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A mágia és a könyvek (a fantázia forrásai) c. tananyag az EFOP-3.4.3-16-2016-
00005 azonosító számú, 

„Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó 
szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projekt keretében valósul 

meg. 
 

  



A mágiáról általában 
Az ókor óta az emberiség szinte minden kulturális megnyilvánulása elválaszthatatlanul kötődik 
a könyvek világához. Így van ez a vallások esetében is. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az 
irodalom születése maga is a vallásoknak köszönhető. Az írott szövegeket a vallások 
intézményesülése hozta létre (a három alapvető intézmény, a templom / autentikus szent hely, 
illetve a papság mellett a harmadik épp a szentírás), de az irodalmat – abban a tekintetben, 
ahogy ezen a fogalmon a szövegek rögzítettségét értjük – korábbi évszázadokban kell 
keresnünk. Az első rögzített szövegek, a varázsénekek, az ősvallások egyik korai formájához, 
a mágiához kötődtek. A mágia = μαγεία (mageia, gör.) kifejezés jelentése: varázsolni. A 
varázserő meglétét az ember már az első ősvallás, a mana-hit kapcsán feltételezte. Irányítására 
azonban csak később gondolt. A mana-hithez mindössze egy liturgikus elem, a tabu: a szakrális 
tiltás, ill. szabály kötődött. A mágiával a cselekvés rendezett algoritmusa mellett megjelent a 
hangosan előadott varázsszöveg is, amely azonban nem kevésbé szigorú szabályrendszerekhez 
volt hozzárendelve, mint korábban az amulett, a fétis vagy a bálvány elkészítése. A 
szabályrendszer fontossága eredményezte a szöveg rögzítését is, hiszen bármilyen zavaró 
tényező vagy hiba a varázslat sikertelenségét eredményezhette.  

A mágia mint gyakorlat szinte a teljes emberi közösségen belül elterjedt, csaknem 
minden kultúrában megtaláljuk elemeit. Az emberi civilizáció módosulásai a vallások egyre 
bonyolultabb formáit hozták létre, de a korábbi valláselemek nem tűntek el, hanem tovább éltek. 
A tabu megmaradt pl. a különféle ételtilalmakban, amulettet, fétist, bálványt is találunk minden 
vallási közösségben (még azokon belül is, ahol egyébként szigorúan tagadják a bálványok 
imádását), így a mágia is megmaradt a vallásos gyakorlat részeként, pl. az áldozat bemutatása, 
vagy a gonosz szellemek kiűzése kapcsán.  

A fogalom szintén tovább élt. Azonban alapjelentése és a hozzá kapcsolódó attitűd is 
változásokon ment át. Így van ez a magyar nyelvben is, erre utal a babona (varázslat), illetve a 
babonáz (varázsol) szavunk (melynek persze mára – a kultúra változásával – jelentése is 
módosult, pejoratívabbá vált). 

Eredetileg a mágia egyszerűen vallás, vallási gyakorlat. Később a mágusok 
tudományaként marginalizálódik, egyben okkult jelentéstartalmakat is magára vesz. Még 
később a varázslók titkos cselekedeteinek (többnyire negatív) megjelölése.  

A mágikus aktuson olyan elképzeléseket és szokásokat értünk, amelyek azon a hiten 
alapulnak, hogy világunkat általunk nem ismert, titokzatos erők (varázs- v. mágikus hatalmak) 
irányítják. Eszerint bizonyos személyek, tárgyak, rituálék képesek az elérendő céllal titokzatos 
kapcsolatban lévő eszközökkel extraordinális hatásokat kiváltani. A mágia egyik fő jellemzője, 
hogy a saját hatalma tudatát átélő varázsló függetlennek érzi magát az isteni hatalomtól vagy 
az erkölcsi törvényektől.1  

A mágia és a fantasztikum 
Ez az attitűd eredményezi, hogy a mágia fogalma szinte természetes könnyedséggel épül be a 
fantasztikus irodalom kifejezőkészletébe. Beágyazódását az is nagyban elősegítette, hogy az 
okkult mágia elemei hangsúlyos rokonságot mutatnak a fantasztikum stíluseszközeivel. A 

                                                           
1 Mágia szócikk: Anderle Ádám – Adriányi Gábor, 2003, 897. 



fantasztikus írásokban például az ok-okozati összefüggés gyakran bizonytalan, nem tudjuk 
meg, miért történik valami, esetleg csak sejteti a szerző, de esetenként előfordulhat, hogy az ok 
józan ésszel nem felfogható (Maár 2001, 160–172). A mágia egyik lényege éppen az, hogy a 
varázslat révén titkos összefüggések létesülnek esetleg össze nem tartozó dolgok között.  

A fantasztikus irodalmi szövegekben alapvető fontosságú a narráció: jellemző az 
értelmezési síkok keverése, a narrátor személye, nézőpontja révén. Gyakorlatilag bármilyen 
témából lehet fantasztikus írás, ha úgy adjuk elő (Todorov 2002, 73–76). A mágia logikája 
szerint a varázslat szintén létrejöhet, ha a körülmények és a szabályok találkoznak egymással.  

A fantasztikus történetek helyszíne gyakran egy távoli, sosemvolt világ, mely a 
valóságra emlékeztet, de a valóságelemeket kalandosan eltúlozza. Az univerzum azonban egy 
belső összefüggésrend alapján mégis észszerűen épül fel, s akár térképen is ábrázolható. Ez 
persze nem zárja ki az időnként tapasztalható következetlenséget (anatopizmus). Továbbá a 
fantasztikus történetekben nagy szerepe van titkos helyeknek, és az ezeket bemutató 
térképeknek. Ha közelebbről vizsgáljuk a mágikus világlátás sajátosságait, hasonló elemekre 
bukkanhatunk. 

A fantasztikus történetek szereplői gyakran inkább passzív elszenvedői a történéseknek, 
mint okozói; sorsukat felsőbb erők irányítják. Alapvetően kétféle nézőpont-karaktertípust 
különböztethetünk meg attitűdjeik szerint, és ezek szoros kapcsolatot mutatnak a mágiát 
gyakorló személyek alakjaival. Az egyik fő karaktertípust az emberfeletti (vagy 
emberfelettiségre törekvő) hőst nevezhetjük akár „mágusnak” is. Ez a karakter általában erős 
akaratú, tudásában biztos, de érzelmi szempontból felszínes alak. A másik újabban megjelenő 
nézőpontkarakter a gyenge hős emberfeletti teljesítménnyel (nevezhetnénk így: „boszorkány”). 
Ő egy kevéssé tudatos, de érzelmileg intelligensebb figura, aki nem logikai, hanem érzelmi 
szinten éli meg a fantasztikumot. Bizonyíthatóak az összefüggések a középkori boszorkány- és 
mágusperek szemléletmódja, illetve a későbbi fantasztikus irodalom karakterfelfogásai között. 
A mágus intellektuális módon áll a fantasztikumhoz, úgy véli, megértette és irányítja az 
eseményeket: ezért végül a fantasztikum (vagy transzcendencia) erői diadalmaskodnak rajta, és 
elbukik. A boszorkány nem látja (nem is óhajtja látni) a magasabb összefüggéseket, csupán 
elragadják, sodorják az események, attitűdje ezért legfeljebb „látó”, „javas” jellegű, 
mindenképp szubmisszívebb, mint a mágusé – ő gyakorta túlélő, és mindenképpen nagyobb 
tapasztalatra tesz szert, mint a mágus. 

Nem lehet említés nélkül hagyni a fantasztikus történetek epizódkaraktereit sem, ezek 
gyakran csak az értelem szempontjából tekinthetők szereplőnek: a varázstárgyakról és 
segítőkről beszélünk; nagyon gyakran valamely titkos irat, könyv, szöveg, csodalény, bestia, 
egyéb kreatúra játszik fontos szerepet a cselekményben (Bárdos–Galuska 2013, 101). 

A fantasztikus irodalom mindig a hagyományos értékrend megbomlásának idején éli 
virágkorát. Azt vizsgálja, hogy milyen jelenségeket NEM lehet a régi érvekkel megmagyarázni. 
Amikor egy adott világkép szilárd, a fantasztikum helyét a mese tölti be, melynek funkciója 
éppen ellentétes. (A régi érvekkel magyaráz szimbolikus módon.) (Maár 2001, 160–172) A 
fantasztikum ebben a tekintetben is kötődik a mágiához, hiszen a varázslat nem ritkán akkor 
használt eszköz, amikor az észszerű lehetőségekből már kifogyva, a transzcendens hatalmakat 
kényszerül előhívni használója. 

A mágia és a fantasztikum világlátását még a pándeterminizmus is összekapcsolja: az a 
nézet, amely szerint egy felsőbb szinten minden dolog összefügg egymással, még azok is, 



amiknek első pillantásra semmi közük egymáshoz (pl.: csillagok mozgása – emberi sors, 
varázsmondóka – varázslat stb.). Mind a fantasztikum világában, mind a mágia kapcsán 
megfigyelhető a szubjektum és objektum közötti határ elmosódása, nincs különbség a résztvevő 
belső világa és a külső valóság között, magyarán amit elképzelünk, az megvalósul (Maár 2001, 
160–172). (Eszerint a mágia és a fantasztikum nem más, mint valósággá vált gondolat. Ennek 
jobb megértéséhez segítségül hívhatjuk a mese világát is. A mese – ahogy a fantasztikum és a 
mágikus gyakorlat – kompenzál.) (Bárdos–Galuska 2013, 101) 

Az elkövetkezőkben végigkísérjük a mágikus gondolkodás fejlődősét annak forrásaitól 
egészen a premodernség okkult mágikus törekvéseinek koráig. Célunk nem lehet a mágia teljes 
bemutatása: ehhez könyvtárak anyagát kellene beletöltenünk ebbe a fejezetbe. A 18. század 
végén pedig elbúcsúzunk a mágiától: viszonylatai csak annyiban érdekesek most számunkra, 
amennyiben szerepet játszottak a fantasztikus irodalom kezdeteinél. 

A „modern” mágia legfőbb forrásai 

Mezopotámia: a jóslás művészete 

A sumér civilizáció az egyik legkorábbi, kialakulásának ideje a Kr. előtti 4. évezredre tehető. 
A sumér civilizációra épült a mezopotámiai régió összes későbbi kulturális és politikai 
formációja. Ebből következik, hogy a sumérok vallása is igen nagy hatással volt a környező 
kultúrákra, népekre. A későbbi területek vallási rendszerei isteneinek elnevezései sumér 
hatásokat tükröznek. De nem csak a sumérok vallása hatott a területen. Mint minden kulturális 
mintaadó, a sumérok a kommunikációs formákra is nagy hatást gyakoroltak. Az írást – jelenlegi 
tudásunk szerint – a sumér birodalmak kezdték el a hatékony centralizáció és közigazgatás, 
valamint a kulturális hegemónia eszközeként használni. Az írás elterjedésével megjelentek az 
ősi vallási iratok, amelyek segítségével le tudták jegyezni a mitológiai rendszereiket.  

Tárgyi kultúrájuk is jelentős. Ezzel kapcsolatban látványos alkotások jöttek létre: 
lépcsős piramisok, vallási szobrok és az istenek képmásai. A templomokban továbbfejlődtek a 
vallási kultuszok, mind több helyen építettek hatalmas templomokat és szervezték meg köréjük 
a városállamokat.  

A sumér vallásban az ún. „trimurtí”, az istenhármasság érvényesült; három főistent 
tartottak számon, ezek voltak: Anu, az istenek apja, Enlil, a levegő ura, Enki a víz és a 
bölcsesség istene. Mellettük még nagy tisztelet övezte Utu, a nap, Nanna, a hold és Innin, a 
termékenység istenét.  

A növekvő panteonhoz egyre bonyolultabb szertartások kapcsolódtak, és a vallási élet 
fejlődése magával hozta az erősebb és összetettebb hitet a túlvilágban is. A vallásos 
szövegekben megjelennek az első írott utalások a mennyek birodalmára és a pokolra. A politikai 
és a vallási hatalom összefonódik: az uralkodók egy személyben papok és vallási vezetők is. 
Kialakultak a papi osztályok, megjelentek az első jósok és bölcsek. Az akkád birodalom végül 
magába olvasztotta a sumér városállamokat, és Kr. előtt 2300 táján létrejött a terület első 
birodalma. Az akkádok a terület bekebelezése után szinte teljes egészében átveszik a sumérok 
vallási rendszerét. Így cselekszenek a későbbi hódítók, az asszírok is (Seligmann 1987, 11–12).  



Bár a sumérok vallása a civilizációs létforma hatására intézményesült, mégis erős 
maradt az ősvallások, különösen a mágia hatása. Az istenjegyzékekben 450, de van, ahol 3600 
földöntúli lényről is beszéltek. Eleinte minden városnak külön istene volt, de később az istenek 
átvétele, cseréje is megkezdődött. A sumérok szerint az istenek kiszámíthatatlanok, kegyetlenek 
és követelődzőek, ezért mágikus szertartásokkal „kényszerítették” őket kívánságaik 
teljesítésére, s emellett egymás ellen is igyekeznek fölhasználni a transzcendens lények erejét.2 
Ez a gyakorlat később is általános maradt. 

Pazuzu és Lamastu 

Erre kiváló példa Pazuzu, a démon, a szülő nők és a betegek védője. Pazuzu eredetileg a 
délnyugati szél megtestesítője. Általában különféle élőlények kombinációjaként szokták 
ábrázolni, de a legtöbb ábrázolás megegyezik abban, hogy hatalmas 
szárnyai vannak. Csöppet sem pozitív figura: a délnyugati szél 
szárazságot okoz, és éhes sáskák felhőit hozza magával. 
Mindazonáltal, mint a legtöbb ősi istenségnek, neki is kettős 
természete van: hajlamos megvédeni mindazokat, akik segítségért 
folyamodnak hozzá. Legfőbb ellenfele az irigy Lamastu, aki egy 
nőstény démon, és elrabolja az anyáktól gyermekeiket. Egy asszír 

varázsének a következőképpen 
jellemzi Lamastu (másképp: 
Lilith) tulajdonságait. 

„Dühöngő, támadó 
istennő, szörnyűség… Lába, mint 
az Anzu madár karma, keze 
mocskos, arca, mint a vad 
oroszláné, a nád közül ziláltan és meztelen mellel emelkedik 
ki… Bemegy az ablakon, észrevétlen belopakodik, belép a 
házba, kilép a házból. Ezt mondja: «Adjátok nekem fiaitokat, 
hogy megszoptassam, és leányaitokat, hogy gondozzam őket. 
Szájukhoz akarom tenni emlőmet»…” (Varázsének [részlet] 
Bővebben lásd: Leichty 1971, 23) 

Lamastu legyőzéséhez mindenekelőtt Pazuzut kellett 
segítségül hívni. A mágikus szertartás fontos eszköze egy Lamastut ábrázoló tábla 
(tulajdonképpen egy amulett), amelynek felső részén Pazuzu feje és mancsai láthatók, annak 
jeleként, hogy a démonnő feletti hatalmat birtokolja. Ezt a táblát kellett az ágy fölé akasztani, 
hogy megvédjen a betegségektől. A táblán alul lévő kisebb figurák egyébként különféle 
nyavalyák képviselői, amelyek közül mind méretben, mind aktivitásban kiemelkedik a kutya 
hátán térdeplő Lamastu. A tábla középső részén magát az ágyban fekvő beteget ábrázolták, 
védő istenségekkel körülvéve (Castor 2020). 

Jóslatok 

                                                           
2 A ráolvasás és mágikus rítus démoni lényeket idéző ereje megjelenik pl. Edward Philip Lovecraft: Cthulhu 
hívása (1926) c. nagynovellájának meghatározó motívumaként.  

Pazuzu és Lamastu táblája 

Pazuzu fétise 



A sumér eredetű mezopotámiai mágikus szertartások közül igen fontosak voltak a jóslatok.3 Az 
anticipáció folyamatában a mezopotámiai kultúrák gyakran használtak fel olyan 
segédeszközöket, mint az áldozati állatok testrészei, a különféle helyeken megjelenő 
élőlényeknek, a környezeti hatásoknak, ill. az emberek 
álmainak is jóserőt tulajdoníthattak. A jóslás 
tudományának elsajátítását nem bízták a véletlenre: a 
különféle papi iskolák változatos módszerekkel 
oktatták a leendő jóspapokat hivatásuk elsajátítására. 
Az egyik ilyen eszköz a májmodell volt, amely a 
béljóslás egyik elemeként gyakorta megjelenő májból 
történő jóslás elsajátításának fontos segédeszköze volt. 
Az agyag májmodell felületét négyzethálóval kisebb 
területekre osztották, és az egyes részekre ékírással 
fölvésték, hogy a máj adott területén látható folt vagy 
elváltozás milyen eseményeket jelezhet előre a bonc 
számára. 

 
Jósjelek 

• Ha a „hal” ékjel érzékelhető a „jóllét” helyen [a máj egyik része], akkor Akkád uralma 
véget ér. 

• Ha az egész máj rendellenes, akkor az a katasztrófát illetően akkád királyának előjele. 
(A šumma martu ómensorozatból) 

• Ibbi-Szin előjele, amikor Elám elfoglalta és kirabolta Ur városát. 
(Egy Mari varosából előkerült májmodell felirata) (Bácskay 2006, 56) 

 
 
 
A város sorsára vonatkozó előjelek 
Nem csak testrészekből lehetett azonban jósolni. Az eseményeknek egyéb előjelei is lehettek, 
amelyeket egy gyakorlott látnok azonnal felismert. Ezeknek egy része talán nem is a 
transzcendencia feltételezésén alapult, hanem elemi megfigyeléseken. 

• Amely város az égre emeli a fejét (azaz: túl magas épületeket építenek vagy túl sok a 
temploma), az elhagyatottá válik. 

• Ha a város szemétgödre zöld, az a város virágozni fog, más [kedvezőtlen] esetben 
elpusztul. 

• Ha sok hírnök van a városban, akkor a város szétszóródik. 
 
Ominózus állatok megjelenése 

                                                           
3 Nem kell mondanunk, hogy a fantasztikus irodalom milyen gyakran fordul a jóslatokhoz, ill. hogy milyen 
gyakran határozzák meg baljós előjelek a karakterek tetteit. George R. R. Martin: Tűz és jég dala ciklusának A 
varjak lakomája c. részében Cersei királyné – tetteinek mozgatórugójaként – felidézi egy vén boszorkány jóslatát, 
amelyet még fiatal lányként hallott. A ciklus többi részében is feltűnik a bél- és tűzjóslás, az állatjóslatok, ill. a 
jóserejű álmok motívuma. 

Juh májmodell béljóslás tanításához 



Említettük már, hogy a jóslás egyik elterjedt formája volt az állatok megjelenése alapján történő 
előrejelzés. A jós kiállt a tér egy bizonyos helyére, és várt. Az először megjelenő állat alapján 
vonta le következtetéseit. Nem volt mindegy, milyen állat jön elő, melyik oldalról, és milyen 
sebességgel. 

• Ha egy kígyó valakinek a jobb oldaláról vág át a bal oldala fele, annak az embernek jó 
neve lesz. 

• Ha egy kígyó valakinek a bal oldaláról vág át a jobb oldala fele, annak az embernek 
rossz neve lesz. 

• Ha egy fehér macskát látnak valakinek a házában, annak a tulajdonosát bajok fogjak 
gyötörni. 

• Ha egy fekete macskát látnak valakinek a házában, annak a tulajdonosa szerencsés lesz. 
• Ha egy vörös macskát látnak valakinek a házában, annak a tulajdonosa gazdag lesz. 
• Ha egy tarka macskát látnak valakinek a házában, annak a tulajdonosa boldogulni fog. 
• Ha egy sárga macskát látnak valakinek a házában, annak a tulajdonosa egész évben 

szerencsés lesz. 
 
Különböző időben és helyen történő mosakodás 
Egészen egyszerű és hétköznapi jelenségek, cselekedetek is megfelelő jelentőséget kaphattak. 
Tulajdonképpen ezeket hívja a magyar köznyelv babonának. A mai ember persze agnosztikus 
módon viszonyul ezekhez a jelekhez, az ókori ember számára azonban baljós jelentőséggel 
bírtak. 

• Ha valaki vízzel mosakodik a házának folyosóján, az meg fog öregedni. 
• Ha valaki kora éjszaka mosakodik, az sohasem lesz gazdag. 
• Ha valaki lépcsőjáratban mosakodik és a piszkos vizet kiönti a szabadba, az egy éven 

belül meghal. 
• Ha valaki a lábujjait mossa, az el fog fogyni [azaz meghal]. 
• Ha valaki a sörhöz hasonló vízben mosakodik, jól lesz [azaz szerencsés lesz]. 
• Ha ez az aszfalthoz hasonló, akkor nem lesz jól [azaz szerencsétlen lesz]. 
• Ha ez a vajhoz hasonló, akkor el fogja veszíteni a befolyását. 

 
Álom-ómenek 
Végül, de nem utolsó sorban, hangsúlyoznunk kell az álmok jelentőségét a jóslásokban. Talán 
ez az a terület, amely leginkább megmaradt az emberiség mágikus gondolkodásában, egészen 
napjainkig. A mezopotámiai jóserejű álmok semmivel sem logikusabbak (vagy épp annyira), 
mint a későbbi korok jelentőséggel bíró álmai. 

• Ha valaki azt álmodja, hogy egy kutya elszakítja a ruháját, akkor az szükséget fog 
szenvedni. 

• Ha valaki (álmában) megcsókolja a péniszét(!), akkor, amit kimond, az teljesülni fog, és 
bármit is óhajt, azt nem fogják megtagadni tőle. 
(A šumma ālu ómensorozatból) (Bácskay 2006, 56) 

Ráolvasás 

Végül következzék példaként egy gyönyörű mezopotámiai ráolvasás. Lírai alanya úgy véli, 
hogy megátkozták, és ez az oka nyavalyáinak és gondjainak. Varázsénekében előbb részletesen 



megemlít mindent, ami bántja, Majd felsorolja mindazokat az áldozati és varázseszközöket 
(gyógyfüveket stb.) amelyek segítségével a rontást vissza kívánja fordítani annak forrása, az 
ellenséges varázsló, a megbízója, és az ellenfél által segítségül hívott istenségek és szellemek 
irányába. 

„Benneteket hívlak, éjszaka istenei, és veletek együtt szólítom az éjszakát, az elfátyolozott 
menyasszonyt, hívom az estét, az éjfélt és a kora hajnalt!  

Mivel engem megbabonázott a varázsló és vádlómként lépett fel [az istenek tanácsa 
előtt], a védőistenemet és a védőistennőmet eltávolította tőlem. 

Immár mindenki irtózik tőlem, aki csak megpillant, éjjel-nappal álmatlanságtól 
szenvedek. 

Úgy érzem, hogy a szájam állandóan tele van, így képtelen vagyok enni, és alig tudok 
inni. 

Örömujjongásom fájdalmas sóhajjá, örömöm bánattá vált. 
Álljatok mellém, nagy istenek, és hallgassátok meg panaszomat! Ítéljétek meg kedvezően 

az ügyemet! 
Elkészítettem a varázslóm vagy varázslónőm szobrait és a lábatok elé vetettem, hogy 

hozzák szóba az ügyemet.  
Mivel ők gonoszat cselekedtek, rosszat tettek, haljanak meg, én pedig éljek!  
Varázslataik, boszorkányságaik, mágikus praktikáik oldódjanak fel!  
A dús lombkoronájú tamariszkusz tisztítson meg engem, a bőségben termő mustárfű 

tanúsítsa ártatlanságom, a magokkal teli borókafenyő oldja fel a varázslatot.  
Így én előttetek [az isteni tanács előtt] már tiszta vagyok, ártó mágikus hatásoktól 

mentes.  
Ami pedig a gonosz varázsló által kimondott ráolvasásokat illeti, azok az ő szavai, 

forduljanak vissza a saját szájába és kössék meg a nyelvét! 
Ártó hatású varázslata miatt az éjszaka istenei büntessék őt!” (Bácskay 2006, 57) 
 

Perzsia: a zoroasztrizmus  

Maradjunk még a mezopotámiai 
kultúrák vidékén. Fölmerül a kérdés, 
hogy egy mágiáról szóló áttekintő 
tanulmány miért kíván egy 
hagyományosan dualistának 
tekintett vallási rendszerrel 
foglalkozni, amely ráadásul az első 
kinyilatkoztatott (revelatív) vallások 
egyike is. A zoroasztrizmus egy a 
hagyomány által leginkább 
Zoroaszter / Zarathusztra (másképp: 
avesztai Zaraθuštra, görögül Ζωροάστρης, azaz 
Zóroasztrész, középperzsa nyelven Zardušt, perzsául 
 ,nevű személyhez fűződik. Zoroaszter (Kr. e. 628 – Kr. e. 551.) Iráni pap volt [Zartošt] :زرتشت
Ahura Mazdá (Ormuzd) prófétája, a zoroasztrizmus létrehozója, amelyet mazdaizmusnak is 

Ormuzd, a világteremtő 



neveznek. A zoroasztrizmus azért kerülhetett figyelmünk terébe, mivel ennek rendszerében az 
isteni, tökéletes hatalom, és a tökéletlen, önmaga ellenébe forduló hatóerő egyaránt egy 
kezdetben szimbolikus, később mágikus tárgy: egy gyűrű alakjában ölt testet. Zarathusztra tanai 
leginkább a több mint kétharmad részben elveszett Zend-Aveszta alapján ismerhetők. Az 
extatikus látomások alapján kinyilatkoztató próféták közé tartozik, akik az isteni lény személyes 
jelenése hatására válnak valamely transzcendencia vagy eszme követőivé és térítőivé 
(Seligmann 1987, 21–24). 

Önmagában egy revelatív vallási rendszer még nem kerülne be egy mágiáról szóló 
tanulmány keretei közé. A varázslat közelébe az a tényező hozza Zoroaszter vallását, ahogyan 
a Teremtő, Ahura-Mazdá (Ormuzd) saját teremtő erejét kezeli. Ormuzd ugyanis korlátlan isteni 
hatalmát megosztja segítői és első teremtményei, az Amesa Szpenták között, további teremtésre 
sarkallva őket. A szpenták (kisebb hatalmú „alistenek” – segítő szellemek) tehát a tovább 
teremtés munkatársaivá válnak, de mivel erejük nem korlátlan, és nem bírnak az ősteremtő 
tökéletlenségével, ezért maga a teremtés is rossz irányba torzul és megjelenik benne a káosz. A 
főbb szpenták a következők: Asha Vahishta, az Igazság, Vohu Manah, a Helyes Gondolkodás 
(ő látogatja meg és ragadja magával Ormuzd színe elé Zoroasztert), Ármaiti, az Ájtatosság, 
Kshathra Vairya, a Hatalom, Szpenta Mainju, a Jótevő Szellem (a későbbi Mithrász), Haurvata, 
az Egészség és végül Amereta, a Halhatatlanság. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarathusztra vallása 

Bár a dualizmus forrásaként tartják számon, valójában nem tipikusan dualista. Látomásában 
Ahura Mazdá megnevezte Zarathusztrának ellenfelét: a káoszt szülő Ahra Majniut 
(Ahrimán). Ahrimán nem önálló 
entitás: eredetileg Ormuzd 
egyik fia, maga is szpenta volt. 
Ormuzd megbízta azzal, hogy 
közvetítse az emberek felé a jó 
és a gonosz közti választás 
lehetőségét. De Ahrimán 
túlságosan élvezte hatalmát, és 
gőgös lett, végül pedig rettegni 
kezdett attól, hogy atyja 
elveszi tőle a kapott hatalmat. 



Kezdetben a jó szándék vezeti, ez torzul el a kegyetlenség és a düh mindinkább 
fékevesztett tombolásába.  

Azt gondolhatnánk, hogy 
ezzel Ahrimán (és a hatalmat neki 
kezdetben a kezébe adó Ormuzd) 
tönkretette a teremtést. Valójában 
azonban mindez egy magasabb 
isteni terv része: mivel a 
teremtésben megjelent a Rossz, a 
teremtményeknek választani kell a 
jó és rossz, az igazság és hazugság, 
a fény és a sötétség közt. Aki a jót 
választja, nemesebb lesz, mint 
annak előtte volt: ezért a jó végső 
győzelme még az eredetinél is 
tökéletesebb világot eredményez 
majd. A földi cselekedetek, az 
attitűd befolyásolják a halál utáni állapotot.  

Ahrimán végül nem Ormuzddal (az apjával), hanem Szpenta Mainjuval (Mithrász – a 
testvére) kerül szembe, akinek Ormuzd szintén juttat isteni erejéből, s aki Ahrimán végső 
bukása után a világ királya lesz.  

Tehát a zoroasztrizmus alapvetően monoteista, egy mezopotámiai vándorprédikátor, 
Mani fejlesztette nézetrendszerét a dualizmus extrém formáivá (innen a manicheizmus 
elnevezés). 

Világtörténet 

Az első időszakban Ormuzd az égben, a fény birodalmában, Ahrimán pedig – lázadása után – 
az alvilágban lakott. Az első 3000 év végén Ahrimán – aki iszonyú lények légióit hozta létre – 
elég erősnek érezvén magét, megtámadta Ormuzdot, aki egy varázsformulával elkábította őt. 
Ahrimán ekkor visszazuhant a mélységbe és ott maradt újabb 3000 évig.  

Ezt követően Ormuzd megteremtette a szellemi lényeket (fravasi) és az anyagi világot: 
az eget, a vizet, a földet, a növényeket, az ősbikát és az ősembert (Gajómart). A teremtés végén 
Ormuzd választási lehetőséget adott az Amesa Szpentáknak és minden léleknek: örökre 
megmaradhatnak létezés előtti állapotukban, vagy fizikailag megtestesülhetnek, hogy 
legyőzhessék Ahrimánt. A lények a születést és a harcot választották.4  

Ahrimán védekezésként megteremtett hat démont és a nekik megfelelő anyagi világot. 
Ő hozta létre a poklot is. Az elkövetkező 3000 évben Ahrimán káoszba taszította Ormuzd 
teremtését: megölte Gajómartot, az emberiség ősatyját, az ősbikát, az állatok és a növények 
ősét. De Ormuzd csapdába ejtette Ahrimánt, és mindörökre az anyagi világba zárta.  

Az utolsó 3000 év elején testet öltött Zarathusztra, aki elhozta a Földre a vallást; ettől 
kezdve szabályos időszakonként újjászületik a szaosjanszok („a világ megváltói”) alakjában. 

                                                           
4 Lásd a valák megjelenését Ardán Tolkiennél! 

Ormuzd átadja Ahrimánnak a Hatalom Gyűrűjét 



A teremtés végpontja az utolsó ítélet, amelynek során 
Ormuzd jó fia (Szpenta Mainju – Mithrász) elpusztítja 
Ahrimánt. A Gonosz bukása után Zarathusztra inkarnációi 
felelősségre vonják az összes teremtményt: akik a rosszat választották, megbűnhődnek, a jók 
pedig üdvözülnek és halhatatlanokká válnak (Lukács 2009, 95–96; Seligmann 1987, 2124). 

A perzsák két legismertebb ókori uralkodója, I. Xerxész és I. Dareiosz is 
zoroasztriánusok voltak, illetve az Ezeregyéjszaka meséiből ismert Szasszán-dinasztia tagjai 
(köztük a főszereplő Sahriár) nemkülönben.  

A zoroasztrizmus teremtésmodellje nem 
kisebb alkotó képzeletét termékenyítette meg, 
mint John Ronald Reuel Tolkienét. Tolkien saját 
teremtéstörténetében Ilúvatar, Eä és Arda 
világának teremtője, saját gyermekeit, az 
ainukat is belevonja a teremtés folyamatába. Az 
ainuk egy része leköltözik a földre, és ott 
valaként, a világ erőiként munkálkodik tovább. 
Ám az egyik vala, Melkor, megirigyelve 
Ilúvatar hatalmát, elhatározza, hogy a maga 
birtokába veszi a világot, és saját szájíze szerint 
alakítja tovább a teremtést. A teremtőerő gyűrű alakjában testesül meg Tolkien történetében, 
amely szintén nem lehet véletlen: a zoroasztriánus ábrázolásokon a mindenható Ormuzd – a 
hatalom jelképeként – gyűrű alakú testtel van ábrázolva, illetve az is gyakori motívum, ahogy 
Ormuzd egy gyűrű alakjában adja át a hatalmat Ahrimánnak. 

Egyiptom: halotti mágia (Holtak könyve) 

A mágiatörténészek valamennyien egyetértenek abban, hogy Egyiptom ősi földje a mágia egyik 
legfőbb forrása. Se szeri, se száma azoknak a máguséletrajzoknak, amelyekben a főhős 
hosszabb- rövidebb tanulmányokat folytat a Nílus mentén, s nem ritkán itt is nyeri el végső 
tudását. Az egyiptomiak vallási rendszerének szintén állandó részét képezik a varázslatok. 
Azonban az ókori egyiptomi vallás legmarkánsabb és legmaradandóbb eleme a halottakkal 
kapcsolatos liturgia, amelynek egyik legbőségesebb forrása a Holtak könyve5 (ismertebb 
magyar címén: az Egyiptomi halottaskönyv, ill. Kilépés a fénybe). A könyv anyaga az ókori 
egyiptomi kultúra legépebben megmaradt szövegemlékei közé tartozik, egy része máig 
lefordítatlan, de még így is olyan bőséges táptalaját kínálja a mágiával kapcsolatos témáknak, 
hogy ezen a helyen mindössze egy mágikus szertartás végigkövetésére van módunk. 

A szájmegnyitás szertartása 

A rituálé közvetlenül a múmia temetését megelőző ókori egyiptomi halotti mágikus ceremónia. 
Az egyiptomiak hite szerint ezzel az aktussal kapott új életet a múmia, s ezzel vált a lélek 
túlvilágra történő utazása és ottani „újjászületése”, „beavatása” teljessé. A szertartás kezdetén 

                                                           
5 A túlvilági utazások és kalandok nagy szerepet kapnak a fantáziairodalomban, különösen annak posthumous 
fantasy (túlvilági fantázia) nevű irányzatában. A kérdés nemcsak a valós, hanem az álmítoszok szintjén is 
foglalkoztatja az emberiséget. Erről a kérdésről bővebben (sok-sok szerzővel és műcímmel) lásd pl.: Posthumous 
Fantasy szócikk, in: Clute, John – Langford, David – Nicholls, Peter, 1997. 

Mithrász legyőzi Ahrimánt 

I. Xerxész I. Dareiosz 



a papok könyörögtek az istenekhez, majd a gyászmenet kivonult a Holtak városához, a menet 
élén a papokkal, és a szánon vontatott múmiával, mögötte vonultak a rokonok, a 
siratóasszonyok, majd pedig kézben, illetve kordékon a kanópusz-edények, a ládák, és az egyéb 
(pl. fogadalmi vagy usébti-) szobrocskák. 

Közvetlenül a sír előtt a menet megállt, kinyitották a halott koporsóját, és kiemelték 
belőle a múmiát. Egy Anubisz-maszkot viselő pap felállította, hogy a gyászolók szemtől szembe 
állhassanak a halottal, és hogy lássák a szertartást. Ezután a gyászolók egy ökröt áldoztak fel, 
megszólalt az ünnepélyes zene. Imádságok következtek, majd a halottat tisztító vízzel 
permetezték be.  

A pap a múmia elé lépett, kezében szekerceszerű, görbe szerszámmal és más rituális 
eszközökkel. Ezekkel megérintette a múmia maszkján a szemet, az orrot, a fület és a szájat. 
Ekkor teljes lett a csend, a hozzátartozók könyörgésre emelt karral térdre borultak a múmia 
előtt.  

„Titokzatos erő költözött a halottba. A múmia összes érzékszerve újra működött. Pólyái 
ellenére hallott, újra érezte a szagokat és az ízeket, érzékelte a külvilágot. Így kísérték 
felélesztve örök otthonába, a sírba.” (Tarnowski 1991, 27–30) 

Az egyiptomi ember egész életében erre a szertartásra, majd az azt követő utazásra 
készült. Pontosan megtanulta, hogy mi vár rá Ozirisz földjén, az alvilág őreinek nevét (hogy 
annak idején megfelelően megszólíthassa őket) és egy hosszú, hitvallásszerű varázséneket, 
amelyet a szívmérlegelés előtt kellett előadnia, hogy kedvező ítéletre hangolja a mérleg tetején 
trónoló Thot páviánistent. 
  



 
A halott lélek éneke a túlvilágon: 

„Lásd, a Törvényt és Igazságot  
én a szívemben hordozom,  
mert a rosszat kitéptem belőle gyökerestől. 
Nem okoztam szenvedést az embereknek, 
családom tagjaival sem voltam erőszakos. 
Igazságot hamisságra föl nem cseréltem. 
Silány emberekkel nem közösködtem soha. 
Nem tettem törvénytelent. 
És nem dolgoztattam mértéken felül 
másokat. 
Hogy gőgömet tápláljam, 
rangot nem szereztem soha. 
Szolgáimat nem gyötörtem. 
Nem káromoltam az isteneket. 
Szűkölködők szájától nem vontam meg a 
falatot. 
Idegen előttem minden, mi az isteneknek 
utálatos. 
Sohasem hagytam, hogy úr a szolgáját 
megkínozza. 
Oka nem voltam szenvedésnek. 
Éhínséget sem okoztam soha. 
Ember miattam sohasem könnyezett. 
Nem öltem, és nem bujtottam senkit 
gyilkolásra. 
Nem terjesztettem ragályt az emberek 
között. 
Oltárról adományt el nem oroztam, 
nem loptam el az istenek szent kenyerét. 
Adományaiktól nem fosztottam meg a szent 
szellemeket. 
A templomban gyalázatosságot nem 
cselekedtem. 
Áldozati adományaimat nem csökkentettem. 
Nem próbáltam csalárdsággal növelni 
vagyonomat, 
más földjét jogtalanul a magaméhoz nem 
csatoltam. 
A mérésnél nem csaltam soha. 
Gyermekek szájától nem vontam meg a 
tejet. 

Más marháját el nem hajtottam. 
Csapdákat nem állítottam, s nem ejtettem 
tőrbe az istenek ligetében a szárnyasokat. 
Szent vizeikből nem fogtam halat. 
Nem tartóztattam fel a vizet áradás idején, 
s nem rongáltam meg a gátakat. 
Nem oltottam el olyan tüzet, melynek égnie 
kell. 
A húsáldozatok szabályait betartottam. 
Nem loptam el a templomok áldozati 
barmait. 
Nem szálltam szembe az istenek akaratával. 
Tiszta vagyok! Tiszta vagyok!  
Tiszta vagyok! Tiszta vagyok! 
 
 
 

(Bánfalvi 1995, 18–19) 
 



Görögség: delphoi jóslatok 

„Ismerd meg magadat. Semmit sem túlságosan. Légy ura lelkednek. Kerüld az 
igazságtalanságot. Igazul tanúskodj. Keresd a hírt. 
Dicsérd az erényt. Cselekedj igazságosan. Szeresd 
barátaidat. Védekezz ellenségeid ellen. Gyűlöld a 
gőgöt. Beszélj tisztességesen. Könyörülj a 
segélykérőkön. Valósítsd meg célodat. Légy ura 
asszonyodnak. Senkit ne nézz le. Tiszteld a 
felsőbbséget. Hajolj meg az istenség előtt. Ne 
büszkélkedj erőddel. Gazdagodj igazságos úton. 
Légy vendégszerető!” (Ritoók 1974, 115) 

Ezek az életszabályok (a görögség 
„tízparancsolata”) a delphoi Apollón-jósda 
épületeinek homlokzatain voltak olvashatók. 
Delphoinak, mint az egész ókori hellén civilizáció által 
egységesen szentnek tekintett városnak, nagy szerepe 
volt a közvélemény formálásában, a társadalom által elfogadottnak minősített erkölcsi értékek 
közvetítésében, általában a közösség etikai nevelésében. A jósda legfőbb istene Apollón, akinek 
alakja és kultusza leginkább a városhoz kötődött, nővérével, Artemisszel együtt az erkölcsi 
törvények őrének számított (számos mítoszban pl. a törvények ellen vétőket láthatatlanul 
leterítették nyilaikkal), ily módon a legalizmus egyik megtestesítője maga az isten, illetve az 
általa alapított szent hely volt. Delphoi legfőbb tevékenységi köre azonban elsődlegesen nem 
az Apollón-kultusz, még csak nem is az erkölcsi nevelés, hanem a mágia egyik alapvető iránya, 
a jóslás-mágia művelése volt; ehhez a rituáléhoz intézményesült.  

A jóslatokat azonban egyáltalán nem volt egyszerű megszerezni. A jóslatkérő csak férfi 
lehetett. A szertartás előtt meg kellett mosakodnia a Kasztália-forrás vizében, majd egy kecskét 
kellett átadnia a papoknak. A jobb sorsra érdemes állatot vízzel fröcskölték le, s mikor reszketni 
kezdett, levágták. 

Ezt követően a kérelmező kifizette a tarifát, és egy táblára írva átadta a kérdését Apollón 
papjának. A pap átvette a kérelmet. A jóslatkérő pedig egy babérkoszorút kapott a fejére, és 
beléphetett az Apollón-templom szentélyébe, az adütónba, ahol az isten papnője, a püthia egy 
háromlábú széken (trípuszon) ülve már várt rá. A trípusz alatt egy hasadék húzódott, s ebből 
kénes gáz szivárgott. (Záptojásszerű szagáért az Apollón által lenyilazott szörnysárkány, a 
Püthón rothadó tetemét tették felelőssé, amely fölé Phoibosz – a monda szerint – sziklákat 
hajigált, s így keletkezett a Delphoit körülvevő hegység.) A jósnő a gázoktól és a babér 
rágásától önkívületi állapotba kerülve összefüggéstelen szavakat rikoltozott, amit a tisztes 
távolban várakozó papok gondosan lejegyeztek, majd értelmezték és disztichonos versszakokba 
rendezve átnyújtottak a kérelmezőnek. 

 
 
 

Püthia és jóslatkérő egy görög 
fogadalmi edényen 



Kétértelmű jóslatok 

„A jóslatok és előjelek tekintélyes szerepet játszottak a politikai életben. Nem üzentek hadat, 
mielőtt az istenek tanácsát ki nem kérték. Sőt, a jóslat, mely stratégiai tanácsokat is közölt, 
többször is háborút robbantott ki. Elmondhatjuk, hogy a jövendőmondó delphoi Püthia 
időnként görög had- és külügyminiszterként szolgált.” (Seligmann 1987, 57)  

A jóslatok kétértelműsége sem volt véletlen: akárhogyan is alakultak az események, 
Delphoi mindig a tévedhetetlenség fényében tündökölt. A legismertebb kétértelmű jóslat 
Krőzus vagy Kroiszosz lűd király (Kr. e. 595–546.) nevéhez fűződik. Kroiszosz azzal a 
kérdéssel fordult Apollón jósnőjéhez, hogy hadat indítson-e a perzsák ellen. Minden idők egyik 
leggazdagabb áldozati ajándékát adta át Delphoinak a kedvező jóslatért, amely így hangzott: 
„Ha Kroiszosz átkel a Halüsz folyón, nagy birodalom dől meg!” Kroiszosz átkelt és veszített. 
A jóslat végül is igaznak bizonyult: Lűdia is épp elég nagy birodalomnak számított (Seligmann 
1987, 58). 

Jóslatok a fantáziákban 

Számos fantáziatörténet jóslatokra épül, amelyek előrevetítik a végkifejletet, de legalábbis 
befolyásolják a hősök cselekedeteit. Ha összehasonlítjuk korunk talán két legikonikusabb 
fantasy szerzőjének munkásságát, akkor láthatjuk, milyen termékenyen használják föl 
műveikben az anticipáció energiáit. A jóslatok Tolkien A Gyűrűk Ura c. regényében 
kifejezetten fontosak (lásd pl. a boszorkánykirály végzetéről szóló próféciát vagy Galadriel 
látomásait). A próféciák olyan világot tárnak elénk, mely végső soron kiismerhető és alapvetően 
rendezett; az előrevetítések értelme homályos ugyan, ám az olvasó és a hős is képes eljutni az 
egyetlen helyes értelmezésükhöz. Martin világában a jóslatok gyakran önmaguk paródiái, 
groteszk görbetükör-képei. Maguk a szereplők is gyakran újraértelmezik a kapott próféciákat, 
és találgatják, a jóslat vajon beteljesült-e már, vagy hogyan lehetne beteljesíteni (Apró 2012. 
06. 10.). 

Róma: gnoszticizmus, átoktáblák 

A Római Birodalom területén – az intézményesített pogány politeizmus mellett az 1. század 
környékén egyre elterjedtebbé váltak a misztériumvallások, amelyek közül többet is a 
gnoszticizmus eszméje hatott át. A gnózis a görög ginoszkó (γινοσκω) – megismer igéből 
származik. Jelentése: tudás, titkos ismeret. A gnoszticizmus a gnózisra épül. Legfőbb tétele, 
hogy a gnózis megszerzése után az ember igazi, belső szellemiségére vonatkozóan üdvözítő 
tudás birtokába kerül. Ez a tudás egy kinyilatkoztató-üdvözítő személytől ered, zárt csoportban 
hagyományozódik tovább (ezoterika), és önmagában képes üdvözíteni a befogadóját. (Ez a 
tanítás éppen ellentétes a korban szintén terjedni kezdő kereszténység attitűdjével, amely épp a 
lehető legszélesebb nyilvánosságnak akarta átadni igazságait.) A tanítás / áthagyományozás 
(didaszkália), ami a jelöltet beavatja, egy mitikus szöveg közvetítése folytán megy végbe, mely 
a következő kérdésekre válaszolt: „Mik vagyunk, mivé válunk; hol vagyunk, hová kerülünk; 
mire törekszünk, mitől tisztulunk meg; mi a születés és az újjászületés?” A gnosztikus személy 
úgy gondolja, hogy a transzcendencia már nem e világ határain túl (a túlvilágban) található, 
hanem betört e világ keretei közé. Ez a gondolkodás nagyban emlékeztet arra, ahogyan 
korunkban a fantasztikum hatásmechanizmusát leírják. Nem is véletlen, hogy a kor 



átlagemberének gondolkodása korábban nem észlelt mértékben nyitottá vált a mágia és a 
mágikus gondolkodás iránt. A gnosztikus világlátás hatott a korai kereszténység egyes 
csoportjaira is (olyannyira, hogy létrejöttek gnosztikus-keresztény csoportosulások is), és utat 
nyitott a dualista gondolkodásnak. Az egyház egyik legveszélyesebb ellenfelének tekintette a 
gnoszticizmust, és évszázadokig folytatott harcot ellene, bár teljesen kiirtani később, hatalma 
növekedésével sem bírta. 

A kereszténység azonban sokáig egy perifériális és szűk (bár egyre növekvő) 
embercsoport vallása maradt. Hatása a birodalom központi részén és a provinciákban egy ideig 
még nem érzékelhető. Az alábbiakban egy gnoszticista (bár szükségképpen annak naiv, népi 
megnyilvánulását tükröző) indíttatású átoktábla tartalmát ismertetjük, amely valamelyik 
provincia területén készülhetett, és a bolognai Museo Archeologico Civicoban fedezték fel. 

Az átoknak (és más varázslatoknak) különösen nagy szerepe van J. K. Rowling Harry 
Potter-történeteiben. A művekben használt varázsigék csupán egyik csoportját lehet átkokként 
definiálni, azokat, amelyek kifejezetten az ellenfél testi épsége vagy fizikuma ellen irányuló 
ártó varázslatok. Ilyen pl. a hírhedt „Avada kedavra” vagy a szenvedést eredményező „Crucio”. 
Természetesen más ikonikus történetek is felidézhetők, pl. Tolkien Túrin Turambarjának sorsa, 
akit Húrin többi gyermekével együtt Melkor átka sújtott, A Gyűrűk Urában szereplő dúnföldiek, 
akik nem engedelmeskedtek Isildur arnori nagykirály harcba hívásának, s ezért élőholtakká 
váltak annak átka következtében… hosszan lehetne még sorolni a példákat. 
Az átoktábla felirata:  
„Elpusztítani, összezúzni, 
megölni, megfojtani 
Porcellót és feleségét, 
Maurillát. Lelküket, szívüket, 
feneküket, májukat…”  

Porcello („Sertés”) 
állatorvos volt. Valószínűleg 
egyik félrekezelt páciense 
bosszús gazdája haragudott 
meg rá. A táblán a felirat 
mellett az alvilági Hekaté 
istennő ábrázolása (felső, 
kígyóhajú, álló alak), és 
maga Porcello látható (alul, a 
fekvő alak), halotti pózban, 
keresztbe tett karjain saját 
nevével (Bartal 2012. május 
25.). 

Hamarosan azonban egy időre vége szakadt a provinciák varázslói által gyakorolt szolid 
kenyérkereset lehetőségeinek: a kereszténység terjedt, Nagy Konstantintól a religio illicita 
(tiltott vallás) minősítés helyett a Milánói Ediktumban megkapta a religio licita (megengedett 
vallás) címet. Julianus Apostata sikertelen visszarendezési kísérletének bukása után pedig nem 
sok idővel, Nagy Theodosius, az utolsó római egyeduralkodó kiadta a Thesszaloniki Ediktumot 



(Kr. u. 380. február 27-én), amelyben a kereszténységen kívül minden más vallást betiltott a 
birodalom területén.  

Az okkult mágia 
Az okkult a latin occultus (rejtett, titkos) szóból származik. Mai értelmezésében a 19. században 
keletkezett, de a gyakorlat jóval korábbi: már a középkor elején felbukkan. Rejtettsége abból 
adódik, hogy az ekkor már hatalma csúcsán álló katolikus egyház gyanakodva nézi, sőt üldözi, 
tekintet nélkül szándékaira. (Ami persze nem jelenti azt, hogy ismert egyházi személyek 
koronként ne próbálkoztak volna meg praktikáinak alkalmazásával. Mivel a kereszténység 
idején válik gyakorlattá, világnézetében a kereszténység is meghatározó, de forrása még a 
mezopotámiai mágia, a gnoszticizmus, a dualizmus, illetve a görög és a római pogányság 
mágiája is. Szándékai szerint kétféle megnyilvánulása van: a Fehér (istenes) és a Fekete 
(pokoli) mágia. 

A mágia útjai 

Az okkult mágia irányai a következők: 
• Nekromantia: halottidézés, halottjóslás (erről már a Biblia is említést tesz, lásd az 

Endori Boszorkány és Saul történetét). 
• Természetes mágia (magia naturalis): a mágia legősibb formája, megtalálhatók benne 

mind a közvetett, mind a közvetlen varázslás elemei (a boszorkányság is). (Főzetek, 
ráolvasások, idézések, tánc, stb.) A középkorban némi jelentésmódosuláson esett át: 
rituáléi elsődlegesen természeti tárgyakhoz és képződményekhez (növények, ásványok, 
bestiák) kötődtek. 

• Talizmán- (vagy sigillum-) mágia: láttunk rá korábban példát, ide tartoznak pl. az 
átoktáblák és egyéb kultikus tárgyak, amelyek védő- vagy támadó mágiát tesznek 
lehetővé. (Ennek alkalmazásakor kerül sor az ún. varázstárgyak alkalmazására.) 

• Rituális (vagy ceremoniális) mágia: olyan forma, amely során a kívánt hatást egy 
szimbolikus térben, konkrét szimbólumokon keresztül zajló manipulációkon keresztül 
érik el (Tarr 1999). Fontos szerephez jutnak a mágikus pecsétek (szigilliumok), mágikus 
ábrák és szimbólumok (gemma, emblema), mágikus tárgyak, fegyverek, füstölők, ruhák, 
stb. A talizmánmágiától leginkább erős formalizmusa különíti el. 

• Papi (szakrális) mágia: a közvetett varázslásra épülő mágiaforma, melyben a varázslást 
egy felsőbbrendű hatalom hajtja végre. Minden intézményesült és kinyilatkoztatott 
vallás használja saját rituáléiban. Ilyen pl. a katolikus gyakorlatban a papi áldás, az 
exorcizálás, az excommunicatio, stb. 

• Misztikus (vagy hermetikus) mágia: közvetlen varázslás által a mágus maga hajtja 
végre a varázslatot (Tarr 1999). 

 
Nézzünk most egy példát a rituális fehér mágia alkalmazására. Fehér mágiának (bár 

akaratmódosító jellege van) azért nevezhető, mivel a mágikus szertartás során a varázsló 
angyalokat hív segítségül. 

„A Hold és Vénusz angyalainak nevét egy adott lány vagy asszony nevével együtt 
bevésed egy ón vagy ezüst lapba, amelyik jobban megfelel, majd a lapot egy tűz helyére 
eltemeted, hogy folyamatosan melegben maradjon, de úgy, hogy a tűz mégse tegye tönkre a 



feliratot. És ezzel elkészülvén idézd meg az angyalokat, ahogy fentebb mondtuk, és ahogy az 
alábbiak szólnak: Most ennek az N-nek (a hölgy neve itt behelyettesítendő) szíve gyúljék lángra 
az irántam való szerelemben, ahogyan ez a tábla lángra gyúl ebben a tűzben. Ezt hétszer 
elmondván, ha mindent jól csináltál, meglesz tevékenységed eredménye.” (Részlet a Rúnák 
könyvéből. Láng 2010, 69) 

Egy másik példa, ezúttal a természeti mágia módszereire: 
„Amikor az asszony a férjével ágyba fekszik, tegyünk egy mágnest párnája alá, és 

amennyiben a feleség hűséges és szűzies, azonnal átöleli a férjét, de ha nem, akkor kiesik az 
ágyból.” (Ami nem derül ki egyértelműen, az az, hogy pontosan melyikük esik ki az ágyból, a 
kikapós asszonyka vagy a jobb sorsra érdemes férj.) (Láng 2010, 56) 

A mágia és az okkultizmus a kezdetektől szorosan összefügg. A mágia a titkos 
hatalmakkal való kapcsolatot akarja létrehozni. Az, aki a mágiát gyakorolja, úgy tesz, mintha 
hatalma lenne az okkult entitások felett. Az okkult világgal való kapcsolat azonban sosem 
ellenőrizhető, reprodukálható. Ezért a mágiát gyakorló és magukat beavatottnak mondó 
embereket minden korban olyan tudás, tapasztalat és kapcsolat birtokosainak tartották, amelyre 
nem mindenki képes, és az is gyakori tapasztalat volt, hogy a mágus nem ritkán rajtaveszt 
önhittségén. Ezt elkerülendő, egyre erőteljesebb szándék merült föl a mágia elveinek 
rendezésére, enciklopédikus rendszerbe foglalására. 

A mágikus törvények 

Leginkább a szimpátia elve köré csoportosultak, amely azt feltételezi, hogy dolgok a távolból 
titkos kapcsolat, vonzódás útján hatnak egymásra, és hogy ez az ösztönzés, impulzus a 
hasonlóság felhasználásával átvihető az egyik dologról a másikra. 
A szimpátia törvényei: 

• a tudás törvénye (tudásmágia); 
• a hasonlóság törvénye (homeopatikus mágia); 
• a kapcsolat törvénye (átviteli mágia) (Bővebben lásd: Aivanhov 2016, 99–113) 

 
A tudás törvénye 
Egy bizonyos dolog vagy létező valamely fontos tulajdonságának (pl. a nevének) ismerete 
hatalmat biztosít fölötte (amint az atom belső szerkezetének ismerete lehetővé teszi a fizikusok 
számára, hogy energiát nyerjenek belőle). Ennek értelmében a tudás hatalmat jelent (Frazer 
2005, 22). Ezért titkos pl. a felsőbb lények neve szinte minden kultúrában. 
 
A hasonlóság törvénye  
A varázsló egy cselekményt utánoz, amelynek segítségével egy bizonyos kívánt hatást 
szándékszik létrehozni. Ez a fajta mágia ezért homeopatikus vagy mímelő mágiának is 
nevezhető. Példa a homeopatikus mágiára: az ellenségét úgy akarja megsemmisíteni valaki, 
hogy képmását sérti meg vagy pusztítja el (Frazer 2005, 25–28). Ezt a módszertant használja 
pl. a karibi woodoo is a tűvel átszúrt viaszszobrocskák segítségével. 
 
A kapcsolat törvénye 
Alapja az az elképzelés, hogy bármely két objektum, mely valaha kapcsolatba került, 
kapcsolatban is marad, függetlenül attól, hogy elválasztódnak vagy sem. Pl. egy hajszál, egy 



körömdarab vagy egy vércsepp (avagy bármi más, ami kapcsolatban volt egykor az egyénnel) 
felhasználható a varázslat kivitelezésében.6 A varázslás sikere nagyban függ a kapcsolat 
erősségétől. Pl.: ha valakinek a lábnyomába koporsószöget ütnek, akkor az illető lesántul. De 
ugyanezt a módszert vadászatnál is felhasználták (Frazer 2005, 43). 

 
De honnan ismerhette meg az érdeklődő mágusjelölt e törvényeket, s honnan tanulhatta meg 
alkalmazásukat? Nyilván a tapasztaltabb mágusoktól, akik tanoncként fölfogadták. De ahhoz, 
hogy tökéletesen elmélyülhessen a mágiában, komoly szakirodalomra volt szüksége.  

Mágikus könyvek (grimoire-ok) 

Az európai mágia eredményeit és feltételezéseit a középkorban gyakran írták meg 
varázskönyvek (grimoire-ok) formájában. Bár ezek nagy része gyakran indexre került, és 
tartalmuk igen szűk körben terjedhetett, mégis erőteljesen befolyásolták nemcsak a mágiával 
kapcsolatos attitűdöket, hanem általában a tudományok fejlődését. (Közismert tény, hogy pl. az 
alkímia hatott a későbbi természettudományos gondolkodásra.) Bár az európai grimoire-ok 
nagyrészt a középkor termékei voltak, inspirációjukat sokkal inkább a Közel- és Távol-Kelet 
ősi civilizációinak vallásaiból merítették. A Földközi-tenger keleti részén a pogányság, a 
judaizmus, a kereszténység és később az iszlám vallási hagyományai keveredtek, egymásra 
rétegződtek, annak ellenére, hogy az ideológiák közti versengés nyilvánvalóan ellentmondásos 
hatásokat eredményezett. Miközben tagadhatatlan, hogy a középkorban az európai kontinensen 
az egyház hegemóniája sokáig teljes volt a gondolkodás terén, a határvidékeken folytak a 
keresztes hadjáratok, szerveződött az inkvizíció, és számos helyen zajlottak pogromok a helyi 
zsidóság ellen, ám ugyanakkor a középkor a „különféle vallások és kultúrák közötti rendkívüli 
tudományos együttműködés és megértés” kora is volt (Davies 2009, 7). A pogány ókori 
görögök, rómaiak és egyiptomiak írásait lefordították, az egyházi emberek keresztül-kasul 
utazták Európát, hogy elmélyüljenek az arab tudományokban és a zsidó miszticizmusban, 
amelyet Spanyolország és Dél-Franciaország egyetemein tanítottak. 

Az ókori görögök és a rómaiak úgy gondolták, hogy a Magi nevű perzsa törzs papjai 
voltak a mágia első gyakorlói, és ez a tudás alapítójuktól, Zoroasztertől származott. A „keleti 
bölcsek”, akik ajándékokat hoztak a kis Jézusnak, e törzs képviselői voltak. Idősebb Plinius, a 
természettudós katona szerint „a mágiát kétségkívül először ott, Perzsiában találta fel 
Zoroaszter. […] Nem tisztázott azonban, hogy csak egy ilyen névvel rendelkező ember volt-e, 
vagy utána létezett még egy másik.” (Idézi: Davies 2009, uo.) Ezután azt állítja, hogy a görög 
matematikus, Eudoxosz kiszámította, hogy Zoroaszter hatezer évvel élt Platón halála előtt. Ez 
Zoroaszter kora és a mágia születése között körülbelül 6347 éves időtávot feltételez. De Plinius 
még ennél is továbbmegy a mágia „föltalálásával” és első írásbeli megjelenésével kapcsolatos 
hipotézisek gyártásában: állítása szerint, az első varázsló egy Oszthanész nevű perzsa mágus és 
asztrológus volt, aki Xerxész királyt is elkísérte annak sikertelen görögországi hadjárata során, 

                                                           
6 A mágia e formájáról bőven találhatunk utalásokat Patrick Rothfuss regényeiben, pl. A szél neve, Gabo, Budapest, 
2014.; A bölcs ember félelme, Gabo, Budapest, 2014. Egy kedves indonéz mese megemlíti, hogy a macskák azért 
ássák el ürüléküket, nehogy – homeopatikus mágiát használva – a tigrisek azon keresztül megátkozzák őket. A 
történet szerint a macska a vadászat minden módozatára kioktatta a tigrist, de, érthető óvatosságból, a fára mászás 
titkaiba nem avatta be, s a tigris ezért bosszút esküdött a macskák egész népe ellen. 



és ezenközben „az utak mentén titokban elpotyogtatott tudományával, mint a földműves az 
általa elszórt gabonaszemekkel, megfertőzte a világot.” (Idézi: Davies 2009, uo.) 

A zsidó, a keresztény és az iszlám (Bábel tornyának mítosza által befolyásolt) 
hagyományban a varázskönyvek eredetét a Vízözön előtti korszakra teszik. Míg néhány héber 
és szamaritánus szöveg az első embernek, Ádámnak, a késő antikvitás és a középkor szerzői 
Énochnak (arabul Idris) tulajdonítják a könyvek feltalálását. Amint az a 20. század közepén, a 
Holt-tenger közelében a qumrani barlangokban talált híres Holt-tengeri tekercsek töredékeiből 
kitűnik, Jézus idejében közkézen forogtak olyan csillagászatról, asztrológiáról és angyalokról 
szóló kötetek, amelyeket Énoch írásaiként tartott nyilván a hagyomány. Egy középkori 
beszámoló szerint Énoch unokája, Noé az orvostudományban való jártasságát egy Rafael 
arkangyal által átadott pergamentekercsből szerezte. Ez azoknak a könyveknek az egyik 
példánya volt, amelyeket Ádám ideje óta rejtegettek valamelyik barlangban. Énoch is olvasott 
ezekből, és elsajátította a csillagászatot, míg Noé – egyebek mellett – hasznos tudnivalókat 
talált bennük a bárkák építésével kapcsolatban. Szó esik egyéb csodálatos (fémlemezekre, 
drágakövekre felvésett, arany ládikákban őrzött) írásokról, némelyikük Noé, némelyikük fiai 
(Sém, Khám és Jáfet) birtokában volt. Ezek egy része isteni, más része démoni eredetű, és a 
műveltséget is, amelyet őriznek, hol ördögi, hol isteni tudásként tartja nyilván a középkori 
írásbeliség. 

Bár Perzsia és a Babiloni Birodalomhoz tartozó Káldea sokáig a mágia egyik legfőbb 
forrásvidékének számított (Zoroasztert sokan kaldeusnak vélték), Krisztus születéséig igazából 
Egyiptom volt az a terület, amelyre a görögök, a rómaiak, a keresztények, a zsidók és később a 
muszlimok is úgy tekintettek, mint a mágia legfontosabb centrumára, és a leghatalmasabb 
papmágusok otthonára. A zsidó Talmud szerint a világ varázslóinak „kilenced része” 
Egyiptomban lakott. Ez volt a zarándokhely mindazok számára, akik el akarták sajátítani a 
varázslás művészetét. Az antikvitást követően sokan azt hitték, hogy még az olyan híres görög 
filozófusokat is, mint például Platón és Püthagorasz, az egyiptomi papok tanították bölcsességre 
és okkult ismeretekre. 

A grimoire-ok fejlődésének első felismerhető fázisa a hellenisztikus időszakban 
kezdődött, amikor Egyiptom Nagy Sándor hódítása (Kr. e. 332.) után háromszáz évig görög 
uralom alatt állt. Ez a kulturális és vallási csere termékeny időszaka volt, amikor az egyiptomi 
papság megtanulta és felhasználta a görög mitológiai hagyományt és műveltséget, a görögök 
pedig befogadták az egyiptomi vallás és a mágia elemeit. 

Ennek a fúziónak az egyik eredménye az alexandriai nagy könyvtár alapítása, amely a 
hellén világ minden tájáról vonzott tudósokat, a másik a görög ábécéből és az egyiptomi 
fonetikából kialakított kopt írásrendszer bevezetése. 

A gréko-egyiptomi papiruszok 19. századi felfedezésének és értelmezésének 
köszönhetően láthatjuk, hogy a mágikus hagyomány, amely később Európa-szerte elterjedt, 
nagyrészt a hellenikus Egyiptom és a görögség kulturális cseréjének terméke. Ezek a 
papiruszok az 1. és az 5. század vége között keletkeztek, tehát leginkább a római uralom idejéről 
származnak, görög, démotikus egyiptomi és kopt nyelven, nem pedig az egyiptomi pogány 
templomokhoz és temetkezési műemlékekhez kapcsolódó hieroglifikus írásjelekkel íródtak.  

A bibliai kronológiát fölállító teológusok között Mózesről az a vélemény alakult ki, hogy 
valamikor a Krisztus előtti 13. és 15. század között – jóval az özönvíz után – élhetett. Ennek a 
prófétának, csodatévőnek és az Egyiptomból kivezetett héber rabszolgák vezérének szinte 



minden életeseménye ismert, ám két epizód közvetlenül a grimoire hagyományhoz 
kapcsolódik. Az első Mózes és Áron mágikus versengése a fáraó varázslói ellen, amelynek 
eredményeként – amint azt az Exodusban olvashatjuk – más egyebek között vérré változtatták 
Egyiptom folyóit és vizeit, és legyek seregeit zúdították a birodalomra. A második a 
tízparancsolatot tartalmazó két tábla átvétele volt a sínai-hegyi kinyilatkoztatás során. Az előbbi 
történések leleplezik a mágikus mózesi hagyományt, az utóbbi pedig a Tórában és az 
Ószövetségben említetteknél sokkal titkosabb tudás isteni átadására vonatkozó mítoszok 
forrása. 

Az Újszövetség szerint (ApCsel 7,22): „És Mózes taníttaték az Égyiptombeliek minden 
bölcseségére; és hatalmas vala beszédben és cselekedetben.”  

A korabeli egyiptomi kontextusban a bölcsességet az okkult tudás szinonimájának 
tekintették, tehát általánossá vált a hit abban, hogy Mózes egyiptomi neveltetésének ideje alatt 
megtanulta a mágia művészetét – elvégre ott született és a fáraó háztartásában nevelkedett. 

A zsidó Tóra vagy a keresztény Pentateuch elnevezés arra az öt tekercsre vagy könyvre 
utal, amelyek az Ószövetség első részét alkotják (Genesis, Exodus, Leviticus, Numerii, 
Deuteronomium), és amelyeket Isten „diktált le” Mózesnek. De kapott-e a próféta több 
bölcsességet, mint amennyiről a zsidók és a keresztény papok tudtak? Az évezredek során sokan 
minden bizonnyal úgy gondolták, hogy igen. Két, a Kr. u. 4. század körül fennmaradt mágikus 
papirusz címe: Mózes rejtett könyve és Mózes egyedi vagy nyolcadik könyve. Egyéb elveszített 
mozaikszövegeket is említ a hagyomány, nevezetesen Mózes kulcsát, Mózes arkangyali 
tanítását, Mózes titkos holdkönyvét és Mózes tizedik, rejtett könyvét. A Mózes nyolcadik könyve 
az istenekkel (sic!) való találkozás rituáléját írja le, és a következő utasításokat adja: 

„Amikor eljő az isten, ne bámulj az arcába, hanem a lábát nézd, miközben esdekelsz 
hozzá, ahogy fentebb írtam, és köszönd meg, hogy nem sújtott agyon téged, de úgy gondolta, 
hogy méltó vagy azon tudásra, amelyet megoszt veled, annak érdekében, hogy helyre tudd hozni 
az életed. Ezután kérdezd meg tőle: «Uram, mi az én végzetem?» És ő el fogja mondani neked, 
nemkülönben azt, hogy melyek a vezérlő csillagaid, démonaid, mit ígér a horoszkópod, továbbá, 
hogy hol és hogyan fogsz élni és meghalni.” (Idézi: Davies 2009, 10) 

Ez a szövegrész már tökéletesen felidézi a későbbi grimoire-ok tartalmi elemeit. 
Mindezen előzmények után tekintsünk meg néhány fontosabb középkori (vagy inkább késő 
középkori) varázskönyvet. Az általunk kiemelt kötetek a következők: 

• Claviculae Salomonis – Salamon kulcsai, 
• Nagy Grimoire,  
• Abramelin Szent Mágiája,  
• Lemegeton – Salamon kis kulcsai, 
• Széfer Raziél ha-Malach – Raziél angyal könyve,  
• Honoriusz pápa varázskönyve, a Grimoire Armadel. 

Claviculae Salomonis - Salamon kulcsai 

A legmaradandóbb, legfontosabb és leghírhedtebb salamoni varázskönyv, a Clavicula 
Salomonis vagy a Salamon Kulcsa valódi grimoire volt. A szöveg legkorábbi változatát görögül 
írták a 14. században, és a Salamon Mágikus Traktátusa avagy a Hygromancia Teljes 
Művészetének Kis Kulcsa, amely több Kézműves és Salamon Szent próféciái által találtatott 



meg címet viselte. Mire a következő században latin és olasz nyelvre fordították, a Claviculae 
kifejezés vált általánossá idézésekor. 

Miért volt ilyen fontos Salamon neve a varázskönyvek világában? Erre a Biblia adja 
meg a választ. Salamon volt az az uralkodó, aki Istentől – vagyon, dicsőség és hosszú élet 
helyett – a bölcsesség adományát kérte, s így ő lett minden idők legnagyobb tudású embere.7 

Bár néhány kézirat ismételten állította, hogy héber fordítások alapján készült, a héber 
verziónak a 17. század előtt nincs bizonyítéka. A Claviculae-nak nincs egyetlen végleges 
változata, ám a „sötétség angyalainak” megidézésére és vezérletére szolgáló konjugációk 
mellett a kéziratok általában olyan rituálékat és szimbólumokat tartalmaztak – a személyes, 
nem pedig a szellemi jólét érdekében –, mint például a szerelem kiváltására, az ellenségek 
megbüntetésére, a láthatatlanná válásra és a tolvajok megfogására szolgáló praktikák, 
amelyekkel a címadó Salamon király aligha nyerhette volna el az Isten kegyelmét (Davies 2009, 
15). 

Nagy Grimoire 

A kötet egyik 16. századi francia kiadásának címlapján az eredeti megjelenési évként 1202 van 
feltüntetve. Kifejezetten a fekete mágia művelésére alkalmas praktikák voltak benne, bár 
nemcsak a diabolikus kommunikáció kézikönyve volt. A középkorban már pusztán a birtoklását 
is az ördöggel kötött paktum bizonyítékának tekintették, és máglyára juttathatta tulajdonosát. 
1804-ben, abban az évben, amikor Napóleon császárnak koronázta magát, egy Amiens-ben 
zajló bírósági eljárás során egy olyan ember ügyét tárgyalták, akinek birtokában egy grimoire-
t, valószínűleg a Grand grimoire-t találtak, s az illető ráadásul még azt is állította, hogy pusztán 
a könyv megérintésével előhívhatja az ördögöt. Egy kormánytisztviselő nyilvánosan nyitotta 
meg a könyvet annak demonstrálására, hogy ez az állítás abszurd és értelmetlen. Amikor az 
ördög nem jelent meg, a vádlott így kiáltott fel: „ennek a hivatalnoknak ügyesebb mágusnak 
kell lennie, mint nekem, hogy így elnémította a Sátánt!” Az eset Davies szerint rávilágít arra, 
hogy a francia forradalom által terrorizált klérus és a katolikus egyház tanításainak helyén 
támadt űrbe hogyan nyomakodott be szinte azonnal az okkultizmus és a babonák tágabb köre 
(Davies 2009, 103). 
 

                                                           
7 „Szereté pedig Salamon az Urat, járván Dávidnak, az ő atyjának parancsolataiban, kivéve, hogy a magas 
helyeken áldozott, és ott tömjénezett. És mikor Gibeonba ment a király, hogy ott áldozzék, mert ott volt a nagy 
magaslat, és Salamon azon az oltáron áldozott égőáldozatul ezer barmot. Megjelenék Gibeonban az Úr 
Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: »Kérj, a mit akarsz, hogy adjak néked.» És monda Salamon: 
«Te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, 
igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő 
királyi székében ül, amint e mai napon megtetszik. És most, óh, én Uram, Istenem, te tetted a te szolgádat királlyá, 
Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád a te 
néped között van, amelyet te magadnak választottál, nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem 
írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon 
választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?« És tetszék e beszéd az 
Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Monda azért az Isten néki: »Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél 
magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségidnek lelkét; hanem 
bölcsességet kértél az ítélettételre: ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, 
úgy, hogy hozzád hasonló nem volt teelőtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Sőt, még amit nem kértél, azt is 
megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgy hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te 
idődben.«” (1Kir 3) 



Abramelin Szent Mágiája 

Ezt a figyelemreméltó grimoire-t Samuel Liddell MacGregor Mathers fordította egy 15. századi 
francia kéziratból. A szöveg óriási hatással volt a modern ceremoniális mágiára, és ennek fő 
teoretikusára, Aleister Crowley-ra. A szöveg Würzburgi Ábrahám, a kabbalista és tudós mágus 
titkos tanok utáni kutatásait írja le, amelyekre végül Egyiptomban sikerült rábukkannia, ahol 
találkozott Abramelinnel a varázslóval, aki részletekig menően megtanította neki a rendszerét. 
A mágiához szükséges megtisztítási eljárások ugyan hónapokig is tarthatnak, de ezt követően 
a jelölt előhívhatja a jó és gonosz szellemeket olyan kifejezetten világi célok elérése érdekében 
is, mint amilyen a kincsek és a szerelem megszerzése, utazás a felhők fölött és a víz alatt, vagy 
egész hadseregek előhívása a puszta levegőből. Ezenkívül a halottak feltámasztásáról, a külső 
megjelenés átalakításáról, láthatatlanná válásról és a viharidézésről is szerezhetünk belőle 
ismereteket. Mindezen csodás eredmények kulcsa egy-egy figyelemre méltó mágikus négyzet, 
amelynek falai különleges jelekből és olyan misztikus szavakból állnak, amelyek a legtöbb 
esetben több irányban is olvashatók. Természetesen ezeknek a diagramoknak önmagukban 
nincs hatása, csak akkor, ha a beavatott a megfelelő „rituális kontextusban” használja őket. 
Mathers ezeket a szavakat kiterjedt jegyzetekben elemezte; héber, görög és egyéb nyelvekből 
levezetve a lehetséges következtetéseket (Lásd pl. itt: MacGregor és Samuel 1900). 

Lemegeton – Salamon kis kulcsai 

Más néven Clavicula Salomonis Regis, megint csak más néven Lemegeton, egy ismert szerző 
nélküli grimoire (vagy varázskönyv) a démonológiáról. A 17. század közepén keletkezhetett, 
többnyire néhány évszázaddal korábbi anyagokból. Öt könyvre osztható: 1. Ars Goetia, 2. Ars 
Theurgia-Goetia, 3. Ars Paulina, 4. Ars Almadel, 5. Ars Notoria (Peterson 2001, 11–17). A 
kötet egyik, fő forrása (főleg az Ars Goetia c. fejezeté) Johann Weyer: Pseudomonarchia 
Daemonum (erről a könyvről később még említést teszünk). Ez azért is valószínű, mivel Weyer 
nem idézi és nem is ismeri a Lemegeton egyik kiadását sem. Tartalmilag leginkább sötét 
varázslatokat foglal magába. Érdekes kultúrtörténeti adalék, hogy Aleister Crowley, a 
századforduló hírhedt mágusa8 saját neve alatt kiadta a Lemegetont. Állítása szerint erre azért 
került sor, mivel ellenlábasa, Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854 – 1918) „sötét átokkal” 
tönkretette Crowley és védőszelleme kapcsolatát. A plágium volt Crowley bosszúja, mivel a 
Lemegeton angliai kiadása Mathers szerkesztésében jelent meg (Davies 2009, 185). 

Széfer Raziél ha-Malach – Raziél angyal könyve 

A héber eredetű grimoire-ok keletkezéséről, hatásairól a középkori Európában bizonytalanabb 
adataink vannak. Tudjuk, hogy a késő antikvitásban mennyire kiemelkedő volt a zsidó mágia 
szerepe Egyiptomban, és ez jelentős hatással volt a későbbi arab hagyományra, ám a 
középkorból már kevesebb az elérhető forrásunk. A ma már jól ismert Raziél-könyv például 
először egy összefoglaló szövegként jelent meg 1701-ben Amszterdamban, bár a benne 
található, mágiáról és miszticizmusról szóló különféle értekezések egyértelműen sokkal 
korábbi időszakból származnak. A leghírhedtebb zsidó grimoire-t, a Sefer ha-Razim avagy a 

                                                           
8 Aleister Crowley (1875– 1947) kegyetlen, egoista, szexuálmániás mágus volt, aki azt állította magáról, hogy 
Cagliostro és Eliphas Levi reinkarnációja. A bulvársajtó a világ leggazdagabb emberének nevezte, de csendesen 
és egyedül halt meg a Hastings panzióban 1947-ben. Halála után minden vagyonát kevesebb, mint egy font 
értékűre becsülték. 



misztériumok könyveit egy tudós rabbi kompilálta össze egy sorozatból az 1960-as években. Ez 
kapcsolódik Raziél könyvéhez, és szintén azt állítja magáról, hogy azon ismeretekből állították 
össze, amelyeket Noé Raziél arkangyaltól kapott. Számos varázslat és angyali konjugáció 
között a következő nekromancia-varázslat is megtalálható az anyagban: 

„Ha társalogni szeretnél egy szellemmel, kezedben olaj és méz keverékét tartalmazó új 
üvegtálat tartva fordulj a sír felé, idézd fel az Ötödik Tábor Angyalainak nevét, majd mondd a 
következőket: 

»Idézlek téged, ó Szellem, kos-hordozó,9 aki a sírok között, a halottak csontjainál 
lakozol, hogy fogadd el a kezemből az áldozatot, és teljesítsd az akaratomat azáltal, hogy N 
nevű halottam N nevű fiát elhozod nekem az Alvilágból. Állítsd elém, emeld fel, hogy félelem 
nélkül beszélhessek vele, és megtévesztés nélkül elmondja az igazat. Ne jelenjen meg félelmetes 
alakban, és hagyd, hogy válaszoljon minden kérdésre, amelyet fel kell tennem neki.«” (Davies 
2009, 329–30) 

Honoriusz pápa varázskönyve, a Grimoire Armadel 

A Honoriusz pápa varázskönyve egy jelentős 17. századi francia grimoire, amelynek 
tartalmához a Titkok könyvének varázslataiból válogattak. A névtelen szerző az „elmélet” és a 
„gyakorlat” kombinálásával folytatta a korábbi kéziratok hagyományait, amelyekben ez a 
kettős tartalom általános volt. A grimoire szó maga is francia eredetű, és általában a mágia 
„grammatikáját”, vagy az információk és technikák „munkafüzetét” jelöli. Ezzel szemben a 
Titkok könyve egyszerű varázslatgyűjtemény, praktikáihoz közönséges gyógynövényeket vagy 
háztartási cikkeket használt föl, gyakran bibliai idézetekkel keverve. A grimoire-írás 
hagyománya különösen Angliában, Franciaországban, Itáliában és a Német-Római 
Birodalomban volt jelen; az úgynevezett „fekete mágia-” vagy „sötét” grimoire-ok szinte teljes 
egészében francia és olasz szerzőktől származtak. Annak ellenére, hogy az ilyesféle 
könyveknek általában magasabb életkort szoktak tulajdonítani, tudjuk, hogy a Honoriusz-
grimoire-ból volt legalább egy, amelyet 1670-ben adtak ki, hivatkozva arra, hogy a könyv a 
hírhedt francia varázsló és méregkeverő La Voisin birtokában is megtaláltatott 1679-ben, 

letartóztatásakor.  
Honoriusz pápa grimoire-ja valószínűleg régebbi gyökerekkel is rendelkezik, 

figyelembe véve a Honoriusz megnevezést címükben tartalmazó más írások létezését is, 
amelyek évszázadokkal megelőzik az itt tárgyalt szöveg korát. Pl. Nicholas Eymericus (1320–
1399.) dominikánus inkvizítor Az inkvizítor könyvtárában (1376.) megemlíti a Honoriusz: a 
Necromanta kincsesházát, amelynek egyik kötetét nyilvánosan elégette. Az efféle művek 
eltüzelésére való hajlandóság számos lehetséges forrást megsemmisített, mivel a lelkes bírák és 
az egyházi tisztviselők szívesen pusztítottak el minden nekromantikus vagy démonoid jellegű 
munkát „oly módon, hogy porrá váljon, és így soha ne lehessen másolatot készíteni belőle”.  

Ismert emellett a Honorii Papae adversus tenebrarum principem et ejus angelos 
conjurationes ex originale romae servato (Honoriusz pápa varázskönyve a Sötétség Fejedelme 
és az ő angyalai ellen, eredetiben megőrzött római varázsigékkel [conjuratio]) című kötet. Ezt 
1529-ben Rómában tették közzé. A III. Leó pápa Enchiridionja (az egyik lehetséges 
szövegforrás) valószínűleg régebbi, mint Honoriusz-grimoire. amely a Titkok könyve c. 
                                                           
9 A kos-hordozó Hermész egyik mellékneve. Ez a kitétel arra utal, hogy a szöveg talán Palesztinában 
keletkezhetett, valamikor a Kr. u. 5-6. század tájékán. 



fejezetében többször is utal a III. Leó pápa Enchiridionjára. Az említett Enchiridion egyébként 
nem tartalmaz fekete mágiával kapcsolatos szövegeket, mivel teljes egészében a zsoltárokra, 
imákra és varázslatokra összpontosít. (A felhasznált forrás és a teljes mű itt olvasható: Rankine–
Barron 2013) 

A középkori és kora újkori mágikus könyvek sorát egy igen érdekes, és több említője 
(pl. Ráth-Végh István) szerint inkább szatirikus, mint komoly grimoire említésével zárnánk. 

Pokoligázó tudományok 

Ezzel kapcsolatban Jan Weyer, latinosan Johannus Wierus könyvét szokták leggyakrabban 
idézni. Pedig Weyer éppen nem varázslatok céljaira írta meg művét. Weyer a cleve-i uralkodó 
herceg udvari orvosa, a híres holland tudós, Nettesheimi Agrippa tanítványa volt. „Mágikus 
szakkönyve” a Pseudomonarchia daemonum (A démonok álkirálysága) a De praestigiis 
daemonum (A démonok mesterkedéseiről) című nagy művének végén, külön fejezetként jelenik 
meg (Basileae / Bázel, 1583). 

Mint orvos, Weyer meg volt győződve arról, hogy a még az ő korában sem ritka 
boszorkányperek az emberi téveszmék szüleményei. Mind a bírák, mind a vádlottak (már azok 
a vádlottak, akik el is hitték magukról a boszorkányságot) pszichiátriai alanyok, mert a 
boszorkányságot nem kriminális, hanem elmekórtani esetként kell kezelni. Weyernek nagy 
szerepe volt abban, hogy a boszorkányperekkel végül fölhagytak Hollandiában.  

A Pseudomonarchia daemonumban összesen 69 démon neve és leírása olvasható. Ezek 
a Pokol fejedelmei, a szöveg azt is megemlíti, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a 
megidéző mágusnak. Azonban Weyer a fölsorolás mellett sem megidéző varázsigéket, sem 
kényszerítő sigillumokat (pecséteket) nem közöl, szándéka ugyanis nem az volt, hogy 
tanácsokkal lássa el a mágusjelölteket, hanem éppen a különböző varázskönyvek démonainak 
felsorolásával akarta alátámasztani azon állítását, hogy a boszorkányság nem létezik: a peres 
iratokban gyakorta név szerint említett ördögök, akik a vádlottak a szolgálatába szegődtek, 
mind külsejüket, mind nevüket, mind tetteiket tekintve könyvekből származnak (Ráth–Végh 
1991, 5). Nézzük most meg néhány pokolbeli fődémon tulajdonságait. 

Astaroth 

„Nagy és hatalmas herceg, rút angyal képében jelenik 
meg; pokoli sárkányon lovagol, jobb kezében viperát tart. 
Igaz feleletet ad elmúlt, jelenlegi, jövőbeli és rejtett 
dolgokat illetően. Rendkívül ügyessé képezi ki az embert 
a szabad művészetekben. Negyven légiónak a 
parancsnoka. Az idéző óvakodjék túlságos közellététől, 
mert elviselhetetlen büdösséget lehel ki.”  
 

Asmoday (Asmodeus) 

„Nagy, erős és hatalmas fejedelem. Három feje van; az 
egyik bikáé, a másik emberé, a harmadik kosé. Lúdláb és 

kígyófarok egészíti ki, szájából lángok törnek elő, pokoli sárkányon ül. Bűvös erejű gyűrűt ad; 

Astaroth, a Pokol hercege  



megtanít a földrajz, mértan, erőműtan és csillagászat tudományára; az embert láthatatlanná 
teszi, feltárja a rejtett kincseket. Hetvenkét légió tartozik alája.” 
 
 

Forneus  

„Nagy márki (magnus marchio). Az embernek csodás szónoki 
képességet ad, nyelvtehetséggel látja el és kedveltté teszi barát és 
ellenség előtt egyaránt. Huszonkilenc légió fölött rendelkezik.”  
 

Furnur 

„Nagy gróf, szarvas formájában jelenik meg, lángoló farokkal. 
Mindig hazudik, csak akkor nem, ha az idéző háromszögbe szorítja. Szívesen szerez szerelmet 
férfi és nő között; parancsra zivatart, villámlást és mennydörgést támaszt. Titkos dolgokról jó 
felvilágosítást ad. Huszonhat légiónak parancsol.”  
 

Vepar, másként Separ 

„Nagy és hatalmas herceg, szirénhez hasonlít. A vizek 
és hadihajók ura. A mester ellenségeinek testét három 
nap alatt férgektől nyüzsgő sebekkel borítja el, de a 
szükséghez képest azokat meg is gyógyítja. 
Huszonkilenc légió van alája rendelve.” (Ráth–Végh 
1991, 6; lásd még: Seligmann 1987, 189–196) 

Amikor a mágus rajtaveszt – Faust 
története 

A fantasztikus históriákban gyakori motívum, hogy az önhitt karakter, aki meg van győződve 
arról, hogy uralma alá hajtotta a transzcendens erőket, váratlanul 
rádöbben, hogy a transzcendencia lényege a kiismerhetetlenség, 
és ezért csúfosan elbukik, gyakran abban a pillanatban, amikor 
leginkább azt hiszi, hogy már nem érheti meglepetés. 

„Egész éjjel rettenetes lárma rázta az Oroszlán fogadó 
falait. Sikolyok, üvöltés és valami természetfölötti dübörgés 
rémítette a szomszédokat. A fogadós is csak a hajnal első 
sugaraiból merített annyi bátorságot, hogy bekopogtasson Faust 
nevű titokzatos vendége ajtaján. Amikor nem kapott választ, 
reszketve nyomta le a kilincset. Pozdorjává tört bútorok között ott 
feküdt a padlón a hírneves mágus felismerhetetlenségig 
elváltozott és iszonyúan megcsonkított holtteste.  

Württemberg polgárai megoldották a haláleset rejtélyét, magyarázatuk ma is olvasható 
a fogadó falán levő bronztáblán: «A leghatalmasabb ördögök egyike, az életében sógorának 
nevezett Mephistopheles törte ki a nyakát, amikor 24 évvel korábban kötött szerződésük lejárt, 

Ördögcsapda; ilyennel 
ejti foglyul Faust 

Mephistót 

Faust állítólagos arcképe 

Forneus sigilluma 



és lelkét örök kárhozatra magával ragadta.» A gyilkosság valamikor 1540 körül történt.” 

(Uzonyi 2020) 
Bár a Faust-legendakör inkább egyfajta gyűjteménye a 15-16. század sarlatán 

mágusokról szóló történeteinek, mégis valószínű, hogy a történelmi Faust létező személy volt. 
Walter Alison Phillips szerint első ismert említése Johannus Trithemius spanheimi bencés apát 
(1462–1516.) egy 1507. augusztus 20-án kelt levelében történik, amelyet a hasfurti 
matematikusnak és asztrológusnak, Johann Windungnak írt. Trithemius maga is ismert mágus 
és alkimista hírében állt, Steganographica c. művét máglyán égette el a spanyol inkvizíció. 
Trithemius rosszallóan beszél Faustról; olyan bizonytalan egzisztenciaként említi, akinek még 
az egyetemi fokozata is kétséges. „Georgius Sabellicus Faustus Junior, az úgynevezett 
magister”, aki „inkább volt bolond, mint bölcs” (fatuum non philosophum), egy „beképzelt 
szószátyár, és kókler csavargó” akit „meg kellett volna ostorozni”, s aki „inkább elmenekült a 
városból, semhogy szembenézzen ezzel a büntetéssel.” Faust több bosszantó állítása mellett azt 
találja legdühítőbbnek, amely szerint, ha „Platón és Arisztotelész összes műve eltűnne, ő 
emlékezetből valamennyit rekonstruálni tudná”, „még elegánsabban, mint az eredeti”, továbbá, 
hogy Krisztus csodatételeiben azóta „nincs semmi csodálatraméltó”, mióta ő, Faust, „bármikor 
képes hasonlók véghezvitelére”. Bukását az okozta, hogy „természetellenes 
bűncselekményeinek” (szodómia a gondjaira bízott fiatal fiúkkal) napvilágra kerülése miatt 
kénytelen volt elmenekülni abból az iskolából, amelynek magiszterévé kinevezték (Phillips 
1911). Egy másik közel kortárs említés Konrad Mudt (Mutianus Rufus) jogász 1513. október 
3-án kelt levelében történik, amelyet Heinrich Urbanus nevű barátjának írt. Mudt, akárcsak 
Trithemius, egyszerűen sarlatánnak tekinti Faustot. Philippus Begardius Index sanitatis 
(Worms 1539) c. művében Faustot Theophrastus Paracelsussal együtt „gonosz, csaló, 
hasznavehetetlen és tanulatlan doktornak” nevezi. 

Johann Gast baseli protestáns lelkész állítása szerint 
szintén kapcsolatba lépett Fausttal. Egyik prédikációjában 
(Basel, 1543.) – elsőként – valódi természetfeletti 
tulajdonságokkal ruházza fel. Többek közt azt állítja, hogy 
Faust állandóan egy ló és egy kutya kíséretében járt, amelyek 
minden bizonnyal gonosz szellemek voltak. 

Johannus Manlius (II. Miksa császár tanácsosa és 
történésze) beszámol egy Melanchtonnal, az 1550-es évek 
második felében folytatott beszélgetéséről, amelyben a 
reformátor Faustot „gyalázatos fenevadnak” és „ördögök 
szennycsatornájának” nevezi, aki Knudlingenben született, és 
Krakkóban tanulta ki a varázslómesterséget. A többi 
információ alig tekinthető történelminek, bár Melanchthon, 
aki Lutherhez hasonlóan nem volt kevésbé babonás, mint 
bárki a saját korában, nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy 
minden, amit elmondott, igaz. Elbeszéli többek között Faust 
halálát is, akinek az ördög végül eltörte a nyakcsigolyáját. Amíg élt, mindig egy kutyát hordott 
magával, amely valójában ördög volt. Hasonló véleményt Luther is megfogalmazott Faustról; 
kijelentette, hogy Isten segítségével képes volt elhárítani azokat a gonosz varázslatokat, 

Mephistophiles megjelenési 
formája és kabbalisztikus 
jegyei a Magia natutralis et 
innaturalis c. grimoire-ból 



amelyeket Faust boszorkányai által küldött rá. A szakasz, Faust nevének kihagyásával, szó 
szerint megtalálható Luther Asztali beszélgetések c. művében.  

Végül az általunk már említett Weyer is szóba 
hozza De praestigiis daemonum c. művében. Faustot 
részeges csavargóként említi, aki Krakkóban tanulta 
ki a varázslást, és „Némethont keresztül-kasul járva 
ezt a gyönyörű mesterséget szégyenteljesen, 
megmondhatatlan számú csalással, sok hazugsággal 
és óriási hatással gyakorolta.” (Phillips 1911) Bár 
Faust varázshatalmában aligha hisz, többek között 
elbeszéli, hogyan állt bosszút a kókler egy jámbor 
plébánoson, aki nem volt hajlandó tovább itatni őt; 
olyan szőrtelenítőt adva neki, amely nemcsak 
szakállát, de bőrét is eltávolította; illetve hogyan 
sértett halálra egy másik szerencsétlen nyomorultat 
az „ördög unokaöccseként” üdvözölve őt, akinek 
pedig mindössze az volt a bűne, hogy fekete szakállat 
hordott. Weyer azt is elmeséli, hogy Faustot gyanús 

körülmények között, összezúzott nyakcsigolyával 
találták holtan szállásán, miután az egész házat rettenetes dörej rázta meg. (Több későbbi forrás 
szerint alkímiai kísérlet során történt robbanás volt a felelős a híres sarlatán haláláért.) 

Faust története logikus következménye a grimoire-okba vetett hitnek (ezek közül 
később jó néhányat épp neki tulajdonítottak). A kereszténység győzelme óta létezik az az 
elképzelés is, hogy az Isteni kinyilatkoztatásokat mellőző emberi tanulás előbb-utóbb a gonosz 
karjaiba hajt. A 6. század óta ismert pl. Theophilus Kilikia-béli archdiakónus legendája, aki 
azért adta el a lelkét Sátánnak, hogy vissza tudja szerezni hivatalát, amelytől püspöke korábban 
megfosztotta. Ugyanilyen széles körben elterjedtek voltak azok a legendák, amelyek Gerbert 
(a későbbi II. Szilveszter pápa) körül alakultak ki. Hatalmas műveltsége az alvilággal való 
cimborálás gyanújába keverte nevét (Phillips 1911). 

Faust egyik legnépszerűbb irodalmi alakká válása összefügg az újabb korok 
tudományos forradalmával, és ezzel párhuzamosan az okkultizmus és a fantasztikum iránti 
érdeklődés növekedésével. Számos varázskönyvet, szépirodalmi művet, operát és filmet ihletett 
meg alakja, ezeket a New World Encyclopedia Faust-szócikke közli részletesen (Kaufmann 
2020). Mi a teljesség igénye nélkül most csak néhányat emelünk ki a művek közül. 
 
Ismertebb drámák: 

• Christopher Marlowe: The Tragical History of Doctor Faustus - Doktor Faustus 
tragikus históriája (1604) 

• Gotthold Ephraim Lessing: Doktor Faustus (1759) 
• Johann Wolfgang von Goethe: Faust (1806-1832) 

 
Ismertebb operák: 

• Hector Berlioz: La Damnation de Faust (1846) 
• Charles Gounod: Faust (1859) 



 
Ismertebb regények: 

• Washington Irving: The Devil and Tom Walker – Az Ördög és Tom Walker  
• Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita 
• Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray – Dorian Gray arcképe 
• Thomas Mann: Doktor Faustus 
• Klaus Mann: Mephisto 
• Philip K. Dick: Galactic Pot-Heater – Galaktikus cserépgyógyász 
• Roger Zelazny and Robert Sheckley: If at Faust You Don't Succeed 

 

 

 

 

 

A 16–17. század mágikus attitűdje 

„Tanulj meg mindent megismerni, de magad maradj ismeretlen.” 
Gnósztikus bölcsesség 

Változások a korábbi évszázadok mágiafelfogásához képest 

A kora újkorban a liturgiukus, ill. paraliturgikus jelleggel szemben fölerősödik a mágia okkult 
(titkos) arculata. Képviselői jórészt nevesülnek (gyengül az egyházi szigor és üldözés), 
ugyanakkor a gyakorlat egyre misztifikáltabb (a „titkos szertartásba beavatás” de „csalás” 
jelentés értelmében is). Erősödik a filozofikus háttér is. A hagyományos hit megrendülése, 
visszaszorulása, az írásbeliség erősödése, a tradicionális mitológiák háttérbe szorulása termeli 
ki, de ez a korszak a fantasztikus irodalom megindulásának időszaka is egyben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faust halála 



Paracelsus 

„A világot hamarosan megújítják.”  
(Seligmann 1987, 204–206) 

A 16. században hatalmas változások álltak be azt európai 
kultúrában. Ebben az évszázadban történt Amerika 
felfedezése, és ennek hatására hatalmas tömegű arany 
áramlott az öreg kontinensre, ekkor zajlik a reformáció, 
ekkor támad föl nagyobb arányú érdeklődés alkímia (a 
természet mágiája – magia naturalis) iránt. Titkos 
társaságok sora jön létre, mint az Aranykereszt Testvérei, a 
Keresztvivő Evangélikus Sereg és a Rózsakeresztesek. 

Az évszázad nyitánya a mágia történetében egy 
ismert csillagjós, okkultista, ezoterikus bölcselő, alkimista 
és természettudós Philippus Theophrastus Aureolus 
Bombastus von Hohenheim vagyis Paracelsus (1493–
1541.) nevéhez fűződik. 

Paracelsus atyjától ifjúkorában tanulja ki az 
orvostudomány alapjait, és Sigmund Fugger műhelyében a metallurgia (fémművesség), 
valamint az alkímia tanaiba is bevezetést nyer. 1526-ban már kirurgusként csatlakozik Bázelben 
az orvosok céhéhez, ugyanitt tanítási jogot is kap az egyetemen. Egyedi módszerei, a galenusi 
és arab rendszerrel szembeni ellenállása (pl. Avicenna kéziratainak nyilvános elégetése a város 
főterén) a kor szokásai ellenére németül (és nem latin nyelven) tartott kurzusai hamar ellene 
bőszítik egyetemi oktatótársait. Az üldözés elől Colmarba menekül. Ettől kezdve élete 
szüntelen vándorlás, bujkálás haragosai elől.10 Őszintén arra törekedett, hogy valami jobbal 
helyettesítse azt, ami számára hibásnak tűnt a gyógyászatban, így azon erőszakos reformátorok 
hibájába esett, akik az újítások során alábecsülik kortársaik munkáját. Nem volt humanista, és 
– más, reformhajlamú kortársait nem követve – nem mélyedt el az anatómiában sem. A 
patológiás változások okát nem a humorokban (a belső nedvekben), a vérben, a váladékban, a 
sárga és a fekete epében (humorális patológia), hanem a külső és belső entitásokban találta meg 
(az éghajlattól és az országtól függő kozmikus hatásokban), illetve az ens veneni (az 
élelmiszerekből származó mérgező anyagokban). A fertőző betegségek okai szerinte az ens 
naturale et spirituale (hibás fizikai vagy szellemi alkat) és ens deale (a Gondviselés által küldött 
szenvedés) tényezőiből adódnak. A „borkősav-kórként” (acidum tartatricum) ismert 
betegségek, különösen a köszvény és a kőképződés (lithiasis), szerinte a determinált toxinok 
(borkő) lerakódásából származnak, főként a vizeletvizsgálat eredményei alapján kimutathatók, 
és lúgok útján gyógyíthatók. Mint Hippokratész követője, a természetes megfigyelést és a diétás 
étrendet írja elő, de túl nagy értéket tulajdonít a tapasztalatoknak (empirizmus). A természetben 
minden anyaghoz kétféle hatást társít: hasznos (essentia) és káros (venena), amelyek az alkímia 
segítségével választhatók szét. Az esszenciák, mint ilyenek felismeréséhez és a megfelelő 
pillanatban történő alkalmazásához tapasztalat szükséges. Célja egy speciális gyógyszer 
(arcanum) felfedezése volt, amely minden betegséget gyógyít. 
                                                           
10 Hatása felismerhető Rothfuss, Patrick: A szél neve és A bölcs ember félelme c. epikus fantáziaregényeinek 
főhőse, Kvothe alakjában. 

Paracelsus 



Tévedései ellenére tagadhatatlan, hogy új irányokat 
nyitott az orvostudományban. Ő volt a modern Materia 
Medica egyik alapítója és úttörője, főleg a tudományos kémia 
területén, hiszen az ő ideje előtt az orvostudomány nem 
kapott támogatást az alkímiától (a későbbi kémia 
elődtudományától). Paracelsusnak köszönhető a szifilisz 
elleni higany és számos más fémes gyógyszer felhasználása. 
Nagyrészt diktálta írásait, sok esetben a kéziratot barátainak 
adta, azzal a kéréssel, hogy nyomtassák ki. A nevét, mivel 
közismertté vált, gyakran jogellenesen használták fel, így 
később el kellett különíteni az autentikus és a nem hiteles 
paracelsusi iratokat. Az előbbieket az egyszerű, közvetlen, 
érthető stílus jellemzi – ellentétben a későbbi, mágikus – különösen az alkímiai tárgyú – 
szövegekkel. A mágusok közé azért sorolhatjuk, mivel fokozott jelentőséget tulajdonít a 
transzcendenciának,11 gyakorló asztrológus, érdeklődik az okkult tanok és az alkímia iránt. 
Tudását azonban nem a saját, hanem az egész emberiség javára kívánta fordítani (Senfelder 
1911. 04. 28.). 

Rózsakeresztesek 

Trajano Boccalini  

A 16. század következő meghatározó figurája, Trajano Boccalini (1556–1613.) itáliai szatirikus 
író és mágus egy építész fiaként született. Miután éveket töltött Rómában a pápai nuncius 
szolgálatában, végül Velencében telepedett le, és valószínűleg diplomáciai feladatokat látott el. 
A politika terén nyert tapasztalatai különösen a Ragguagli di Parnaso (Jelentések a 
Parnasszusról) című munkájában tükröződnek, amely könnyű és fantasztikus nyelvezettel szól 
kortársainak cselekedeteiről és írásairól, 201 ironikus hírlevél formájában. Ezekben az elmúlt 
korok bölcsei, Apolló vezetésével megvitatják a művészetet, irodalom és politika kérdéseit. A 
szöveg nyilvánvalóan hatott Miguel Cervantes De Saavedra és Jonathan Swift munkásságára 
is (Augustyn 2013). A mágia irodalmában és a rózsakeresztes mozgalom kapcsán azért 
említjük, mert a Ragguagli bekerült a Fama Fraternitatis c. rózsakeresztes iratba, annak 
bevezetőjeként.  

„Fama Fraternitatis, avagy a felettébb dicső Rózsakeresztes rend testvériségének 
feltárása” 

A Rózsakeresztesek az újabb mágikus mozgalmak és társaságok között máig a legvitatottabbak 
közé tartoznak. Tanításaik lényege, hogy a tudósok összefogásával soha nem látott 
felfedezéseket lehetne tenni, illetve ki lehetne békíteni az ellenséges politikai és vallási 

                                                           
11 Komolyan hisz csodalények, pl. törpék létezésében. „A törpéknek van elméjük, de nincs lelkük, és így képtelenek 
lelki fejlődésre. Körülbelül két láb magasak, de szükség szerint hatalmas méretűre is megnöveszthetik magukat, és 
földalatti házakban és palotákban élnek. Elemeikhez igazodva képesek lélegezni, látni és mozogni olyan könnyen 
a föld alatt, mint a halak a vízben. A törpéknek van teste és vére, beszélnek és érvelnek, esznek és alszanak, 
szaporítják fajaikat, megbetegednek és meghalnak. Időnként vonzalomra gyúlnak egy ember iránt, és szolgálatba 
lépnek, ám általában ellenségesek az emberekkel szemben.” Továbbá állította, hogy közel van egy olyan elixír 
felfedezéséhez, amelynek segítségével a hamuvá égetett növényt ismét „fel lehet építeni” (Faulkner 2012). 

Trajano Boccanelli  



entitásokat. Továbbá fontosnak tartják a haladás ellenségeinek észre térítését is. Maga a 
Rózsakeresztesség egy leginkább lutheránus-gnosztikus alapú „evangélikus-keresztény-
ezoterikus” társaság. Alapítójukként egy bizonyos C. R. C. (Christian Rosencreutz) nevét 
szokták említeni. 

Rosencreutzot német származásúnak mondják. Egy meg nem nevezett szerzetesrendben 
teljesített szolgálatot, és zarándokként a Szentföldre utazott, ahonnan azonban nem tért haza, 
hanem továbbment Törökország, Arábia és Marokkó felé, ahol különösen sok időt töltött Fez 
városában, a titkos tanok elsajátításával. Hazatérve három korábbi rendtestvérével 
megalapították a Rózsakereszt Testvériségét, majd írni kezdték a Librum Mundit, azaz a Világ 
Nagy Könyvét. Ehhez a munkához megalkottak egy Mágikus Nyelvet is, hogy a tudatlanok elől 
elzárják tanításaik lényegét. Ezt követően nyolcfősre bővítették társaságukat, és kirajzottak a 
világba, hogy rendjük létszámát gyarapítsák, de megegyeztek abban, hogy évente egyszer 
összegyűlnek, beszámolni eredményeikről. Bár a Rend a legteljesebb titoktartás és 
titokzatosság keretei között működött, tagjai azzal vigasztalták egymást, hogy hamarosan a 
legnagyobb nyíltsággal napvilágra léphetnek.  

Az alapítók közben egymás után megöregedtek és meghaltak. C. R. C maga 1484-ben, 
106 évesen távozott az élők sorából, és rózsakeresztes hagyomány szerint a franciaországi 
Provance valamely részén temették el. 

A Fama Fraternitatis közli, hogy mintegy százhúsz 
esztendővel a halála után egyik utóda elhatározta, hogy 
felújítja síremlékét. A falak javítása közben a munkások 
egy nagy réztáblára bukkantak, amelyen az alapító 
testvérek nevei álltak. Mivel a restaurátor alkalmasabb 
helyre kívánta helyezni a táblát, annak szögét kihúzták a 
falból, mire az leomlott, s egy ajtót tárt fel, amely fölé a 
következőket írták: „Post CXX annos patebo” (százhúsz év 
múlva megnyílok). 

Az ajtón betekintve egy hétoldalú és hétsarkú sírbolt 
nyílt meg a kutatók előtt, amelyben egy titokzatos gömb 
alakú tárgy nappali világot árasztott. Belépve megtalálták a 
sírhelyet, amely henger alakú volt, tetején kerek rézlappal, 
és a következő felirattal: C. R. C. Hoc universi compendium 
vivus mihi sepulchrum feci (Az univerzum eme mását 
készítettem életem során nyugvóhelyemül).  

A kripta belső elrendezése a leírások szerint a 
háromszintű animisztikus világkép szerinti univerzumra 
utalt. A mennyezet bonyolult háromszögformákra volt osztva, s 
benne valószínűleg a mennyei lények ábrázolatai, leírásai és citációi lehettek, de minderről a 
szöveg nem szolgál bővebb említéssel. A padlót hasonló háromszögek borították, s ezekben a 
„bukott hercegek”, a pokolbeli démonok képei látszottak, olyan leírásokkal, amelyek hatalmat 
biztosítanak az alvilág erői felett. Ezeket a szöveg szintén nem részletezi, nehogy az emberi 
nem „még nagyobb romlást” hozzon a fejére (már ha avatatlanok használnák e tudást). Körben 
ajtók és szekrények voltak nemkülönben értékes iratokkal, amelyek közül csak néhány van 
megnevezve. A sírban aztán megtalálták C. R. C. romlatlan porhüvelyét, kezében egy kézírásos 

Rosencreutz sírja 



könyvecskével, melynek tartalmáról megint csak annyit tudunk meg, hogy fölötte szent és 
tanulságos. A jámbor restaurátorok és fölfedezők ezt követően gondosan visszazárnak és 
lepecsételnek mindent, és elhagyják a sírt. Végezetül felhívják Európa koronás főit, hogy 
támogassák törekvéseiket, illetve kinyilvánítják, hogy a puszta aranycsinálásra berendezkedett 
alkímia káros és pusztító. „Phy. aurum nisi quantum aurum – a fizikai arany nem több, mint 
arany. A Sír megtalálása nagyon fontos esemény: ettől számítjuk az európai ezoterika tényleges 
születését. (Az adatokat a Fama Fraternitatis, a legmagasztosabb Rózsakeresztes Rend 
Testvériségének felkutatása c. kötetkéből vettük. Berda, évsz. nélkül) 

Rózsakeresztes szimbolika 

Ezt a kérdést itt most csak a felhasznált szimbólum szempontjából tartjuk érdekesnek. A 
szimbolika a középkori jelképhasználathoz képest jóval nagyobb magabiztosságot tükröz (vagy 
a látszólagos magabiztosság épp a bizonytalanság leplezésére szolgál.) A Rózsakeresztes 
szimbolika a tudás átadásának aktusához kapcsolódik, amelynek szintjei alapján három fő 
alapelvüket különítik el. 

1. tudásszint: (a legkevésbé avatottak számára átadott) alapelv; a szent Grál keresése. 
2. tudásszint: (a szabadkőművesek berendezkedéséhez hasonló társaság) „a 

szabadkőművesek szemrehányó pillantása mellett keletkező csoport”.  
3. tudásszint: a martinizmus12 és az eulidi13 rendszer; a charité [kegyesség] és az amour 

[szeretet] alapelve alapján szerveződő csoport. 
Az első csoport jelképe az erő és a tudás. Az erő megfelelője: a pozitívum, emisszió, analógia, 
élet, létezés, Jákim oszlopa. A tudás megfelelője negatívum, recepció, ellentétek, halál, nemlét, 
Boáz oszlopa. (Jákim és Boáz oszlopai a jeruzsálemi templom bejáratánál álltak.) 

A második csoport jelképe a szépség, szerelem, 
egyensúly, termékenység, fény, szintézis. Az első két alapelv 
a relativitás hermetikus törvényén nyugszik és az akarat, 
valamint a szerelem törvényében egyesül. 

A harmadik alapelv az előző kettőnek feltétele, 
mindhárom szintézise pedig absztrakt formához vezet, mely 
egyesülve hexagrammal szimbolizált létezést nyújt 
(bővebben lásd: Lasenic 2000, 8–10). A hexagram – 
szemben a mágia hagyományos jelképével, a 
pentagrammal (clavicula Solomonis) – a tökéletes, „isteni” 
tudás és hatalom jelképe. 

                                                           
12 A martinizmus a keresztény misztika, illetve az ezoterikus kereszténység egyik megjelenése, mely az első ember 
bukásával, az isteni társaságától való – saját anyagisága miatti – megfosztottságával, valamint a visszaegyesülés 
folyamatával – melyet "megvilágosodásnak" hív – foglalkozik. 
13 Görögös eredetű, talán a megváltással kapcsolatban használt szó. (Ευλίδη) 

Hexagram: a tökéletes mágia 
rózsakeresztes jelképe 



Johann Valentine Andreæ 

(1586–1654.) 
Ha bizonyítottan létező rózsakeresztes mágust 
keresünk, hamarosan beleütközünk Valentine 
Adreae nevébe. Evangélikus lelkész volt, de a 
hagyomány neki tulajdonítja több Rózsakeresztes 
irat, pl. a Fama Fraternitatis összeállítását, ám (ha 
tőle származik) a leghíresebb műve egy 1616-ban 
megjelenő röpirat, amelyet a közhiedelem szerint 
maga Rosenkreutz írt 1459-ben. Ez nem más, mint 
a Chymische Hochzeit (A hermetikus románc avagy 
a Kémiai menyegző) amely egy misztikus és 
bonyolult esküvői szertartás krónikája, és egyes 
értelmezések szerint a homunculus (más 
vélemények szerint a materia prima – azaz a Bölcsek Köve) létrehozását írja le. Van olyan 
vélemény is, hogy Andreæ szövegeit a protestantizmus népszerűsítése és a katolicizmus 
kritikája céljából jelentette meg (Guiley 2006, lásd még: Seligmann 1987, 281–283). 

Henri de Montfaucon de Villars 

Nicolas-Pierre-Henri de Montfaucon, Villars apátja 
(1635/38–1673.) egy különös vitairat szerzője. Nevét és 
művét azért tartjuk fontosnak megemlíteni, mivel a 
későbbi fantáziairodalom14 – dacára annak, hogy 
szövegét az okkultizmus és a rózsakeresztesség elleni 
kritikának szánta – fölhasználja őt és írását is. Az 
említett mű címe: Le Comte de Gabalis, ou Entretiens 
sur les sciences secrètes – Gabalis gróf avagy A 
kabbalisták és a  rózsakeresztesek furcsa titkai (Párizs, 
1670). A szöveg nyilvánvalóan szatirikus céllal íródott, 
de a korszak miszticizmusának és okkultizmusának 
alapos ismereteiről árulkodik. Gabalis gróf jelöltnek 
fogadja a szerzőt, és fokozatosan beavatja őt a titkos 
tudományokba, valamint a csodálatos elementál-lények 

(a víz sellői, a levegő szilfidjei, a föld törpéi és a tűz szalamandrái) világába. Bár de Villars 
maga nem biztos abban, hogy ezek a lények nem démonok, a gróf közelebbi ismeretségre, sőt, 
az egyikkel még házasságkötésre is biztatja. Noha a munka célja elsődlegesen az volt, hogy a 
racionalizmus szellemében lerántsa a leplet a „titkos tudományok” képtelenségeiről, valójában 
sokkal inkább ráirányította a figyelmet a rejtett tanokra. Maga de Villars szomorú véget ért: 
1673-ban (egyes történetírói szerint felháborodott Rózsakeresztesek) meggyilkolták 
(Montfaucon 1913, 11). 
 

                                                           
14 Pl. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Az arany virágcserép c. művében. 

Valentine Andreæ 

Henri de Montfaucon de Villars 



Szabadkőművesség 

Mágiatörténeti áttekintésünk utolsó, ám meglehetősen fontos állomásához érkeztünk el, a 
szabadkőművességhez. Természetesen sokféle titkos társaságot és irányzatot meg lehetne még 
említeni, amely a valóságon és a megismerésen túli világot kutatta, mégis talán a 
szabadkőművesség az, amely a kora újkorban a legnagyobb hatást gyakorolta az okkult 
gondolkodásara, és egyben össze is fogta irányzatait. 

A szabadkőművesség egy testvéri szervezet, amely alapelveit és tanításait a filozófiai 
bölcsesség forrásaira alapozza, és magába foglal egyfajta fokrendszert is, amely az Egyiptom, 
Izrael és Görögország történelmi aranykorának ősi titkos tanai alapján lett megállapítva. A 
társaság misztériumai befogadják ezeket az ősi tanokat, ezen felül hagyományaik forrásaként 
Salamon király templomának építését határozzák meg (innen származik a nevük is), ahogyan 
azt a Biblia leírja, s amelyet a szabadkőművesség a „Törvény Szent Könyvének” nevez. Az ún. 
Yorki Rítus (amely a Kék Páholy néven is ismert) szertartásai tartalmazzák a titkos tudás első 
három fokát, amelyek allegorikusan Salamon templomának építésén és felszentelésén 
alapulnak. A szabadkőművességet Testvériségnek vagy Kézművességnek is nevezik, s az 
utóbbi elnevezés nem feltétlenül szó szerint értendő: azt a folyamatot is jelöli, amely során a 
beavatott „lelkének templomát” „mesterművé” alakítják át. A szabadkőművesség magasabb 
fokozatain az is nyilvánvalóvá válik, hogy a szabadkőművesek ezoterikus ismereteket és 
megvilágosodást kerestek. A mai időkben a szabadkőművesség egy világot behálózó 
szervezetté vált, amelynek különféle nagyházai, vagy egyéb szervezetei és rendjei ismeretesek. 

A szabadkőművesség eredetével kapcsolatban három fő teória létezik: 
1. A szabadkőművesség az ókori Egyiptomból származik, ahol a romok közt és a 

templomokban szabadkőműves szimbólumokra, eszközökre és szerszámokra 
bukkantak. Az egyik legjobb példa erre a „Kleopátra Tűje” nevű obeliszk, amely ma 
New Yorkban, a Central Parkban található. Amikor az USA-ba történő szállítás céljából 
feltárásokat folytattak az obeliszk körül, a helyszínen az Építőmesterek szimbolikus 
munkaeszközeit: a négyzetet, az iránytűt, a függőónt, a vízszintezőt és a kötényt is 
megtalálták. 

2. A modern szabadkőművesség a Templomos Lovagrendtől származik. Számos 
szabadkőműves rituálé és fokozat kapcsolódik Krisztus Szegény Lovagjaihoz és 
rítusaikhoz. 

3. A modern (inkább spekulatív) szabadkőművesség esetleg a középkor (inkább operatív) 
építőitől és kőműves céheitől származik, vagy ezektől kapott inspirációt, ami abból is 
látható, hogy a kőműves céhek szervezeti felépítésével rendelkezik. A céhek működése 
valóban szolgálhat a spekulatív szabadkőművesség alapjául, ám azok a személyek, akik 
a modern nagypáholyokat megalkották, általában nagy műveltségű vezető polgárok, 
értelmiségiek voltak. Sokan közülük alapítói vagy meghatározó tagjai voltak a Királyi 
Társaságnak,15 amely túlmutatott az egyszerűbb céhek keretein. 
Bármi legyen is a pontos eredete, a szabadkőművesség szellemi értelemben 

mindenképpen az építés fogalmával áll kapcsolatban. Az egyiptomi piramisok, valamint 
Görögország és Róma templomainak építészei és építői hagyományosan tiszteletreméltó helyet 

                                                           
15 Tudományos társaság, amely napjainkig működik és Christopher Wren, a Szent Pál Katedrális építője Gresham 
College-beli előadását követően alakult meg 1660. november 28-án. 



foglaltak el a társadalomban. Egy épület megalkotása magát a teremtést és az istenek dicsőségét 
szimbolizálta. A középkori keresztény Európa építői számára Salamon király temploma 
példázta mesterségük minden tudását. A templom építésének legendái és arányai képezik a 
szabadkőművesség sarokkövét, de, elkerülve a zsidó vagy keresztény felhangokat, a történet a 
türoszi Hirámra, a jeruzsálemi templom építését elősegítő király személyére koncentrál. 

A Biblia (1Kir, 2Krón) szerint Hirám 
építőanyagot és mestereket küldött Salamonnak a 
templom és a királyi palota építéséhez. A zsidó király 
búzával és olajjal fizetett Hirámnak, s húsz esztendő 
múltán átengedett neki húsz várost Galileában. A 
bibliai történet itt véget is ér, de a szabadkőművesség 
tudni véli annak csattanósabb befejezését is: Hirám 
három saját mesterének kezétől halt meg, mivel nem 
volt hajlandó elárulni nekik Isten titkos nevét, 
amelyet a templom alapjai alá rejtettek el. Rituális 
értelemben a mesterek is meghaltak, amikor Hirám is 
elhunyt, de spirituálisan mindannyian újjászülettek a 
szabadkőművességben (Guiley 2006, 107–109). 

A középkor folyamán vándorló mesterépítők 
és szabadkőművesek utaztak keresztül-kasul egész 
Európán, hogy munkát keressenek. Ezek a gyakran 

írástudatlan iparosok helyi munkaerőt foglalkoztattak, és nyers rajzokkal, valamint az 
általánosan elfogadott arányokkal közölték a szükséges utasításokat annak érdekében, hogy a 
falak és a tetők magassága és hossza megfelelő és biztonságosan alátámasztott legyen. Ez az 
ismeret különösen fontos volt a katedrálisok építésénél. Az építők tudásának védelme 
érdekében szigorú szabályokkal kézműves céhek jöttek létre, amelyek szabályozták a 
szerződésekre, a bérskálára, a munkaidőre és az évszakokra vonatkozó szabályokat, a munkát 
megrendelők érdekeinek védelmét, és a meseterek előmenetelét és a szakképzését. Ezenkívül a 
céh tagjainak lelkesnek kellett lenniük. Az építők titkos bölcsességüket gyakran szóban adták 
át a következő generációnak. Rejtély marad, hogy ezek a kézműves céhek miként fogadtak 
maguk közé képzetlen vagy csak elméletileg képzett tagokat, ám végül azok kerültek a 
többségbe, akiket inkább a titkok tanulmányozása, mint az épületek építése érdekelt, a céhek 
ugyanis jól elfedhették ezoterikusabb törekvéseiket, esetleg radikális politikai vagy vallási 
hajlandóságaikat. 

A szabadkőműves történészek úgy vélik, hogy Elias Ashmole, egy 19. századi 
asztrológus, régiségbúvár és II. Károly restaurációs bíróságának tisztje vezette be a 
szabadkőművességet Angliában. Ashmole tanulmányozta az alkímiát, a rózsakeresztes 
filozófiát és a kabbalisztikát; ismerte korának több lenyűgöző tudományos kísérletét, és barátai 
között volt Sir Francis Bacon és a Királyi Társaság többi alapítója. Amikor 1646-ban Ashmole 
naplójában is rögzíti kezdeményezését, a szabadkőművességben már alig maradtak valódi 
kőművesek. A szabadkőművesség előbb izgalmas szellemi kalanddá, majd érdekességgé, végül 
divattá vált. 

 

Elias Ashmole 



A szabadkőművesség Nagypáholyai és rendszerei 

Angolszász rendszerek: 
• Királyi Boltív  
• Yorki Rítus (a Királyi Boltív "amerikainak" nevezett ága) 
• Mark Masonry (az elnevezés arra a jelre utal, amit a kőfaragók véstek az épület utolsó 

kövére) 
• Kriptikus Rítus 
• Chivalric Masonry/Lovagi szabadkőművesség 

 

Latin rendszerek: 
• Francia rítus 
• Modern francia rítus 
• Memphis-Misraim-rítus („Egyiptomi” páholy) 

Mindkét irányzatban használatos rendszerek: 
• Ősi és Elfogadott Skót Rítus (Seligmann, 1987, 298–300) 

Szabadkőműves mágusok, alkimisták, sarlatánok 

Emanuel Swedenborg 

(1688–1772.) 
Az ismertebb szabadkőművesek közül talán ő az 
egyetlen, akinek tudományos képzettségéhez nem férhet 
kétség, és későbbi misztikus tevékenységének kapcsán 
sem lehet a csalás legkisebb gyanúját igazolni vele 
kapcsolatban. Ráadásul végtelenül szerény ember volt, 
aki megvetette a vagyont és a világi hírnevet, élete 
nagyobbik hányadát remetei visszavonultságban 
töltötte, ami persze nem jelenti azt, hogy elutasította – 
sőt, igen kedvelte – az emberi társaságot.  

Pályája kezdetén kitűnő természettudós: 
meglátásai az atomokról, a világegyetem és az emberi test működéséről messze megelőzik 
korát. Számos tudományos társaság meghívta tagja közé, de egyetemi karriert nem vállalt. 
Nézeteit több tudományos szakkönyvben is kifejtette, állításai jelentős hányadát az utókor 
igazolta. Életének ezen, első szakaszában alapította meg Upsalában a szabadkőművesség Svéd 
Nagypáholyát a latin és a skót rítusok összeházasításával, 400 jelölt jelenlétében (Hollós 1873, 
67). 

A változás életében 1743-1744 között következett be, amelyet Álomnapló c. művében 
örökít meg. Saját bevallása szerint ebben az esztendőben „az Úr fölnyitotta a szemeit, 
megmutatta neki a spirituális világot, lehetővé tette, hogy lelkekkel és angyalokkal társalogjon, 
és ez az állapot élete végéig elkísérte.”  

Haláláig meg volt győződve arról, hogy az ő küldetése megismerni, hogy mi van a 
valóságon túl, s ez irányú tapasztalatait meg kell osztania az emberiséggel is. További célja volt 

Emanuel Swedenborg 



felkutatni és értelmezni a Szentírás szimbolikáját és valódi értelmét, ennek érdekében még 
héberül is megtanult, hogy eredetiben olvashassa az Ószövetséget. Vízióit nem képzelete 
szüleményeinek tartotta, hanem úgy tekintett rájuk, mint a transzcendens világba tett 
tanulmányutakra, élményeit tárgyilagos hangú beszámolókban ismertette olvasóival. 
Ismeretesek megdöbbentő látomásai, valamint élete alkonyának egyéb számos csodásnak tűnő, 
megmagyarázhatatlan eseménye. Kora számos kételkedőjét meggyőzte, köztük Immanuel 
Kantot is, arról, hogy nem csaló, hanem vátesz. 1772-ben halt meg Londonban, miután órányi 
pontossággal megjövendölte saját halálát. (Swedenborgról lásd még: Swedenborg, 2019. 10. 
11. Innen nemcsak életrajza, hanem művei is letölthetők.) 

Saint-Germain gróf 

(1696?–1784.) 
Függetlenül attól, hogy (amint magáról 

terjesztette) számtalan korábbi évszázad tanúja 
volt, ő a 18. század egyik legjellegzetesebb és a 
korszellemet leginkább megtestesítő figurája. 
Saint-Germain gróf egyes beszámolók szerint 
(amelyek a rossz nyelvek szerint szintén tőle 
eredhettek) II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 
harmadik (természetes) fia volt, és atyja 
száműzetése után a császár gyámsága alá került 
Ausztriában, de Itáliában a Medici-család 
körében kapott kitűnő és választékos neveltetést. 

Második származástörténete inkább 
tűnik valószínűnek: ezek szerint egy igen gazdag 
bordeaux-i portugál zsidó családban születhetett. Mindenesetre halhatatlanságának 
legjellemzőbb bizonyítékai szembetűnő szemita jellegzetességei voltak: egyesek szerint ő volt 
a legendás bolygó zsidó. Vezetéknevéről nincs adat; 1735-én kelt levelét P. M. de St. Germaine-
ként írta alá.  

Noha nem volt jóképű, igen választékosan öltözött és drága ékszereket, minden ujján 
értékes gyűrűket viselt. Kicsi és törékeny alkatú ember volt, többnyire fekete szatén és bársony 
ruhákat viselt, gyémánt rendjelekkel, valamint a legjobb minőségű hollandi csipkékkel 
ékesítve. A haját rizsporral kezelte, és hátul egy fekete szalaggal kötötte össze. A gróf azt 
állította, hogy a rózsakeresztes misztériumokba való beavatása képessé tette a gyémántok, 
gyöngyök és egyéb drágakövek megidézésére. Gyakran hordott magával egy drága ékszerekkel 
tömött kis kosárkát, amelyből bőkezűen osztogatott ajándékokat az otthonába meghívott 
hölgyeknek. 

Horace Walpole (az egyik kortárs szemtanú) azt írja, hogy az üstökös éppen Londonban 
tartózkodott, amikor 1743-ban jakobitaként (a száműzött II. Jakab angol király híveként) 
letartóztatták, de ugyanebben az időszakban többen látták őt Párizsban étkezni és szórakozni. 
A gróf nagyon szeretett exkluzív lakomákon vendégeskedni, de nyilvánosan soha nem evett és 
nem ivott semmit; az étkezést folyamatos társalgással helyettesítette.  

Saint-Germaine gróf 



1762-ben állítólag segítette Nagy Katalint abban, hogy Oroszország cárnőjévé 
koronázzák. Előre figyelmeztette XVI. Lajos királyt és Mária Antónia királynét a közelgő 
forradalomra, de jóslatát tragikus módon nem vették figyelembe. 

A gróf jóslatainak egyik leghíresebb alanya Cagliostro gróf és felesége voltak, akik 
1785-ben személyesen vettek részt az Illuminátus Rend ülésén, amelyet Saint-Germain 
holsteini kastélyában tartottak. Itt Cagliostrót a Rend tagjai közé fogadták. Az ünnepségen, ahol 
több ezer gyertya fénye tükröződött a teremben szorongó, parfümillatot árasztó acolitusok 
gyémántjain és ékszerein, beavatása során fölolvasták egy titokzatos könyvből Cagliostro 
jövőjét: megtudhatta, hogy üldöztetés, megpróbáltatások, becsületvesztés és börtön vár rá, 
amint az hat évvel később be is következett. 

1784-ben Saint-Germain állítólag Karl von Hesse-Cassel gróf kastélyában halt meg 
Schleswig Hercegségben, miután korábban gyengeségről és rossz közérzetről panaszkodott 
vendéglátójának. Habár Karl gróf titokzatos vendége összes szabadkőműves feljegyzését és 
alkímiai útmutatását megörökölte, nem szolgáltatott részleteket barátja haláláról. Néhány 
beszámoló szerint Saint-Germain egészségesnek látszott egészen addig, amíg el nem hunyt; 
más történetek elhúzódó betegségről és a halálát megelőző súlyos melankóliáról szólnak. Egyik 
esetben sincs végtisztességre vonatkozó utasítás vagy temetkezési nyilvántartás – ami 
legalábbis figyelemre méltó egy ilyen tisztelt és fontos ember esetében.  

De valóban meghalt-e Saint-Germain? 1785-ben, gróf Cagliostro, Franz Anton Mesmer 
és más adeptusok őt választották meg képviselőnek a francia szabadkőművesek éves 
kongresszusára. Állítólag 1786-ban Oroszországba utazott. D’Adhémar grófnő megesküdött 
arra, hogy 1789 nyarán a Bastille bevétele után beszélgetett a gróffal Párizsban, a Récollets-
templomban. Ugyanő azt állította, hogy 1815-ben és 1821-ben ismét látta ideálját (Guiley 2006, 
283–284; lásd még: Seligmann 1987, 301–303). 

Leghíresebb műve: a La Très Sainte Trinosophie, a Szent Trinoszófia vagy a 
Legszentebb háromszoros bölcsesség egy kéziratos könyv, bár akadnak, akik szerzőjének 
Cagliostrót tartják. A Trinosophie egy allegorikus alkímiai és rituális egyiptomi mágikus 
értekezés, amely szándékosan kódolt szöveget tartalmaz arab, káldeus, héber, ióniai görög, 
szíriai, és ezoterikus ideogramokkal és hieroglifákkal megírva, amely rejtjelezett a francia 
nyelvű szöveggel vegyesen található. A gazdagon illusztrált kis kötetet a Francia Nemzeti 
Könyvtár kéziratgyűjteményében őrzik. (A kötetről bővebben: Peacay, 2006. december 15.) 

 

 

 

 

 



Cagliostro 

(1743 – 1795) 
Az olasz okkultista és alkimista korának egyik 
leghíresebb varázslója volt. Saint-Germain gróf egyik 
barátja, versenytársa és önjelölt utódja, Alessandro di 
Cagliostro „gróf” (valódi nevén: Giuseppe Balsamo) 
elbűvölő és ismert figura volt az európai királyi 
udvarokban, ahol a varázslatot, a lélekgyógyászatot, az 
alkímiát, szellemekkel rémisztgetést és más okkult 
művészeteket gyakorolt. Kortársai nagyon 
ellentmondásosan ítélték meg személyét: sokan 
sarlatánnak, de szintén számosan valódi adeptusnak 
tekintették.  

Cagliostro 1743-ban Palermóban, Olaszországban, 
szegény szicíliai családban látta meg a napvilágot. Függetlenül attól, hogy veleszületett 
tehetsége volt-e erre, már gyermekként megtanulta, hogyan kell kihasználni az emberi 
hiszékenységet. 23 éves korában – csalással és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos bűnvádi 
eljárások elől menekülve – Máltára ment, és elhatározta, hogy nevet és vagyont nevez magának. 
Állítása szerint ott bekerült a Máltai Lovagrendbe, sőt, lovaggá is ütötték. (Ez némileg kétséges 
a 13. században egy közrendű, vagyontalan ember esetében.) Sohasem igazolt egyiptomi 
utazása hatására, valamint – nagyobb valószínűséggel – a Lovagrend könyvtárához hozzáférve, 
máltai évei alatt alaposan elmélyült az alkímia, a kabbalisztika és más okkult tanok 
tanulmányozásában. 

Ekkoriban vette föl önhatalmúlag a grófi címet, és keresztanyja (Vincenza Cagliostro) 
vezetéknevét elorozva Alessandro Cagliostróra változtatta a nevét. (A Giuseppe is és a Balsamo 
is alacsony származására utalt. A „Giuseppe” keresztnév teljesen közönséges volt Itáliában, a 
Balsamo pedig felmenőinek kenőcskészítő múltjára utalt; jelentése kb. „Kenőcsös”, „Kencés”. 
A kenőcsárus ráadásul az olasz húsvéti passiójátékok visszatérő, komikus népi hőse is volt.)  

Ekkor már jelentős vagyont gyűjtött alkímiai csalásokkal és különféle csodaszerekkel 
kapcsolatos üzelmekkel. További gazdagság és összeköttetések szerzésének reményében átkelt 
Angliába, Később csatlakozott az angliai szabadkőművességhez, amely metafizikai ismeretei 
bővülését eredményezte. Cagliostro felnőtt élete legnagyobb részét Európa nagyvárosaiban, 
Angliában és Oroszországban királyi udvarok közelében töltötte. Rómában találkozott és 
házasodott össze Lorenza Felicianival, aki elszegényedett nemesi családból származott, s 
Cagliostro partnere lett különféle okkult vállalkozásaiban. Gyakorlatilag úgy éltek, mint a 
mutatványosok (bár főleg arisztokrata körök előtt gyakorolták tevékenységüket), 
kristálygömbből jósoltak, kézrátétellel gyógyítottak, szellemeket idéztek és nyertes 
lottószámokat jeleztek előre. Arcanumokat (mindent gyógyító orvosszereket), életelixírt és a 
Bölcsek Kövét is sikerült több ízben jó pénzért értékesíteniük. 

Alessandro Cagliostro 



Cagliostro pontos jóslataival16 akkora népszerűséget szerzett, hogy az „az Isteni 
Cagliostro” nevet választotta magának. Népszerűsége csúcsán, Párizsba utazva kezdi viselni a 
hangzatos Marquis di Pellegrini címet (amely épp annyira volt törvényes és hivatalos, mint 
egyéb címei). Szintén Párizsban megalapítja az ún. „Egyiptomi Páholyt”, amelynek rituáléja a 
színes, drámai, és kiüresedett hagyományok vegyüléke volt: alkímia, szabadkőműves rítusok, 
az egyiptomi halottkultusz, kabbalisztika, késő-római pogány varázslatok és átkok és a görög 
eleuszi misztériumok ceremoniális mágiája. 

1775-ben a csaló és sarlatán feleségével 
együtt maga is csalás áldozatává vált: 
belekeveredtek a hírhedt „Rohan-féle 
nyakláncperbe”. Lamotte grófnő Rohan 
bíborossal megvásároltatott egy 1,6 millió 
frank értékű gyémánt nyakéket a királyné 
részére (a pénzt bűntársaival valójában 
eltulajdonította, a nyaklánc sohasem került 
Mária Antónia birtokába) – amikor szorulni 
kezdett körülötte a hurok, Cagliostrót és 
feleségét azzal vádolta meg, hogy ellopták az 
ékszert. Az isteni Cagliostrót és Serpentinát 
szégyenszemre letartóztatták. 

Miután kiszabadultak, Cagliostro és 
Lorenza Angliába menekültek, ahol az adeptus 
megjósolta a francia forradalmat. Hiába 
igazolódott a jóslat: egy londoni újság számos 
kellemetlen tényt tett közzé Cagliostro 

előéletéről, s ezzel csillogó hírneve megsemmisült. 
Megalázva és vagyona nagy részét elveszítve feleségével Rómába menekült, ahol ismét 

megkísérelte az egyiptomi rítusú páholy létrehozását. Csakhogy ekkorra már a 
szabadkőműveseket a pápa kiközösítette. Cagliostrót és hitvesét újfent letartóztatták, és 18 
hónapra bebörtönözték az Angyalvárban. Az inkvizíció előtt „bujaságban, eretnekségben és az 
egyház ellen elkövetett bűncselekményekben” bűnösnek találták, és 1791. április 7-én halálra 
ítélték. Lorenzát egy római kolostorba vitték, ahol állítólag meghalt. VI. Pius pápa Cagliostro 
ítéletét később kegyelemből életfogytiglani börtönre változtatta. San Leóba küldték, ahol utolsó 
éveit magánzárkában, egy földalatti cellában töltötte. Négy évvel börtönbüntetése megkezdése 
után, állítólag apoplexiában, 1795. március 6-án halt meg (Guiley 2006, 52–53). 

 

 

                                                           
16 Állítólag sikereihez nagyban hozzájárult, hogy azonnal fölvette a kapcsolatot ügyfele cselédségével, és 
nagyvonalú kenőpénzek fejében pontos ismereteket szerzett a családi titkokról, amelyekkel aztán lenyűgözte 
megbízóit. Felesége csinos külseje is gyakran hasznosnak bizonyult az információszerzésben. 

Lorenza Feliciani, 
alias Serpentina 



Összefoglalás 

Végére értünk kalandozásainknak a mágia világában. A nagy 
Sarlatán halálával a mágiába vetett osztatlan hit maradéka is 
megrendült (de teljesen el nem enyészett), utat nyitva a 
fantasztikum hit és kétely közti állandó habozása felé. A 
fantáziairodalom korai képviselői maguk is hasonló titkos 
társaságok tagjai (Jacques Cazotte – rózsakeresztes/martinista; 
Washington Irving –szabadkőműves; E.T.A. Hoffmann – 
szabadkőműves; stb.) vagy az okkult tanok ismerői voltak 
(Edgar Allan Poe – tájékozott volt a kabbalizmusban és a 
kriptográfiában; Howard Philip Lovecraft és C. S. Lewis a 
theurgikus mágiában (Lewis köztudottan olvasta pl. René 
Guénon könyveit); J. R. R. Tolkien a zoroasztrizmus és 
gnoszticizmus tanaiban, stb. 

Aleister Crowley, a modern idők mágusa értékelése 
szerint „a mágia oly tudomány és művészet, amely az akarattal 
összhangban változást idéz elő.” (Tarr A. 1999) 

Alapja az a gondolat, hogy a világon mindent áthat a transzcendencia, s a mágusok 
ebből az energiából próbálnak meríteni. hogy hatást gyakoroljanak olyan eseményekre, 
amelyeket racionális értelemben nem befolyásolhatnának.  

Szellemi erővel hatást gyakorolni a fizikai világra: ez az irodalom célja is.  
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