson bágyadozó testét a szabad levegõre
téteti, bûvös dalt duruzsol, s álomba meríti,
s mint valamely holttestet, a fû ágyára teríti.
Aesonidest nyomban s szolgáit küldi el onnan,
mert avatatlan szem szent titkot nézni ne merjen.
Mennek is el tüstént. Medea megoldja a fürtjét,
bacchánsnõ módjára szökell oltári tüzeknél,
többágú fáklyát márt végül a véres üregbe,
s két magas oltárán ezeket lobbantja tüzekre,
tûz-, víz- és kénnel háromszor mível a vénnel
tisztító szent szertartást. Forr fényes edényben
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bûvszere, bugyborog és dagadoz, habot ontva fehérlik.
Haemoniának völgye ölén gyûjtött gyökeret fõz
benne, virágokat és magokat, s velük éjszinü nedvet;
szélsõ napkeleten szerzett köveket vet a habba,
s Oceanusnak apályából homokot kever abba;
majd közibé teleholdnál gyûjtött harmatot is hint,
éji bagoly baljós szárnyát, s beledobja a húsát,
és az olyan farkas beleit, ki vadállati képét
férfiu-orcává fordítja; s a cinyphi teknõskígyónak
pikkely-bõrét se felejti bedobni,
agg szarvas máját; s a kilenc századot átélt
varju fejét és vén csõrét teszi még tetejébe.
Ezzel, meg sokezer mással, melynek neve sincsen,
készül a barbár nõ tettére, nagyobbra, mit ember
megtehet; és mindent egy rég kiaszott olajággal
egybekavar végig, föltõl forgatja fenékig.
S lám, az a száradt ág, ahogyan forgatja az üstben,
lesz legelõször zöld, azután lomb lombosodik rá,
buggyan benne bogyó, gyarapul dús drága gyümölccsel;
és ahová vet a tûz tajtékot az öblös edénybõl,
és ahová forró cseppek fröccsennek a földre,
az kivirul, csupa zsenge virág, fû hajt ki belõle.
Ezt Medea mihelyt meglátja, kihúzza a kardját,
metszi az agg gégét, kifolyatja belõle a vén vért,
tölti a friss nedvvel. S mikor ajkával meg a sebbel
Aeson issza be azt: haja és õszfürtü szakálla
elveti õsz színét, feketévé fényesül ismét,
messze soványság fut s halavány szín, aggkori ráncok,
minden tagja megint friss vérrel duzzad, a teljes
teste virul. S Aeson ámul, mert érzi: ilyen volt
egykoron, emlékszik, négyszer tíz évnek elõtte.
(Ovidius: Metamorphoses VII. 238-293., Devecseri Gábor fordítása) 

Médea tehát különösen abban jeleskedett, hogy növénynedvekbõl készített fürdõvel meg tudta 
fiatalítani az embert; ezért nagy hírre tett szert. Péliászt, ki nagyratörõ terveinek útjában állt, 
azon ürügy alatt, hogy meg fogja fiatalítani, varázsüstjébe csalta s meg is ölte. 

Médea elsõ – bár nem túl sikeres – tanítványai Péliász leányai voltak, késõbb azonban még 
jónéhány thesszáliai  lánynak-asszonynak továbbadta a  tudományát.  Kirkével  és  a  Szibillával 
ellentétben õ valóságos iskolát teremtett, amelynek hagyománya még a történelmi idõkben is 
elevenen  élt.  A híres  (római)  császárkori  halottidézõk  közül  számosan  büszkélkedtek  azzal, 
hogy Médea vér szerinti leszármazottai.
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A félelmetes mágusasszonyra egyébként még igen mozgalmas pályafutás várt. Többek között 
megmérgezett  egy  királyt  és  tûzvarázzsal  emésztett  el  egy  másikat;  ezenkívül  testvére  és 
gyermekei  meggyilkolásával  tette  halhatatlanná  a  nevét.  Iaszón  késõbb  ráunt,  eltaszította 
magától, és egy másik nõt akart feleségül venni; a menyegzõ napján azonban az ifjú arát Médeia 
a palotával és a vendégsereggel együtt elhamvasztotta. Ezután Athén királyának lett a hitvese, 
innen azonban kígyóvontatta, repülõ szekéren kellett menekülnie, mert meg akarta mérgezni 
mostohafiát, a hõs Thészeuszt. Szabadidejében szórakozásból kígyóbûvölésre tanítgatta az itáliai 
latin népeket. Erényes és érdemdús élete jutalmául az istenek halhatatlansággal ajándékozták 
meg, és megtették az Elíziumi Mezõk királynõjének.

Koronisz, Aszklépiosz szülõanyja szintén Thesszália szülötte volt a görög mítoszok szerint. A 
gyermek  Kheirónnál,  a  kentaurnál  tanulta  tudományát  (a  vidék  híres-nevezetes  volt  ezen 
mítikus lényeirõl is), majd a gyógyítás istenévé vált.

Thesszáliában  a  mítikus  Erichtho volt  a 
varázslat  nagymestere.  Lucanus  (aki 
feltehetõleg  egy  Locusta  nevû 
boszorkányról  mintázta  meg  mesealakját) 
szerint  sápadt  volt  és  aszott,  a  haja 
gubancos,  a  lehelete  bûzlõ.  Amerre  járt, 
pusztán a léptével megmérgezte a termést. 
A  halottakat  széttépte,  szemüket  kivájta, 
fogával  tépte  szét  az  akasztófa  kötelét,  a 
gyilkost  lerántotta  a  keresztrõl.  Lucanus 
elbeszélése  szerint  Sextus  a  félelemtõl 
borzongva  kereste  fel  éjfélkor  a  hírhedt 
boszorkányt  az  elhagyott  sírok  közötti 
sziklamezõn,  és  arra  kérte:  tudja  meg  a  holtaktól,  mit  tartogat  számára  a  jövõ.  Erichtho 
szurokfekete  felhõt  csavart  a  feje  köré,  hogy az éjszaka még sötétebb legyen,  és  egy közeli 
harcmezõre vezette Sextust, hogy válogathasson a temetetlen holttestekbõl. A kiszemelt holttest 
nyakába horgot  vetett,  így vonszolta  a  sziklákon át  egy tiszafák  borította  kiugró szirt  alatti 
barlangba. Ott fejére viperákból font füzért illesztett, és a tetemet. bedörzsölte döglött kutya 
nyálával, hiúzbéllel, kígyókkal táplált szarvas velejével és egyéb utálatosságokkal, majd hosszú, 
félelmetes,  káromló  dalban  idézte  meg  az  alvilág  fúriáit.Végül  aztán  sápadtan,  némán 
felmagasodott  elõtte a halott  szelleme;  és miután megadta a kívánt felvilágosítást,  azt  kérte, 
hadd térhessen örök pihenõre. A boszorkány ekkor halotti máglyát rakott, a szellem felmászott 
rá, Erichtho pedig fáklyával meggyújtotta azt.

Horatius,  a  költõfejedelem  számos  versében  foglalkozik  egy  általa  Canidiának  nevezett 
asszonnyal, aki kora egyik leghírhedtebb varázslónõjének számított. Nápolyban élt, és valóságos 
kis csapatot gyûjtött maga köré fiatal és idõsebb nõkbõl, akik lázas érdeklõdést tanúsítottak a 
mágia iránt. Horatius még elõ is számlálja õket: a vén Sagana, a szégyentelen Veia, a férfiszédítõ 
Folia.  A  nekromancián  kívül  foglalkoztak  jövendõmondással,  szerelmi  bájitalok  fõzésével, 
méregkeveréssel,  viaszmásos  rontással  is,  sõt,  az  a hír járta  róluk,  hogy képesek lebûvölni  a 
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csillagokat az égrõl. Canidia tudományát thesszáliai boszorkányoktól tanulta, tehát a Médeiáig 
visszanyúló  hagyományokból  merített.  Az  újabb  kori  történetkutatás  kiderítette  róla,  hogy 
valóban  létezõ  személy  volt,  gazdag  nápolyi  nemeshölgy;  igazából  Gratidiának  hívták.
Horatius több verset is szentelt Canidiának, s ezekbõl újabb részletekre is fény derül. Megtudjuk 
például,  hogy  a  nekromancia  kelléktára  némiképp  kibõvült:  a  nápolyi  boszorkányok  a 
leghátborzongatóbb  holmikat  használják  fel  sötét  rítusaikhoz.  Olvashatunk  farkasszõrrõl, 
kígyók  méregfogairól,  kilencnapos  hullák  poráról,  kutyák  szájából  kiragadott  csontokról, 
fülesbagoly tolláról és tojásáról, sírhantról tört cipruságról, varangyméregbe áztatott füvekrõl, és 
így tovább.

Apuleiosztól  úgy  tudjuk,  hogy  a  thesszáliai  boszorkányoknak 
gonosz  mesterkedéseik  ûzéséhez  egy  sor  nehezen  hozzáférhetõ 
kellékre volt szükségük, többek között friss hullák orrára és fülére. 
Ez annyira köztudott volt azon a vidéken, hogy ha egy családban 
haláleset  történt,  a  felravatalozott  és  kiterített  elhunytat  nem 
merték  a  régi  szokás  szerint  éjszakára  magára  hagyni,  hanem 
virrasztót fogadtak mellé. Ilyenkor a nekromanták, akik mellesleg 
a lükanthrópiának is a mesterei voltak, elváltoztatták az alakjukat, 
és  menyét,  kutya,  egér  vagy  bagoly  képében  settenkedtek  be  a 
halottas  szobába,  ahol  aztán nagy sietve  lerágták  a  tetem orrát-
fülét.

A boszorkányok azonban nem mindig érték be néhány darabka 
hússal; volt, hogy az egész holttest kellett nekik. Ilyenkor láthatatlanná váltak, körülvették a 
halottas házat, és addig rikoltoztak alvilági hangon, amíg odabent mindenki nyavalyássá lett a 
félelemtõl.  Utána  aztán  besurrantak  a  ravatalhoz,  ellopták  a  halottat,  és  egy  szalmabábut 
csempésztek a helyére.

Petronius  számol  be  nekünk  egy  virrasztó  esetérõl,  aki  úgy  látszik,  nem  ijedt  meg  a  saját 
árnyékától,  és  kész  volt  szembeszállni  a  boszorkányokkal.  Mikor  meghallotta  a  szörnyû 
zenebonát, kardot ragadott, és kirontott az ajtón a szabadba. Csúnyán meg is döfte az egyik 
láthatatlan  boszorkányt,  a  hangja  után  tájékozódva.  Ekkor  azonban  õt  is  utolérte  a  sorsa: 
megérintették a rontó kézzel. A vakmerõ férfi ujjai közül kihullott a fegyver; egész testében 
lilára váltan támolygott vissza a házba, s ott lerogyott egy derékaljra. A diadalmas boszorkányok 
elorozták a holttestet, õ pedig néhány nap múlva agyvérzést kapott és meghalt.
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A kereszt szimbolik jaá

A kereszt  különbözõ változataiban  az  emberi  vallást  és  kultúrát 
végigkísérõ  leggazdagabb  és  legmaradandóbb  geometriai 
szimbólum;  õsi  és  univerzális  alakzat,  mely  mintegy a  kozmoszt 
képezi le a négy irány mozzanatára csupaszítva.Általánosabban a 
kettõsség és egység jelképe. Mint szimbólum, formai szempontból 
két erõvonal találkozása, melynek során egy balról jobbra tartó és 
egy felülrõl lefelé haladó erõvonal metszi, két ellentétes törekvés 
köti,  akadályozza egymást. Az élet alaptörvénye az ellenpólusok állandó kölcsönös egymásra 
hatása.
 
A  kereszt  õsidõk  óta  használt  jelkép;  eredetileg  az  égtájakat,  az  évszakokat  és  a  tér-idõt 
jelképezte. A négyes szám szimbolikája kapcsolódik hozzá. Kozmikus szimbólumként a két szára 
által  kijelölt  keresztezõdési  pont  a  világ  központja.  A világrendszerezõ  elv képe:  négy karja 
megfelel  a  négy  égtájnak.  Az  archetipikus  ember  jelképeként  a  függõleges  vonal  az  égi,  a 
szellemi, az intellektuális, a pozitív, az aktív és a hímnemû, míg a vízszintes a földi, a racionális, 
a passzív és a nõi aspektus.
 
A  kereszt  a  világfa  és  az  életfa  geometrikusan  megfogalmazott  változataként  is  felfogható.
A keresztény mûvészet centrális szimbóluma a kereszt vagy feszület. Egészen a Karoling-korig 
az egyenlõszárú görög kereszt  volt  az elterjedt forma,  ám az idõk során a középpont felfelé 
tolódott, mígnem kialakult a ma ismert latin kereszt. Ez a fejlõdés azért fontos, mert megfelel a 
kereszténység  késõ  középkorig  terjedõ  belsõ  fejlõdésének.  Egyszerûbben  kifejezve  azt  a 
törekvést szimbolizálja, hogy az ember centruma és hite a földtõl elmozduljon és a szellemi 
szférába emelkedjen.
 
A  keresztény  mûvészetben  a  Nappal  és  a  Holddal  is  ábrázolják,  hogy  Krisztus  kozmikus 
aspektusait  is  hangsúlyozzák,  mint  ahogy  Krisztus  kettõs  természetét  jelezték  a  kereszt 
függõleges (égi) és vízszintes (földi) tengelyeivel. Gyakran kapcsolják össze az és az betûkkel, 
valamint a Krisztus-monogrammal (alpha és ómega).

 
A  rózsakeresztesek  által  kiválasztott  szimbólum  a  rózsa  és  kereszt 
többféle  mély  értelmet  rejt  magában.  A kereszt,  amin  Krisztus  teste 
függött, arra a tényre utal,  hogy Krisztus meghalt az emberiségért. A 
rózsa pedig arra emlékeztet, hogy Krisztus feltámadt értük a halálból. 
Az  emberhez  viszonyítva  a  rózsakeresztet  úgy  is  átélhetjük,  hogy  a 
keresztfa  a  kis  én  (ego)  halálát,  a  rózsa  pedig  a  magasabb  Isteni  Én 
feltámadását jelképezi.
 
A  számtalan  fajtájú  kereszt  igen  kedvelt  motívuma  volt  a  régi 
heraldikának.  Igen  ismert  a  görög  kereszt,  melynek  függõleges  és 
vízszintes szárai egyenlõ hosszúságúak. Ez jelenik meg Svájc címerében 
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is.  Szintén  nagyon  jellegzetes  a  latin  kereszt,  melynek  függõleges  szára  hosszabb.  A  kettõs 
kereszttel (pátriárka vagy lotharingiai kereszt) saját régi, illetve jelenlegi államcímerünkben is 
találkozhatunk. A kereszt az V. századtól a keresztény császári hatalom jelvénye, s a feltehetõleg 
bizánci  eredetû  kettõs  kereszt  a  XII.  század  végén,  (a  Bizáncban  nevelkedett)  III.  Béla 
pénzérméin jelent meg, és így a magyar királyi hatalom szimbólumává vált.

Sok  kereszt  szárai  végzõdésének formájáról  kapta  elnevezését.  Ilyenek például  a  háromszög 
végû, ruta végû, mankós, horgony, kereszt végû, stb. keresztek. A máltai kereszt, mely a Máltára 
költözött Szent János-lovagok (johanniták) jelvénye, szárainak vége villás kiképzésû.
 
A  mezopotámiai  hagyományban  ismert  volt.  Babilonban  a 
félholdas  kereszt  a  holdistenségekkel  jelenik  meg;  Asszíriában  a 
négy égtájat jelöli; az arisztokrácia a Nap-keresztet fülbevalóként 
hordta. Asszíria négy nagy istenére a ma máltai keresztként ismert 
jel utalt. Föníciában a kereszt az élet és az egészség jele. Káldeában 
a  hatszárú  kereszt  a  teremtés  hat  napját,  az  idõ  és  a  világ 
létezésének hat fázisát jelzi.

Igen  ismert  szimbólum  az  egyiptomi  Ankh  (élet)  vagy  "Nílus-kereszt".  Az  "élet  kulcsa" 
jelentéssel  bír,  a  halál utáni halhatatlanságot jelképezi.  A fáraók a tudás,  hatalom, örök élet 
jelképeként  viselték.  Származását  az  atlantiszi  idõkre  teszik.  Crux  ansata  néven  is  ismerik, 
számlálhatatlan  mennyiségben  tûnik  fel  az  egyiptomi  és  kopt  emlékeken.  Jelképezi  még  a 
nemek egységét, az „eljövendõ életet” és az „eljövendõ idõt”, az élet és a tudás misztériumainak 
kulcsát. Nemcsak alakjában egyesíti a férfi (tau-kereszt) és a nõi (tojás) szimbólumokat, hanem 
jelentésében is (a tojás az anyaméh, a tau-kereszt pedig fallikus szimbólum).
 
A  svasztika  egyenlõ  szárú  kereszt,  aminek a  szárai  derékszögben,  vagy  az  óramutató  járása 
szerint,  netán  azzal  ellentétes  irányba  hajlanak.  Egyike  a  legõsibb  jelképeknek,  számtalan 
kultúrkörben használták. Jelentése Indiában, az Indus menti Mohendzso Daro kultúrában (i. e. 
2500-1500)  jó  szerencse,  míg  Kínában  halhatatlanság  volt.  A  magyar  népmûvészetben  is 
elõfordult. Legtöbbször úgy helyezték el, hogy a vonalak vízszintesen és függõlegesen legyenek, 
bár néha 45 fokkal  elforgatva is  használják;  a hindu változatban gyakran egy-egy pöttyöt is 
tesznek a szárak közé.

A  svasztika  két  alakja  Brahma,  a  teremtõ  isten  két  formáját 
szimbolizálja:  jobbra  nézve  az  univerzum  fejlõdését  (Pavritti),  balra 
nézve  a  visszafejlõdését  (Nivritti)  jelöli.  A  kereszt  négy  ága  a  négy 
létfokot: a pokol, az állati lét, az emberi lét, és az Isten világát jelképezi. 
Mivel mind a négy irányba (észak, dél, kelet, nyugat) mutat, stabilitást 
és  megalapozottságot  is  jelent.  Napszimbólumként  Surya,  a  hindu 
napisten jelképe. A svasztika rendkívül szent és kedvezõ jelnek számít 
minden hindu számára, és rendszeresen használják minden olyan tárgy 

díszítésére, aminek a hindu kultúrához valami köze van. Szerepel az összes hindu yantrában és 
más  vallásos  mintákban.  Indiaszerte  mindenütt  látható  templomfalakon,  vallásos  iratokon, 
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ajándékokon, és levélfejléceken. Ganesa istent gyakran ábrázolják egy svasztikák között növõ 
lótuszon ülve.
Az amerikai indiánoknál a kereszt az emberi alak szimbóluma, valamint kifejezi a szüzességet, a 
négy fõ irányt és a négy szelet. A kereszt középpontja az ember és a föld, amelyeket a szelek és 
az istenek összecsapó erõi mozgatnak.

A  skandinávoknál  a  T  alakú  kereszt  Tór  isten  kalapácsa,  a 
vihar, a villámlás, az esõ és a termékenység jele (kalapács). A 
keltáknál a körbe foglalt keresztalak terjedt el. A negyedeket a 
négy  elemnek  és  hagyományos  minõségeiknek  feleltették 
meg. Kifejezi Írország négy tartományra való felosztását. Az 
írek  számára  a  körbe  írt  kereszt  a  kelta  hagyomány  és  a 
kereszténység között létrejött szintézist jelentette.

 
A  körbe  írt  kereszt,  a  napkerék  vagy  Wotan-kerék  az 
atlantiszi  eredetû  népek  szimbóluma.  A  Culdee-i 
kereszténység  szimbólumának  is  fontos  eleme volt.  A  négy 
részre osztott kör a pogányság,  a kereszt pedig a keresztény 

vallás jelképe, ezek ötvözésének eredményeként jött létre a körbe írt kelta kereszt.

A napkerék vonalai a négy égtáj,  az év négy évszaka a négy õselem, közepe az isteni erõ, a 
tökéletesség  és  az  ötödik  elem  szimbóluma.  A  nappálya  négy  nagy  állomását  is  jelöli.  Az 
atlantiszi város jele a négy részre osztott kör, az ég és a föld harmóniájának kifejezõje volt. 

Az si T rv ny 4. r szÕ ö é é

 

Pereskedés 

92.  Ha bármilyen konfliktus lenne a  Testvérek között,  a  Fõpapnõ hallgassa  meg a feleket a 
Vénekkel, elõbb külön-külön, majd együtt a feleket.
93. Döntsenek igazságosan, nem hajolva el egyik oldal javára sem. 94. Mindig tartsák észben, 
hogy vannak emberek, akik sosem fognak beleegyezni, hogy mások parancsoljanak nekik.
95. De ugyanakkor vannak emberek, akik nem tudnak igazságosan dönteni.
96. Annak, aki mindig fõnök akar lenni, csak egy válasz létezik:
97. "Hagyd el a covent, és vagy keress egy másikat, vagy alapíts újat, és vidd magaddal közülünk 
azt, aki menni kíván."
98.  Aki  nem  tud  igazságosan  dönteni,  annak  következõ  a  válasz:  "Aki  nem  bírja  a  te 
igazságszolgáltatásod, majd elhagy téged."
99. Az egymással konfliktusban álló felek nem mehetnek el a gyûlésekre.
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100.  Ha  semmiképpen  sem  tudnak  megegyezni,  legyen  így,  a  Testvériségnek  fenn  kell 
maradnia.  

Átkok 

101. A régi idõkben, amikor hatalmunk volt, a Mágia Mûvészetét használhattuk az ellen, aki 
ártott a Testvériségnek. De ezekben a gonosz idõkben nem tehetünk így. Mert a mi ellenségeink 
egy örök tûzben égõ gödörben hisznek, amibe az õ istenük vet mindenkit aki õt imádja, és csak 
kevesek menekülnek meg belõle a papjaik varázslatainak és miséinek megfelelõen. Ezt fõleg a 
gazdagok érik el azzal, hogy bõséges adományokat adnak a papoknak, mert az õ istenük mindig 
pénzszûkében van.
102.  De  ahogy  a  mi  Isteneink  is  igénylik  a  segítségünket,  hogy  termékenységet  adjanak  a 
barmoknak és embereknek, úgy a keresztények istene is mindig igényli a hívei segítségét, hogy 
keressenek, és elpusztítsanak minket.
103. De elhitetik az emberekkel, hogy megmenekülhetnek ebbõl a pokolból, ha minket a papok 
kezére adnak. Ezért mindig kémkednek és azt gondolják: "Ha csak egyet is elkapok ezek közül a 
Boszorkányok közül, megmenekülhetek az örök szenvedéstõl."

104. Ennek okán mi bújkálunk, a keresztények keresnek 
minket,  de  nem  találnak,  és  azt  gondolják: 
"Boszorkányok nincsenek, vagy ha vannak, csak a messzi 
vidékeken lehetnek."
105. De ha valamelyik elnyomó meghal, bármitõl, akár 
betegségtõl,  mindig  ezt  kiáltják:  "Ez  a  boszorkányok 
mûve!" És a vadászat újrakezdõdik. És gyilkolnak, még 
az  sem  érdekli  õket,  hogy  tízet  pusztítanak  el  saját 
fajtájukból,  míg  egyet  közülünk,  de  õk  több  ezren 
vannak. 

106. De mi nagyon kevesen vagyunk. Ezért legyen elrendelve, hogy
107.  Senki  nem  használhatja  a  Mágia  Mûvészetét,  hogy  másnak  ártson  vele.
108. Bármennyit is ártanak nekünk, mi nem viszonozhatjuk. Manapság sokan közülük már azt 
hiszik, hogy nem is létezünk.
109. Ez a törvény segítsen minket a bujdosásban, bármennyit is ártanak nekünk, senki nem 
használhatja  a  Mûvészetet,  hogy  átkozzon.  De  van  lehetõség  arra,  hogy  tanácskozás  után 
használjuk  a  Mûvészetet  arra,  hogy  megkössük  a  keresztényeket,  hogy  nekünk  ártani  ne 
tudjanak, de csak visszatartani lehet õket, megbüntetni nem.
110. Ezért az emberek ezt fogják mondani: Ez egy rangos vadász, öreg banyák elfogója, akiket 
boszorkányoknak tartanak, mégsem érte õt semmi baj,  ez nyilvánvaló bizonyíték arra,  hogy 
boszorkányok nincsenek."
111. Mert mindenki tudja, hogy sokakat elfogtak, akiket azok adtak fel, akikkel haragban voltak, 
de sok olyat is megöltek, akiknek nagy vagyona volt, hogy azt megszerezhessék. Sokak azért 
haltak meg, mert zsörtölõdõ vénasszonyok voltak. A mai napig ezért azt mondják az emberek, 
hogy a Boszorkányok vénasszonyok.
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112.  Ez  csak  a  mi  elõnyünkre  szolgál,  és  elhárítja  rólunk  a  gyanú  árnyékát.
113. Angliában és Skóciában már évek teltek el,  mióta az utolsó Boszorkányt elfogták. De a 
Mágia  Mûvészetének bármilyen rossz  célra  való  felhasználása,  újraindíthatja  a  kivégzéseket.
114. Hát soha ne hágd át ezt a törvényt, bármennyire is kísért, és soha ne egyezz bele hogy 
áthágják, bármi legyen is.
115. Ha tudomást szerzel róla, hogy valaki áthágja a törvényt, erõsen dolgoznod kell ellene.
116.  És  bármely  Fõpap  vagy  Fõpapnõ  beleegyezik  hasonlóba,  azonnal  meg  kell  fosztani 
tisztségüktõl, mert a Testvérek vére az amit veszélyeztetnek.
117. Csak jót tehetsz, azt is csak akkor, ha biztonságos.
118. Szigorúan tartsd magad az Õsi Törvényhez. 

Fizetség 

119. Soha ne fogadj el pénzt a Mágia Mûvészetének gyakorlásáért, mert a pénz így bajt hoz a 
fejedre.  A  varázslók,  az  ördögûzõk,  és  a  keresztények  papjai  azok,  akik  pénzt  kérnek  a 
mûvészetükért. És pénzért árulják a pokoltól való menekülést.
120. Te ne legyél ilyen. Ha nem fogadsz el pénzt, nem esel kísértésbe, hogy a Mûvészetet gonosz 
célra használd.
121. Bárki használhatja a Mágia Mûvészetét a saját javára, vagy bárki javára, ha biztos, hogy 
azzal nem ártunk senkinek.
122. De errõl mindig kérje ki a Boszorkány a coven véleményét. Csak a coven beleegyezésével 
használható a Mûvészet.
123. Ha ezen a módon célod el nem érheted, használj más utakat, amiken nem ártasz senkinek. 
AZ ISTENNÕ ÁTKA LEGYEN AZOKON, AKIK EZT A TÖRVÉNYT MEGSZEGIK. Úgy legyen.
124. Törvényes azonban, ha egy Boszorkánynak házra vagy földre van szüksége, és senki nem 
akarja eladni a sajátját, úgy változtassa meg az eladó elméjét varázslattal, hogy eladja a házát 
vagy a földjét. Ez neki nem árt, mert a Boszorkánynak minden további nélkül meg kell neki 
adnia a házért vagy földért a teljes árat.
125.  Soha  ne  tégy  olcsóbbá,  vagy  vásárolj  meg  olcsóbban  dolgokat  a  Mágia  Mûvészetének 
segítségével.  

A Helyi Törvényekrõl
 

126. Az Õsi Törvények közül a legfontosabb, hogy senki nem tehet olyat, amivel veszélyezteti a 
Testvériség tagjait, vagy kapcsolatba hozza õket a törvény embereivel.
127. A Boszorkányok közötti pereskedésekben semmilyen más törvényt nem lehet figyelembe 
venni, csak a Testvériség törvényeit.
128. Semmilyen más bíró nem oldhatja meg a problémát, csak a Fõpapnõ, a Fõpap, és a Vének. 

Folytatása következik. 
- Fordította: Llewynnias -
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K nyvaj nlö á ó

Thorwald Dethlefsen - A Sors mint es lyé
 

"Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legõsibb 
kérdésére  keresik  a  választ:  mi  az  élet,  az  emberi  sors  értelme?  A 
modern  természettudomány  és  pszichológia  válaszkísérletei  egyaránt 
kudarcot vallottak. A szerzõ, az ezoterikus pszichológia megalapozója, 
az  okkultizmus,  a  régi  titkos  tanok  (asztrológia,  homeopátia, 
reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetõvé téve számukra, hogy az 
õsi  technikák  segítségével  megismerhessék  és  megérthessék  életüket, 
betegségüket,  halálukat,  hogy felelõsséget vállalhassanak sorsukért.  A 
sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk 
kell.  A  sors:  esély.  Esély  az  emberi  teljesség  és  tökéletesség 
megvalósítására.  Ezért  sorsunkat  meg  kell  tanulnunk  megismerni  és 
megérteni. Az eredendõ tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az 
eredendõ kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald 

Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírû könyvében."

"Az  ezotéria  út,  még  inkább  ösvény.  Minden  út  valamilyen  célhoz  vezet.  Vegyük  konkrét 
példaként a Münchenbõl Bécsbe vezetõ utat. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük, 
kiszámolhatjuk, hány kilométer, megfelelõ könyvekbõl utánaolvashatunk, képeket nézhetünk 
az út mentén fekvõ városokról, beszélhetünk olyanokkal, akik utaztak már ezen az úton, és így 
tovább. Lehet, hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás, de 
egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt, Bécset. Ha egyáltalán el akarjuk érni, útnak kell 
indulnunk, mozgásba kell lendülnünk, meg kell tennünk ezt az utat. Lehetséges, hogy elõzetes 
tájékozódásunk,  információink  hasznosnak  bizonyulnak,  de  semmilyen  elmélet  sem 
helyettesítheti  az  út  megtételét.  Ezzel  a  példával  az ezotéria  mint út  s  a  puszta ténygyûjtés 
különbségét  akartuk  megvilágítani.  Az  ezotéria  olyan  célhoz  vezet,  amelyet  csak  akkor 
érhetünk el, ha útra kelünk.

Ezt  tévesztik  szem  elõl  azok  az  embertársaink,  akik,  bár  teli  torokból  hirdetik,  hogy  az 
ezoterikus világkép mellett állnak, de még fél lábbal sem léptek rá az ezotéria útjára. Ezen az 
úton járni azt jelenti, hogy felismeréseinket, még a legkisebbet is, azonnal át kell helyeznünk a 
valóságba.  Saját  életünket,  a  dolgok  átélését,  magatartásunkat  folyamatosan változtatjuk,  így 
magunk is változunk, megújulunk. Röviden: az ezotéria maga a fejlõdés.

... Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba; ez azt jelenti, hogy az 
ezoterikus tanok köteleznek. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire mûvelõiket. 
Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet, ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét, 
pereskedhet a bátyjával, szidhatja a társadalmat és így tovább. Kémiai felfedezése nem érinti 
életét és magatartását. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. 
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Ennek  közvetlen  hatása  van  a  lét  minden  területére,  ez  szükségképpen  megváltoztatja  a 
világhoz  való  viszonyunkat,  egyes  szokásainkat  azonnal  hatálytalanítja.  Ha  valaki  például 
valóban megértette, mi az asztrológia, az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest, 
nem fog pereskedni és így tovább. (Hangsúlyozzuk, hogy az asztrológia üzletszerû mûvelése és 
az asztrológia valódi megértése két nagyon különbözõ dolog. Sajnos, e kettõ ritkán esik egybe.)

Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása 
ellen,  mert  tudat  alatt  pontosan  érzi,  hogy  az  ezoterikus  út  kötelez.  Az  emberek  szívesen 
elfogadnak minden  új  felfedezést,  amíg  az  funkcionális  jellegû,  s  így  semmire  sem kötelez.
Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevû trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. 
A parapszichológia az ezoterikus világképbõl fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a 
tudomány steril módszereivel. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal, de ez az 
embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. A parapszichológia hazug és gyáva, mert még 
ahhoz  sincs  bátorsága,  hogy  tisztán  materialisztikus  tudományt  mûveljen,  s  így  egyszerûen 
megtagadja  a  nem materiális  jelenségeket.  Képességei  azonban  ahhoz  sem elegendõk,  hogy 
felismeréseihez  tartsa  magát,  s  levonja  belolük  a  konzekvenciákat.  A  parapszichológia 
egyfolytában  szaglászik,  s  a  „kiszaglászottról”  vitatkozik,  de  sohasem  mer  semmibe 
„beleharapni”.  A  sors  iróniája,  hogy  mindenki  önmagáról  mond  ítéletet:  a  parapszichológia 
névválasztás  (görögül  a  para azt  jelenti:  mellé)  is  azt  fejezi  ki,  hogy e  „tudomány”  mûvelõi 
elmennek a pszichológia mellett."
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