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Néhány szó A smaragdtábla születésérõl
�

Tûzmantrád lesújtott rám Uram,
S kigyúlt lelkemben a mesés Gondvána,
a szépség tájait lángok haragja dúlja,
a vágy kútjai felforrt, maró sebek,
de villámodért hálát adok Neked!
Ha sziklák nyilától vére csurran az égnek,
tudom, e nyilak füstszárnyukon
végül is elérnek Téged.
Legyek ezért örökké égõ fároszod,
titkoktól izzó csipkebokrod.
Segíts Uram, hogy mindig égjek,
hiába jajgatok, sírok, félek,
ne engedd, hogy szent máglyádról lelépjek,

Ámen!

Ezt a rövid verset sok évtizeddel ezelõtt írtam. Amint utóbb kiderült,
saját sorsomról szóló fogadalom, aláírt váltó volt, amelyet egész éle-
temmel, írásaimmal, tanulmányaimmal, szolgálatommal lefedeztem,
s még ma is fizetem.

A smaragdtábla az egyik legfontosabb mûvem, amely az összefüg-
gések tudományát próbálja bizonyítani hiteles források, az összeha-
sonlító vallástudomány, természettudományok, mélypszichológia és
saját tapasztalataim alapján. A vers, amelyet idézek, Csillagpor címû
verskötetembõl való. Ebben a versben az én képletemrõl írtam. Ami-
kor csillagporról beszélek, korántsem gondolok jóslásra, amelynek fe-
lületes általánosításait megbízhatatlannak és igen sokszor károsnak
tartom. Engem csak a pszicho-grafológiával kiegészített karakteroló-
giai típusként érdekel egy-egy születési dátum. Tisztában vagyok vele,
hogy az ember felépítése éppúgy a természet és a kozmosz része, mint 
a föld valamennyi életjelensége. Cáfolhatatlan bizonyíték rá korunk
gyakorló, statisztikára épülõ orvosmeteorológiája, amely szerint 
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A gondolkodó ember, aki eléggé alázatos ahhoz, hogy rengeteg ta-
nulás után rájöjjön, milyen keveset tud létünk alapvetõ kérdéseirõl,
arról is meggyõzõdik, hogy az emberiség szellemi kultúrájában min-
den mindennel összefügg, kutatási területérõl nem hagyhatja ki a tu-
domány egyetlen fakultását s a hagyományok, mítoszok, mesék, ál-
mok, szimbólumok analógiáit sem.

Nem tartozom a vakon hívõ emberek közé. Tisztelem valamennyi
individuum egyéni útját, meggyõzõdését. De rájöttem, hogy az ösz-
szefüggések tudománya elbírja a világosságot. A tudás e téren nem
eretnekség, hanem megkerülhetetlen szükségszerûség. A léte gyöke-
reit keresõ kutatónak joga van hozzá, hogy kételkedjen mindabban,
amirõl õ maga meg nem gyõzõdik.

Amit e könyvemben, de valamennyi mûvemben leírtam, tisztessé-
ges orvosként elõször magamon próbáltam ki. Azonkívül tizenhét
éve halott bátyámmal együtt, s az õ halála után egyedül, negyvenegy
éven át tanítva tanultam, tanulmányoztam e téma valamennyi terüle-
tét s magát az ember-titkot. Nem vagyok mester, csak szerény átutazó
e kis kék bolygón, amely a meteorok zárótüzében nagyszerû tapaszta-
latokat kínál a halandóknak. Szenvedés, félelem poklába vet, vagy
képzeletünk, tanulmányaink szárnyán csillagaink fölé emel. A földla-
kókat érzelmek, indulatok özönvize árasztja el, és katarzis tüze éget ki
belõlük minden salakot. Iszonyú és nagyszerû bolygó.

Kételkedjenek minden szavamban, de próbáljanak gondolkodni
rajta, hátha rátalálnak benne a halál és szenvedés útvesztõibõl kiveze-
tõ Ariadné-fonálra.

1994. február

Szepes Mária
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a napfolttevékenység, a mágneses viharok idején ötszörösére növek-
szik az ambulanciákon az ér- és szívbetegek száma. Nem tanácsolják
súlyos operációk végzését e sugárzások idején, mert veszélyes kompli-
kációk következhetnek be, s az ideggyógyintézetek orvosait is figyel-
meztetik, injekciózzák nyugtatókkal a veszélyes neurotikusokat, el-
mebetegeket, mert rohamok léphetnek fel náluk. Kétségtelen, hogy
nincs két egyforma ember, ahogy nincs két egyforma ujjlenyomat
sem, még akkor sem, ha ugyanabban a jelben születtek, sõt egypetéjû
ikreknél sem.

Az asztrológiai képlet magában nem árulja el egy karakter intelli-
genciáját. Az írás formanívója viszont igen. Az ember sorsa a jellemé-
bõl, erkölcsi érettségébõl vagy éretlenségébõl nõ ki. Aszerint reagál
egy-egy bolygóállás kétségtelenül meglévõ feszültségeire. Az õsi, babi-
lóniai, egyiptomi csillagtudomány alapaxiómái szerint: a csillagok
nem kényszerítenek, csak hajlamossá tesznek. S a bölcs uralkodik a
csillagain. Ma már köztudott tény, hogy az egyiptomi bölcsek – nem
a késõbbi dekadens, hanem a pszichikai kultúrát hordozó mélymúlt
Egyiptomának bölcsei – szerint, aki megismeri képletének kozmikus
konstellációját, az képes túlemelkedni annak veszélyein.

A modern asztronómia merész, a problémákat végiggondoló elméi
– ezek közé tartozik az amerikai Carl Sagan, akit kollégái e tudomány
fenegyerekének neveznek – már tudják, beismerik, hogy az õsi egyip-
tomi csillagászat mérései csak milliméterekkel térnek el a mai asztro-
nómia megállapításaitól. E felismerésekre mondja Mereskovszkij:
minél mélyebbre hatolunk a múltba, annál nagyobb világosság sugár-
zik belõle.

E könyv megkísérli összevetni az õsi hagyomány és a modern ter-
mészettudomány egymást kiegészítõ, szoros összefüggéseit – olyan
színes, érthetõ példákkal, amelyek a Föld és a világegyetem jelenségei-
nek már feltárt vagy egyelõre megválaszolatlan kérdéseirõl beszélnek.

Nehéz cáfolni olyan tényeket, amelyek akkor is vannak, ha nincs
rájuk magyarázat. Hiszen a hatalmas dinoszauruszok létérõl és el-
tûnésük okairól is csak különbözõ feltevéseink vannak, ahogyan 
a számtalan rommezõ még megfejtetlen jelbeszédérõl vagy a világ-
egyetem keletkezésérõl is. Kétségtelen, hogy a forrongó tudomány
már nem lineáris fejlõdésrõl, hanem káoszelméletrõl tart elõadásokat.
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Mágikus kulcsok
�

Az életjelenségek szellemi eredete, a „látható dolgok láthatatlan gyö-
kere” minden fejlõdési periódus döntõ szakaszában felveti a metafi-
zikai összefoglalás szükségességét. S éppen az egzakt tudományok
kísérleti tényei sürgetik leginkább a filozófiai következtetéseket, ame-
lyek nélkül a megnyilvánuló jelenségek összefüggéstelen, értelmetlen
tünetek maradnak, s okukhoz, tehát irányításukhoz nem juthat hoz-
zá emberi értelem.

Nyugaton korunk egyik leghíresebb fizikusa, Heisenberg olyan té-
telek egész sorát fogalmazza meg „vakmerõ alázattal”, amelyek nyílt
visszatérést jelentenek az idõben hullámszerûen újra és újra megjele-
nõ alapformulákhoz. Az ilyen és ehhez hasonló tézisek jellemzõje,
hogy lényegük mindig ugyanazt a kozmikus egyensúlyt és egyszerû-
séget mutatja, mint a természet geometriai alapábrái.

Korszakunk e nagy erõvel visszatérõ vezéreszméje azokon a perifé-
riákon érvényesül leghatásosabban, ahol eluralkodását rövid néhány
évvel ezelõtt még senki sem merte volna feltételezni. Ugyanis az „új
hullám” felvevõ antennáit, médiumait kiváló európai és amerikai kol-
légáik mellett éppen a modern orosz tudomány úttörõi között talál-
hatjuk. Az õ kíváncsi, merész szellemük néz szembe legkonzek-
vensebben minden tudományos elõítélettel. Az õ agyuk hozza létre 
a legbizarrabb teóriákat, s õk ismerik fel azokat a fantasztikus össze-
függéseket, amelyek megfogalmazása mágikus varázsigeként dimen-
ziótudományok egész skálájának nyit utat.

E különös jelenség magyarázata a racionális szemlélet viszonylatá-
ból paradoxnak tûnik. De a több kiterjedésû látásmód optikájának
segítségével világos képet nyerhetünk róla. Filozófiai megállapítása
így hangzik: „Minden erõnek szüksége van az ellentétére, hogy kifejt-
hesse lényegét.” Illetve: „Minden erõ egy gyengeségre támaszkodik.”

A mentális, pszichikai miliõ a volt Szovjetunióban szellemi katali-
zátorként hatott. A dialektikus materializmus, a szellemre nehezedõ,
maximális teljesítményeket kikényszerítõ nyomás s a végletek egy-

� 9 �

„Valóságos, hazugság nélkül való, 
biztos és teljességgel igaz!
Hogy ami lent van, ugyanolyan, 
mint ami fent van,
és ami fent van, ugyanolyan, 
mint ami lent van
az Egyedülálló Dolog 
csodájának véghezvitelére.

És amint minden dolog 
Egybõl lett
az Egyedülálló közvetítésével: 
úgy minden dolog 
egy dologból születik 
az alkalmazkodás által.”

Hermész Triszmegisztosz: 
Tabula Smaragdina
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„Valóságos, hazugság nélkül való, 
biztos és teljességgel igaz!
Hogy ami lent van, ugyanolyan, 
mint ami fent van,
és ami fent van, ugyanolyan, 
mint ami lent van
az Egyedülálló Dolog 
csodájának véghezvitelére.

És amint minden dolog 
Egybõl lett
az Egyedülálló közvetítésével: 
úgy minden dolog 
egy dologból születik 
az alkalmazkodás által.”

Hermész Triszmegisztosz: 
Tabula Smaragdina
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saját ellentéte, a filozófia nélkül nem válhat teljes megismeréssé. Legzse-
niálisabb igazságai is elõször zavaró rébuszként hatnak. Heisenberg
végsõ következtetéseinek levonásával egyszerre ott állt a platóni ide-
ák modern terminológiával meghatározott teóriája mellett. Mert 
a két kiindulópontból végigjárt út mindkét intellektust a „mentális
ábra” forrásához vezette. Platón mély filozófiai kontemplációban,
Heisenberg gyakorlati kísérletek és számítások fonalán érkezett 
el ugyanahhoz a végeredményhez, amelyet így fogalmazott meg: 
„Az élet mögött a platóni ideákhoz hasonló, absztrakt matematikai for-
mulák állnak.”

Ez a tétel ma harcok, viták, görcsös tagadás és lelkes helyeslés kö-
zéppontjában áll, mert nem kevesebbet jelent, mint a démokritoszi és
a platóni szemlélet döntõ csatáját. Az erõviszonyokat és az új dimenzió
világtudatba betörõ alkímiai folyamatát figyelve, nem tûnik kétséges-
nek, melyik irányzat gyõzött máris a kettõ közül. A pusztán matériára
épült, háromdimenziós tudomány alapeszméjét kirágták belül a fo-
kozódó erõvel ható mentális elméletek: az új dimenziófilozófia „ter-
meszei”. Külsõ szilárdsága, bázisának mozdulatlan tömörsége csupán
látszat! Ábrái a szellem dimenzióiban máris porrá hulltak. Mert az
alapzat, amelyre támaszkodik: nem létezik. Hiszen az anyag minden
formaváltozata az atom három alapelemére egyszerûsíthetõ: proton-
ra, neutronra és elektronra. S ezek közül a misztikus, individualizáló
és kiegyensúlyozó szerepet betöltõ elektron már nem anyagi fogalom!

A modern tudomány kétségtelenné tett egy másik õsi, metafizikai
tételt is: az élet elpusztíthatatlanságának elvét. Az élet halhatatlan lé-
nyege kísérleti tapasztalat szerint különféle halmazállapotokká variá-
lódik, de soha nem semmisül meg.

Einstein a relativitáselméletbõl levezette az anyag és az energia azo-
nosságát. Ezzel az anyag és az energia megmaradásának elve szoros
kapcsolatba került.

Mivel a tömeg nem semmisül meg, hanem átalakul energiává, két-
ségtelen, hogy az anyag nem más, mint az energia egyik megjelenési
formája.

A modern spekuláció ezzel a tétellel is óriási szakaszt futott be 
a megismerés mentális „térgörbéjén”, és megközelítette a hermetikus
filozófia ideakörét, az eszmék párhuzamosságának vízióját, miszerint:
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másba törvényszerûen átlendülõ dinamikája éppen az anyag fellegvá-
rában készítette elõ a tudományos idealizmus új gyõzelmét.

Heisenberg tudományos tételeinek jelentõsége abban áll, hogy
amit meghatároz, az a fizikai világkép szinte hivatalos fázisértékévé
válik; fõként az önállótlan, tekintélyekre támaszkodó agyak részére.
Így történt ez a „bizonytalansági faktor”, a határozatlansági elv eseté-
ben is. Ebbõl olyan következtetések adódtak, amelyek óriási erjedést
indítottak el a modern fizikában. Tételét általában annyira bizonyító
erejûnek fogadták el, hogy valósággal elrekesztette vele a kutatás
egyik fontos irányát. Szerencsére õt magát nem köti saját tudomá-
nyos elmélete: s azóta már több „szentségtörést” követett el.

Heisenberg bebizonyította, hogy sem kísérletileg, sem elvileg nem
lehetséges az elektron helyét és sebességét egy idõpillanatban abszolút
pontossággal meghatározni. Kísérleteinek és spekulációinak ezt az
alapvetõ eredményét nevezi határozatlansági elvnek. Ilyenformán, ha
valóban lehetetlen az elektron és más részecskék helyét és sebességét
pontosan meghatározni, akkor a fizikai folyamatokat is lehetetlen
elõre megjósolni úgy, ahogyan az a klasszikus fizikában szokásban
volt. Ezek szerint nem elképzelhetetlen, hogy az elõzmények nem ha-
tározzák meg pontosan a jelenségeket, amint azt a klasszikus fiziká-
ban hitték. Ebbõl látható, milyen mély probléma vetõdött fel itt,
amely alapjában érinti magát a kauzalitás elvét!

Szellemessége és a fizikai síkra vonatkozó érvényes megállapításai
ellenére ennek a tételnek az a hátránya, hogy a fizika Heisenberg nyo-
mán egyszerûen lemondott az egzakt meghatározásokról – az atom-
formák specifikus viszonylatait illetõen. Pedig az elemek atomössze-
tételénél például félelmetesen pontos eredmények mutatkoznak, ahol
egy teljesen „véletlen”, statisztikai törvényszerûség által diktált
kompozítum kimeríthetetlen bonyodalmai mindig azonos szerkezetû
elektronszisztémákat adnak, ami a kémiai azonosságot jelenti. A szén
atommagjában keringõ neutronok és protonok minden „meghatá-
rozhatatlanságuk” ellenére sem lépnek ki pályájukról, és a többi elem
alapkomponenseit is szilárd rendezõ faktor tartja elõírt pályájukon.

Ez a „rendezõ faktor”, ez a becsületes kutató és kísérletezõ elõtt vi-
lágosan megmutatkozó, titokzatos, intelligens elv az, ami Heisen-
berget is eljuttatta a metafizika küszöbéig. Kijelentette, hogy a fizika
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Új fogalomrendszer, új megismerés
�

A modern tudományos és technikai fejlõdésnek ismét alappillére lett
az analógiák tana, amely a Tabula Smaragdina évezredekig dodonai
zagyvaságnak tartott õsi téziseit alkalmazza, sõt életképes tervek leg-
fõbb mértékének tekinti.

Az ember a saját hármas organizmusaiban mûködõ és ható alapel-
vek törvényeit fejlõdése folyamán hol elfelejti, hol újra felfedezi.
Hogy mennyi homályosul el ebbõl a valóságból, és milyen részletekre
vetül rá megint a megismerés reflektorfénye, szellemi energiáinak fel-
szabadításától függ. Mert a tehetség vagy zsenialitás nem más, mint 
a magasabb intellektus teremtõ képességeinek életre keltése.

Az önmagát megvalósító képzelet olyan tulajdonsága a szellemnek,
amelyben minden okkult érzékszerv, minden dimenzió benne rejtõzik, és
onnan felszínre hozható a tudat észlelésmódjának mélyebb vagy maga-
sabb rezgéseként. Az emberi agy azonban fejlõdése folyamán szükség-
szerû határok és gátak közé kerül, amelyek szûrõként (raszterként) el-
takarnak és felfednek elõtte igazságokat.

Ez a titokzatos folyamat mindig sajátos, ugyanakkor egyetemes
evolúciós célokat szolgál: például, hogy az egyén olyan szempontokra
koncentráljon, amelyek különleges tapasztalatokon át feloldják és át-
alakítják egy gyengeségét, tudatlanságát, tévideákhoz való rögzítettsé-
gét. A változó alapeszme idõszerû elrendezõdéseit mindenkor az
„ibolyántúli” zodiákus ideaköre adja meg.

Az állatégövben napként haladó „embercsillag”, a plátói világév
2150 évenként változó világhónapjain átutazva, más és más korszak
eszméinek vonzáskörébe kerül. Az új korszellem mindig elhomályo-
sítja, lefedi a régi tanítást és céljait, rácáfol ideáljaira. De régi isteneit
csak azért számûzi, hogy új néven, új jellegzetességeivel, saját lelki
alkatához igazítva megint trónra ültesse õket: másfajta rituálékkal
áldozzon nekik sajátos formulái alapján újjáépített templomaiban.
Ezeket a templomokat az egyik korszakban zikkuratnak, a másikban

� 13 �

anyag és energia nem más, mint a szellem teremtõ intelligenciájának
megjelenési formái.

Heisenberg „absztrakt matematikai formulái” már ezt az „anyag-
szervezõ, intelligens életerõt” idézik, egyszerûen azért, mert a fizika
gyakorlati kísérleteinek tételei ehhez a végkövetkeztetéshez vezetnek.

A szavakkal való ideológiai játék, hogy az energia – éppúgy, mint 
a természet minden elvontnak tûnõ megnyilvánulása – tulajdonkép-
pen anyag, s az univerzum anyagi egységének nincs matériától füg-
getlen pszichikai-szellemi lényege, tarthatatlan szofizma a kísérleti
eredmények és matematikai bizonyítékok mellett, amelyek következ-
tetései magából az anyagból erednek. Ennek folytán a helyzet ma az,
hogy a materializmus legbuzgóbb hívei válnak sorra veszedelmes
eretnekekké.
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önmagával szembesülni. Minek tehát az asztromentális folyamatok
áramában helyes irányban sodródó, öntudatlan neofitát elmúlt fogal-
mak erõtlen kísérteteivel ijesztgetni?

Segítsük inkább tovább saját útján és saját feltételei szerint; 
a többit úgyis elvégzik helyettünk az új tudományok fokozódó erõvel
érvényesülõ felfedezései: a Vízöntõ-kor ismeretlen dimenziók felé tá-
guló csillageszméi.
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piramisnak, a harmadikban dómnak, a negyedikben gyárnak, labora-
tóriumnak vagy csillagvizsgálónak nevezi el.

A Tabula Smaragdina képnyelven, a természet hármas hieroglifái-
val ábrázolja azokat az alapkulcsokat, amelyeket semmiféle külsõ vál-
tozás nem érint, legfeljebb elrejt, és részleteiben újra megvilágít.
Hogy éppen milyen részletek kerülnek fénybe a korszak igénye sze-
rint, az az ember szempontjából mágikus szükségszerûség.

Ugyanaz az igazság, amelyet az egyik eón befogad bizonyos formá-
ban, a másik korszak szempontjából már elfogadhatatlannak tûnik.
Megjelenési formája nem tartalmazza a kor varázsigéjét. Nincs ro-
konsága, nincs kapcsolata a világlélek fejlõdési stádiumával és igényé-
vel. Nem nyit, nem old, nem „varázsol”, nincs összhangban a termé-
szet aktuális irányvonalaival.

Ezért teremt minden korszak tudománya, filozófiája és mûvészete
új fogalmi nyelvet az õsi igazságok számára. Új mantrisztika nélkül
nem tudja használatba venni a bennük rejlõ energiákat. Ezért kell ma
az okkult út beavatottainak, a hermetikus filozófia adeptusainak az új
mantrisztika fogalmaival hidat verni múlt és jövõ között, felhasználva
a hermetikus kulcsok idõtlen alapfogalmait, de lefordítva õket a Víz-
öntõ-kor új tudományvallásának „rituális” nyelvére.

Mert mit változtat a magasabb Valóság örök törvényein az, ha 
az ember az anyag mögött álló teremtõ eszméket matematikai for-
muláknak, az analógiák tanát hasonlósági törvénynek, a kozmikus
potenciák és aspektusok energetikai, biológiai, pszichikai, szellemi
hatásait kozmikus sugárzásnak; a napfoltperiódusok, mágneses ziva-
tarok, különféle szféraáramlatok és légnyomás-ingadozás hatását 
a meteoropatikus érzékenység reakciójának nevezi?

S nem jutunk-e éppolyan konstruktív gyógyeredményhez, ha
pszichomágikus operációnkban az asztrológiai típusokat egy tágabb 
– tizenkét karaktert elemzõ – típuselmélet meghatározásaiként kínál-
juk a „vallási érzésekbõl” és az elmúlt korszak „babonáiból” kiábrán-
dult, de transzcendens táplálékra vágyó, modern embernek?

Ma a felvilágosult (más rasztertörvény alá került) intellektus nem
gyón, hanem analizáltatja magát, s érzelmi konfliktusaiból, neurózi-
saiból, fóbiáiból „irányított álmodás”, szimbólum- vagy grafoterápia,
zene- és színgyógymódok, jóga, reformtáplálkozás segítségével próbál
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önmagával szembesülni. Minek tehát az asztromentális folyamatok
áramában helyes irányban sodródó, öntudatlan neofitát elmúlt fogal-
mak erõtlen kísérteteivel ijesztgetni?

Segítsük inkább tovább saját útján és saját feltételei szerint; 
a többit úgyis elvégzik helyettünk az új tudományok fokozódó erõvel
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