
Tóth Csaba:

KÍGYÓ A KERESZTEN 
A keresztrefeszítés alkímiája

„A Krisztus-impulzus kapcsán nem az a fontos, 
hogy mint tan került a világba, hanem az a tény, 
ami közvetlen impulzusként áradt ki a golgotái 
misztériumból"
(Rudolf Steiner)

Az alkímiai tradícióból ismerünk egy képet, amely 
egy keresztre csavarodott, feszített kígyót ábrázol, 
tátott szájjal, az emberéhez hasonló szemmel és 
két szarvval. A  kereszt ott áll, ahol állnia kell: 
szakadék szélén, ég és föld, szellem és test hatá
rán, ott, ahol véget ér a föld és a tágas ég kezdődik. 
A  kereszt körül néhány növény tengődik a sovány 
földben, valami fűféle, egy hervadó virág, és egy 
korhadt fatönk, amely a szakadék fölé nyúlik, 
oldalán három friss hajtással. (1. ábra)
Az élet bizonyos elapadásának és újjászületésé

nek titkát sugalló kép az alkímia nyelvén a merkúr 
fixációját, azaz megfeszítését ábrázolja, és egy 
1760-ban Lipcsébenmegjelent könyvből, Abraham 
Eleazar „Uraltes Chymisches Werk” című művéből 
való. Ez a kép, valamint egy Mózest a rézkígyóval 
ábrázoló XVIII. századi francia bibliaillusztráció (2. 
ábra) és egy vita a tradíciókról 1986-ban egy rövid 
tanulmány megírására ösztönztek.

Azt igyekeztem kimutatni, hogy a kereszténység
gel miért váltak meghaladottá a korábbi nyugati, 
mediterrán szellemi tradíciók és a Nyugat számára 
a keletiek azáltal, hogy misztériumi törekvéseik 
lényege, esszenciája Krisztus földi és érzékfeletti 
működése nyomán mintegy univerzálisan megvaló
sult, és ezáltal új lehetőségek nyíltak meg az ember 
előtt. Kereszténységnek és antik tradícióknak ezt 
az összefüggését az említett alkímiai szimbólum, 
valamint az Ó- és Újszövetség idevágó közlései 
segítettek alátámasztani. Ezzel párhuzamosan 
számomra az alkímiai kép és a golgotái misztérium 
nyilvánvaló összefüggései a belső koncentráció mai, 
antropozőfiai gyakorlatát is értelmezték (ld. ké
sőbb), amelyben egyetlen tetszőleges fizikai vagy 
nem-fizikai objektumot kitartó benső figyelemmel 
gondolunk, miközben fokozatosan átéljük a „meg
feszített", koncentrált érzékleti tudat tárgyból való 
„feltámadását", vagyis a tudat agyi-idegrendszeri- 
testi folyamatok határai által nem korlátozott 
eredeti, érzékfeletti életét.

így a fixált merkúr képe (amely a világképek 
részeként még sok mást is jelenthetett, és kezdeti 
lépése volt egy több fokú alkímiai processzusnak, 
ami elveszett számunkra) iniciatikus folytonossá
got teremt a Krisztus előtti kortól a kereszténysé
gen át a jelenkorig olymódon, hogy új impulzust 
adhat a modem ember önmaga feletti hatalmának 
újkori megszületéséhez, és ezzel önmaga és a 
kereszténység igazi megértéséhez.

1. ábra

I.
„És Mózes taníttaték az Egyiptombéliek minden 

bölcsességére: és hatalmas vala beszédben és 
cselekedetben— olvassuk István diakónus, első 
vértanú szavait az Apostolok Cselekedeteiben 
(7,22.).
Az Őtestamentumban, Mózes 2-4. könyveiben ezt 
a tényt számos történet igazolja, olyanok, amelyek 
határozottan arra mutatnak, hogy Mózes, aki 
valószínűleg maga is egyiptomi ember volt1, tény
legesen be volt avatva az ősi egyiptomi misztériu
mokba, melyeknek része volt az, amit eredeti (nem 
csupán kémiai) értelemben alkímiának neveztek, 
és amit az akkori világ más részein, pl. Kínában 
vagy Görögországban is müveitek.

így érthetjük meg, hogy Mózes számára lehetsé
ges volt pl. az aranyborjút elégetni, porrá zúzni, a 
port vízbe szórva a bálványimádó néppel megitatni 
(2.Móz.32,20.), vagy az, hogy a mérgeskígyók vagy 
tüzes kígyók marását, mellyel az Űr sújtotta a 
pusztában való vándorlástól elégedetlen népet, egy 
általa készített rézkígyóval gyógyította úgy, hogy 
„ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett 
a rézkígyóra, életben maradt." (4.Móz.21,4-9.). 
Mózes az alkímiai beavatás révén olyan mágikus 
hatalommal rendelkezett, amelyet egyaránt fel 
tudott használni az anyagok átalakítására, a 
természetben és a másik emberben lezajló folyama
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tok megváltoztatására azáltal, hogy ismerte, azaz 
a régi értelemben egész lélekkel élte a testi-anyagi 
valóság lelki-szellemi alapjait, „hatalmas vala 
beszédben és cselekedetben
De mi lehet a mélyebb értelme annak a leírásnak, 

mely szerint a nép azon tagjai, akiket megmart a 
kígyó, életben maradtak pusztán azáltal, hogy 
fölnéztek egy póznára emelt rézkígyóra?
Az ilyen jellegű közlések helyes megértéséhez 

tudnunk kell, hogy az antik időkben, és így Mózes 
idején is, azok a dolgok, amelyekről képletesen, 
szűkszavúan, és a külső valóságra is vonatkoztat
ható szavakkal keverten tudósítanak, mint bizo
nyos csodaszerű eseményekről, melyek emberekkel 
történnek, vagy amiket valaki előidéz a világban 
vagy egy másik emberen, ezek nem, vagy nemcsak 
a fizikai világban játszódnak le, — ahogy ma szinte 
kizárólagosan észlelünk —, hanem az érzékszervi 
észleléssel bizonyos körülmények között akkoriban 
még egyidejűleg észlelt szellemi világban. A  szelle
mi világ, más szóval a látható, fizikai világ képsze
rűségben, hangszerűségben élő szellemi alapja, 
még közvetlenül belejátszhatott az ember és a 
külső világ kapcsolatába, ezt azonban csak egy 
egységes történésként lehetett leírni. Ez tehát 
valóságos tapasztalási mód volt a régi emberiség
ben, azokban, akiket beavatottaknak, bölcseknek, 
papoknak, vezetőknek stb. neveztek, de véletlen
szerű tapasztalás lehetett az avatatlanok számára 
is, akik szabályozatlan lelki-indulati életükkel 
mintegy lehívhattak és elszenvedhettek ilyen 
érzékentüli élményeket, romboló vagy helyreállító 
erőket, melyeket így jogosan az „Úr haragjának", 
„büntetésének" vagy általában akaratának tartot
tak.
A  „kígyó marásában" is egy ilyen eseményt kell 

látnunk, ami a földivel akkor még észlelhetően 
határos szellemi világban játszódott le, és ami azt 
mondja el — az akkori misztérium! szokásoknak 
megfelelő titkosított nyelven —, hogy Mózes azokat 
az embereket, akikre az Úr és Mózes elleni zúgoló
dásuk vagy haragjuk „tüzes kígyókat” szabadított, 
de azután ezt a zúgolódást megbánták, vagyis 
bizonyos fokig legyőzték magukban ezt a negatív 
lelki hangulatot, azokat az embereket Mózes 
beavatta. A  beavatás eszköze pedig az egyiptomi 
alkímia egyik fontos iniciatikus képe volt: a kígyó 
a póznán, vagy kereszten.
Akiket „megmart a kígyó”, vagyis akikbe sző 

szerint belémart egy önzö elégedetlenség tüze, de 
még nem jutottak el a magasabb lelki „táplálékok” 
befogadásához szükséges lelki nyugalomba, egyfaj
ta belátáshoz (4.Móz.21,5.: „...nincs kenyér és víz, 
szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt", azaz, a földi 
tudat nyújtotta eledelt), azok a magasabb beava
tásra való előkészület, az ún. beavatási halál 
állapotáb a kerültek (4. Móz.21,6.: „... sokan meg ha
lának... 1.Később, miután a földi élettel, az Úr 
akaratával való önzö elégedetlenség az ennek lelki 
következményeitől való megszabadulás vágyához 
hajtotta őket, ezekben az emberekben felébredt a 
megbánás tudata (4.Móz.21,7.: „Vétkeztünk, mert 
az Ur ellen és ellened szóltunk...”},de mivel abban 
az időben még nem volt meg az emberben az önálló 
benső cselekvés lehetősége, így Mózeshez, a beava

tó mesterhez kellett fordulniok. És ekkor Mózes az 
éló szellem, az Űr sugallatára, amelynek meghallá- 
sára saját egyiptomi beavatása nyitott „füleket" 
benne, lélekben ezek elé az emberek elé a megfe
szített kígyó képét állította, a „tüzes” vagy „réz" 
kígyó asztrális-lelki képét, vagyis lelki-imaginatív 
hatalmával kizökkent életfolyamataik „kígyóját”, a 
kígyóval szimbolizált ego-tudatot mintegy megkö
tözve, egy időre eloldotta annak esszenciáját 
alacsonyabb, földi formájától. Ennek következtében 
„mindenki, akit megmart a kígyó, éleiben maradt, 
ha Joltekinteít a rézkígyóra”.

Megújult életáramok járták át őket, egy átfogó 
életre való „feltámadást" éltek át, amikor eggyé- 
váltak az ego lényegét kifejező kígyó megfeszítésé
nek képével: a „föltekintés" egy, a beavatásnak 
megfelelően szabályozott benső látóképesség 
megelevenedését jelentette. A  beavatás így egykor 
olyan testi-lelki gyógyítás volt, amely úgy műkö
dött, hogy az embert egy meghatározott módon 
földi-érzékleti tudatából az átfogó életerőkhöz 
vezette2.

II.
A  régi egyiptomi misztériumokban mély összefüg

gést láttak a kígyó, a gerincoszlop és az egoitás 
között3. Énjükben még erősebben élték át a világ
egésztől való elkülönülés fájdalmát, mert a szellemi 
világ közelségének élménye is erősebb volt. Ezotéri- 
kus értelemben, de a fizikai valósággal tökéletesen 
megegyező módon4, ennek az elkülönülés-érzésnek 
az alapját az emberben és a gerinces állatokban is 
kialakult gerincoszlop, az agyi-gerincvelői ideg- 
rendszer létezésében látták, amely az egyediség 
élményét lehetővé teszi az ember és a gerincesek 
számára, ellentétben a gerinctelenekkel, amelyek
nek még olyan az idegrendszerük, hogy észlelésük
ben nem különíti el őket a Föld organizmusának 
egészétől.
Az ember és bizonyos fokig a gerinces állatok 

mintegy önmagukon kívül lévőként, különálló 
entitásként tudják tapasztalni a külvilágot. Azok az 
állati lények viszont, amelyek nem rendelkeznek 
gerincvelővel, és amelyekben mindig van valami 
növényszerű, a fejlődésnek még azon a fokán 
állanak, melyen a külvilágot még önmagukon 
belülinek élik át: kezdetleges érzékszerveik is erre 
utalnak. Hasonlót az ember is átél, amikor egyfajta 
önkívületbe, trance-ba esik a hipnózis az alvajárás 
vagy médiu mi jelenségek esetében, amit az érzékié- 
ti tudat erős lecsökkenése okoz'5. A  Föld organiz
musának az az életereje, amely ezeket a többé- 
kevésbé differenciálatlan tapasztalásokat hordozza, 
a minden élőlényben jelen lévő és álomszerű 
aktivitásával minden élő testet fölépítő ún. éteri 
világ szintje, amely a fizikai-ásványi világ erői 
felett, az alsóbb érzékfeletti világban működteti 
láthatatlan erőit. Ezek az éteri erők alakítják ki a 
természet országai közül a növényvilágot, s így 
legtisztább mivoltukban a növényekben figyelhetők 
meg. Ezzel a világtérrel az ember és a gerinctelen 
élőlények az ún. szimpatikus-vegetatív idegrend
szeri folyamatok révén állnak kapcsolatban, ez 
alakítja ki és tartja fenn szerveik életét. Ez az éteri 
erőrendszer — bár az ún. szoláris plexuson keresz
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tül nyilatkozik meg az emberben, — független a 
testtől, és behálózza az egész élővilágot.

Az egyiptomi beavatottak számára a kígyó azért 
volt az ego szimbóluma, mert a kígyó őstípusa, 
formai ősanalógiája annak az állapotnak, amely
ben a csőszerű gerincvelő, ill. még korábban egy 
kezdetleges csőszerű lény először kialakult, ami 
mintegy az első mozzanata volt annak, hogy 
majdan az ember eljusson a világtól való megkü
lönböztetése képességéhez, az „én" kimondásához. 
A  kígyó szimbólumában tehát a Föld éteri egészé
ből kiválasztó erőket látták, a kígyóban pedig egy, 
a fizikai világba kihelyezett gerincvelőt.
Az a folyamat, melynek során az élőlények éteri 

létformáját, a növényiséget az állati létformák 
kialakulása követte, összefügg azzal, amit a régi és 
a modem, antropozófiai szellemtudomány is 
asztrálisnak nevez. A  világról csak azért alkotha
tunk tudatot, mert van egy asztrális látásunk, azaz 
képlátásunk: átéléseink belső képekké, képtudattá 
formálódnak. Az emberiség egy bizonyos korszaká
ban a külső és belső életet ilyen képlátás hatotta 
át, amely révén már nemcsak azokat az összefüg
géseket élték át, ami a földi-éteri létben került 
eléjük, hanem azt is, ami bensőleg túlterjed ezen a 
földi világon: a csillagvilág Földdel való összefüggé
sének ismeretét ezért asztrális, vagy csillagbölcses
ségnek nevezték. Az asztralitással került az embe
riség életébe a fájdalom, a halál, a sors és ezek 
titkának megismerése. Ezért nevezhették ugyanúgy 
„Merkúrnak" az égen a planétát, a földön a fémhi
ganyt, az emberben pedig az ego-tudat kígyóját6. 
A  kígyó jellemzéséhez alapvetően hozzájárulhat a 

Genezis könyve, amely az izraelita nép babilóniai 
fogsága idején keletkezett, és egyiptomi vonások 
mellett az ősibb asszír-káldeuskozmogóniai tudást 
is tükrözi. Leírja, hogy a Föld jelenleg is tartó 
világkorszakának, szellemtudományi kifejezéssel 
„megtestesülésének" hajnalán, amely egy előző 
világciklust követett — erre utalnak a Biblia első 
mondatai, amikor „földről" és „vizekről" van sző 
még mielőtt Isten ezeket megteremtette volna —, az 
ember sokáig egy közvetlen „theoszkópia", istenlá
tás fokán, vagyis a Föld éteri organizmusával 
egységes, „édeni" tudatállapotban, létállapotban 
élt, minden lénnyel közösségben7.

Idővel azonban a korábbi világciklusból egy 
fejlődésben visszamaradt asztrális lény, akit 
Lucifernek, „fényhozónak” is neveznek, törvényte
len, helytelen módon beleavatkozott az ember 
fejlődésének menetébe. Ez az a lény, akit azonos
nak tekinthetünk Mózes és az alkímia kígyójával, 
s akit valóban Őskígyónak vagy Sátánnak, pusztító 
utálatosságnak nevez a Biblia. A  kígyó tulajdon
képpen Jcorailelki-szellemi „gyümölcsöket” nyújtott 
az embernek, amikor a Jó és a gonosz, vagyis a 
kettősség, az egységes világléttŐI való elkülönülés 
tudatához, megismeréséhez csábította. Ezen 
időelőttiség miatt az ember úgyszólván kiszolgálta
tottjává lett egy helyzetnek, egy képességnek, amit 
még nem tudott megfelelően használni, ami fölött 
nem volt hatalma — így akarta és akarja ma is a 
kígyó saját hatalmában tartani az embert —, és 
amellett, hogy az ember tulajdonképpen a számára 
szükséges fejlődési Impulzushoz jutott, amely

2. ábra

megalapozta szabadságát azoktól az alacsonyabb 
éteri erőktől, amelyekkel az Édenben együtt élt, 
most mégis „kiűzetésként” kellett hogy átélje ezt az 
eseményt.

Hasonlított ez egy olyan álomhoz, amelynek 
egészen konkrét következménye van az ember 
ébrenléti életében, sőt, olyan álom volt ez, amely
ben történt valami, amivel az ember olyasmit 
fogadott magába, ami felébresztette ebből az 
álomból: az asztralitásban, amely az étertestbe 
húzódott, bizonyos fokig önmagára ébredt, és 
ezáltal később képekben kezdett emlékezni arra, 
amit korábban egy hatalmasabb életválságként élt 
át. öntudatlanul, álmodon, éterien.

Az ember kívül találta magát azon az álomszerű 
tapasztaláson, amely számára korábban a valósá
got jelentette, kívül találta magát önmagán. Egy 
bensőleg észlelt világtelj ességből a külső fizikai 
érzékelés világába zuhant, akkor először: „És 
megnyilatkozának mindkettőjük szemei, és észreve- 
vék, hogy mezítelenek...’’ (l.Móz. 3,7.). Ez a folya
mat rejtette el az embert Isten elől az Édenben a 
„bűnbeesés” után (1, Móz. 3. 8-9.) Ez az a pont, 
amelytől kezdve az ember testisége, csontrendszere 
teljesen megszilárdul, lezáródik, énje határok közé 
kerül £1. Móz. 3,21.: „És csináld az Úr Isten Adóm
nak és Évának bőr ruhákat, és Jelöltözteté őket.'’). 
Ezért a „halál fája” a paradicsomi fa — míg az életé 
Krisztus keresztje - ,  és ezért ábrázolták gyakran 
csontváz alakjában a fluid merkűrt. Fizikai érte
lemben vett szaporodás is csak ettől fogva vált 
lehetővé, ez a benső lelki-szellemi-testi változás
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indította el a nemenként különböző szaporodási 
funkciókat, a nemek voltaképpeni szétválását. Éva, 
az asszony teremtése Ádám, az ember oldalából 
még ezoterikus értelemben a csontrendszer éteri- 
kus elődjével függött össze.

Láthatjuk tehát, hogy a kígyó a régi érzékfeletti 
megismerés számára azt hordozta, ami az embert 
egy korábbi, egységesebb tudatállapotról leválasz
totta, szeparálta, és mintegy elindította énfejlődé
sének útján, amelynek később kellett volna kezde
tét vennie.

Ezen őselkülönülési folyamat során keletkezett 
lelki erőkkel kellett azután az embernek boldogul
nia, azzal a megismeréssel, ami fenntartatott 
számára az Édenben, de ami idő előtt vált részévé.

Meg kellett birkóznia a későbbiek folyamán a 
„kígyóvar, ha a korábbi, édeni állapot mélyen 
gyökerező emlékétől hajtva vissza akart térni ebbe 
az állapotba, ha csak időlegesen, ha csak töredéke
sen is: „Ellenségeskedést támasztok közied és az 
asszony között, a te magod és az ö magva között: 
ő a fejedet tapossa, te meg annak sarkát mardo- 
sod” (1. Móz. 3,15.). Az emberiség egész további 
történetét máig voltaképpen ennek a „bűnbeesés
nek", az istenitől való korai elkülönülés bűnébe 
esésének a helyreállítási kísérletei jellemzik úgy, 
hogy egyrészt „visszafelé" törekszik régi, tudat- és 
létállapotok felé a különböző misztériumokban, — 
másrészt pedig igyekszik fokról-fokra, korról-korra 
megtalálni a helyes fejlődés útjait a szükséges, de 
a luciferi-merkúri hatásra létrejövő korai, és ezért 
tévutaknak kitett önállóság felé, amelyben teljes 
tudattal, teljesen kifejlődött gondolkodási képesség 
révén szabadon kapcsolódhat majd lelke isteni - 
szellemi forrásához, túl a Földdel és a lényekkel 
való régi, organikus, álomszerű és determináló 
együttélésen. E jövő felé azonban nem haladhatna, 
foglyul esett volna a kígyó-erőknek vagy a tőlük 
való megszabadulás régi, éteribe hanyatló lehetősé
geinek8, ha a „kígyóerőkker való harc és legyőzé
sük legnagyobb reprezentánsa, az, akit a szellemi 
hagyomány Jézusnak, a Krisztusnak, Isten Fiának 
nevez, nem „viszi fel a fára” halála által a „kígyót”, 
akinek hatalma van a halálon {Zsid. 2,14., 1. Pét. 
2,24.), vagyis, ha nem hajtja végre a kígyó megfe
szítésének kozmikus „alkímiáját".
Az ember a régi időkben ösztönös bölcsessége 

alapján az „ellenfelet” kiismerte, technikáját elleste 
és egy sajátos, rejtetten zajló misztériumi életet 
hozott létre elromlott érzékleti élete és megismerése 
helyrehozására, amely módszereiben nem teljesen 
és helyenként eltérően, de konzekvenciáiban máig 
aktuális a „haladás" minden látszata, az érzéki 
világ minden bálványozása ellenére; mert ma is 
átéljük, hogy le kell küzdenünk a gonoszt, a 
tévedést, a hazugságot, a testi-érzékleti tudatban 
élő önző ego-t, és ugyanakkor átéljük, hogy ösztön
zőleg hat ránk. Ahhoz, hogy ezt az ellentmondást 
helyesen lássuk és kiegyenlíthessük, a keresztény
ség régi, érzésbeli formáit kiegészítő, és dialektikus 
határain túlterjedő erős gondolkodásra, tényszerű 
szellemi megfigyelésekre van szükségünk.

Jézusban, a Jordán-keresztelőnélmaga a szellemi 
világprincípium öltött testet, emberi lényben akkor 
elsőként. Óbene azok, akik megismerték, akik 
tanúi voltak, „szemlélték és kezeikkel illették”: a 
világ Kezdetét, az ősörök, időfeletti Eredetet, a 
Logoszt, az Ősfényt, minden teremtett és teremtet- 
len lény és világ ösokát, minden emberi tudat 
megvilágítóját látták (Jn. 1,1-18.). Azzal, hogy a 
Logosz hússá lett, a Nap-szellem egyesült a Föld
del, A  Logosz bizonyos ismerete megvolt a régi 
emberiségben is és tudták, várták, hogy egyszer 
majd helyreállítja azt a „hibát”, ami a „bűnbeesés
sel” keletkezett az emberiség történetében. Mielőtt 
Jézus három éven át testében hordozta volna, a 
Logoszt az egész kozmosz szellemi princípiumaként 
a magasrendű Nap-kultuszokban, Nap-beavatá
sokban tisztelték. Mint Jánostól, a szeretett tanít
ványtól halljuk: „Az igazi világosság eljött volt már 
a világba, amely megvilágosít minden embert" (Jn. 
1,9.). Azonban igazi mivoltában, abban, amely az 
embernek a megfelelő impulzust adhatta volna 
szellemi és egész emberi teljessége kibontakoztatá
sához, a régi misztériumokban, bölcsességekben 
nem ismerhették még meg, legfeljebb úgy, mint azt 
a fényt, amely az érzékfeletti világ alacsonyabb 
régióiban és ezzel összefüggésben az édeni emléke
zés keleti, taoista, hinduista. yógikus stb. feleleve
nítésében élt: „A világban volt és a világ általa lett, 
de a világ nem ismerte meg őt." — ezért folytatja így 
az Evangélista. Nem ismerték, csak mint közvetett 
fényt, mint az érzékfeletti világ megvilágítottságát. 
mint asztrális-éteri fényt, amely régen az ember 
számára magát a külső világot is bensőleg átvilágí
totta, Néha, mint fénytől ragyogó alakot látták az 
Ószövetség prófétái, így Ezékiel, és felismerhetjük 
abban is, hogy Jahvén keresztül — szó szerint azon 
keresztül, „aki él”, „aki van", azaz a jézusi „én
vagyok" testetlen előzménye által — Mózesnek a 
kígyó elleni harc fegyveréül épp a póznára feszített 
kígyó képét sugallta. Ezért hangzik fel Jézus 
szájából: „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót 
a pusztában, aképpen kell az ember Fiának fe l
emeltetnie" (Jn. 3,14,). Ezért mondja: „...ha hinné
tek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert énrólam írt 
ö .” (Jn. 5,46.).

Krisztus a kereszten, Mózes ill. az alkímia kígyó
ja: ugyanegy. Krisztusnak a testet és a keresztet 
kellett magára vennie: „mivel tehát a gyermekek 
testből és vérből valók, ő (ti. Krisztus) is hasonló
képpen részese lett azoknak (testnek és vérnek), 
hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek 
hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt.M9 
(Zsid. 2,14.). Krisztus ezáltal „eltörölte a halált, 
világra hozta pedig az életet és halhatatlanságot...” 
(2. Tim. 1,10.). Krisztus az, nem más, „aki a mi 
bűneinket maga vitte fe l testében afára, hogy a 
bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk'' 10 
(l.Pét.2,24.), így tesznek követői: „akikpedig Krisz
tuséi, a testet megfeszítették indulataival, kívánsá
gaival együtt" Gál. 5,24.).

Krisztus és a bibliai-alkímiai kígyó rejtelmes 
összefüggését és ezzel a régi misztériumok Krisztus 
általi beteljesítését egyértelműen igazolja az is, ha 
megnézzük héber neveik számértékét, amely

III.
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pontosan megegyezik, s amely egyezéseknek a 
kabbala nagy jelentőséget tulajdonít: a Genezis 
könyvében a kígyó neve Náchash, tfrm =50 + 8 
+ 300 = 358, és Krisztus, a Messiás neve Más- 
hiach, TVm = 40 + 300 + 10 + 8 = 358.

Ez egyben a keresztrefeszítés, az alkímiai „kígyó*’ 
és Krisztus keresztrefeszitésének mély értelme: 
_Avagy nem tudjátok-é. hogy akik megkeresztelked- 
tünk Krisztus Jézusba, az ö halálába keresztelked- 
tünk meg? Eltemettettünk azért övele együtt a 
keresztség által a halálba; hogy amiképpen Jeltá
masztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősé
ge által, azonképpen mi is új életben járjunk (...) 
Tudván azt, hogy a m ió emberünk ővele megfeszít- 
tetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste (...) 
mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, 
hogy pedig é l az Istennek él...* (Róm. 6,3-10.).
Az én-vagyok tudatának forrása immár nemcsak 

a luciferi kettős megismerés princípiuma, a luciferi 
ego, hanem a golgotái esemény óta döntően maga 
a Logosz-lény. Ezt a titkot tálja fel, amikor főnévi 
alakban, egyes szám első személyben beszél 
magáról Jézus: „Mikor felemelitek az embernek 
Fiát akkor megismeritek, hogy én vagyok..." (Jn. 
8,28.), azaz: megismeritek az én-vagyok tudatát. 
Krisztus rejtelmes módon új erőt oltott az emberbe, 
abba az egész vüágösszeföggésbe, amelyben az 
ember testi-lelki-szellemi mivoltával él, új erőt 
oltott az én-be, hogy az embernek végre önállóan 
legyen ereje meghaladni saját egyéni vagy kollektív 
egoizmusát, világhoz-tapadottságát, anélkül, hogy 
tudatával feloldódna az éteri világban. Míg a régi 
beavatási iskolákban az út alulról Jolfelé vezetett, 
és erre csak külső beavató segítségével lehetett 
lépni, addig most a helyzet megfordult, s az asztra- 
litástól felszabadult én-tudat a figyelmét szabadon 
áraszthatja bele mindenkori tárgyába, azáltal 
emelkedik, ha egészen beleviszi magát a gondolko
dása tárgyába: ez egy Jöntről lefelé irányuló folya
mat, amely tudatossága esetén a tárgytól, a testi
ségtől eloldja az embert. Ezért tanítja a Logosz, a 
Világ Új Beavat ója: „Azért szerei engem az Atya, 
mert én leteszem az én életemet, hogy újra Jelve
gyem azt (...) Van hatalmam letenni, és van hatal
mam ismét felvenni azt.’' [Jn. 10,17.). Következés
képpen: „aki elveszti az ó életét énértem, megtalál
ja  azt” (Mt. 16,25.), mert „Krisztus váltott meg 
minket a törvény átkától..." (ti. az ego-nak szüksé
ges törvénytől) (Gál. 9,13.)

Mindebből megérthetjük miért utasítja el olyan 
drasztikusan Pétert, amikor az szömyülködni kezd 
azon, hogy Jézus megjövendöli magáról, meg 
fogják ölni: „És Péter előfogván őt, kezdi Jeddeni, 
mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik meg 
ez tevéled. Ó pedig megfordulván monda Péternek: 
Távozz tőlem Sátán; hántásomra vagy nékem, mert 
nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi 
dolgokra.,.”11 És ezen a helyen egészen világos 
utalást találunk arra vonatkozóan, hogy Krisztus 
szavait egészen mély lelki értelemben kell vennünk 
és igazsággá tennünk, úgy, hogy egész életünkre 
kiteljedjék: meri mit használ az embernek, ha
az egész világot megnyeri is, de az ö lelkében kárt 
vall?'’ A  lelki-szellemi keresztrefeszítés eredményét 
pedig a folytatás tálja fel: „Bizony mondom néktek:

3. ábra Dürer: Krisztus a kereszten Máriával és Jánossal (1510)

azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, 
akik nem kóstolják meg a halált...” (Mt. 16,21- 
28.)12

IV.
Mózes a keresztre emelt kígyó képét állította népe 
elé, hogy ebben a beavatási folyamatban az ego 
tisztátalan erőit „fixálva” teljesebb élethez vezesse 
őket. Krisztus, a Logosz-lény maga hatolt le a 
fizikai halál mélyére az egész emberiségért a 
Golgota keresztjén.

Ma a gondolkodás benső koncentrációjának 
szimbóluma lehet a keresztrefeszített kígyó képe, 
azáltal, hogy Krisztus „opus magnum"-a. Nagy 
Müve során az emberbe oltotta önmagát, a benső 
önállóság, a magasabb én-tudat princípiumát, az 
ember öbmaga feletti hatalmát, ami a XX. század
ban jutott el tudatosulása első fokára. A  benső 
koncentráció a régi, külsőséges beavatás, külső 
tekintélyekre, a külső világ dolgaira támaszkodás 
helyett az ego, vagyis az érzékleti-testi tudat 
szabad megragadásának és metamorfózisának 
magasabb lehetőségét hordja magában: általa úgy 
kapcsolódhat bele a világ szellemi egészébe az 
ember, hogy egyúttal a világgal és a másik ember
rel való kapcsolatában is átjárhatóvá teheti tudata 
ösztönös-intellektuális korlátait, és nem süllyed 
vissza egy korábbi, álmodó tudatszintre, ami 
lassan már érzékleti tudatában fenyegeti.

Rudolf Steiner, aki századunkban egészen kivéte
les egzaktsággal tárta fel az ember szellemi-lelki 
alapjaira vonatkozó igazságokat, az antropozófiai 
szellemtudománnyal kijelölte a gondolkodás 
iskolázásának útjait, amelyek — amennyiben 
tovább akarunk menni a gondolkodás spontán 
használatától a gondolkodás folyamatának megis
meréséig — elvezethetnek a mai időkben szükséges
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megismerésekhez annak érdekéhen, hogy az ember 
ne váljék testisége, ego-ja foglyává. Ezek az utak a 
legelemibb, bár nem is olyan könnyű gyakorlatok
tól az ember számára elérhető legmagasabbakig a 
legmegfelelőbb lelki eszközöket fejlesztik ki az 
emberben, hogy elérjen a krisztusi szabadság 
megvalósításához. E gyakorlatok és a hozzájuk 
szükséges bővebb előismeretek elsősorban a „Die 
Geheimwissenschaft im Umriss” (A titkos tudo
mány körvonalakban, 1910.) lapjain találhatók 
meg jól áttekinthetően, de más formában is megta
lálhatók a szerző egyéb műveiben, pl. a Wie erlangt 
mán Erkenntrtisse dér hóhérén Welten (Hogyan 
jutunk a magasabb világok megismeréséhez?), stb. 
Itt csak vázlatosan szólunk ezekről, Steiner néhány 
mondatát idézve: „Az itt (ti. a „Geheimwissen
schaft”-bán) ismertetett megismerési mód gondos
kodik arról, hogy az érzékfeletti élményeket olyan 
tökéletesen tekintsük át, mint amilyen tökéletesen 

fizikai észleléseinket tekintjük át egészséges 
lelkiállapotban. A  gondolati élet kifejlesztésével 
inkább megfigyelők vagyunk; megfigyeljük, amit 
magunkon átélünk, — a gondolati élet fejlettsége 
hiányában pedig kellő megfontoltság nélkül va
gyunk benne az élményben. A helyes iskolázás 
megnevezi azokat a tulajdonságokat, amelyeket 
bizonyos gyakorlatok elvégzésével meg kell szerez
nie annak, aki a magasabb világokba vezető utat 
keresi Ezek elsősorban a következők: a lélek 
uralma a gondolkodás irányításában, valamint a 
lélek uralma az akarat és az érzés felett. A mód
nak, ahogy ezt az uraímaí gyakorlatozással meg 
kell alapozni, kettős célja van. Egyrészt olyan 
biztonságot, határozottságot, és egyensúlyt ad a 
léleknek, hogy az akkor is megtartja ezeket a 
tulajdonságokat, amikor új énje megszületik (v.ö. az 
evangélium értelmében vett „benső ember”,) más
részt pedig az új énnek erőt és belső tartást ad 
útravalóul. *
Az alapozó gyakorlatok, amelyekkel a modem 

ember ösztönösen él is a hétköznapokban és a 
magasabb megismerés fokai a következők:
1. a szellemtudományi síúdium, vagy benső kon
centráció, amely egyenlőre a fizikai világban meg
szerezhető ítélöerőre épül: a/ a tárgyilagosság, 
mint a gondolatok feletti uralom, ami egy összefüg
gő, logikus, tiszta gondolkodáshoz vezet: b/ az 
akarati impulzusok feletti uralom amely által az 
ember ráneveli magát, hogy önmagának tudjon 
engedelmeskedni, ne az újabb és újabb lelki 
kielégüléseket kereső szeszélyének, mert ez ingado
zóvá teszi; c/ a higgadtság, azaz a lelki megnyilat
kozások, őröm és szenvedés széles skáláinak 
kifejeződése feletti uralom, melynek során minden 
átélésünk olyan belső higgadtsággal, figyelemmel 
párosul, ami átéléseinket mélyebbé teszi, és meg
akadályozza, hogy azok mintegy fölénk kerekedje
nek; d/ a pozitivitás, azaz a pozitív elemekre való 
figyelmesség nevelése a világ, a másik ember 
megítélésében úgy, hogy ezzel elkerüljük a termé
ketlenkritikát, ingerlékenységből fakadó elhamar
kodott előítéleteket és hogy az észlelt negatív 
jelenségeket jó irányba vezethessük és megláthas
suk a látszólag rútban a szépet, az elrontottban az 
okot, amiből fakadt; e/ az elfogulatlanság az újra,

a váratlanra való nyitottá válás, a befogadókészség 
nevelésének gyakorlata, a „mindentől lehet tanul
ni" gyakorlata. Ezek a gyakorlatok a gondolkodási, 
érzésbeli és az akarati életet erősítik. Havonta 
váltogathatjuk és napi rendszerességgel gyakorol
juk őket, de egyidejűleg is végezhetjük, bár a 
fokozatosság elvét nem árt betartani. A  gyakorlatok 
tárgyai szabadon választottak, az illető foknak 
megfelelően, így a/ egy egyszerű tárgy, b/ egy 
egyszerű cselekvés c/ érzések megfigyelése és 
kialakítása d/ pozitív elemek megkeresése e/ a 
dolgok, emberek „szóhoz juttatása”, az ágáló és 
reflex-szerű magánvélemények átszellemítése. A  
gyakorlatok harmonizálják az embert a körülötte 
lévő világgal, irányuk a „saját szobából” mintegy az 
embertársak közé visz, ezért bárkinek ajánlhatók, 
aki nagyobb belső rendre, figyelemre stb. akar 
szert tenni.
2. a magasabb megismerés fokai: a/ az imagina.tív 
megismerés megszerzése, ami az ember számára 
egy mélyebb, tudatosabb összefüggést nyit sorsára, 
egészen születéséig visszamenőleg; ezt célozza az a 
gyakorlat, hogy napi foglalatosságaink után fordí
tott sorrendben végigvesszük, élmény és képszerű
en átéljük azokat. A  fizikai lények, növények, 
állatok és önmagunk szellemi lényegébe is bele
élj ük magunkat ezen az úton. Az imagináciő fokán 
olyan írásokat szükséges tanulmányoznunk, 
amelyek nem az érzékleti világot íiják le. hanem 
képszerű szellemi közlések; ilyenek a különböző 
vallási iratok, a Biblia, a Bhagavad Gitá, stb. Olyan 
szimbolikus képeket vagy gondolatokat kell medi 
tálnunk, bensöleg megtartanunk a tudatban, 
amelyeknek nincs megfelelőjük a fizikai világban, 
legfeljebb művészeti alkotásokban. Ezáltal a 
gondolkodás lassanként eléri eredeti érzékletmen- 
tességét, azt, hogy már nem a fizikai világból 
származó dolgok, vagy a feltételezett szellemi 
világról a fizikai világnak megfelelő tudattal alko
tott fogalmaink határozzák meg a gondolkodást, 
hanem képessé válunk szellemi tényekei is megfi
gyelni. Ez a megvilágosodás élményét eredményezi, 
míg az alapgyakorlatok a benső megtisztulás 
előkészítő gyakorlatai voltak. Olyan megismerésre 
teszünk szert az imagináció tudatos gyakorlatával, 
ami megérteti velünk az átváltozás törvényét: 
azáltal, hogy az érzékletmentes tudattartalom 
meditálásával tudatosan eloldódunk az érzékleti 
tudat, támaszaitól, azt látjuk, ami pl. a halál után 
az emberből más létállapotokat bontakoztat ki. „Az 
igmaginációval — íija Steiner — észleljük, hogy a 
folyamatok hogyan változnak más folyamatokká, 
az' inspirációval (a következő megismerési fokon) 
pedig az átváltozó, az átváltozásokat, hordozó 
lények benső tulajdonságait ismerjük meg." 
b/ Az inspiráció a következő fok. Erről így ír Stei
ner: „A különböző lények sokaságával van dolgunk 
a fizikailag észlelhető világban is; az inspiráció 
világában azonban a sokaságnak egészen más 
jellege van. Itt minden lénynek bizonyos meghatáro
zott kapcsolata van a másikkal, de nem úgy, mint 
a fizikai világban a külső hatásoknak megfelelően, 
hanem a lények benső mivolta szerint. Ha észle
lünk egy lényt az inspirált megismerésben, akkor 
nem mutatkozik annak más lényre gyakorolt — a
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fizikai lények egymásra gyakorolt hatásához 
hasonló — külső hatása, hanem a kapcsolatot a két 
lény belső konstitúciója tartja fenn.

Ezt a kapcsolatot a szó egyes hangzóinak vagy 
betűinek egymáshoz való viszonyával hasonlíthat

ju k  össze. Az <ember> szót az e-m-b-e-r hangzók 
összecsendülése adja. Az e-tól nem indul ki lökés, 
vagy más külső hatás az <m> felé, hanem a két 
hangzó együtt hat egészen belül mégpedig belső 
konstitúciója által. Ezért az inspiráció világában 

folytatott megfigyelést csak az olvasással hasonlít
hatjuk össze; az inspiráció világának lényei a 
szemlélő számára <írásjelek>, amelyeket meg kell 
ismernie, a lények egymáshoz való kapcsolata 
pedig, mint érzékfeletti írás leplezódik le előtte. A 
szellemtudomány ezért az inspiratív megismerést 
hasonlatszerűen a <rejtett írás olvasásának> is 
nevezheti” (v.ö. „az angyalok Isten énekei”). Ilyen 
inspirált megismerésből fakadtak Steiner közlései 
a Föld és az emberiség vagy a kultürkorszakok 
kialakulásáról, az ember érzékfeletti lényéről, 
tagozódásáról. Az inspirált megismerés elvezet 
ahhoz az értelemhez, amely a dolgok, lények 
szellemi szerkezetét adja, azaz egy magasabb 
logikához. Az imagináció a látás, az inspiráció a 
látás megértése.
c/ A  következő fok az intuíció, amin nem a hétköz
napi, véletlenszerű intuíció értendő, hanem a 
legmagasabb, teljesen tiszta megismerés. Voltakép
pen az intuícióval lép be az ember a szellemi 
világba, csak ezzel születik egészen bele. Ezáltal az 
ember észlelőkép ességével megérti a halál és az 
újabb születés közötti világot, azt, ami az egyes 
életeken mindig tovaáramlik. Ehhez szükséges a 
benső képek tudatos és tökéletes kioltása. Ha 
ehhez még nem eléggé erős a tudat, ha nem áll 
meg tartalmak nélkül, akkor még a korábbi gya
korlatokat kell folytatni. Az intuíciós fokon a 
szellemi világgal kapcsolatban arra a megismerésre 
jutunk, hogy ennek a fizikai világgal itt már semmi 
kapcsolata nincs, mégis teljesen objektíven állunk 
benne. Ezen a fokon a gondolkodás, érzés és 
akarat erői három külön erőárammá, mintegy 
három külön személyiséggé válnak, hiszen itt már 
nem tartja össze őket a testi én, hanem visszatago
zódhatnak kozmikus forrásaikba, lényekbe, és az 
én is egészen szellemivé válik. Ennek a szétválás
nak azonban csak az érzékfeletti megismerés 
tartama alatt szabad bekövetkeznie: hogy ezt 
elősegíthessük, a magasabb gyakorlatok mellett 
sem hanyagolhatjuk el a stúdium alapelemeinek 
újrafelvételét. Ezeknek a magasabb gyakorlatoknak 
megfelelően erőközpontok alakulnak ki az ember
ben, amelyek korábban csak látensen vagy egyál
talán nem voltak jelen: így először a fejben, majd 
ez áthalad a gégefő környékére, innen pedig a 
szívbe száll, természetesen nem fizikai értelem
ben.13

Ezeket a magasabb megismerési fokokat az 
ember nem feltétlenül egyetlen életben valósítja 
meg, de az emberiség fokozatosan eléri majd — 
természetesen ehhez tudatos benső munkálkodás
ra is szükség van hogy egyre inkább lehetősége 
lesz járni ezeket az utakat, és mintegy benső 
szükségletté válnak ezek a megismerések azáltal

is, hogy hiányuk tudati megbetegetésekhez vezet. 
Az antropozófiai szellemtudományt így Krisztus 
adományának tekintjük: „...eljöazidö, amikor nem 
példázatokban beszélek majd néktek, hanem 
nyíltan beszélek néktek az Atyáról”. (Jn. 16,25.)

Összefoglalva a magasabb megismerés fokait: az 
imagináció az individuális testi-lelki-szellemi erők 
és a Föld éteri megismerését, látását eredményezi, 
és a születésig viszi az emlékezést; az inspirációban 
a kozmosz szellemi lényeit ismerjük meg, megért
jük viszonyaikat; megismerjük a születés előtti és 
a halál utáni állapotok jellegét; az intuíció pedig 
egyesít bennünket legmagasabb forrásunkkal. 
Krisztus erről beszélt a Getsemane kertben: 
„Atyám, akiket nékem adtál akarom, hogy ahol én 
vagyok, azok is énvelem legyenek; hogy megláthas
sák az én dicsőségemet amelyet nékem adtál: mert 
szereltél engem e világ alapjánakfelvettetése előtt.’’ 
(Jn. 17,24.)

Jegyzetek

1 A Mózes név a Biblia szerint azt jelenti: „akit vízből húztak 
ki" (2.Móz.2,10.), de azt is jelentette, hogy „fiú", ahogy pl. az 
egyik egyiptomi fáraó neve is Thut-Mósis, azaz „Thot (isten) 
fia", egy másiké pedig Ramses (Ra-moses), „Ra (isten) fia" 
volt.

2 v.ö. még: 1.Kor. 10,3-4.: „És mindnyájan egy lelki eledelt 
ettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a  lelki 
kősziklából, amely követi vala ókét. E  kőszikla pedig a 
Krisztus volt.” Pál ezután néhány verssel említi a nép esetét
a kígyókkal: ....a Krisztust ne kísértsük, amint közülök
kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt. Se pedig 
ne zúgolódjatok, miképpen óközülök zúgolódának némelyek 
és elveszének a pusztító által." Vagyis azt mondja Pál. hogy 
ne essünk vissza az ego régi bűneibe; nem mondja ki 
azonban eléggé határozottan, hogy ezekből a bűnökből épp 
a kígyó megfeszítésével szabadultak meg Mózes révén, majd 
pedig ez a megszabadulás Krisztussal vált lehetővé.

3 A  gerinc és az én-tudat kapcsolatára utal pozitív előjellel 
a köznyelv, amikor „gerinces" vagy „gerinctelen” emberről 
beszél, és egyben utal az „egyenes gerinc" fontosságára, a 
csúszó-mászó magatartással szemben.

4 Az ezotérikus megismerés voltaképpen a fizikai világ nem
fizikai alapjait - majd tisztán a szellemi világot - tá lja  fel. Az 
evolúció eszméjének logikája valóban abból a mély összefüg
gésből származhatott csak. amelyet érzünk, s amely az 
ember és az állatvilág között is fennáll, de ennek helyes 
megismeréséhez már nem elegendő az agyhoz kötött 
értelem. Helytelen a „létért való küzdelem" vagy a „természe
tes kiválasztódás" érzékleti megfigyelésekből származó 
eszméinek az állat- vagy a növényvilág kialakulására, 
differenciálódására való vetítése, mert ezek valójában nem 
a fejlődés motorjai, hanem kiegyensúlyozó tényezők. Az 
igazság az. hogy élet akkor is volt a Földön, amikor még 
nem volt fizikai formája. „Csak az imaginativ szemlélet 
hozta számomra annak megismerését, hogy az ósidókhen a 
szellemi valóságban a legegyszerűbb organizmusoktól elütő, 
teljesen más lényszerűség létezett. Az em ber pedig, mint 
szellemi lény, idősebb az összes többi élőlénynél és hogy 

je len leg i fiz ika i alakját magára ölthesse, a világnak abból a 
lény szerűségből, amely ót és a többi organizmust magába 
foglalta, ki kellett válnia. A többi organizmus tehát mintegy 
„szórványa" az emberi Jejlődésnek, nem olyan valami, 
amiből az ember származott, hanem amit az ember hátraha
gyott, leválasztott magáról, hogy fiz ika i alakját, mint 
szellemének képét magára ölthesse. Az ember, mint makro- 
kozmikus lény, az összes többi világot magában hordta és
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mindezek leválasztásával mikrokozmosszá lett." (Rudolf 
Steiner: Mein Lebensgang.)

6 A meglévő és a jövőben kialakuló, de egyidejűleg és 
egymásban létező emberi tudatfokok és összefüggéseik a 
Föld korábbi és eljövendő korszakaival a  következők (in: 
R.Steiner, Foundations o f Esotericism, London, 1982.]: 1. 
Transz- vagy önkívületi tudat, univerzális tudat (Régi 
Szaturnusz), 2. Mélyalvás tudatszintje, álomtalan tudat 
(Régi Nap), 3. Álomtudat, képtudat [Régi Hold), 4. Ébrenléti 
tudat, tárgyi tudat (Föld; jelenleg), 5. Lelki vagy tudatos 
képtudat (Jupiter), 6. Lélekfeletti vagy tudatos álom-tudat 
(Vénusz), 7. Szellemi vagy tudatos univerzális tudat (Vul
kán),
Ezek a tudatfokok összefüggnek, az egész vitális környe
zettel, létformákkal és ezek különböző átmeneteivel, 
valamint kultúr korszakokkal is, ezek észlelése viszont 
kozmoszfeleíti erők önmagunkban való kifejlesztésével 
lehetséges, tehát az ember megismerése során nem oldódik 
fel ezekben a világokban, ha helyes iskolázást követ, hanem 
mintegy bensőleg foléjük emelkedik, és ezzel az alsóbb 
világok továbbfejlődésén is dolgozik.
A  Merkúr néhány alkímiai jellemzője: a Merkúrt .folyékony 
ezüstnek”, vagy „eleven ezüstnek” nevezték, égi és földi 
aspektusáról tudták, eszerint volt .ani ma mundi” , „világlé- 
lek’  vagy higany. Az alkímiában merkúri művelet volt a 
szeparáció, a szilárd elkülönítése a folyékonytól, a feloldás 
és a  megkötés. A  görög alkímiában nevezték „kathólikos 
öphis’ -nak, egyetemes, kozmikus kígyónak is. A  Merkúr 
világát a kettős, egymást feltételező folyamatok sora je llem 
zi, adás-vevés, közvetítés innen-oda, onnan-ide, je lzés
visszajelzés. Emberi alakban lábán, fején szárnyakkal 
ábrázolják, mint örökké úton-lévöt, kezében pedig az ún. 
kaduceusz, egy szárnyas napkorongban végződő pálca, 
amelyre két kígyó tekeredik fel. A  Merkúr androgyn, 
nemtelen, de általa válnak szét a nemek férfira és nőre, 
ezért egyik alkímiai je le  az ipszilon. Ez a princípium közvetít 
jobb és bal. Nap és Hold között, mondják a Nap és a Hold 
gyermekének is. Az asztrológiában a Merkúr az agyi- 
idegrendszeri folyamatok szignifikátora, a középkor hét 
szent művészetében pedig a  Merkúrhoz rendelődött a 
dialektika tudománya. Az egyenesvonalú kígyószerű 
gerincvelő, az agytörzs és az agy két féltekéje, működési 
mechanizmusaik jellege mindennek materiális megnyilvá
nulásai. Érdekes, hogy árithmológiailag, vagy archometriai- 
lag a Merkúr számának, a 8-nak kettős addukciója vagy 
benső értéke az Apokalypsis hírhedt számát adja: 1 + 2 + 3 
...+ 8 = 36, és I + 2 + 3 + . . . .+  36 = 666. Egyébként, a 
kabbalában a régi inspiratív megismerés alapján a Napdé
mont Sorath-nak. tTlID  (400 + 200 + 6 + 60) nevezték el. 
A  nyolcas szám, 8 formája is összefüggött tartalmával, mert 
régen az írás, a nyelv az inspirált megismerésben tapsztal- 
ható szellemi lényektől eredt. A  hét hatodik napjának héber 
neve „jóm síshi", '  számértékben szintén 666 = 10 + 
300 + 300 + 40 + 6 + 10. A hagyomány szerint ezen a  napon 
feszítették meg Jeruzsálemben Krisztust.

7 Ennek az éteri létállapotnak a kifejeződése, hogy a Genezis 
könyvében, de minden archaikus teremtéstörténetben is, az 
emher és az élőlények ősi közös „lakhelye” a kert.

8 A  kígyó vagy a sárkány által szimbolizált természeti-lelki 
erőkkel való bánás, ezek megkötése, legyőzése, vagy épp 
felhasználása - pl. a kundalíni az indiai tantrikus yogában - 
, közös jegye volt az ősi ezoterizmusnak. A  kultúrák hanyat
ló iveiben azonban megfigyelhető, hogy' már nem tudtak, 
vagy csak igen kevéssé ezen természeti erők fölé kerekedni, 
és ez különböző civilizációs defektusokban, sót a civilizáció
kat elpusztító természeti katasztrófákban is megnyilatkozott
- pl. Atlantiszban - vagy hatalmi, leigázó törekvésekben, 
halálkultuszokban, egyfajta fekete mágiában tört föl, 
amelyben az ember már nem tudott az erők forrásához 
kapcsolódni, hanem a forrásuktól elszakadt, elsötétült 
erőket használta fel, pontosabban médiumként odaadta

magát ezen erőknek. Ez történt volna sokkal tragikusabb 
módon, ha Krisztus nem hajtja végre fizikai testben a 
keresztrefeszítés alkímiáját, és ez történhet, ha mi magunk 
nem kapcsolódunk egész lélekkel, tudatosan ehhez a 
„műhöz” , csak áttételesen, a hétköznapi naivitás és egoiz
mus legyőzése révén.

9 Rudolf Steiner, A világ, a  Föld és az ember, Génius kiadás, 
é.n. 344-345. old,: „Azok közül a testek közül amelyek 
valaha is éltek a Földön, csak egyetlenegy test uralkodott a  
porctömeget a  csonthamuval összetartó erő fe lett, és ez a  
názáreti Jézus teste volt. Krisztus intuíciója tette ezt a testet 
erre képessé. Ebből az következik, hogy az az erő, amelyik 
a  csontok fe le tt uralkodik, valóban le tudja győzni a fiz ika i 
anyagban a halált is. M ert csontjai miatt hal meg az em
ber.)...)"
A  krisztusi erő az az eleven erő, amely a csontokat egyszer 
majd ismét \issza tudja változtatni, vagyis fokozatosan át 
tudja szellcmíteni. Ezért nem volt szabad egyetlen idegen 
fizikai hatalomnak sem ehhez a csontszövedékhez hozzá
nyúlnia: „Annak csontja meg ne törettessék." (Jn. 19,36- 
37.).

10 V.ö. a régi alkímiai mondással: „A merkuriusnak meg kell 
halnia, hogy bölcsek köve legyen belőle." (Magyar Arany csi
nálok, Bp. 1980, 213.old. és a  3.ábra), ld. még: 1.Pét.2,4.: 
„Akihez (ti. Krisztushoz) járulván, mint élő, az emberektől 
ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz (...) Ti 
magatok is, mint élő kövek, épüljetek f e l  lelki házzá, szent 
papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok..."

11 dr. Barach Benedek. A  templáriusok titkos statútumai, 
Budapest, Aigner Lajos bizománya. 20. szakasz, 2. bek. 
vége: „A  /cíuálasztott terripíárius testvérek hitéről: A kereszt
fá t  ama álla/ jelképének tartjuk, melyről az Apokalypsisben 
olvastok..." De hozzátesszük: van olyan magyarázat, hogy 
éppen, mert a templárius lovagok idővel többet gondoltak az 
emberi, mint az isteni dolgokra és letűnt keleti misztériumo
kat ápoltak titkos köreikben, voltaképpen a kereszt megta
gadásának csapdájába estek, pedig ismerték annak m é
lyebb értelmét, mint ez kijelentésükből kiderült. Minden
esetre valószínű, hogy a  lovagrend megsemmisítésének 
egyéb okai is voltak.

12 ld. még e tanulmány értelmében ajánlható meditációs
mondatokat az Evangéliumból: Mt. 11,29.. J n .12,32., 
Róm.8,11-14.. 1.Kor. 15,42-54., 2.Kor.5.17„ Gl.2.20..
Efez.4,22-24., Efez.6,12. Zsid.4 ,12. stb. (v.ö.: M.Scaligero: 
A  meditáció gyakorlati kézikönyve Bp. 1991. 74. old. A 
kereszt hatóereje.)

13 Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az antropozófiai 
studium jelentősen eltér minden más tudati gyakorlattól, 
ami az utóbbi ötven évben Nyugaton elterjedt. Ezek a lelki 
tornák, „ezoterikus" gyakorlatok, a jóga  különféle importált 
változatai, melyek hol amerikai sikerreceptek, hol hamis, 
hol valódi mesterek nyomán terjednek, a lélek m odem  
tehertételeit úgy akarják csökkenteni, hogy a tudatos ént 
állítják félre, tompítják a tiszta gondolkodást, kikapcsolják 
azt, ami az emberben a legnemesebb értelemben önmaga: 
szellemi autonómiáját, a lélek igazi gyógyszerét. Ha lehet is 
rövid távon kellemes érzeteket, látszólagos eredményeket 
elérni a divatos lelki tréningekkel, ezek az eredmények 
valójában az „én" helytelen gyakorlatokban is felcsillanó 
integráló erejének köszönhetők. Amennyiben a gyakorlatok 
az én autonómiáját korlátozó lelki és tudattartalmakat 
erősítenek fel. akkor valódi eredményről nem beszélhetünk.
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