
Spirituális kalendárium 
 A mai kor modern embere, ha már elege van a felfokozott tempóból, a hajtásból, 

a teljesítménykényszerből, nyugalomra vágyik. Sokan kezdik ma már észlelni, hogy 

valami nincs rendben a világgal. Újfajta mozgalmak és régi korokból visszahozott 

filozófiák kerülnek elő az asztalfiókok mélyéről, minden sarkon egy guru vagy táltos 

hirdeti a maga vélt vagy valós igazságát. A ma embere ismét kezdi keresni a lelki békét, 

csatlakozik szektákhoz, diétázik, agykontrollt, meditációkat végez, horoszkópot készít-

tet, csodadoktorokhoz jár. Előkerül a könyvtárak polcairól Lao Ce, Konfucse, Paracelsus, 

Helena Blavatszky, Platón, Hermész Triszmegisztosz, Sai Baba, Hamvas Béla, Badiny Jós 

Ferenc, Papp Gábor, Kisfaludy György megannyi könyve, egyes körökben a Védákról 

vagy a Kabbaláról folyik az eszmecsere. 

 A spiritualitásnak két fő irányzata van. Az első az exoterikus, ide tartoznak a fő 

világvallások, mint a hinduizmus, kereszténység, buddhizmus, dzsainizmus, iszlám, 

judaizmus és az animizmus. A másik az ezoterikus. Ez abban különbözik az elsőtől, hogy 

míg az mindenki számára ad egy dogmatikus rendszert, sokszor ellentmondó tételekkel, 

addig az utóbbi a beavatottaknak, a vájt fülűeknek szól. Az ezoterikán belül is sokféle 

mozgalom létezik illetve létezett, ezeket felsorolni is sok. Régen a bogumilok, a 

katharok, a templomos lovagok, a rózsakeresztesek, az ariánusok számítottak nagy 

misztikusoknak, addig ma a teozófusok, az antropozófusok, az univerzisták, a mai 

gnosztikusok tartoznak ebbe a körbe. A sokféle iskolának vannak közös alapjai, például 

a karma és a reinkarnáció tanát mindegyik hirdeti, a szellemi világ hierarchiáját, az an-

gyalokat, szellemeket, elementálokat is számba veszik. Az ezoterikus okkultisták 

számára Isten nem antropomorf, hanem az a szellemi szubsztancia, amelyből kiárad 

maga az élet. Ez a minőség hozza létre az anyagot is. Benne, belőle, általa, ahogy a mise 

mondja, csak már a papok nem értik, mert nem beavatottak. Itt most nem akarok 

bonyolult téridő-fizikai fejtegetésekbe kezdeni, helyette egy olyan munkát adok közre, 

melyben összegyűjtöm a különféle vallási rendszerek és hagyományok szentjeit, an-

gyalait, istenségeit. Ez amolyan spirituális ki-kicsoda akar lenni. Mindenki eldöntheti, 

melyik a neki szimpatikus szellemi erő, vagy felismerheti azt az angyalt, istenséget, 

akitől eddig a legtöbb segítséget kapta. Remélem, hogy segít ez a kis írás elmélyülni a 

szellemi világban. Azok, akik rendelkeznek valamilyen tapasztalattal, mondjuk tisztán-

látók, vagy meditálnak rendszeresen, már eddig is tudtak kapcsolatot teremteni a szel-

lemi világ lényeivel. A listákat végignézve most azt fogják tapasztalni, hogy találnak 

azonos feladattal bíró lényeket minden hagyományban. Így imáikat nyomatékosíthatják, 

ha nem csak egy szellemiséghez fohászkodnak, hanem megszólítanak több isteni lényt 

is egyszerre. Mondjuk gyermekáldás érdekében egy imában lehet megszólítani Szűz 

Máriát, a görög Hérát, a sumer Istárt, a viking Friggát, a kelta Danut is. Ezek mind 

testvérei egymásnak, hasonlók. Ilyen analógiával lehet élni más esetekben is. 
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1. Angyalok 

 Első lépésben mélyedjünk el a legismertebb szellemek, a mindenki által ismert és 

kedvelt angyalok világában. Róluk sokféle kép él. Az angyalok először a zarathusztriánus 

vallásban jelennek meg, ez volt Babilon ősi vallása, Zarathusztra próféta Ahura Mazda 

istenségtől kapta a kinyilatkoztatásokat, amiket a Zend Avesztában adott közre. A 

zoroasztrizmus papjai a mágusok voltak, a három királyok szintén mágusok voltak. A 

zoroasztriánusok angyalai az amesa szpenták voltak (Szent Szellem, Igazság, Hatalom, 

Odaadás, Egészség, Élet, Jóakarat), heten voltak, akár a kereszténység hét főbb angyala. 

Az iszlámban is megjelennek az angyalok, a hagyomány szerint a Koránt maga Gábriel 

(Dzsibril) diktálta le Mohamednek, a muzulmán vallás egyik alapköve az angyalokban 

való hit. A muszlimok még ezek mellett megkülönböztetnek dzsinneket, akik lehetnek 

ártó, vagy segítő szándékúak, a gonosz dzsinnek vezetőjét Iblisz néven ismerik, ez a 

Sátán muzulmán megfelelője. A dzsinnek alakváltó képességűek, akár emberi bőrbe is 

bújhatnak.  

 Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó médiumok az angyalokat a mi galaxisunkban 

a Szűz csillagképhez kötik, mert ilyen jellegű üzeneteket kaptak. Az angyali rendek adják 

a 13 lélekcsalád egyikét, tisztán szellemi lények, akik a magasabb dimenziókat népesítik 

be. Csillagnemzetségük égi neve Ábré Noáh L’Angelos. Bázisaik a 7. és 8. dimenziókban 

foglalnak helyet. „Tehát a Spica az angyallények bölcsője, az Isteni Elme tükre, egy 

mindig fényben lévő Égi birodalom, amely őrzi a Teremtő álmát. Vigyázza, őrzi, 

védelmezi és elvégzi a megvalósulás munkáját, hogy a Teremtés műve 

manifesztálódhasson. Itt minden angyallény egy közös örömben, felajánlkozásban és 

hitben él, ezért akit a Spica csillagsugara megáld, és akinek bevetül a születési képletébe, 

az az ember nagyon mély hitre képes, ismeri az elköteleződést és egy szolgálatnak való 

teljes felajánlkozás érzését akkor is, ha később azután útra kelt, eltávolodott ettől a 

csillagotthontól, és így kicsit el is felejtette ezt a gyönyörű és töretlen bizonyosságot.” 

Éles István kutató szerint a lelkek a túlvilágon, két élet között összegyűlnek, és felveszik 

a legtökéletesebb alakot, a gömbformát. Ez igaz minden szellemi lényre, így az 

angyalokra is. Amikor szellemi síkon vannak, akkor fényes gömbök erővel és akarattal, 

de a fizikai síkon meg tudnak jelenni több formában, akár emberi alakban is, ha kell 

szárnyakkal, ha kell, azok nélkül, mindenkinek hite szerint. Itthon Verőczei Ernő kutatta 

az intelligens plazmagömbök rejtélyét. Ezek lehették szellemi lények is, bár nem 

mutatkoztak túl aktívnak az interakcióban, így akár idegen szondák is lehettek, amiket 

adott feladatra terveztek. 

Az angyalok a Kabbalában is megjelennek, Először Énok próféta ír róluk, őt egy fényes 

merkaba szekérrel vitték fel, egészen a negyedik mennyországig. Ez talán a legelső 

hitelesnek mondott ufóbeszámoló, de itt inkább szellemi lények jelentek meg a próféta 

előtt. Énok szkíta mágus volt. Ő ír először a hét mennyországról, azaz a szellemi sík hét 

szférájáról. A hét menny gondolata viszont a perzsáktól származik, innen került be a 

Kabbalába. A Paradicsom leírása is babiloni forrásból van, pairidaeza néven említik, ami 

bekerített területet jelent. Az Éden neve a sumer Edin-ből eredeztethető, itt jelennek 

meg az anunnakik és a nefilimek, akik az emberekkel párosodtak. Az angyali hierarchia 



viszont egy 6. században írt apokrif iratból származik, melyet Pszeudo-Dionüsszosz írt. 

Szent Ambrus, Szent Jeromos és Nagy Szent Gergely pápa állították össze az angelológia 

tudományának alapjait, az ő írásaik képezték ezen tudomány főbb irányvonalát. A 

Kabbala az égi karokat 10 csoportra osztja, ezek a következők: 

1. Khaioth ha Kaddos - Hatalmak  

2. Auphanim – Ófánok vagy Trónusok  

3. Erelim – Fejedelemségek  

4. Haszmalim – Uralmak  

5. Szerafim - Szeráfok  

6. Malachim – Erények  

7. Elóhim – Arkangyalok  

8. Bene Elóhim – Angyalok  

9. Kerubim – Kerubok  

10. Isim – Szentek Lelkei 

Azért tíz, mert az élet fájához rendelték az egyes rendeket. Ez a felsorolás eltér a 

standard felosztástól, a mágia gyakorlásához lett kialakítva. A Kabbala angyal-felfogása 

nagyon hierarchikus, túlságosan nagy az alá-fölérendeltség. Az alacsonyabb rangú 

angyalok sokszor leborulnak a magasabb rangúak előtt, a koronájukat is lábuk elé 

helyezik. Ha egy angyal engedetlen, lázad, akkor 60 tüzes korbácsütéssel büntetik meg. 

A kabbalista felfogás azért ilyen szigorú, mert a zsidó nép mindig lázadó fajta volt, a 

rabbik úgy gyakoroltak nyomást a népre, hogy egy kegyetlen istenképet festettek fel 

eléjük, hogy legyen „kit félni”. Az igazi Isten nem tépi le senki fejét, és nem korbácsoltat 

senkit sem. Azt is írják, hogy vannak olyan angyalok, akik a Trisagiont éneklik, az Urat 

dicsőítő éneket. Ez is egy agyrém! Isten miért is akarná önmagát dicsértetni, mikor tudja 

ezt úgyis. Ne keverjük már össze Rákosi Mátyással! Isten nem egy ősz hajú, 

kaporszakállú huligán, hanem maga az élő Omniverzum! Mi, mindannyian fiai, lányai 

vagyunk, benne élünk, Ő él bennünk, egészen le az atomi, szubatomi szintig. A Kabbala, 

de főleg a Zohár tartalmazza a világegyetem működésének leírását, a rabbik 

meglehetősen misztikus nyelvezettel adták át. Ők sem értették teljesen a folyamatokat, 

nem voltak fizikusok, nem értettek a tértechnológiához. Ezért a vallásos nyelvezet. 

Az elfogadott felosztás szerint az angyalok három triádra vannak osztva, mind a három 

csoport további három alcsoportra oszlik. Első rend, ide tartoznak a kozmikus 

törvényekért felelős szellemek, ők az univerzumok mozgatói.  

Szeráfok, szeretet szellemei  

Kerubok, összhang szellemei  

Trónusok, akarat szellemei  

Második rend, az Isteni Hatalom kifejezői, egyes csillagrendszerek vezetői.  

Uralmak, vagy uraságok, domíniumok, bölcsesség szellemei  

Erények vagy erők, mozgás szellemei  

Hatalmak, forma szellemei  



Harmadik rend, bolygószinten avatkoznak be, népek, személyek szellemi támaszai.  

Fejedelmek vagy archék, korok szellemei  

Arkangyalok, népek szellemei  

Angyalok, védelem szellemei 

Meg kell még említeni az archonokat, akik a gnosztikus tanokban is szerepelnek. Ezek 

a sötétség vezető szellemei. A Pistis Sophia című szent irat tartalmazza leírásukat, ezek 

a sátáni erők megtestesítői, az akkor ismert 7 bolygóhoz rendelték őket. A nevük szerint 

Ialdaboth, Szabaot, Jao, Aiolaosz, Oraiosz, Astanfaios, Adonaios. Az anyagi sík 

felügyelői, a Jupiter (gőg), Hold (irigység), Mars (harag), Vénusz (paráznaság), 

Szaturnusz (lustaság), Nap (kapzsiság), Merkúr (hazugság) ártó szellemei. Az Urantia 

még ennél is bonyolultabb képet ad, a szellemi csoportok egész ármádiáját zúdítja a 

szellemi búvár nyakába. 

I. A PARADICSOMI ISTENSÉGEK. 

1. Az Egyetemes Atya. 

2. Az Örökkévaló Fiú. 

3. A Végtelen Szellem. 

II. A LEGFELSŐBB SZELLEMEK. 

1. A Hét Tökéletes Szellem  

2. A Hét Legfőbb Végrehajtó. 

3. A Tükröző Szellemek Hét Csoportja. 

4. A Tükröző Kép Segítők. 

5. A Körök Hét Szelleme. 

6. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemek. 

7. Elmeszellem-segédek. 

III. A HÁROMSÁGI-SZÁRMAZÁSÚ LÉNYEK. 

1. A Felsőség háromságivá tett Titkai. 

2. A Nappalok Örökkévalói. 

3. A Nappalok Elődei. 

4. A Nappalok Tökéletességei. 

5. A Nappalok Utódai. 

6. A Nappalok Szövetségei. 

7. A Nappalok Hűséges Követői. 

8. Háromsági Tanító Fiak. 

9. Bölcsesség-tökéletesítők. 

10. Isteni Tanácsosok. 

11. Világegyetemi Ítélők. 

12. Ihletett Háromsági Szellemek. 

13. Havona-honosok. 

14. Paradicsomi Létpolgárok. 



IV. AZ ISTENFIAK. 

A. Alászálló Fiak. 

1. Teremtő Fiak — Mihályok. 

2. Ítélkező Fiak — Avonalok. 

3. Háromsági Tanító Fiak — Daynalok. 

4. Melkizedek Fiak. 

5. Vorondadek Fiak. 

6. Lanonandek Fiak. 

7. Élethordozó Fiak. 

B. Felemelkedő Fiak. 

1. Az Atyával eggyé kapcsolódást megélt Halandók. 

2. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt Halandók. 

3. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt Halandók. 

4. Evolúciós Szeráfok. 

5. Felemelkedő Anyagi Fiak. 

6. Átvitt Közteslények. 

7. Megszemélyesült Igazítók. 

V. Háromsági Fiak. 

1. Fenséges Hírvivők. 

2. Nagytekintélyűek. 

3. Ismeretlen Nevűek és Származásúak. 

4. Háromságot-elért Felügyelők. 

5. Háromságot-elért Követek. 

6. Mennyei Oltalmazók. 

7. Magas Fiú-segédek. 

8. Felemelkedő-háromságivá lett Fiak. 

9. Paradicsom-Havona-háromságivá lett Fiak. 

10. A Végzet Háromságot-elért Fiai. 

VI. A VÉGTELEN SZELLEM SZEMÉLYISÉGEI. 

A. A Végtelen Szellem Felsőbb Személyiségei. 

1. Független Hírvivők. 

2. A Világegyetemi Körök Felügyelői. 

3. Összeírási Igazgatók. 

4. A Végtelen Szellem Személyi Segédei. 

5. Társfelügyelők. 

6. Kinevezett Őrök. 

7. Végzős Kísérők. 

 



B. A Tér Hírvivő Seregei. 

1. Havona-szolgálók. 

2. Világegyetemi Békéltetők. 

3. Szakmai Tanácsadók. 

4. Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők. 

5. Mennyei Adatrögzítők. 

6. Morontia Társak. 

7. Paradicsomi Társak. 

C. A Segédkező Szellemek. 

1. Szupernáfok. 

2. Szekonáfok. 

3. Terciáfok. 

4. Omniáfok. 

5. Szeráfok. 

6. Kerubok és Szanóbok. 

7. Közteslények. 

VII. VILÁGEGYETEMI ERŐTÉR-IRÁNYÍTÓK. 

A. A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító. 

B. A Legfőbb Erőtér-központok. 

1. Legfőbb Központ-felügyelők. 

2. Havona Központok. 

3. Felsőbb-világegyetemi Központok. 

4. Helyi Világegyetemi Központok. 

5. Csillagvilági Központok. 

6. Csillagrendszeri Központok. 

7. Besorolatlan Központok. 

C. Fizikai Főszabályozók. 

1. Erőtér-irányító Segítők. 

2. Gépies Szabályozók. 

3. Energia-átalakítók. 

4. Energia-továbbítók. 

5. Elsődleges Társítók. 

6. Másodlagos Szétbontók. 

7. Frandalankok és Kronoldekek. 

D. Morontia Erőtér-felügyelők. 

1. Kör-szabályozók. 

2. Rendszer Összehangolók. 

3. Bolygó Felügyelők. 



4. Együttes Szabályozók. 

5. Kapcsolat-állandósítók. 

6. Válogató-osztályozók. 

7. Iktató-segédek. 

VIII. AZ ÁLLANDÓ LÉTPOLGÁRSÁGÚ TESTÜLET. 

1. A bolygók Közteslényei. 

2. A csillagrendszerek Ádámi Fiai. 

3. A csillagvilági Univitatia. 

4. A helyi világegyetemi Szuszatia. 

5. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt, helyi világegyetemi Halandók. 

6. A felsőbb-világegyetemi Abandonterek. 

7. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt, felsőbb-világegyetemi Halandók. 

8. A Havona-honosok. 

9. A Szellem paradicsomi szféráinak Honosai. 

10. Az Atya paradicsomi szféráinak Honosai. 

11. A Paradicsom Teremtett Létpolgárai. 

12. Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt, paradicsomi Halandó Létpolgárok. 

A Végleges Paradicsomi Testülete. 

1. A Halandói Véglegesrendűek Testülete. 

2. A Paradicsomi Véglegesrendűek Testülete. 

3. A Háromságot elért Véglegesrendűek Testülete. 

4. A Háromságot elért Együttes Véglegesrendűek Testülete. 

5. A Havonai Véglegesrendűek Testülete. 

6. A Tapasztalás-meghaladó Véglegesrendűek Testülete. 

7. A Végzet Ki-nem-nyilatkoztatott Fiainak Testülete. 

A Világegyetemi Segítők. 

1. Fényes Hajnalcsillagok. 

2. Ragyogó Estcsillagok. 

3. Főangyalok. 

4. Fenséges Segédek. 

5. Főbiztosok. 

6. Mennyei Felvigyázók. 

7. Lakóvilági Tanítók. 

A Hét Önkéntes Telepes Csoport. 

1. Csillagászat-hallgatók. 

2. Égi Mesterek. 

3. Visszatekintési Igazgatók. 

4. Kiterjesztési Tanodai Oktatók. 

5. A Különféle Tartalékos Testületek. 



6. Hallgató-látogatók. 

7. Felemelkedő Zarándokok. 

Az Urantia társaság filozófiai rendszerében rengetegféle szellemi lény van, ezek 

meghatározását az Urantia könyv tartalmazza. Ennél jóval egyszerűbb a Kabbala 

rendszere, most csak a legfontosabb angyalokat mutatom meg, íme, a Top 30. 

1. Metatron – a mennyek kancellárja, az emberek fő támasza.  

2. Michael vagy Mihály – az angyali haderők főparancsnoka, a Sátán legyőzője.  

3. Uriel – a Nap kormányzója és a pokol felügyelője  

4. Rafael – a gyógyítás angyala  

5. Gábriel vagy Gábor – a kinyilatkoztatás angyala, fő hírnök és trombitás  

6. Hániel vagy Anael – a Fejedelmek és Erények vezére, december angyala  

7. Kamael vagy Kemuel – a Hatalmak vezető szelleme, az isteni igazság maga  

8. Raziel vagy Gallizur – az isteni misztériumok tudója, Ádám tanára  

9. Szandalfon – a hatalom és dicsőség angyala, Metatron fivére, a Föld szelleme  

10. Zadkiel vagy Cadkiel – bőséghozó, a Jupiter angyala  

11. Irin – Kvaddiszin ikerangyala, együtt ők a legfőbb isteni bírák 

12. Kvaddiszin – a főbírák egyike  

13. Akatriel – a kihirdetések angyala  

14. Anafiel – a Merkaba szekér veztője, az Isteni Trónus egyik őrzője  

15. Fanuel vagy Raguel – a bűnhődés anygyala, gyakran Uriellel azonosítják  

16. Dzsehoel vagy Dzsaoel – a Szent Név közvetítője, a Jelenlét Hercege  

17. Radueriel vagy Vetril – az égi könyvtáros  

18. Barakiel vagy Babriel – a Szeráfok főnöke, február angyala  

19. Galgaliel – a Merkaba egyik pilótája, a Napkerék főangyala  

20. Rikbiel – szintén pilóta, a Merkaba felügyelője  

21. Szoferiel Mehajje – az Élet és Halál könyvét vezeti  

22. Szoferiel Memeth – feladata ugyanaz, mint Mehajjé-é  

23. Szokved Hozi – az isteni mérleg és kard őrzője  

24. Csajjiel – a Kerubok veztője 

25. Semuil – arkhon, Izrael imái és a hetedik menny között közvetít  

26. Szúriél – Mózes tanítója, a halál angyala  

27. Zojiel vagy Dzsofiel – a Trónusok fejedelme, a Tóra őrzője  

28. Azbugah – az isteni trón nyolc bírájának egyike  

29. Jefefiah vagy Dina – a Tóra egyik őre, a Kabbala sugalmazója  

30. Zagzagel – a bölcsesség és az égő csipkebokor angyala 

 A jelenlegit megelőző emberi civilizáció élt az elsüllyedt atlantiszi kontinensen, 

és máshol is. Atlantiszon szintén volt vallási élet, hittek az angyalokban is. Sok ottani 

angyal neve megegyezik a ma ismertekével, de van néhány ismeretlen is, melyek 

újdonságként hatnak a kereső emberre. Alfabetikus sorrendben, a feladatköreikkel 

vannak egy listában feltüntetve. 

 



Aduachiel – Igazság 

Ambriel – Ha tudásra van szükségünk, tanulás 

Ashitiel – Tervezés, áttekintés, építéstervek, várostervezés, háztartási terv 

Asinel – Szerencse, szerencsés „véletlen”, boldogságérzet 

Asmodel – Kozmikus szeretet, szeretet minden létező iránt, misztikus élmények 

Asradiel – A növények gyökérzete, a család gyökere, nemzetség gyökere, leföldelés 

Asrael – Halál angyala 

Asturel – Irgalmasság, kegyelem, részvét 

Auretiel – Gyógyulás, gyógyulási folyamatok, gyógyítók, gondozók, orvosok 

Baamiel -  Zivatar, mennydörgés, védelem, vihar veszélyeinek elhárítása Baraqiellel 

együtt 

Balachiel – Kombinációk (kriminalisták, költök, szónokok, meseírók, stb. 

Baradiel – Jégeső angyala, a jégkárok elkerülése miatt hívják 

Baraqiel – Elektromosság minden fajtája A villámlás angyal, a villámcsapás okozta 

károk  ellen. Baamiellel együtt hívják 

Beleguel – Felépítés, kezdet, alapítás, építés 

Bokumiel – Melódia, muzsika, dallam, rezgés, hangtálazás, zenészek, énekesek 

Cambiel – A föld vonzóereje, emberek közötti vonzóerő, kristályosodás, kristályok, 

Cesariel – Védelem ellenség, veszély esetén 

Cosmoel – Misztika üdv, boldogság, üdvösség, révület 

Deusel -  Meleg, lelki melegség, az otthon melegsége, 

Doradoel - Az összes energiafajta és rezgés irányítója. Gyógyító energiákat kórházakba 

irányítani, erőművek energiája, vezetékes energiák, a földi energiák a Föld 

energiaközpontjaiban. 

Dosoel - Test, lélek, szellem felfrissítése. 

Eguel - Önuralom, hajlamok, ösztönök féken tartása, vérmérséklet, állatok 

megfékezése, erők féken tartása. Más emberek uralma alóli megszabadulása érdekében 

is hívjuk. 

Emkiel - Anyagi biztonság 

Fenel -  Ő a könyörületesség, és a kegyelem angyala. Akkor hívjuk, ha Isten kegyelmét 

és könyörületességét szeretnénk elérni magunk, vagy mások számára. 

Gabriel -  A tűz felett áll. A tűz robbanásszerű kitörésekor, erdőtűz megfékezésekor, 

valamint a tűzoltók védelmében is hívják. Nem tévesztendő össze az azonos nevű 

arkangyallal! 

Galgalliel -  Ő a Nap felett áll. Hívják a napenergia hasznosítása érdekében, túlzott 

napozás okozta fájdalom enyhítésére. Segítséget nyújt mindenféle, a Nap által okozott 

kár elhárításában. Földművesek is igénybe vehetik, ha már sokallják az esőt. 

Hachamel -  Tájékozódás, út és helység megtalálása, glóbusz, atlasz iránytű. Segít az 

eltévedteknek és minden új hazát keresőnek. 

Hamaliel - Kémia, vegyi folyamatok, vegyészettel kapcsolatos foglalkozási ágak és 

termelés. 

Hanael - Ő a spirituális események egyik legfontosabb angyala. A világ rendje, a politika 

és a világtörténelem felett is ő áll. 



Hestiel - Megbékélés, kiengesztelődés, kibékülés saját magunkkal is. 

Hethetiel -  Repülés, repülőgépek, légi közlekedés, repüléstechnika, űrrepülés, 

repüléstől való félelem. 

Hethitiel - . Számítások, építés, matematika, építészet, minden építészettel kapcsolatos 

dolog, építőipari szakmák, számvetés, számítástechnika, számítógép-központok. 

Jophaniel - Felemelkedés, érettség. Emberek, állatok, növények fejlődése, szakmai 

előmenetel, szellemi érettség. 

Karmael -  A kiegyenlítődés igazságossága, a karma felett áll. A karma őrének is nevezik. 

Felügyeli az emberek inkarnációit. Karmikus terhek feloldása érdekében hozzá kell 

fordulni. Ugyancsak ő a kozmikus harmónia őre is. 

Katzachiel - Ő a nyugalom, a csend, és az elmélyülés angyala. Hívható bármilyen zaj 

esetén, vagy a belső nyugalom megtalálása érdekében, ha idegesek vagyunk, és 

meditációhoz vagy imához való elmélyülés segítségéhez. 

Kokbiel  - A világegyetem összes bolygója felett áll, valamint azok ránk gyakorolt hatása, 

befolyása, csillagászat, asztrológia felett. 

Komutiel - Ő az állatok angyala. Az ő védelme alatt áll az egész állatvilág. Hívható 

vadgondozással, állattenyésztéssel, állategészségüggyel és állatpszihológiával 

kapcsolatban. Az állatvédőknek tanácsos együttműködniük vele. 

Konfertiel - Ritmus, zene, árapály, bioritmus, életkor. 

Konfitiel - Táplálkozás, diéta, táplálkozástudomány, élelmiszerek, az összes 

élelmezéssel kapcsolatos szakma, élelmiszeripar, élelmiszerek termesztése. 

Labael - Sokszorozódás a szaporodás értelmében, terhesség, tenyésztés. 

Lamachael - Ő az erő angyala. Vészhelyzetben erőért fordulhatunk hozzá. Túlzott 

testilelki, vagy szellemi megterhelésnél megbízható segítőtárs. 

Libuel - Tanítás, tanulás, tanárok, iskolák, egyetemek, tananyag, tanterv, tanulási 

folyamatok. 

Liriel -  Filozófia, bölcsesség. 

Malchjdael -  Ő az akarat angyala. Amikor rendkívüli akaraterőre van szükségünk, helyt 

kell állnunk a nehézségek közepette, kérhetjük a segítségét. 

Malequiel -  Tanács, biztonság, életmód tanácsok, magabiztosság. 

Matariel -  Ő az eső angyala. Hívható eső elleni védelem érdekében, és ha szárazság 

esetén esőt kérünk. 

Melachiel -  Az emberi rend, szabályok, rendtartás, rendszertan. 

Melathiel - Az életutat gyakran nagyon nehéz megtalálni. Aki ebben tanácstalan, 

kérhet  

Melathiel segítségét. Ugyancsak jó tanácsadó olyan területeken, szakmákban, ahol 

másoknak akarunk útmutatóként szolgálni. 

Miguel - Állhatatosság, kitartás, az engedékenység kifejlesztése túlzott makacsság 

esetén. 

Mizariel - Az anyag megváltoztatása. Segítséget tud nyújtani egy munkadarab 

megmunkálásánál, de akkor is, ha az anyagot szellemi erővel akarjuk alakítani. 

Murjel -  Mágnesek, magnetizmus, gyógyítás magnetizmussal. 

Ophaniel - világoskék tónussal. Hold, holdfény, árapály, holdexpedíció, holdkórosság. 



Parkaduel -  Béke, viták lecsendesítése, béketárgyalások, belső béke. 

Plagiguel - Kiteljesedés, befejezés, kívánságok teljesítése, önmegvalósítás, egy 

életszakasz lezárása. Segít egy alkotást tökélyre vinni. 

Raaschiel - Ő az univerzum összes rengésének az angyala. Gyakran hívják a rezgések, 

vagy a földrengés angyalával együtt. A tengerrengés, belső remegés, reszketés ugyancsak 

az ő hatáskörébe tartozik. 

Rahathiel - Csillagképek, csillagászat, asztrológia. 

Ramodiel - Ő a tér legyőzésének az angyala. A jövőben bizonyára jelentős szerepet fog 

játszani, de manapság is igénybe veszik a segítségét asztrális utazásokhoz. 

Resethiel - Növények növekedése, mezőgazdaság, kertépítés, kertészek, földművesek, 

biológusok. 

Rethiel - Termőföldek, gabonaföld, mezőgazdaság. 

Riguel - Tánc, mozgás, torna. 

Rikbiel - Ő a Föld négy szelének az angyala. Szél elleni védekezéshez hívják, de az 

aratáshoz kívánatos szél érdekében is kérik a segítségét. Utóbbi esetben mindig 

Ruchiellel, a szél angyalával együtt hívják. 

Ruchiel - Ő a szél angyala. Mindig Rikbiel angyallal együtt hívják. 

Saamiel - Hevesség, érzelmi kitörések, indulatok megszelídítése. Nagyon gyakran hívják 

más angyalokkal együtt. 

Saaphiel - Ő a vihar angyala. Viharkárok elkerülésére hívják legtöbbször, és többnyire 

a szél angyalaival együtt. 

Sabtiel - Öntözés, csatornák, kutak, szivattyúk, duzzasztógátak, vízellátás. 

Sailiel - Éjszaka, félelem az éjtől, éjjeli műszak, éjjeliőrök. 

Salaziel - Vigyázás, irányítás, terelés, juhászok és a nyájuk, járművek, lelkipásztorok 

nevelők, tanítók, vezető beosztásúak. 

Samanthiel - Jog, szerződések, jogászok, jegyzők, törvények, iratok, ügyvédi 

munkaközösségek, egyezmények, tárgyalások. 

Samotiel - Nyelv, beszéd, szónokok, tolmácsok, fordítók, nyelvtanárok, logopédusok. 

Samuel - Egészség, egészségügy, jó közérzet, pihenés, kúra, üdülés. 

Sanothiel - Kereskedelem, közlekedés, kereskedők, üzletek, vállalatok, üzleti utak, 

piacok, piacosok, utak, járművek, közlekedésügy. 

Sauthiel - Tengeri hajózás, hajók, kikötők, viziutak, tengerészek, tengeri utazás. 

Schalgiel - Hó, hó elleni védelem, lavinák, hófúvások. 

Schimschiel- Nappal, nappali fény, a nap lefolyása, a mindennapi élet. 

Segosel - A fizika összes ága, fizikai kutatások. 

Senekel - Írás, írásmódok, kézírás, grafológia, régi írások, archívumok, könyvtárak, 

minden könyvvel kapcsolatos dolog, tudomány. 

Seraphel - Feltalálás, alkotás, feltalálók, mérnökök, szabadalmak, mindenre kiterjedő 

alkotóképesség. 

Shariel - Éberség, őrködés, őrök, éjjeliőrök, segítségnyújtás túlzott fáradtság, 

kimerültség esetén. 

Siiel - Földrengés. Általában a rengések különböző angyalaival együtt hívják. 

Simiel - Szerelem, problémák a partnerkapcsolatokban, szerelmi bánat. 



Siqiel - Ő a szikra angyala. Általában a tűz angyalával együtt hívják. Hatáskörébe 

tartozik az elektromos szikra, gyújtás, tűzgyújtás is. 

Speradiel - Jövendőmondás, jóslás, prognosztizálás. 

Sporkudiel - Szerkesztés, szerkezet, technika, minden építészettel kapcsolatos dolog, 

gépészet, gépek építése, szellemi tervezés 

Stamiel - Siker. 

Tarosiel - Kilábalás a vészhelyzetekből, kísértések, félelmek, ellenségeskedés, sóvárgás, 

saját félelmeink, negatív tulajdonságaink legyőzése. 

Tattwaiel - Öröm, életöröm. 

Therotiel - Együttérzés, karitatív szervezetek, felebaráti szeretet. 

Tutiel - Testi, lelki, és szellemi megtisztulás. 

Vennel - Áldozat, jogi hibák és bűnözések áldozatai, üldözés, hatósági önkény, 

áldozatkészség, önfeláldozás. 

Verchiel - Élet, életkörülmények, életmód, életfeladat. Karmael angyallal együtt is 

gyakran hívják. 

Zaphkiel  - Szemlélődés, elmélkedés, meditáció, autogén tréning. 

Zerosiel  - Világosság és tisztaság. Gyakran hívják más angyalokkal (pl. Tutiellel) együtt. 

Mindenfajta testi, lelki szennyeződés eltávolításában örömmel segít. 

Zuriel - Termékenység embereknél, állatoknál, növényeknél. Szellemi termékenység. 

Atlantiszi Mesterangyalok 

ABARIEL – Az isteni szólítás angyala 

ABRAEL – Az isteni erő angyala 

ADNAREL – Az évszakok angyala 

AHAMIEL – Az isteni kardok angyala 

AGIEL – Az isteni szellem angyala 

AKHRAZIEL – Isten hírnöke 

AMITIEL – Az isteni igazság angyala 

ARAFIEL – Az isteni szigorúság, erő, fenség angyala 

BARAKIEL – Az isteni világosság angyala 

BEDALIEL – Az exorcizmus angyal 

CHASDIEL – A barátságosság angyala 

EVEL – Az emberiség angyala 

GADIEL – A szentség angyala 

GRADIEL – Az isteni hatalom angyala 

HAZIEL – A látomások angyala 

HODIEL – Az isteni diadal angyala 

HOFNIEL – A hazavezetés angyala 

IETOQIEL – A születés angyala 

IMACHEDEL – A művészetek angyala  

IOFIEL – Az isteni szépség angyala 

PEDAEL – A felszabadítás angyala 

RAHTIEL – A konstelláció angyala 

SCHREWNIEL – A nyíltszívűség 



TADHIEL – A becsületesség angyala 

ZACHARAEL – Az isteni emlékezet angyala 

ZAGZAGEL – Az isteni bölcsesség angyala 

ZAHARIEL – Az isteni világosság angyala 

ZERUEL – Isten karja 

A lista forrása: https://angyalforras.hu/angyalok/angyalok/atlantisz-angyalai 

2. Szentek 

 A másik spirituális segítő csoport a szenteké. Ők olyan lények, akik emberi 

inkarnációjuk során valamilyen különös dolgot vittek véghez, ami által kiérdemelték a 

szent státuszt. Szent emberek vannak keleten és nyugaton is, de ebben a fejezetben most 

a keresztény szenteket szedtem csokorba, illetve tették mások, én csak közre adom. 

Hogy valaki szent legyen, annak több feltétele is van. A korai szentek többnyire vértanuk 

voltak, ők meghaltak a hitükért, többnyire a rómaiak, vagy a farizeus zsidók végeztek 

velük, mert ellenséges felforgató ügynököt láttak bennük. Az időszámítás bevezetése 

utáni első 3-4 évszázadban nem volt életbiztosítás Jézus követőjének lenni, majd 

Konstantin teszi államvallássá Krisztus tanait torzított formában az impérium területén. 

 A szentek más csoportjához azok a személyek kötődnek, akik más életükben is 

kitűntek jellemükkel, adakozók voltak (Szent Miklós), gyógyítottak (Szent Balázs), 

könyörületesek voltak (Szent Márton), vagy rendületlenül küzdöttek igaz ügyük mellett 

(Szent Johanna). Ezen személyeket haláluk után sokszor több évszázaddal, alapos 

vizsgálatok és viták lefolytatása után avatták szentté. Ez sem megy gyorsan, mert 

rengeteg bizonyíték kell, tanúk meghallgatása, a tények feltárása, de a reneszánsz 

időktől a politikai súly is beleszól a dologba. Sok szent ma akár kétséges is lehet, 

másoknak meg járna a glória, de akkor se kapják meg, ha fejre állnának. De a szentségről 

valójában Isten dönt, nem valamely pápa, vagy egyházi testület. Például Nikola Tesla 

vagy Johann Sebastian Bach is lehetne szent, meg is érdemelnék emberi minőségük 

alapján. Először boldoggá avatják az illetőt, majd csak utána szentté, ez a sorrend. 

 És vannak azok az emberek, akik már életükben valamilyen csodát vittek végbe, 

mondjuk, ott van Pio atya, aki produkálta testén Jézus stigmáit. De Szent Lászlóhoz is 

sok legenda köthető, akár a kun vitézzel való harc, akár a sziklából való vízfakasztás, stb. 

Ezek leginkább a paranormális jelenségek tárházába tartoznak, nem is biztos, hogy alap 

lenne a szentséghez, hiszen ma számos parafenomén, médium, mentalista elő tudja 

ezeket a jelenségeket idézni. Csak akkor nem értették, mert a metafizikáról csak az 

alkimistáknak és néhány eretnek mozgalom beavatott adeptusának volt fogalma. Csoda 

nincs, csak olyan természeti folyamat vagy technológia van, amit ma még nem értünk. 

A földönkívüli civilizációk tértechnológiája az átlagember előtt csodának, termé-

szetfelettinek minősül, pedig minden a természet része, mert a természet magának 

Istennek a megnyilvánulása a fizikai világban. 

  

 

https://angyalforras.hu/angyalok/angyalok/atlantisz-angyalai


Védőszentek listája 

A 

Szent Abdon és Szennen: jégeső és sáskajárás (július 30.)  

Szent Adalbert: Csehország nemzeti patrónusa (Prokop és Vencel mellett) (április 23.) 

Szent Adorján: katonák, börtönőrök, hóhérok, kovácsok, követek védőszentje 

(szeptember 8.) 

Szent Afra: megtért utcanők és a vezeklők védőszentje (május 14.) 

Szent Ágnes: szüzek, gyerekek, jegyesek, otthon dolgozó asszonyok, keresztények 

védőszentje (január 21.) 

Hippói Szent Ágoston: kanonokok és remeték patrónusa, valamint Karthágó városáé és 

a teológusok védőszentje (augusztus 28.) 

Szent Ágota: harangöntők, réz- és aranyművesek, kohászok, bányászok, takácsok, 

dajkák, éhezők, mellbetegségben és gyulladásos betegségben szenvedők védőszentje 

(február 5.) 

Szent Ákos: a 14 segítő szent egyike (halálfélelem, súlyos hitbeli kétely, halálos betegség 

esetén) (június 22.) 

Szent Alajos: a tanulóifjúság védőszentje (1729 óta), pestis ellen, szembetegségben kérik 

(június 21.) 

Szent Albert: természettudósok, bányászok védőszentje (november 15.) 

Liguori Szent Alfonz: gyóntató papok és morálteológusok (augusztus 1.) 

Szent Ambrus: méhészek, püspökök és a Francia Hadsereg Gazdasági Hivatalának 

védője (december 7.) 

Szent Anasztázia: takácsok (december 25.) 

Szent Anna: várandósok, édesanyák, házaspárok, nagyszülők, bányászok védőszentje 

(július 26.) 

Szent András: halászok, Oroszország, Görögország, Skócia, Románia (november 30.) 

Szent Angéla: nők védőszentje (január 27.) 

Clará Szent Antal Mária: takácsok és takarékpénztárak (október 24.) 

Páduai Szent Antal: szegények és elnyomottak, meddő asszonyok, várandós anyák, 

aratás, éhezők, elveszett tárgyak, idősek, meddők, Portugália (június 13.) 

Remete Szent Antal: bőrbetegek, háziállatok, aprójószágok, kosárfonók (január 17.) 

Szent Apollónia: fogorvosok, fogfájástól szenvedők (február 7.) 

Aleth-i Szent Áron: védőszentje mindazoknak, akik szenvedélyes és állhatatos életet 

élnek (június 21.) 

B 

Szent Balázs: torokfájástól szenvedők, birkanyírók (február 3.) 

Szent Bálint: szerelmesek, epilepsziások (február 14.) 

Szent Barnabás: Ciprus, Firenze és Milánó (június 11.) 

Szent Béda: tudósok (május 25.) 

Nursiai Szent Benedek: szerzetesek, itáliai mezőgazdasági munkások és parasztok 

védőszentje, Európa társvédőszentje, barlangkutatók, mérnökök, építészek patrónusa 

(március 21. és július 11.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Abdon_%C3%A9s_Szennen
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1gai_Szent_Adalbert
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szent_Adorj%C3%A1n&action=edit&redlink=1
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Biscop Szent Benedek: angol bencés szerzetesek (január 12.) 

Labre Szent Benedek: csavargók és hajléktalanok (április 16.) 

Szent Bernadett: pásztorlányok (április 16.) 

Sienai Szent Bernardin: hirdetők, hirdetési szakmai dolgozók, rekedtségtől szenvedők 

(május 20.) 

Clairvaux-i Szent Bernát: Gibraltár (augusztus 20.) 

Szent Bertalan: cserzővargák, bőrművesek, gipsz munkások, vakolók. (augusztus 24.) 

Szent Borbála: a bányászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők, 

kőművesek, földtudósok, matematikusok védőszentje (december 4.) 

Szent Borisz: Moszkva (július 24.) 

Kildare-i Szent Brigitta: Írország, költők, fejőnők, kovácsok és népi gyógyítok (február 

1.) 

Svéd Szent Brigitta: Svédország (július 23.) 

C 

Szent Cecília: segítőszent, zene és a zenészek (november 22.) 

Giménez Malla Boldog Ceferino: a cigányok patrónusa (május 4.) 

Karthágói Szent Ciprián: Észak-Afrika, Algéria (szeptember 16.) 

Szent Cirill és Szent Metód: Jugoszlávia, Csehország, Szlovákia védőszentjei, Európa 

társvédőszentjei (február 14.) 

D 

I. Damáz pápa (Szent Damazusz): régészek (december 11.) 

Párizsi Szent Dénes: Franciaország, Párizs, fejfájósok (október 9.) 

Guzmán Szent Domonkos: templomi énekkarok, ifjúkorú bűnözők (március 9.) 

Szent Donát: villámcsapás, jégverés, szőlőskertek, szőlősgazdák (augusztus 7.) 

Szent Dunstan: fegyverkovácsok, aranyművesek, lakatosmesterek, ékszerészek (május 

19.) 

Szent Dympna: az idegbetegségben és az elmebetegségben szenvedők, depressziósok, 

incesztusáldozatok, elmegyógyintézetek és ápolóik, alvajárók (május 15.) 

E 

Szent Egyed: kovácsműhelyek, bélpoklosok és influenzától szenvedők (szeptember 1.) 

Szent Eligius: arany- és ezüstművesek, fémkovácsok, ékszerészek, numizmaták, lovak és 

állatorvosok, valamint garázsban és benzinkútnál dolgozók (december 1.) 

Szent Erasmus (Szent Elmo): tengerészek, vajúdó nők, görcsöktől és kólikától 

szenvedők, itáliai Gaeta város védőszentje (június 2.) 

IX. Erik svéd király (Szent Erik): Svédország (július 10.) 

Szent Erzsébet: szeretet,fiatal anyák és a ferences rend védőszentje(november 17.) 

F 

III. Ferdinánd kasztíliai király (Szent Ferdinánd): magas rangú állami tisztviselők, 

szegények, foglyok, mérnökök, spanyol hadsereg (május 30.) 

Assisi Szent Ferenc: kereskedők, szociális munkások és környezetvédők (október 4.) 
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Paolai Szent Ferenc: tengerészek, tengerésztisztek, navigátorok és tengeri utasok (április 

2.) 

Szalézi Szent Ferenc: újságírók, írók, szerkesztők és a katolikus sajtó (január 24.) 

Xavéri Szent Ferenc: külföldi missziók, India, Pakisztán, Mongólia, spanyol 

turizmus, pelote labdajátékosok (december 3.) 

Szent Fiacrius: kertészek, díszkertek művelői, nemi betegek, aranyértől szenvedők és 

taxisok (szeptember 1.) 

Szent Flórián: tűzoltók, ár- és tűzveszély által fenyegetettek, Ausztria, Lengyelország. 

(május 4.) 

Cabrini Szent Franciska: kivándorlók és vendégmunkások (november 13.) 

Római Szent Franciska: özvegyek, gépjárművek vezetői (március 9.) 

Szent Fülöp: Uruguay (május 3.) 

G 

Szent Gábor: diákok, szeminaristák, fiatal világi papok (február 27.) 

Szent Genesius: színészek, színházi szakma (augusztus 3.) 

Szent Genovéva: Párizs védőszentje, időjárási katasztrófák, lázas betegek, francia 

biztonsági erők. (január 3.): Felső-Auvergne (október 13.) 

Szent Gerard: anyák és a gyermekszülés itáliai védőszentje. (október 16.) 

I. Gergely pápa (Nagy Szent Gergely): egyházi zene, zenészek, énekesek, diákok és 

tanárok (szeptember 3.) 

Szent Gertrúd: Nyugat-indiai szigetvilág (november 16.) 

Lady Godiva: hadmérnökök, műszaki mérnökök (nem egyházi boldog ill. szent) 

Szent György: cserkészek, katonák, földművesek, pestisben, leprában és szifiliszben 

szenvedők, olasz lovasság, Anglia, Isztambul, Aragónia, Portugália, Németország, 

London, Genova, Velence és Moszkva patrónusa. (április 23. 

Szent Gellért: műszaki katonák védőszentje (szeptember 24.) 

H 

Hedvig lengyel királynő (Szent Hedvig-Jadwiga): Litvánia, Dunakanyar (július 18.) 

Sziléziai Hedvig: Szilézia (október 16.) 

II. Henrik német-római császár (Szent Henrik): Finnország, bencés oblátusok és királyok 

(július 23.) 

Szent Hervé: látási zavarok, szembetegek (június 17.) 

Hippolütosz (ellenpápa) (Szent Hippolytus): lovak védőszentje (augusztus 13.) 

Szent Hubertusz: Vadászok, erdészek, Liège város. (november 3.) 

 

 

I, Í 

Loyolai Szent Ignác: katonák, Jézus Társasága, oktatók, oktatás, menedékhelyek és 

lelkigyakorlatok (július 31.) 

Szent Ilona: régészek és bányászok (augusztus 18.) 
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Szent Imre: a magyar ifjúság védnöke (november 5.) 

Szent István király: Magyarország fővédőszentje (augusztus 20.) 

Szent István vértanú: téglavetők, építőmunkások és szerpapok (december 26.) 

Szent Ivó: jogászok, ügyvédek, bírák, jegyzők, elhagyott gyermekek, árvák és Bretagne 

lakosai (május 19.) 

Sevillai Szent Izidor: parasztok, földmunkások, Madrid, Egyesült Államok 

Agrártársasága és az internet (május 15.) 

J 

Idősebb Szent Jakab: zarándokok, Spanyolország, Guatemala, Nicaragua (július 25.) 

Ifjabb Szent Jakab: haldoklók (május 3.) 

Keresztelő Szent János: szerzetesek (június 24.) 

János evangélista: mérgezéstől szenvedők és Törökország ázsiai része (december 27.) 

Gualbert Szent János: erdészek, természetvédelmi területek őrei (július 12.) 

Istenes Szent János: katolikus kórházak, a betegek, az ápolók és nyomdászok, 

könyvtárosok (március 8.) 

Kenty Szent János: egyházi iskolák, kollégiumok, Lengyelország, Litvánia (december 23.) 

Régis Szent Ferenc János: házasságban élők, valamint a törvénytelen gyermekek és a 

beteglátogatók (június 16.) 

Rilai Szent János: Bulgária 

Vianney Szent János: papok és plébánosok (augusztus 4.) 

Hieronymus (Szent Jeromos): filológusok, bibliamagyarázók és könyvtárosok 

(szeptember 30.) 

Emiliáni Szent Jeromos: árvák, elhagyott gyermekek (február 8.) 

Szent Joachim: asztalosok, kádárok és bányászok (július 26.) 

Jeanne d’Arc (Szent Johanna): Franciaország és a francia katonák (május 30.) 

Copertinói Szent József: tudományos fokozat eléréséért tanuló diákok, gyenge 

tanulmányi előmenetelű diákok, az elmezavaros betegek, pilóták és űrhajósok 

(szeptember 18.) 

Szent József: az egyetemes Egyház, az ateista munkások, az utazók, ácsok, 

otthonalapítók és a jó halál, Ausztria, Belgium, Csehország, Kanada, Mexikó, 

Olaszország és a kínai és vietnámi keresztények védőszentje (március 19.) 

Kalazanci Szent József: katolikus tanintézetek. (augusztus 25.) 

Szent Júdás Tádé: a kétségbeejtő helyzetbe kerültek patrónusa (október 28.) 

Szent Jusztinusz: keresztény filozófusok és a filozófia védőszentje (április 14.) 

K 

Lellisi Szent Kamill: ápolók és ápolónők védelmezője (július 14.) 

Boldog Károly: Afrikai Keresztény Ifjak. (június 3.) 

Borromeo Szent Károly: hitoktatás és az elsőáldozók. (november 4.) 

Alexandriai Szent Katalin: filozófia, tanuló lányok, fiatal diákok és nők, dajkák, 

könyvtárak, könyvtárosok, kerékgyártók (november 25.) 

Svédországi Szent Katalin: az abortuszellenző nők védőszentje (március 24.) 
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Sziénai Szent Katalin: Itália és az olasz ápolónők (április 29.) 

Szent Kázmér: ápolók, betegápoló szervezetek, Litvánia, Lengyelország, Oroszország 

(március 4.) 

I. Kelemen pápa: világítótornyok, jelzőhajók és a londoni Szentháromság céhépület 

(november 23.) 

Szent Kevin: Dublin (június 3.) 

Assisi Szent Klára: hímzőmunka, televízió (augusztus 11.) 

Szent Kolumba: Írország (június 9.) 

Piacenzai Szent Konrád: ínszakadásban szenvedők. (február 19.) 

Szent Kozma és Damján: orvosok, sebészek, gyógyszerészek, borbélyok és fodrászok 

(szeptember 27.) 

IV. Knut dán király: Dánia 

Szent Kunigunda: Luxemburg és Litvánia (március 3.) 

Szent Kristóf: utazók, hajósok és utasaik védőszentje (július 25.) 

L 

IX. Lajos francia király: francia császárság, francia katonaság, gomböntők, harmadrendi 

ferences szerzetesek, kőfaragók, szobrászok és márványcsiszolók (augusztus 25.) 

Noblati Szent Lénárd: szülő nők és rabok, hadifoglyok (november 6.) 

Római Szent Lőrinc: szakácsok (augusztus 10.) 

Szent Lúcia: szembetegek, üvegesek, vérzésektől és torokfájástól szenvedők (december 

13.) 

Szent Lujza: szociális gondozók. (március 15.) 

Szent Lukács: orvosok, képzőművészek, csipkeverők, nótáriusok és mészárosok 

(október 18.) 

Lwanga Szent Károly:  Actio Catholica, afrikai ifjúság, megtértek, kínzás áldozatai 

(június 3.) 

Szent László király : magyar polgárőrök védőszentje (június 27,) 

M 

Antiokheiai Szent Margit: áldott állapotban lévő nők, szülő nők és a haldoklók (július 

20.) 

Skóciai Szent Margit: Skócia (november 16.) 

Goretti Szent Mária: nemi erőszak áldozatai, bűncselekmények áldozatai, kamaszlányok 

(július 6.) 

Szent Mária Magdolna: bűnbánók, megtérők, nők, szemlélődő élet, jámborságukért 

kigúnyoltak, gyógyszerészek, fodrászok, kesztyűkészítők, cserzővargák (július 22.) 

Szűz Mária (Magyarok Nagyasszonya): Magyarország (október 8.) 

Lorettói Boldogságos Szűz Mária: repülősök (augusztus 15.) 

Szent Márk: Velence, Egyiptom, titkárok és spanyol marhatenyésztők (április 25.) 

Szent Márta: szolgálok, háziasszonyok és az olasz vendéglátóipari dolgozók (szakácsok, 

pincérek, pincérnők) (július 29.) 
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Porresi Szent Márton: faji kapcsolatok, társadalmi igazságosság, perui egészség- és 

oktatásügy, félvérek (november 3.) 

Tours-i Szent Márton: koldusok, ló- és lúdtartók, szőlőtermelők, Franciaország 

(november 11.) 

Szent Máté: könyvelők, adószedők, bankárok, pénzügyőrök és biztonsági őrök 

(szeptember 21.) 

Szent Mátyás: keresztény ácsok és mészárosok (május 14. v. február 24.) 

Szent Medárd: gabonaaratás és a szűreti munkák (június 8.) 

Szent Miklós: gyermekek, hajadonok, aggszüzek, görögkatolikus egyház, zálogházak, 

illatszerészek, utazók, zarándokok, tengerészek, Görögország, Oroszország, Szicília, 

Lotaringia, Apulia (december 6.) 

Flüei Szent Miklós: Svájc (március 21.) 

Szent Mónika: férjes asszonyok és anyák (augusztus 27.) 

O 

Szent Oszkár: Dánia, Észak-Németország, Izland (február 3.) 

P 

Pál apostol (Szent Pál): laikus apostoli munka, Actio Catholica, Málta, Görögország 

(június 29.) 

Szent Paszkál: pásztorok és az olasz asszonyok (május 17.) 

Szent Patrik: Írország és Nigéria (március 17.) 

Szent Paula: özvegyek (január 26.) 

Péter apostol (Szent Péter): pápák és a halászok (június 29.) 

X. Piusz pápa: beteg zarándokok (augusztus 21.) 

R 

Pennaforti Szent Rajmund: ügyvédek, egyházjogászok, jogi fakultások (január 7.) 

Casciai Szent Rita: kétségbeejtő helyzetbe kerültek, anyaság, meddőségtől szenvedők, 

Spanyolországban a rossz házasságban élőké (május 22.) 

Szent Rókus: fertőző betegek, orvosok, sebészek, börtönben sínylődők és marhavész 

ellen (augusztus 17.) 

Szent Romarik: Peru, Dél- és Közép-Amerika, Fülöp-szigetek, India, virágárusok és 

kertészek (december 8.) 

Szent Rozália: Palermo (szeptember 4.) 

Salzburgi Szent Rupert: Ausztria, Bajorország és a dél-német bányászok (március 27.) 

S 

Szent Sebestyén: íjászok, katonák, kézműves céhek, rendőrség és az éjjeliőrök (január 

20.) 

Szent Skolasztika: Benedek-rendi zárdák és apácák (február 10.) 

Szent Solangia: Berry tartomány és hercegség (május 10.) 
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SZ 

Szent Szaniszló: Lengyelország és Krakkó (április 11.) 

Szent Száva: Szerbia (január 27.) 

T 

Tamás apostol: építőmunkások, pallérok, építészek, földmérők, vakok, India és 

Pakisztán keresztényei (július 3.) 

Aquinói Szent Tamás: római katolikus iskolák és tanulóik, katolikus könyvkiadók 

(január 28.) 

Morus Tamás: ügyvédek (június 22.) 

Ávilai Szent Teréz: spanyol katolikus írók, hadsereg és a fejfájástól szenvedők (október 

15.) 

Teresa de Jesus Jornet e Ibars: idős emberek és nyugdíjasok (augusztus 26.) 

Lisieux-i Szent Teréz: misszionáriusok, pilóták, virágkertészek, virágárusok, 

tüdőbajosok, AIDS-betegek, Ausztrália, Franciaország, Oroszország (október 1.) 

Szent Turibusz: latin-amerikai püspökök védőszentje (március 23.) 

V 

Nagy Szent Vazul: szerzetesek, reformerek, kórházi ügyintézők, oktatás, ördögűzés, 

Oroszország, Kappadókia (január 2.) 

Csehországi Szent Vencel: Csehország, Morvaország és a sörfőzők (szeptember 28.) 

Páli Szent Vince: Madagaszkár, jótékony célú alapítványok, kórházak és rabok 

(szeptember 27.) 

Szent Vitus: epilepsziás betegek, balett és táncművészek, színészek (június 15.) 

Z 

Szent Zoltán: háziasszonyok és szolgálók (április 27.) 

Szent Zoerard-András: Nyitra város (július 17.) 

Források 

Száraz Kriszta: Tenyerükön hordoznak téged, Budapest, 1994Szentek Lexikona, 

Dunakönyv Kiadó, Bp., 1994 

Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: 

Szent István Társulat. 1993–2010. [1] 

Diós István: A szentek élete 
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3. Egyiptomi istenségek 

 Az egyiptomi az egyik legrégebbi kultúra a Földön, az atlantiszi folytatója. Mikor 

Atlantisz süllyedni kezdett, onnan emberek menekültek át Észak-Afrikába. Magukkal 

vitték minden tudásukat és vallási felfogásukat, filozófiájukat is. Egy legenda szerint a 

Szfinx alatt, a Feljegyzések Csarnokában, az Amentiben van minden tárolva. Az 

egyiptom vallás egy ik fő könyve a Halottaskönyv, amely imák gyűjteménye. A mű célja 

a Kresztau-állapot, azaz a krisztusság elérése. Mert a Krisztus nem név, hanem szellemi 

rang, a tökéletes állapot kifejeződése. A másik fontos mű a Tabula Smaragdina, melyet 

Toth, a tudás istene állított össze. Ezt az istenséget Hermész Triszmegisztosz néven is 

ismerhetjük. Háromszorosan magasztos, a lelke már eléri a 3 mikrométeres méretet. A 

lélek egy információs cella, ikozaéder alakú. Ez a cella hordozza a szellemi programot, 

és a megszerzett tapasztalatokat. Nagyon erős anyagú, túléli az atomrobbanást is. A lélek 

lakhelye az agy közepén a tobozmirigy, orvosi kísérletek szerint 21 gramm a tömege. 

 Az egyiptomiak hite szerint van egy teremtő isten, az Isten. A mitológiai 

istenségek az ő gyermekei, angyalai valójában. Ennek taglalására álljon itt egy részlet a 

Tabula Smaragdinából: „Senki sem állítja, hogy egy szobor vagy egy festmény szobrász 

vagy festő nélkül jön létre; hát ez a mű alkotó nélkül jött volna világra? Micsoda vakság! 

Micsoda szentségtörés! Micsoda esztelen arrogancia! Fiam, Tat, soha ne foszd meg a 

teremtés műveit teremtőjüktől. Ő nagyobb, mint bármi, amit Isten neve jelent, oly 

hatalmas mindenek Atyja; mert Ő egyedüli és az Ő munkája ennyi: Atyának lenni.” Tehát 

Isten az a szubsztancia, amely magából hozza létre a szellemeket, az anyagot, a fényt és 

az árnyakat is. „Nincs semmi, ami nem Ő lenne.” Hermész azt is tanítja, hogy Isten 

folyamatosan újrateremti önmagát, és ezáltal a világokat. Mikor egy Atya belerohan egy 

Anya hullámterébe, és ott elkanyarodva másolati rendszereket hoz létre, onnantól tud a 

rendszer önfenntartó lenni. Mikor meglátja a saját múltterét, onnantól a látomás tartja 

fenn létezését, „Ő állandóan létrejön.” 

 A reinkarnáció és a lélekvándorlás részét képezi az egyiptomi misztérium-

vallásnak is, mert a lélek halhatatlan, mindig képes megújulni. A lélek több ezer élet 

emlékeit képes tárolni, a tapasztalatokat begyűjteni, hiszen a következő életre kell majd 

az is. Az állati lélek is emlékezik, ha a macska mögé leteszünk egy hosszú uborkát, mikor 

az megfordulva meglátja, ijedten a levegőbe ugrik, mert kígyónak hiszi. Előző életéből 

emlékszik rá, hogy a kígyó veszélyes. Toth ezt tanítja: „a ciklusok folyamatos 

körforgásban vannak, a misztérium pedig nem más, mint a megújulás.” A fő célkitűzés 

az, hogy az emberi lélek életei folyamán tökéletesedve érje el az isteni szintet a tudás 

által. Ezért kell enni a tudás fájának gyümölcséből, hogy ne maradjunk korlátolt idióták. 

Nem bűn az, hanem erény. Az egyiptomiak szerint a bibliai ősbűn nem létezik, mert a 

tudás az, ami megszabadít az anyagi világ alsóbb nehézkes köréből. Toth szerint az 

istenségek két fő csoportba tömörülnek, a vándorló és a mozdulatlan istenségek 

kórusába. „Azok az emberi lelkek, amelyek elnyerték a halhatatlanságot, szellemekké 

változnak, innen pedig a szellemek kórusába kerülnek.” 

 



 A korai időkben kialakult öt mondakör, azoknak megvoltak a maguk istenségei. 

 a héliopoliszi kilencek (enneád), élükön Atum 

 a hermopoliszi nyolcak (ogdoád), élükön Ré 

 az elephantinéi Hnum-Szatet-Anuket hármas, élükön Hnum 

 a thébai Ámon-Mut-Honszu hármas, élükön Ámon 

 a memphiszi Ptah-Szahmet-Nofertum hármas, élükön Ptah 

 

A két legfontosabb istenség Ízisz és Ozirisz, egy házaspárt alkottak. A teremtő Anya és 

Atya leképezése egy alsóbb metafizikai szinten, Ozirisz tulajdonsága az örökös meg-

újulás. Képes feltámadni, miután Seth feldarabolja. Ozirisz örökké meghal és feltámad, 

de midig új lesz. A perzsáknál Mithrász esetében látjuk ezt, a keresztyénségben pedig 

Jézus sajátja ez. Egyiptom ősnépe nem mai arabok voltak, hanem a szittya eredetű 

hettiták és hükszoszok. Ők ragozó toldalékoló nyelvet beszéltek, írásukat csak magyar 

logikával lehet megfejteni. Az egyiptológusok, ha tudnának magyarul, könnyebben meg-

birkóznának a hieroglifákkal. Rengeteg olyan egyiptomi istennév van, mely a magyar 

nyelvben gyökerezik. Itt idézem Baráth Tibor egy tanulmányának néhány részletét, a 

teljes szög itt található: 

http://magyarmegmaradasert.hu/szerzok/a-c/barath-tibor/item/3719-magyar-

istennevek-a-r%C3%A9gi-egyiptomban 

„A régi Egyiptomban az istenség megjelölésére szolgáló közszavak között főhely illeti 

meg a gyakran használt Ur szavunkat. UR: Úr, amely általában istent, nagyurat jelent. 

Hieroglif írásjele az ,,R" hang, ez a száj körvonalait ismétlő ovális jel. Hangzósítva s átírva 

a mi írásjeleinkre Ur, Ár, Er, vagy Ra alakot vesz fel, aszerint, milyen magánhangzót 

kíván az illeszkedés szabálya. Az R hangot azonban más írásjelekkel is ki lehet fejezni, 

amilyen pl. a kör és középpontja, valamint egy álló ember, jobb kezében hosszú botot 

tartva. Az emberalak ábrázolása ülő helyzetben is történhetett, bot nélkül, hosszú 

hegyes szakállt viselve. Más szavakkal összetéve ilyen szavak keletkeznek: Ősúr, Kisúr, 

Nagyúr. Az istenség közszóval történő második gyakori megjelölésére szolgált a három 

hierogliffel írt N-T-R szó. Angol szakemberek a hangzósítást E-betűk betoldásával adják Ne-Te-

Ru, Neter alakban. A magyar hangzósítás Nagyúr, s ez a helyes a mi ábécénkre való átírásban. 

Ha kétség merült fel az NTR szó jelentését illetőleg, akkor az írnok a három hieroglifhez 

hozzátett egy negyedik jelet, ami egy kifeszített négyszög alakú kis zászló és már magában is 

nagyurat jelentett. Az NTR szó összetételekben is gyakori, mint pl. NTR-TA; Nagyúr 

országa vagy NTR-KHERTEK- Nagyúr Kertek (Temetők). 

Angol egyiptológusok dicséretre méltó erőfeszítést tettek, hogy megtalálják az NTR 

etimológiáját, eredeti értelmét. De nem koronázta siker törekvésüket, mivel egyikük 

sem tudott magyarul és nem voltak tisztában a hangtörténet elemeivel sem. Mi 

magyarok e két előfeltétel birtokában minden nehézség nélkül felismerhetjük, hogy az 

NTR magyar szó, és két változata van: Nagyúr és Nádor. 
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Az istenség általános megjelölésére használt harmadik közszót szintén három hieroglif 

jellel írták, így: S-T-N. ami angol hangzósításban ASH-TE-NU, magyarul Isten. (Budge, 

II. 325.) 

A kisistenek közös elnevezésére a THESU. TES: Tevő, Tesz szó szolgált. Szakemberek 

véleménye szerint ez utóbbi szó az ősforrása a szanszkrit Déva, a görög Theos és a latin 

Deus „istent" jelentő szavaknak. Hasonló értelmű az istenség helyettesének 

megnevezése, ha a személynévhez hozzáfűzik a MASA; Mása szót, amint ez RaMÁSA 

(Ramses) és TudóMÁSA (Thuthmoses) példában is megmutatkozik.” 

Érdekes, hogy az orosz nyelvben az isztina szó is igazságot jelent, de más értelemben, 

mint a pravda. Az orosz isztina a magyar isten szóval rokon, mert Isten az igazság. Én 

vagyok az út, az igazság és az élet  - mondja Jézus. De most lássuk néhány egyiptomi 

istennév magyarázatát. 

„Az Osiris — Ősúr név magyarsága felől legcsekélyebb kétségünk is eloszlik, ha 

megpróbáljuk képírással írt személyazonosságát elolvasni. Nézzük Osiris mellékelt 

képét. A király bal kezében tartja a kos-fejben végződő US hangcsoportot író kormány 

pálcát, ahhoz adjuk hozzá a marok szó első szótagját MA, a figura karja KAR. Ha ezeket 

a hangokat egymásután leírjuk, az US-MA-KAR: Ősmagyar szót kapjuk, ami Osiris 

legfontosabb minősége. A király jobb kezében tartja azt a tárgyat, amely az ONK 

hangcsoportot írja, (H)ONOK: azután olvassuk, az arccal irt URA szót. Együtt: Honok 

ura, A rejtvényszerű üzenetet így is olvashatjuk: Ősmagyar honok ura. 

Az irodalomban Ősúr élettársának nevét is görögös formában használják (ISIS), ami 

tudománytalan eljárás, mert elfedi az egyiptomi valóságot. Így a forrásokat kell 

megnéznünk, magukat a hieroglifeket, azok irányítsanak bennünket. Azok szerint Isis 

egyiptomi magyar neve ES-T-ASz-ON: Est Asszony, a szerelem istennőjének egyik 

változata. Budge professzor bevallja, hogy a szóbanforgó nevek egyikének sem tudja 

megállapítani etimológiáját (II. 202). 

Ősúr (Osiris) munkakörével kapcsolatban meg kell említenünk SAK-AR-IS istent, aki a 

halottak elszállításával foglalkozott, egy szekér nevű járművön. Ebből a feljegyzésből 

megtudjuk, hogy az a nagyon görögösen hangzó istennév Szerekes.” 

„Kevéssé tisztázott szerepet játszott két fontosnak látszó isten. THOTH: Tóth és 

MATAR: Magyar. Az angol tudósok gondosan megvizsgálták e két nevet, de nem tudták 

azok etimológiáját megállapítani (II.146.) Thoth-ról annyit tudunk, hogy neve a Tud, 

Tudni szóból származik, mint a mindig tudományos dolgokkal foglalkozó emberé. 

Fején egy afrikai madár maszkját viselte és — úgy látszik — volt beceneve is, a Tik-Tyuk. 

Népi hovatartozása jeléül feje felett kos-szarvakat viselt, de jelvényei azt írják róla. hogy 

ő is Ősmagyar. A tudós Tóth főmunkatársa Matar isten volt. Egy jelenetben, ahol az 

elhunyt a halál utáni rögtöniteletét kapja, Matar azt kiáltja Thothnak: Már Makar 

király, vagyis „üdvözült"  

A tótok, a mai szlovákok ősei Egyiptomból mentek a mai helyükre, nem a cseh rokona. 

 



„Ki volt Horus? Neve a szent iratokban a legkorábbi dinasztikus időktől kezdve 

szakadatlanul szerepel, mindig a trónon lévő uralkodót jelentve. A hieroglifek így írják 

a nevet: KH-ER-RA-JU (I. 78), aminek helyes átírása Király. Van az írásjeleknek egy 

második olvasata is, ami HORUS: Úr-Ős. De akár királyt, akár úrőst olvasunk, a címet 

mindig az uralkodóra vonatkoztatják (I. 78). Ezt megerősíti az uralkodó totem-állata is, 

az oroszlán, lévén neve A KHERU UR: A király (II. 323, 360 és 361), Személyazonosságát 

képírással is írták, s azt így olvassuk: Ősmagyar isten, Honok ura.” 

 Aken, alvilági hajós 

 Aker, az alvilág kapujának őrzője 

 Amentet, a halottak üdvözlője 

 Ammut, a rossz emberek szívének felfalója 

 Ámon, az istenek királya 
 Amszet, Hórusz egyik fia a mumifikálás során a belsőségek védelmezője 

 Anat, az istenek anyja (ázsiai eredetű) 

 Andzseti (vagy Anedzsti) - a Nílus deltájának istene, később összeolvadt 
Ozirisszel 

 Anhur, a háború istene 

 Anubisz, a balzsamozás és a halottak istene - farkas vagy sakál képében 
ábrázolják 

 Anuket, a Nílus istennője 

 Ápisz, Ptah megtestesülése bika képében 

 Apóphisz, a sötétség istene 

 As, a sivatag kegyes istene 

 Aton, a napkorong 

 Atum, a lenyugvó nap 

 Básztet, macskaistennő, Bubasztiszban imádták, amit a deltában a tiszteletére 
hoztak létre. A vidámság és a zene istennője 

 Bata 

 Benu, a teremtés madara (ld. Főnix) 

 Bész, a szerencse és a gyermekszülés védelmezője, törpe alakjában ábrázolták, 
főleg a későbbi időkben 

 Bukhisz, szent bika, Ré és Ozirisz megtestesülése 

 Duamutef, Hórusz egyik fia 

 Enneád, a kilenc nagy oziriszi isten; az istenek tanácsa 

 Geb, a Föld istene 

 Hapi, a Nílus istene 

 Hapi, Hórusz egyik fia 

 Ré-Harahti („Ré a horizonton”), Ré megtestesülése, mint a hajnali nap sugara 

 Hathor, az Égi Tehén. Azonosult Básztettel, a termékenység és a szerelem 
istennője, tehén képében jelenik meg, Íziszhez hasonlították, bár a két istennő 
egymástől teljesen különbözött. 

 Hatmehit, a halak istennője 

 Heka, a varázslás istene 

 Heket (vagy Hek), békaistennő, átvitt értelemben a vizet jelenti 
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 Hemen, Nehen sólyomistene 

 Henti-Imentiu (Hentiamentiu), Abdzsu ősi istene, „a Nyugatiak közt az első”; 
később Ozirisszel azonosították; múmia alakjában jelent 
meg. Anuphoz hasonlóan kutya vagy sakál képében is ábrázolják. 

 Heper, a szkarabeusz neve és Ré egyik megjelenési formája 

 Herisef, a folyópartok felvigyázója 

 Hnum kosfejű isten, aki a királyi gyermek fogantatásakor annak kájára ügyel 
(Elephantinéban imádták) 

 Honszu az ifjú holdisten 

 Hór-pa-hred (Harpokratész) "Hórusz, a gyermek", Hórusz egy alakja. 
Ábrázolásain többnyire Ízisz ölében ül, a gyermek Jézus előképe 

 Hórusz, az istenek királya a Földön 

 Hórusz-fiúk → Amszet, Hapi, Duamutef és Kebehszenuf 

 Ihet 

 Ihi 

 Imiut 

 Irihemesznefer (Arensznuphisz), ember alakú núbiai isten a görög–római korból 

 Ízisz, Hórusz anyja, varázsló istennő 

 Juszaaszet, teremtő istennő 

 Kebehszenuf 

 Kebehut 

 Maat, az igazság és a rend úrnője 

 Mafdet, a skorpiók és kígyók istennője 

 Mefnut, oroszlánistennő 

 Mehit 

 Menkeret 

 Meretszeger, a királyok völgyének őrzője, kígyóistennő, nevének jelentése: 
„csendet szerető” 

 Meskent, a gyermekszülés istennője 

 Mihosz (Miüszisz), Tell el-Mukdam oroszlánistene 

 Min, a termékenység istene 

 Mnevisz, bika képében megjelenő görög–római korú isten (lásd 
még: Ápisz és Bukhisz) 

 Montu, napisten és harcos, sólyom és bika képében is megjelenhet 

 Mut, Ámon hitvese, keselyűistennő (fő kultuszhelye Thébában volt) 

 Nebethet (Nephtüsz), Ízisz, Ozirisz és Széth testvére, az utóbbi felesége 

 Nebtuu 

 Nehbet, az istenek erejének keselyűistennője 

 Nehebkau 

 Neith, a háború és a szövés istennője, a korai időktől kezdve egymást keresztező 
nyilak jelképezték 

 Nemti 

 Nofertum vagy Nefertum, Hórusz, lótuszvirágban született gyermek képében 

 Nukari (Nw-k3-rỉ), Ningal egyiptomi változata[1] 
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 Nun, a kezdetek vizének, a mélységnek megszemélyesítője, ahonnan az istenek 
legkorábbi generációi születtek (éjszaka a Nap, amikor az Alvilágban utazik, 
meglátogatja Nunt) 

 Nut, az ég istennője, aki minden este lenyeli a Napot, majd reggel újjászüli 

 Onurisz, lásd: Anhur 

 Ozirisz, a halottak ura 

 Pahet, az asszonyok ereje 

 Ptah, a legősibb teremtő isten, ember alakban ábrázolták, de bikaként is 
megjelenik 

 Ptah-Szóker-Ozirisz, lásd: Szerápisz 

 Rat-Taui 

 Amon-Ré, napisten 

 Seszemu, a bor istene 

 Su, a levegő istene, különösen Heliopoliszhoz kapcsolódott 

 Szahmet, Szehmet, oroszlánfejű istennő, Ptah hitvese, hathor egyik alakja 

 Szatet 

 Szelket, skorpióistennő, a király koporsójának védelmezője 

 Szerápisz, korábban Ptah-Szokar-Ozirisz, Ptah megtestesülése, összefonódva 
Ozirisszal, különösen Szakkara régióban volt fontos. Később, görög hatásra 
Szerápisszal azonosították, aki az égbolt szakállas bölcs istene 

 Szerket 

 Szesat, az írás, az építészet és az olyan föld mérésének istennője, ahová 
templomot szándékoztak építeni 

 Széth, a káosz istene 

 Szobek, az istenek őrzője, krokodilisten (különösen a XIII. dinasztia idején volt 
népszerű a királyok körében, akik a nevét a nevük részévé tették) 

 Szokar, Memphiszben a halottak istene; később összekapcsolták Ozirisszal és 
Ptahhal, akikkel közösen a Ptah-Szóker-Ozirisz istenséget alkották 

 Szopdet, a határok őrzésének istennője, a Szíriusz csillag 

 Taweret, Taurt, a terhesség és szülés istennője, hátsó lábain álló vízilóként 
ábrázolták 

 Tefnut, a csapadék istennője, Szekhmet egyik megjelenési formája 

 Thot, vagy Dzsehuti, a bölcsesség és a Hold istene. Íbiszként vagy kutyafejű 
páviánként ábrázolták. A civilizációt hozta el az embereknek. 

 Uadzset, kobraistennő 

 Upuaut, Abidosz kutya-istene; a temetőkhöz kapcsolódik. Nevének jelentése: 
„Az utak megnyitója”. Szerepe a halott elkísérése a ítélethozatalhoz. 
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4. Sumer istenségek 

 Az emberiség ma ismert civilizációjának legrégebbi kultúrái között – az indiai 
mellett – a babiloni az, amely igen ősi. Babilon (a mai Irak) területén több nép is élt, az 
első volt az, amit ma sumer néven ismerünk. Utánuk az akkádok, majd az asszírok, majd 
a perzsák jöttek. A sumer nyelv úgy lett visszafejtve, hogy a régi szövegeiket az akkádok 
is átvették, és kétnyelvű táblákon adták közre. Az akkádok írását már a XIX. században 
megfejtették, ezen indult el Labat professzor, majd 1959-60 táján Samuel Noah Kramer 
pontosította. Ezen indult el Badiny Jós Ferenc sumerológus. Manapság nagyon 
népszerűek Zecharia Zitchin könyvei, róla tudni kell, hogy nem is tudott sumer nyelven, 
sokat hozzátesz a fantáziája által. Ráadásul még az anunnakikat is összekeveri a 
gyíkemberekkel! Többet ártott Zitchin, mint használt. 

 A sumer vallásban a papot mágusnak hívják, a templom a lépcsős piramis alakú 
zikkurat. A vallásban központi szerepe jut a tűznek, de ez nem a kémiai tűz, hanem a 
metafizikai tűzelem, az Atya. A régi vallásokban a Nap, mint jelkép fontos volt, de nem 
az égitestet imádták, hanem a benne lakó Napszeránt. Tehát itt meg is van a sumer 
mitológia egyik istensége, a Nap-isten, neve UTU, akkád változata Samas. Magyarul 
lehet ez Szemes, mert a Napot egy körrel ábrázolják, benne egy pont. Ez az Isten szeme, 
ezért lehet a Samas Szemes. Mivel Badiny professzor feltételezése szerint a sumer azonos 
lehet a szabír néppel, mely a szkíták Magor-ágához tartozik. Szokták őket fehér 
hunoknak is nevezni. A Nap maga az égi tűz lakhelye, de van egy Anya is, ez a TIAMAT. 
Más néven ősvíz, vagy őstenger. Ez a metafizikai ősvíz, a vízelem. Ennek a hullámterébe 
megy bele az Atya, hogy az „megtermékenyítve” hozza létre a Fiút (Leányt), ez egy 
másolati rendszer első eleme. Mivel ez is kelt léthullámokat, hoz is létre másolatokat, 
fraktálisan vannak felfűzve egymásra. Mindegyikhez megy egy fluidszál, és belőle is 
megy ki több szál, amire fel vannak fűzve további másolati rendszerek. 

 Minket, magyarokat az köt az ősi Babilonhoz, hogy a hagyomány szerint Nimród 
volt a legendás ősünk. Az ő két fia volt Hunor és Magor, lánya pedig Ankisza. A felesége 
Enéh volt, aki egyes vélemények szerint azonos Anahitával, aki az Arvisura szerint az 
űrből jött. Na de kérem, mi tudunk Nimród szüleiről? Apja Tanais király volt, akinek 
neve hasonlít a sumer Dumuzi nevére, arámi átiratban Tammuz. Egyes verziók szerint 
Nimród anyja Tündér Ilona volt, akinek a neve megvan a sumerben is Din-Gir Il-Ama 
formában. Fontos még megemlíteni BAU-DUG-ASAN-t, akinek a neve a Boldog-
asszonyra emlékeztet. A magyar ősi hitvilágban fontos a Boldogasszony, vagy a 
Bódoganya, mert ez az Isten teremtő társa. A mi mágusaink, akik a Zarathusztra-féle 
mágikus hagyomány folytatói voltak, jól ismerték az univerzális törvényszerűségeket. 
Egy mágus egyszerre volt pap, orvos, tudós és mester. A nagy királyok attól voltak 
nagyok, hogy beavatottak voltak, a fáraók szintén. A sumer birodalomban egy szakrális 
királyság volt, amely az akkád terjeszkedés hatására meggyengült, lakói kénytelenek 
voltak tovább menni. Ennek folyománya volt a 24 hun törzs szövetsége, mikor meg-
alakult az új birodalom egész Eurázsiában. 
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az Abzu és Tiámat
elleni lázadás 
vezetője 

Enki 

Éa (Éj
a, Haj
a) 

Eridu 

Éabzu „éde
svíz háza” 

az istentriász 
harmadik tagja, a 
földfelszín és az 
édesvizek ura, a 
bölcsesség, mágia 
és művészetek 
istene 

An és Nammu fia.
 Ninmah, Ningik-
uga férje. 

Az istenek új nemzedéke: az istenanya megtestesülései 

Ki „föld”    földanya  

Ninhurszag „erdős hegy 
úrnője” (Ninmah„fenséges 
úrnő”, Mah) 

Aruru Adab 

Émah „fen
séges ház” 

a mitológia 
istenanyja, 
azonosult Kivel 

Enki egyik 
felesége 

Damgalnunna„fejedelmi 
főfeleség” 

Dam-
kina 

Malgu
m 

 
azonosult Ninhurs
zaggal 

itt Enki felesége, 
aki szintén a 
város istene 

Ninszikila „szűzi úrnő”     

Enki egyik 
felesége Tilmun 
míto-szában 

Nintu „szülés úrnője” 
(Mama) 

Bélet-
ilí „az 
iste-
nek 
úrnője
” 
(Mami
) 

Kés  Ninhurszag mása 
Enki és Ninszikila
 lánya, Enki egyik 
felesége 

Uras  Dilbat Éimbi-Anu 

földistenanya, 
azonosult Kivel 

An egyik felesége 

Nammu  Eridu  

sumer 
ősistenanya, 
akkád 
szövegekben 
szinte soha nem 
szerepel 

An egyik felesége 
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Antu (
Antu
m) 

  

égi istenanya az 
akkád 
mitológiában 

An felesége Urukb
an 

Az istenek új nemzedéke: asztrális (égitestekhez köthető) istenek 

Innin (Inanna) Istár 

Uruk/ 
(Szipp
ar)/ 
(Agade
)/ 
(Assur
)/ 
(Niniv
e) 

Éanna „ég 
háza”/ 
(Éulmas)/ 
(Éulmas)/ 
(...)/ 
(Émismis) 

a Vénusz 
megtestesülése, a 
növényi és állati 
vegetáció, a 
szerelem, a 
termékenység, az 
anyaság, háború 
(Istarként) stb. 
istennője 

Urukban An és Ant

um  lánya; 

funkcióiban több 

isten felesége 

Nanna (Nannar, Enzu) 
Szín (
Szuen
) 

Ur/ Ha
rrán / 
(Babil
on) 

Égissirgal „
nagy fény 
háza”/ Éhu
lhul „öröm 
háza” / 
(Égissirgal) 

holdisten 
Enlil és Ninlil el-
sőszülött fia 

Utu (Utug) Samas 

Larsza,
 Szipp
ar 

Ébabbar „f
ehér ház” 

napisten 
Nanna és Ningal  f
ia, Aja férje 

Az istenek új nemzedéke: akkád-asszír főistenek 

 
Mardu
k 

Babilo
n 

Észagíla „f
ej 
felemelésé
nek háza” 

Hammurapi idejé
n 
átvette Enlil szere
-pét 

Enki és Damgal-
nunna  

fia 

 
Szarpá
nítu 

Babilo
n 

Észagíla „f
ej 
felemelésé
nek háza” 

főistennő, a 
terhesség és 
szülés segítője, a 
család 
megalkotója 
(mint Szerpánítu
m) 

Marduk felesége 

Aszalluhi Aszari Kuara  

helyi védőisten, 
később 
azonosították Mar
-dukkal 

Enki fia 
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 Assur Assur 

Ékur: Éhur
szagkurkur
ra 

helyi védőisten, 
majd Enlil címeive
l főisten, később 
azonosult Ansarra
l  is 

 

Az istenek új nemzedéke: An többi gyermeke 

Mardu (Martu) 
Amurr
ú 

  nomád viharisten An fia 

Iskur Adad 

Bít-
Karkar
a 

Éudgalgal„
hatalmas 
vihar háza” 

viharisten, a bőség 
ura is, fegyvere a 
villám, szent 
állata a bika 

An és Sala fia; 
amurrú, 
kánaánita: Hadad 

Ningikuga     

An és Nammu lá-
nya,   Enki egyik 
felesége 

Gatumdug 

Gatu
mdu 

Bagara  helyi védőistennő An lánya 

Baba 

Bau (B
ava) 

Girszu 

a 
gyógyászat 
istennője, 
a „Nagy 
Orvosnő”, 
Niníszína 
„Íszín 
Úrnője” 

An lánya, Ninurta  
  felesége 

An és Gatumdug l
ánya, Ningirszu 
felesége 

Gula (Niníszína, Ninkarrak)  Íszín 

az írás, 
olvasás, 
betakarítás 
istennője 

An és Uras lánya  

Niszaba (Nidaba, Nanibgal)  
Umma
, Uruk 

   

Nininszina      

Az istenek új nemzedéke: Enlil többi gyermeke 

Ningirszu („Girszu ura”, tkp. 
„úrnője”) 

 
Lagas/
Girszu 

Éninnu/ 
Émah 

helyi védőisten, 
viharisten lehetett 

Enlil és Nanse fia; 
Bau férje; később 
azonosították Ni-
nurta  hadistennel 
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Ninurta  
Dilbat
/Lagas 

 
a termékenység, 
majd a háború 
istene 

Enlil fia; 
felesége Ninegal a 
„nagy ház úrnője”; 
később 
azonosították     N
ingirszuval 

Nergal  Kuta Meslam az alvilág istene 
Enlil és Ninlil/Bél
et-ili fia 

Ninazu  
Esnun
na 

 helyi orvosisten 

Enlil és Ninlil/ 
Ereskigal fia, 
jelképe, 
mint Aszklépio-
szé, a bot köré 
csavarodó kígyó 

Enbilulu    sorsisten Enlil és Ninlil fia 

Namtar    sorsisten 
Enlil és Ereskigal f
ia 

 

Az istenek új nemzedéke: Enki többi gyermeke 

Ningal „nagy úrnő”  Ur   

Enki és Ningiku-
ga lá-
nya, Nanna fele-
sége, Utu anyja 

Nanse  Nina Szirara 

az igazság, jóslás, 
termékenység és 
halászat istennője 

Enki és Ninhur-
szag lánya 

Abu    

Ninhurszag terem
tette Enkimeggyó
gyí-tására 

 

Ninszutu      

Nintulla      

Ninkaszi „vágy úrnője”    

Ninhurszag terem
tette Enki fájó 
ínyének 
meggyógyítására; 
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a sörfőzés 
istennője 

Ninti „borda(élet/éj) úrnője”    

Ninhurszag terem
tette Enki fájó 
bordájának 
meggyógyítására 

 

Dazimua      

Ensag      

Az istenek új nemzedéke: A többi isten 

Ninlil  
Nip-
pur 

Tummal 

a déli szél 
istennője 

Nunbarsegunu lá-
nya; Enlil felesége 

Szud  
Surup
pak 

 
helyi védőisten, 
azonosították Nin
lillel 

Niszaba lánya 

 Erra Kuta  
a háború és a 
dögvész istene 

Kutában közös 
szentélye 
volt Nergallal 

Ereskigal  Kuta  az alvilág úrnője  

Zababa  Kis 

Émeteursz
ag„Hős 
harának 
háza” 

a háború istene  

Senirda (Szudanga) Aja 

Larsza,
 Szipp
ar 

Gigunum  Utu felesége 

Tispak  
Esnun
na 

 helyi isten  

Dagan  Tuttul  

az Eufrátesz ment
i nyugati sémi 
telepesek 
védőistene 

 

Nabú  
Borszi
ppa 

Ézida „sze
nt ház” 

az írás és a 
tudományok 
istene 

Marduk fia 
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Sulutula    védőisten 
Éannatum említi 
a Keselyű-sztélén 

Ningiszida „Nin-gis-zida: a 
tiszta fa ura” (Giszida) 

   alvilági isten Ninazu fia 

Gestinanna(Ngestinanna, Ge
stinnin, ?Amagestina„szőlőve
ssző anyó”) 

   látnok, álomfejtő 

Enki és Ninhursza
g lánya, 
a lagasiistenkörbe
n Ningiszida feles
ége 

Azimua    
az alvilág 
írnoknője 

az uruki istenkör-
ben Ningiszida fel
esége 

Szumukan    

a vad- és 
háziállatok 
védelmezője 

 

Dumuzi 

Duuz
u 

  

az állattenyésztés, 
a nyájak, aklok, 
karámok istene 

óhéber, 
arámi: Tammúz 

Enkimdu    

a földművelés, a 
csatornák és 
árkok istene 

 

Ninsubur „sertés úrnő” 
(Papszukal) 

Ilabrat   

Innin (hermafrodi
ta?) 
kísérője, An (férfi) 
követe 

 

Iszimud (Iszimu) 
Uszu
mu 

  Enki követe  

Szellemek és mitikus lények[szerkesztés] 

Apkalluk – a „hét bölcs”, pl. Adapa 

Mushussu vagy Szirrus – sárkány, Marduk jelvénye és „háziállata” 

Lamastu (Dimme) - oroszlánfejű démonnő 

Lélekformák és démonjaik[szerkesztés] 

ilu – isteni eredetű szellemi képesség, (jó- vagy bal)szerencse 

istaru – sors, életút 

lamasszu – jellem 

sédu – életerő 
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5. Görög istenségek 

 A görög mitológia szintén a legősibb közé tartozik, és teljesen kozmikus eredetű, 
hiszen a görögök „istenei” a kozmoszból érkezett civilizátorok voltak, hasonlóan indiai 
kollégáikhoz. A görög panteon alakjai hasonlítanak még a sumer és az egyiptomi 
istenségekre, hiszen a mögöttük álló szellemiség egyetemes. Érdekes, hogy Zeusz, mint 
„főisten”, vagy az égiek királya sosem nevezte magát Teremtőnek, bár alkotó volt, de ő 
volt az Isten egyik legnagyobb hatalommal bíró főangyalainak egyike, fejedelemség, vagy 
uraság szintjén álló. De valahogy mégis, a görögök istenségei mégis emberiek, ezért 
lettek antropomorf formában megjelenítve. Emellett számos görög „isten” szárnyakkal 
rendelkezik, ami az angyal ábrázolások ismérve. Például Niké, vagy Themis volt szárnyas 
alak, de Erósz, Ámor, időnként Hermész is szárnyra kap. A szárny a sebesség, az égi 
eredet, illetve a repülés képességének jele. Akkor tehát inkább földönkívüliekről van 
szó? Részben. Vannak vélemények, miszerint a görög istenek a Szíriusz B rendszerből 
származó nordikus, vagy mediterrán idegenek voltak, akik az emberi civilizáció 
bölcsőjénél álltak segítő szándékkal. 
 
 Kopácsi István, nyugalmazott református prédikátor így ír erről az Atlantiszi 
időszámítás a Bibliában c. munkájában: „A görög Zeusz megfelelője a rómaiaknál Jupiter. 
Testvére Neptunusz és Plútó. Isteni ivadékok, azaz óriások. Junót, mint az ég királynőjét 
úgy írják le, mint gyönyörűen szép nőt, és van egy különös jelzője a szépsége mellett. Így 
hívják, Ökörszemű Junó!” Tehát nagy sötét szemei vannak, amelyek egyes földönkívüliek 
jellemzője. Bár sok helyen Zeusz szőke hajú, kék szemű skandináv típusként van leírva, 
óriás, a teste csupa izom. Társai hasonlóan erősek, szépek, óriásiak, csillogó ruhájuk, 
villámló fegyvereik vannak. Űrruha és lézer. Az Ufó Magazinban korábban ezt írtam: 
„Ezekből a dolgokból arra lehet következtetni, hogy itt egy magasan fejlett földönkívüli 
civilizáció egyedeiről van szó, akik mint galaktikus vándorok érkeztek a Földre, a 
bolygón primitív népeket találtak, akiknek tudást adtak át, hogy így civilizációk indul-
janak el a Földön. Éles István szerint a földönkívüliek egyfajta rendszergazda szerepet 
töltenek be a fizikai lények által benépesített világokban. Ezek a görög „istenek” 
többnyire emberinek vannak leírva, tehát feltételezzük, hogy egy humanoid típusú 
civilizáció leszármazottai lehetnek, akiket a köznyelvben csak magas szőkéknek szoktak 
nevezni, pedig vannak barna és fekete hajú kozmikus emberek is. Valószínűleg tagjai 
lehetnek a Galaktikus Föderációnak is, így nagy eséllyel a Szíriusz A, a Plejádok, a Lant, 
az Androméda, vagy az Orion három övcsillagának bolygóiról jöhettek. Az Olümposz 
tetején, ember által nem járt helyen építették fel a bázisukat, itt parkoltak az űrhajóik is. 
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Az emberek, a „halandók” közé nem nagyon jártak, vagy csak néha teleportáltak le a 
hegyről, ám alkalmazták a jól ismert eltérítéses technikákat. Különösen Zeusz volt ennek 
a híve, nagy szexuális étvágyát mindig ki kellett elégítenie, ezért a legkülönfélébb 
alakokban jelent meg, amit elérhetett valamilyen holográfiai technikával, vagy pedig 
alakváltó tulajdonsággal rendelkezett. Amikor sas képében jelent meg, az lehetett a 
repülőgépének formája is, de a legendaíró ókori ember számára egy repülőgép 
értelmezhetetlen, ezért varázslatos dolognak írja le.” 
 
 Az emberek sokat tanultak a kultúrát hozó lényektől, ez benne van más szent 
írásokban is, például a szkíták ősei is szíriuszi hatásra kezdtek foglalkozni a 
földműveléssel, kocsikészítéssel, matematikával, csillagászattal. De ez régen, még 
Ataiszon volt, mely földrészt Lemuria és Mu néven ismer a filozófia. „A múzsáknak is 
nevezett csoport, nyilván művészek voltak, segítették a görög színház, a zene, tánc és 
költészet, és az építészeti formák kifejlődését. Apolló a jóslást is megtanította a 
papoknak, Hesztia pedig egy olyan magas tudatosságú, makulátlan szellemi vezető volt, 
hogy követői szüzességet fogadtak, ők a Veszta-szüzek.  Hádész, mint az alvilág ura, 
szigorú, de igazságos volt, a jó lelkeket az Elizeumi Mezők paradicsomi kertjébe engedte, 
ahol nagy volt a jólét, a rosszakat viszont a Könnyek mezejére száműzte, ahol a Léthé 
vizéből ittak, ettől elfelejtettek minden addigit, amit tudtak. Hádész inkább valami 
angyalféle szellemi lény lehetett, aki az eltávozottak lelke felett diszponált, a karma 
törvényének megfelelve irányította őket a dimenziók között, illetve sorolta őket vissza, 
ha nem hajtották végre a Teremtő akaratát, hogy jobb emberek legyenek. Beleszólása 
volt a reinkarnációs ciklusok alakulásába, a különösen elvetemülteket a Tartaroszba 
száműzte, ami egy olyan energiamező, vagy alacsonyabb dimenzió, ahol ezek a lelkek 
elvesztettek minden kapcsolatot az emberi és más fizikai világokkal. Innen kikerülni 
nagyon nehéz, sok jót kell ahhoz tenni.” 
 
 Ha pedig emberi oldalról vizsgáljuk meg a görög kultúrát, akkor a szkíta tanítókra 
bukkanunk, sőt egy pelazg nevű népre, akik a palócokkal rokonok. A dórokról is 
mondják, hogy nem voltak egészen földi származásúak, de hát ki az? Minden ember a 
csillagok közül való valamilyen mértékben, de nem a pánspermia szintjén, hanem úgy, 
ahogyan Indiában láttuk, nagy űrhajókon jöttek tömegek valamikor régen. 
 
 A görög is így egy szkíta-hun gyökerekkel rendelkező nép, még ha napjainkra át 
is alakultak, mert hatottak rájuk mások is, például a törökök, a hosszú ideig tartó 
megszállás alatt. De a makedón, a trák, a bolgár, a délszláv hatások is kimutathatók a 
mostani görög kultúrában. A trák a mai bolgár elődnépe, szintén szkíta eredetű. Orfeusz, 
a híres mitológiai alak egy élő mágus, táltos volt, egy komplex filozófiai rendszer 
kidolgozója, mely rokon Platón, Pithagorasz, Apollodórosz tanaival. 
 
 Ha pedig a teremtést vizsgáljuk, akkor a Teremtő görög neve Demiurgosz, az ő 
elsődleges kiáradása az Agatho Daimón. A daimon szellemet jelent. A rend a káoszból 
születik meg, hasonlóan a hindu hagyományhoz itt is ciklikusan váltakozik az 
univerzum megnyilvánult és megnyilvánulatlan állapota. A Nous, a Szentlélek, azaz a 
téridő az, ami áthat mindent. 
 
 



Az istenségek első nemzedéke 
 
Khaosz: a világkeletkezési folyamat élén állt, zűrzavaros anyagi jellegű üresség, egy 
légáramlat termékenyítette meg  
Erebosz: sötétség 
Nüx: az éjszaka és a sötétség istennője, a sötét erők isteneinek anyja 
(Mómosz, Ponosz, Morosz, ThanHüpnosz, Oneirosz, heszperiszek, kérek, moirák, Ne
meszisz, Atosz,  Philotész, Gérasz, Apaté, Erisz.) 
Gaia: a földanya, minden létezőnek az alapja; megszülte Uranoszt, saját párját 
Uranosz: az első férfiisten, az Ég 
Tartarosz: az Alvilág legmélye, amelyet klasszikus kori költők megszemélyesítettek 
hekatonkheirek: óriási százkarú szörnyek ötven fejjel, Gaia és Uranosz első 
gyermekei: Kottosz, Briareosz, Gügész 
küklopszok: az egyszemű szörnyalakok, Gaia és Uranosz második gyermeknemzedéke. 
Uranosz utálattal nézi szörnygyermekeit, és az alvilág legsötétebb poklába, 
a Tartaroszba veti őket. 
titánok: Gaia és Uranosz újabb fiúgyermekei, név szerint Ókeanosz  
(a tenger), Kóiosz, Hüperión, Kriosz, Iapetoszés Kronosz (az idő). A titánok gyermekeit 
szintén titánoknak nevezik. A második nemzedékből híressé vált 
titánok: Atlasz, Epimétheusz és Prométheusz (Iapetosz fiai) 
titaniszok: Gaia név szerint Téthüsz, Rhea, Themisz, Mnémoszüné, Phoibé, és Uranosz 
lányai, Dióné és Theia. 
 
Az istenségek második nemzedéke 
Kronosz: Zeusz apja, a legfiatalabb titán, Idő-atya.[1] Szétválasztotta egy sarlóval az Eget 
és a Földet. Megfosztotta atyját nemzőszervétől; az ekkor földrehulló vérből születtek az 
Erünniszek, a bosszú istennői, a tengerből kiemelkedve megszületett a csodálatos 
Aphrodité, a szépség és szerelem istennője. Később saját trónja védelmére valamennyi 
gyermekét felfalta, Zeusz kivételével. 
Rhea: Kronosz felesége. Ő mentette meg legkisebb gyermeküket, Zeuszt, Kronosz elől, 
azzal, hogy Kréta szigetére rejtette. 
Gyermekeik: Hesztia, Démétér, Héra, Hadész, Poszeidón, Zeusz 
Métisz: mikor Zeusz felnőtt, tőle kapott mérget, amit atyjának adott, mire az kihányta 
korábban lenyelt gyermekeit. Zeusz lenyelte őt, mint első feleségét. 
 
A főbb olümposzi istenségek 
 
Aphrodité: Zeusz és Dióné leánya, a szépség és a szerelem istennője, a tizenkét főisten 
egyike. Miután anyja megszülte még egy ideig a tengerben időzött, majd kagylóhéjban 
hajózott, Küthéra szigetére (ezért egyik mellékneve Küthereia), majd tovább Küproszra 
(ezért másik neve Küprisz). Aphrodité ébreszti fel a szerelmi vágyat, hatalmának senki 
sem tud ellent állni, csak három istennőt nem tud szerelembe igázni: Athénét, Artemiszt 
és Hesztiát. Kíséretét sok istennő és isten képezi, ezek: a Khariszok, a Hórák, Peithó, 
Pothosz, Erósz, Anterósz, Himeirosz, Hümenaiosz, Hédóné, Paphié, Gamosz, 
Aphroszűné. Szekerét, amely aranyból van verebek és galambok húzzák, amelyek 
egyben szent madarai is, szent növényei a rózsa, az alma, és a mirtusz. Többször 
bocsátkozott szerelmi kalandba, nem csak istenekkel, hanem halandó férfiakkal is. Férje 
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a sánta Héphaisztosz volt, akit Arésszal, a vad hadistennel csalt meg.  
 
Apollón: Zeusz és Létó fia, Artemisz ikertestvére, a fény, a költészet, a zene, a jóslás, az 
igazságosság és az íj istene, a tizenkét főisten egyike. Pártfogolja a költőket, a 
dalnokokat, ő a Múzsák karvezetője (Muszagetész) is. A lantjátékot Hermésztől tanulta. 
Mint gyógyító isten a bűnök eltörlése is az ő hatáskörébe tartozik. Szent állatai: a hattyú, 
a farkas, az egér, a delfin, és a gyík, szent növénye a babér. Melléknevei: Messzelövő, 
Ezüstíjas, Tündöklő.  
 
Arész: Zeusz és Héra fia, a dühödt csaták és az öldöklés istene, a tizenkét főisten egyike. 
A háborút magáért az öldöklésért, a vérért, a mészárlásért kedvelte. Nem törődött a 
csaták kimenetelével, hol az egyik, hol a másik félnek kedvezett. A szenvedély sokszor 
elhomályosította az elméjét, és nem egyszer megszégyenítve távozott a csatatérről. Ereje 
ellenére nem volt legyőzhetetlen, Athéné pl. mindig győztesen került ki a vele folytatott 
küzdelemből. Saját apja is sokszor szemébe mondta, hogy gyűlöli, s már rég a 
Tartaroszba vetette volna, ha nem volna a fia. A csatateret nagy kísérettel járta, s ez 
magabiztossá tette. Kísérői: két fia Deimosz és Phobosz, a rémület és az iszonyat, Enüó 
a harctéri mészárlás, Erisz a viszály és ennek gyermekei. Szent állatai a kutya és a keselyű 
voltak. Híres szerelmi kalandja Aphroditével, aki öt gyermeket szült neki: Deimoszt, 
Phoboszt, Erószt, Anterószt és Harmóniát. Melléknevei: Vaskezű, Ércbeborított, 
Emberölő, Pajzsbeverő, Várdúló, Sisakrázó.  
 
Artemisz: Zeusz és Létó leánya, Apollón ikernővére, a vadászat, az erdők, a hegyek, 
ligetek istennője, a vadak úrnője, a tizenkét főisten egyike. Szűz istennő, Aphroditének 
nincs hatalma rajta. Artemisz ideje javarészét vadászattal töltötte, amely állandó 
gyönyörűsége volt. A hegyeket ujjongó vadászlárma töltötte be, amikor kíséretével, a 
nimfákkal végigvonult az erdővel borított hegyek ormain. Sáfránysárga vadászruhában, 
ezüst íjjal és nyilakkal felfegyverkezve járta az erdőket és hódolt férfias kedvtelésének. 
Íját és nyilait a Küklópszok kovácsolták számára, fürge vadászkutyáit pedig Pántól kapta 
ajándékba.Melléknevei: Nyilakatontó, Nyílszerető, Zajongó, Vadűző. Szent állata a 
szarvas, növénye a ciprus volt.  
 
Athéné: (teljes néven Pallasz Athéné) Zeusz és Métisz leánya, akit Zeusz tulajdon fejéből 
hozott a világra. A bölcsesség, a kézművesség, a győztes, igazságos háborúk, a város, a 
civilizált létforma istennője, a jog és a művészetek pártfogója, a tizenkét főisten egyike. 
Zeusz egyedül hozta világra, ezért legkedvesebb gyermeke lett, gyakran tanácskozott 
vele, semmit nem titkolt előtte, és gyakran kivételezett vele, kedvezett neki, olyankor is, 
amikor másoknak megtiltott egyet, s mást. Athéné egyszerre volt Métisz és Zeusz leánya, 
születésétől fogva egyesítette magában anyja erényeit és apja hatalmát. Alakjában 
testesült meg a szépség és félelmetesség, a lelkesítő nőiség és megközelíthetetlen 
szűziesség, a tudás és az erő összessége. Mint a tudás és a kézművesség istennője, számos 
dolgot talált fel, többek között az ekét, a zablát, az igát, a kocsit, a hajót, a gereblyét, a 
kürtöt, a fuvolát, az égetett agyagedényt, és ő tanította meg az embereknek a számok 
tudományát, a festészetet, a kelmefestést, az aranyművességet, a szövést és a fonást is. 
Hadistennő létére gyűlölte a véres harcokat és csatákat, inkább a viszályok eltörlésében 
és a törvények oltalma alatt virágzó békében lelte kedvét. Ám, ha harcolni kényszerült, 
mindig győztesként távozott 



 
Démétér: Kronosz és Rheia második leánya, Hesztia, Héra, Hádész, Poszeidón és Zeusz 
testvére, a gabona, a mezőgazdaság és a földművelés istennője, a tizenkét főisten egyike. 
Férje soha nem volt, azonban két fivérével, Zeusszal és Poszeidónnal, valamint 
Iasziónnal is szerelembe vegyült.  
 
Dionüszosz: Zeusz és a halandó Szemelé fia, a szőlő, a bor, a szüret, a lakomák, a mámor 
és a felszabadultság istene. Zeusz titokban látogatta a szépséges thébai hercegnőt 
Szemelét, de ez nem kerülte el féltékeny felesége, Héra figyelmét. Szent növényei a szőlő 
és a borostyán, szent állata a tigris és a párduc volt. Jelképe a tobozban végződő szüreti 
bot, a thürszosz. Melléknevei: Messzehatóhangú, Repkénykoszorús, Bevarrott.  
 
Erósz: Aphrodité és Arész fia, Anterósz, Harmónia, Deimosz és Phobosz testvére, a 
szerelem istene. Segítői az Erószok - a nimfák gyermekei - a halandókkal foglalkoztak, 
míg Erósz leginkább az istenekkel  
 
Gaia: Khaosz leánya, Erebosz, Nüx és Tartarosz testvére, a Föld istennője. Önmagától 
szülte Uranoszt, Pontoszt és a hegyeket, utóbbiakkal együtt az Oreiászokat. Pontosztól 
Thaumaszt, Phorküszt, Néreuszt, Eurübiát, és Kétót szülte. Uranosz később férje lett, 
akitől elsőnek a Hekatonkheireket szülte, akiknek egyenként ötven fejük és száz karjuk 
volt, vagyis a Titánok. Állandó jelzője: Szélesmellű.  
 
Hádész: Kronosz és Rheia negyedik gyermeke, a legidősebb fiú, Hesztia, Démétér, Héra, 
Poszeidón és Zeusz testvére, az Alvilág fejedelme. Megszületése után ugyanaz a sors 
jutott neki, mint többi testvérének, apja lenyelte attól való félelmében, hogy valamelyik 
gyermeke ledönti majd trónjáról. Melléknevei: Sokvendégetfogadó, Éjfürtű, Gazdag. A 
Hádész uralma alatt álló istenek, bár nem voltak sokan, de azért félelmet gerjesztő 
tulajdonságaik és kinézetük biztosította, hogy az emberek jobban rettegjenek tőlük, 
mint bármely más istentől. Ezek: Kharón, Thanatosz, Hüpnosz, a Kérek, Hekaté, az 
Erinnüszek, Empúsza, Kerberosz, Lamia és Eurünomosz voltak és akiket javarészt 
maguk az olümposzi istenek is megvetettek sötét tulajdonságaik miatt.  
 
Héphaisztosz: Zeusz és Héra fia, Arész, Hébé és Eileithüia édestestvére, a tűz és a 
kovácsmesterség istene, az istenek fegyverkovácsa, a tizenkét főisten egyike. Amikor 
megszületett kitűnt sántasága és csúfsága és amiért torzan született anyja Héra 
szégyenében ledobta az égből de nem esett baja..  
 
Héra: Kronosz és Rheia harmadik leánya, Hesztia, Démétér, Hádész, Poszeidón és Zeusz 
testvére, egyben Zeusz felesége is, a legfőbb istennő, az istenek királynője, a házasságot 
védő és a gyermekáldást adó istennő. Születése után atyja lenyelte, akárcsak testvéreit, 
attól való félelmében, hogy valamelyik gyermeke fellázad ellene, s megdönti uralmát.  
 
Hermész: Zeusz és Maia fia, az istenek követe, a kereskedők, a tolvajok, az utazók, az 
atléták, az ékesszólás és a pásztorok istene, a halottak alvilági vezetője, a tizenkét főisten 
egyike.  
 
 



Hesztia: Kronosz és Rheia legidősebb leánya, Démétér, Héra, Hádész, Poszeidón és 
Zeusz nővére, a házi tűzhely, az otthon, az áldozati tűz, valamint az üldözöttek és 
száműzöttek istennője, a községek és az államok védelmezője, a tizenkét főisten egyike.  
 
Kronosz: Uranosz és Gaia fia, a legfiatalabb Titán, a Hekatonkheirek, a Küklópszok, a 
többi Titán és a Titaniszok testvérei, Uranosz után a világ ura, az idő istene. Mikor 
Uranosz megszületésük után a Hekatonkheireket és a Küklópszokat a Tartarosz mélyére 
vetette, Gaia elkeseredve fordult többi gyermekéhez, hogy torolják meg apjuk 
gonoszságát. A Titánok közül, csak a legfiatalabb és legravaszabb Kronosz vállalta, hogy 
eleget tesz anyja kérésének.  
 
Poszeidón: Kronosz és Rheia második fia, Hesztia, Démétér, Héra, Hádész és Zeusz 
testvére, a tenger istene, a tizenkét főisten egyike. Korlátlan ura és parancsolója volt a 
tenger birodalmának, királya volt valamennyi tengeristennek és ura az összes tengeri 
állatnak.  
 
Rheia: Uranosz és Gaia leánya, Titanisz, a többi Titanisz, a Titánok, a Küklópszok és a 
Hekatonkheirek testvére, Kronosz felesége, Hesztia, Démétér, Héra, Hádész, Poszeidón 
és Zeusz anyja. Mihelyt Kronosz atyjától megszerezte a világ feletti uralmat, nővérét 
Rheiát vette feleségül. Kedvenc állatai a hegyi oroszlánok voltak, amelyek kocsiját 
húzták, és amelyek trónja körül heverésztek.  
 
Uranosz: Gaia apa nélkül szült fia, Pontosz és a hegyek testvére, Gaia férje, az égbolt 
istene. Uranosz a tátongó Khaosz után magához ragadta az uralmat és magát 
nyilvánította a világ urának. Feleségül Gaiát választotta, akivel tizennyolc gyermeket 
nemzett, a Hekatonkheireket, a Küklópszokat, a Titánokat és a Titaniszokat. Azonban 
első hat fiát gyűlölte, és szörnyű külsejük miatt bilincsre verve a Tartaroszba börtönözte 
őket. Gaiát férje viselkedése nagyon bántotta és végső elkeseredésében a Titánokhoz 
fordult.  
 
Zeusz: Kronosz és Rheia fia, Hesztia, Démétér, Héra, Hádész és Poszeidón testvére, a 
viharok, a mennydörgés és villámlás istene, az istenek királya, a legfőbb isten. Anyja 
Rheia a Lükaión-hegyén szülte Árkádiában, éjjel, titokban. Erre jó oka volt, mert férje 
minden addig született gyermeküket lenyelte, attól való félelmében, hogy valamelyikük 
megfosztja majd uralmától. Rheia tehát megszülte Zeuszt, megfürösztötte a Néda 
vizében, megszoptatta, majd átadta anyjának, Gaiának, aki az újszülöttet Krétára vitte a 
Dikté-hegyre és rábízta a Meliászokra.  
 

6. Kelta istenségek 
 
 A kelta mitológia és vallás leginkább ma a modern boszorkányságban él tovább. 

Két irányzat terjedt el az idők folyamán, a kelta Wicca, és az olasz Aradia hagyo-mány. 

Az olaszok a boszorkányságot stregheria vagy vecchia religione, azaz régi vallás néven is 

említik. Már Horatius korából, Kr. e. 30 körül hírt kapunk egy Canidia nevű 

boszorkányról. A mágikus hagyomány az etruszkok körében volt erős, ez egy szkíta nép, 

rokon a göröggel, trákkal, hunnal, keltával és szarmatával. A kelta változat a druida 



hagyományra vezethető vissza. A druidák mágus papok voltak, tanítók, tudósok, jósok, 

orvosok. A Wicca ma a modern druida irányzat, jóval egyszerűbb, mint az Aradia. 

Kevesebb az ünnep, jószerével csak a napfordulókat, évszakkezdeteket ünneplik, és 

ehhez köthető egy érdekes hagyomány. Február 1.-én van Imbolc, május 1.-én Beltane, 

ez az egyik legfontosabb ünnep, a nyár kezdete. A Lughnasadh augusztus 1.-re esik, a tél 

kezdete pedig a Samhain november 1.-én, ez pont a Mindenszentek. Látható, hogy egy 

hónapos tolódás van a Gergely-naptárhoz képest. A modern kultusz a kelta hagyományt 

követi, Coveneknek hívják az egy pap, vagy papnő körüli gyülekezetet, ez a 

boszorkányfészek. Egy boszorkányjelöltnek komoly próbákat kell kiállni, 3 évig tanulni, 

erkölcsileg kifogástalannak kell lenni. Charles G. Leland a következő hagyományt 

gyűjtötte: „A mitográfusok egy része a növekvő évet jelképező hőst vagy istent 

Tölgykirálynak, a hanyatló évet Magyalkirálynak nevezi. Ők állandó riválisok, 

küzdelmük félévente, változó hadiszerencsével ismétlődik. A Nagy Anya kegyéért 

versengenek, és mindegyik a maga uralkodása csúcsán nászt ül vele, mely során meghal 

és feltámad, hogy befejezhesse uralmát. A Tölgykirály és a Magyalkirály nem más, mint 

az Isten növényi aspektusának két, egymást kiegészítő arca.” (Aradia – a boszorkányok 

evangéliuma) Ez a meghalás-feltámadás az egyiptomi Ozirisz sajátossága, de a főnix 

madár is hasonló. A nyugati világban Jézus volt ilyen. Érdekes, fogy Jézust az Arvisura 

több helyen nazírnak nevezi, ez beavatottat is jelent. Egy helyen viszont a neve mellett 

ez áll; égi lány (sic!). Mert szelleme androgün, kétnemű, de nem úgy, mint a csigabiga, 

hanem komplementer. A nagy őslelkek alapból ilyenek. Érdemes még fellapozni az 

Egyiptomi halottaskönyvet, mert ez is a feltámadás misztériumával foglalkozik, 

méghozzá a krisztusság elérését tűzi ki célnak. Mert a KRISZTUS szó nem név, hanem 

szellemi rang, minőség, szellemiség. 

 

 A kelta istenségek kultusza a következőképpen foglalható össze. „A kelták nagyon 

vallásosak voltak és hittek a reinkarnációban, a lélekvándorlásban. Nem hittek a halál 

utáni büntetésben. A kelta panteon elsődleges fontosságú női istenségeket is számba 

vett, a háború istennőitől az anyaisteneken át az uralkodó istennőkig. Az Isten/nő három 

aspektusában is hittek, egy isten három arcában. A druidák tanításai nagyon egyszerűen 

összegezhetőek: kövesd az isteneket, légy erős, bátor és ne tégy rosszat. Az 

emberáldozatok késsel, égetéssel vagy vízbefullasztással elfogadottak voltak. Úgy hitték, 

életet életért cserébe. Általában, akiket megöltek, hadifoglyok vagy bűnözők voltak. Ezt 

a gyakorlatot sokan űzték Írországban és Britanniában. A nők egyenlők voltak a 

férfiakkal és épp oly erőt birtokoltak. A papnőket meglehetősen tisztelték. A papnők 

álomba ringatták a haldoklókat, foglalkoztak varázslattal és bűbájokkal, próféciákkal, 

gyógyítással, stb. Ismerték a szavak, kövek és növények erejét. A ligetük központi helyén 

egy üst, tál vagy tó helyezkedett el. Az átkok a nőkkel való rossz bánásmód miatt 

történtek. A vörös hajú nők szentek voltak a háború istennőinek, mert a hajuk olyan 

színű volt, mint a vér.” (forrás: www.annwn.hu/panteon/kelta-panteon/kelta-istennok-

istenek) Tehát a brit sziget lakói, akik amúgy a szkíták egy ágához tartoztak, egy eléggé 

radikális vallási rendszert hoztak létre, melyben az emberáldozat is elfogadott volt. Ez a 

társadalom hasonló volt a vikingek és a hunok világához, de a hunok általában nem 

áldoztak fel senkit. A kelta rendszer jellemzője a matriarchátus. 

http://www.annwn.hu/panteon/kelta-panteon/kelta-istennok-istenek
http://www.annwn.hu/panteon/kelta-panteon/kelta-istennok-istenek


Az istenek és istennők 

 

Abarta  

Hely: Írország.  

Leírás: A Tuatha De Danann egyik istene. Az ír mitológiában gonosz, ártó isten. 

"Ünnepek előadója".  

Uralkodik: A féltékenység destruktív természetének megértése, csapatmunka.  

 

Accasbel  

Hely: Írország.  

Leírás: Ő hozta létre az első tavernát (kocsmaféle) Írországban. Leginkább egy korai 

istene a bornak vagy a mézsörnek.  

Uralkodik: Mabon idején érő szőlő begyűjtése, a mézsör Beltane áldása.  

 

Achtland  

Leírás: Istennő királynő, akit halandó férfi nem tudott szexuálisan kielégíteni, így egy 

óriást hozott el a Tündérbirodalomból társául.  

Uralkodik: Szexuális mágia.  

 

Addanc  

Más nevei: Affanc.  

Hely: Wales.  

Leírás: Elsődleges Óriás/Isten, aki meglovagolta az áradást az otthonához közel, a 

Hullámok tavánál. Régen istenként tisztelték a tó régióban, de mára tündérré vagy 

gonosz félistenné csökkent. A modern időkben az Addanc szó, egy gonosz friss vizű 

forrás tündért jelöl Walesben.  

Uralkodik: Kitörölni egy esetet/embert/stb. az elmédből, kitörölni a nem kívánt 

gondolatokat, hogy újult erővel indulj.  

 

Adsullata  

Hely: Britannia.  

Leírás: A meleg források istennője, aki Britanniából jött a kelta galloktól. Egy kisebb 

napistennő volt, mielőtt a kelták a Napot a férfi istenségekhez, a Holdat pedig a női 

istenségekhez kötötték volna.  

Uralkodik: Megtisztítás, szoláris mágia.  

 

Aerten  

Más nevei: Aerfen, Aeron.  

Hely: Wales, Cornwall.  

Leírás: A Sors istennője, aki a kelta klánok háborúinak kimenetelét felügyelte. 

Glyndyfrdwy-ben szentélye van a Dee folyó partján, ahol a legenda szerint három embert 

áldoztak minden harmadik évben, hogy az eljövendő csatákat siker kísérje. Szimbóluma 

a kétélű fejsze.  

Uralkodik: Béke, eljövendő ellenségek.  



Aesun  

Hely: Írország.  

Leírás: Korai ír isten, neve jelentése "lenni". Leginkább egy elveszett teremtő mítosz 

része. Aesun ismert még Perzsiában, Umbriában és Skandináviában.  

 

Aeval  

Más nevei: Aebhel.  

Hely: Írország.  

Leírás: Istennő, aki a népszerű legendákban egy tündér, aki minden éjjel őrködik, hogy 

a férfi vajon kielégítette a nő vágyait vagy sem. Irányítja a férfit, hogy hajoljon meg a nő 

szexuális kívánságai előtt.  

Uralkodik: Vágy, szexuális mágia, bölcsesség a döntéshozatalban.  

 

Agrona  

Hely: Wales.  

Leírás: Mészáros istennő, akit gyakran Morrigu-val tesznek egyenlővé.  

Uralkodik: Háború, mészárlás.  

 

Aibell  

Hely: Írország.  

Leírás: Munster istennője, aki a legendákban elveszett, míg nem tündérkirálynőre 

"fokozták le". Tulajdonában van egy mágikus hárfa, mely parancsára zenél, de emberi fül 

nem hallhatja meg, különben a hallgatózó meghal. Kapcsolatban áll a kövekkel és a 

levelekkel.  

Uralkodik: Védelem, zene, föld mágia, környezeti mágia.  

 

Aibheaog  

Hely: Írország.  

Leírás: Tűz istennő, aki mágikus forrással rendelkezik, mely gyógyító erővel bír, például 

fogfájás esetén a kérelmező egy kis fehér követ hagy a forrásnál, jelezve a beteg fogat. 

Kapcsolatban áll a forrásokkal és az ötös számmal.  

Uralkodik: Gyógyítás, Nyárközép idején a forrás rítusok.  

 

Aife  

Más nevei: Aoife, Aoifa.  

Hely: Írország, Skócia.  

Leírás: Istennő és az Árnyék sziget királynője. Harcosoknak tartott fenn iskolát, de 

kevésbé volt sikeres, mint nővére, Scathach iskolája. Aife nem volt sebezhető a mágia 

által. Bátor lovasnők légióját irányította. Ellopta a tudás ábécéjét az istenektől és az 

emberiségnek adta. Ezért a kihágásért az idősebb istenek daruvá változtatták. Állítólag, 

véletlenül megölte egy vadász, de úgy mondják még mindig kísért a vidéken 

daruformában. Összekapcsolják a hármas törvénnyel és a daruval.  

Uralkodik: Védelem, általános tudás, ösvények kijelölése, a hármas törvény leckéje, 

tanítás.  



Aimend  

Hely: Írország, Skócia.  

Leírás: Kisebb napistennő, aki Corco Loidhe királyának lánya.  

 

Knockaine-i Aine  

Hely: Írország.  

Leírás: Holdistennő, aki kapcsolatban áll a Nyári napfordulóval.  

Uralkodik: Termés és marha.  

 

Airmid  

Hely: Írország.  

Leírás: Gyógyszerek és minden gyógyító művészet istennője a Tuatha De Danann-ban. 

Nagy mágus és gyógynövénygyűjtő hírében állt. Kiváló kézműves volt a bátyjával együtt 

készítették Nuada ezüst karját.  

Uralkodik: Mágia, gyógyítás, tanulás, gyógynövények, megérteni a családi hűséget, 

inspiráció a kézműveseknek.  

 

Albion  

Leírás: Egy elfelejtett tengeristen fia, aki egy elveszett teremtőmítosz része. Úgy 

mondják, régen a kelta világot uralta. Neve Britannia költői neve lett.  

 

Alisanos  

Leírás: A kövek gall istene, ki elég kevéssé ismert. Talán egy istenség Britannia álló 

kövein.  

Uralkodik: Termékenység.  

 

Almha  

Hely: Írország.  

Leírás: Mára minden mítosza elveszett számunkra. Amit tudunk róla annyi, hogy Tuatha 

De Danann egyik istennője, és Írország egyik völgye róla lett elnevezve.  

 

Ambisagrus  

Más nevei: Bussumarus.  

Hely: Britannia.  

Leírás: A galloktól ered, ahol kelta identitása elveszet a római uralom alatt, felvette a 

római Jupiter isten jellegzetességeit. Időjárás isten, aki az eső, szél, jégeső és köd felett 

uralkodik.  

Uralkodik: Időjárás mágia, vezetés.  

 

Ancasta  

Leírás: Egy istennő, kinek mindössze a neve maradt meg egy kőfeliraton Hampshire-

ben. Talán kapcsolható Andrastéhoz.  

Andraste  

Hely: Britannia.  



Leírás: Háború istennő, akit a csata előestéjén idéznek meg, hogy kegyeibe vegye őket. 

Valószínűleg rituális áldozatokat is szolgáltattak neki. Boadicea királynő Iceni-ből egy 

szent ligetben áldozott mielőtt a rómaiakkal harcolni kezdett.  

Uralkodik: Eljövendő ellenségek.  

 

Angus Mac Og  

Más nevei: Brugh-i Angus, Bruig-i Oengus, Angus Mac Oc, Aengus MacOg.  

Hely: Írország.  

Leírás: A Tuatha De Dannan egy tagja, aki aranyhárfáján hihetetlenül édes zenét játszott. 

Volt egy tündérpalotája a Boyne partján. Csókjai nyomán madarak születtek, amelyek 

szerelmi üzeneteket hoztak-vittek.  

Uralkodik: Fiatalság, szerelem, zenemágia, szerelmesek védelme, álommunka, 

kreativitás, szépség.  

 

Annwn  

Hely: Wales, Írország.  

Leírás: A túlvilág, a béke és a bőség idillikus földje, olyan tartomány, ahol ismeretlen a 

betegség és az öregség. Annwnban bűvös muzsika szólt és bugyogott egy édes bort adó 

forrás, de ott őrizték az újjászületés üstjét is, amely minden bizonnyal alapul szolgált a 

középkori Grál-mítoszhoz. Arthur király ennek az edénynek a keresése közben ide is 

lejutott. Annwn ura a talpig szürke Arawn volt. Arawnt kísérő kutyák a hagyomány 

szerint éjszakánként acsarkodva terelték az emberi lelkeket a túlvilágra.  

 

Anu  

Más nevei: Anann, Dana, Dana-Ana, Catana.  

Hely: Írország.  

Leírás: Földanya, Nagy Istennő, a legnagyobb minden istennő közül. Morrigu egyik 

aspektusa. A termékenység istennő, néha ő alkotja a hármasságot Badb és Macha 

segítségével. Papnői elfogadják és tanulják a halált. Nyárközép ünnepén neki gyújtanak 

tüzet. A gulya és az egészség védője.  

Uralkodik: Termékenység, jólét, komfort, egészség, csorda.  

 

Arawn  

Más nevei: Arawyn, Arrawn, Arawen.  

Hely: Wales.  

Leírás: A túlvilág királya, Annwn istene. A holtak túlvilági országán uralkodik.  

Uralkodik: Bosszú, terror, háború, szellemi kapcsolat, mágikus név felvétele, barátság 

megerősítése, reinkarnáció.  

 

Ard Greimme  

Hely: Írország, Skócia.  

Leírás: A híres harcosnők, Aife és Scathach apja. Régen egy Napisten.  

Uralkodik: Tűzmágia.  

 



Ardwinna  

Más nevei: Dea Arduinna.  

Hely: Britannia.  

Leírás: Erdő és állatok istennője, aki Ardennek erdejeit kísérti egy vaddisznón lovagolva.  

Uralkodik: Állatok, familiárisok, erdők.  

 

Ariadné  

Leírás: Az egyetlen görög istennő, melyről tudni, hogy a kelta gallok követték. Neve az 

arachnid szóból származik. Ariadné fonta az univerzumot a sötétségből, ahogy a pók 

fonja a hálóját. Összekapcsolják a pókhálójával, kénnel, cérnával és a fonállal.  

Uralkodik: Védelem, mágia, megtestesülés, idő.  

 

Arianrhod  

Hely: Wales.  

Leírás: A forgó Csillagok Ezüst Kerekének őre, az idő és a karma szimbóluma. A Hármas 

Istennő anya aspektusa. Teliholdkor tisztelegnek előtte. Palotáját Caer Arianrhodnak 

nevezik (Északi fény).  

Uralkodik: Szépség, termékenység, reinkarnáció.  

 

Arnamentia  

Leírás: A források vizének istennője, régen kisebb szoláris istenség volt.  

Uralkodik: Gyógyítás és megtisztítás.  

 

Artaius  

Leírás: A bárányok és a juhászok kelta gall istene. Később a rómaiak Merkúrral 

azonosították.  

Uralkodik: Bárány, nyáj.  

Arthur király  

Hely: Wales, Cornwall.  

Leírás: Talán a hetedik századi Artorius királyon alapszik, aki elűzte a szászokat és 

később ő vált mára elfelejtett apa/áldozati istenné. Legendája erejének köszönhetően 

gyakran istennek tartják, apa figura, harcos, vezető, mártír király, védelmezője és 

oltalmazója az igazságnak és a kegyelemnek. Uther Pendragon és Igraine, Cornwall 

grófnőjének fia. Halálos sebet kapott fia, Modred (Morgan LeFay gyermeke) által. Arthur 

testét Avalonba vitték, hogy ott aludjon, míg szükség nem lesz rá. Áldozati isten/király 

a legtisztább értelemben. A legrégebbi legendák amik róla szólnak, megtalálhatóak a 

Caermarthen-i Fekete Könyvben (The Black Book of Caermarthen).  

Uralkodik: Majdnem mindenben segíteni tud.  

 

Artio  

Leírás: Medve Istennő, akinek az szenthelye, Bernben, Svájcban volt. Általában teli 

kosarak és állatok vették körül. A termékenység és a vadvilág istennője. Összekapcsolják 

a medvével, karmokkal és fogakkal, a geódákkal.  

Uralkodik: Termékenység, állatok, erő, bátorság.  



Badb  

Más nevei: Badhbh, Badb Catha, Bellona, Cauth Bodva.  

Hely: Írország.  

Leírás: Az örökké termékeny élet üstje. Háború istennő és a háló felesége. Anya 

aspektusa a hármas istennőnek. Összekapcsolják az üsttel, hollókkal, és a varjakkal.  

Uralkodik: Élet, bölcsesség, inspiráció, megvilágosodás.  

 

A mézédes beszéd Baile-je  

Hely: Írország.  

Leírás: Blarney istene, a beszéd értékes az ír kultúrában.  

Uralkodik: Gyors és tiszta gondolkodás, beszédek, ötletek, befolyásolni valakit, mentális 

tevékenységek, beszéd, szerelmi mágia, védelem a szerelmeseknek, áldásra használatos 

varázspálcák.  

 

Ban-Chuideachaidh Moire  

Hely: Írország.  

Leírás: Régi istennő, aki megjelenik a modern ír legendákban, mint bába aki segített a 

keresztény Szűz Máriánál, és leírják Szt. Bridget (határozottan a pogány Brigit istennő) 

legendáiban. Egy elfelejtett istennője a szülésnek.  

Uralkodik: Születés.  

 

Banba  

Hely: Írország.  

Leírás: Fotia és Eriu triádjának része. Mágiát használtak hogy elűzzék az ellenséget.  

Uralkodik: Ellenség visszaverése.  

 

Barinthus  

Hely: Wales.  

Leírás: Kocsihajtó a Másvilág lakosainál, aki régen valószínűleg tenger vagy napisten 

volt.  

 

Bechoil  

Hely: Írország.  

Leírás: Istennő, akinek a legendája elveszett. Talán Dana korábbi verziója.  

 

Becuma  

Hely: Írország.  

Leírás: Tuatha istennő, aki a mágikus hajókon uralkodik. Conn-nak, Írország legendás 

királyának felesége. Féltékeny volt Conn fiára, Art-ra, akit veszélyes utakra küldött. Népe 

elűzte természete miatt. Elűzték az emberi világból is Gaiar-ral való viszonya miatt. Most 

az Alvilágban él.  

Uralkodik: Eljövendő féltékenység.  

Bel  

Más nevei: Belenus, Belinos, Beli Mawr, Beli, Bile, Beltene.  



Hely: Írország.  

Leírás: Erősen kapcsolódika a druidákhoz. Nevét gyakran látjuk Beltane/Beltain 

fesztiváljain. Az állatokat gyakran vezetik át az örömtüzeken a megtisztítás és 

termékenységért.  

Uralkodik: Tudomány, gyógyítás, forró források, tűz, siker, jómód, megtisztítás, 

termékenység, nyáj.  

 

Belisama  

Leírás: Mersey folyó istennője.  

 

Berecyntia  

Leírás: Egy földistennő, talán gall verziója Bridnek..  

Uralkodik: Elementális földmágia, termékenység.  

 

Bladud  

Hely: Wales.  

Leírás: Napisten, akit a szent Aquae Sulis forrással kapcsolnak össze. Életerős férfiként 

írják le, kinek lángoló haja van.  

Uralkodik: Védelem, munkaerő, bármely dolog, amit a Nap ural.  

Blai  

Hely: Írország.  

Leírás: Brumberg-i tündérpalotájában élő Tündérkirálynő.  

Uralkodik: Kapcsolat a tündérekkel.  

 

Blathnat  

Hely: Írország.  

Leírás: Valószínűleg az ismertebb walesi istennő Blodeuwedd formája. Cu Roi munsteri 

király felesége. Beleszeretett Cuchulainn-ba, a híres ulsteri hősbe, Cu Roi barátból lett 

ellenségébe, akinek elárulta, hogyan tudna bejutni férje addig bevehetetlen várába. 

Véres küzdelemben megölte Cu Roit, majd nyergében Blathnattal elvágtatott. A 

szökevények magukkal vitték a király Fer Cherdne nevű híres bárdját, aki megtalálta az 

alkalmat, hogy megbosszulja volt gazdája halálát: amikor a csapat megállt egy sziklás 

hegytetőn, megragadta Blathnatot, és vele együtt a mélybe vetette magát.  

Uralkodik: Bőség, termékenység.  

 

Blodeuwedd  

Más nevei: Wlodwin, Blancheflor.  

Hely: Wales.  

Leírás: A kelta beavató ceremóniák liliom hajadona. Ismert, mint a Paradicsom nyugati 

szigeteinek Kilencrétű istennője. Math és Gwydion varázsolta elő tölgyfavirágból, 

cirokból és gyöngyvesszőből. Őt szánták Lleu feleségéül, akinek az anyja, Arianrhod azt 

a tilalmat állította fel, hogy nem vehet feleségül földi nőt. Blodeuwedd később 

megismerte Goronwy-t, akivel kitervelték hogyan öljék meg Lleut. Az ifjú szerencséjére 

az utolsó pillanatban sassá változott és sebesülten elrepült. Math és Gwydion 



visszavarázsolták, de bosszút fogadtak. Megkeresték Blodeuweddet, és Gwydion 

bagollyá változtatta.  

Uralkodik: Virágok, bölcsesség, hold misztériumok, beavatások.  

 

Bo Dhu  

Hely: Írország.  

Leírás: Fekete tehén istennő, visszahozta a termékenységet Írországba.  

Uralkodik: Termékenység, jóllakottság, bőség.  

 

Bo Find  

Hely: Írország.  

Leírás: A fehér tehén. Aki testvéreivel visszahozták a termékenységet Írországba. A 

Nyugati-tengerről jöttek. A fekete ment délre, a vörös északra, a fehér középre. Taránál 

szült két gyermeket, majd nővéreivel visszatérte a tengerre. Mabon idején tisztelegnek 

előttük.  

Uralkodik: Termékenység, jóllakottság, bőség.  

 

Bo Ruadh  

Hely: Írország.  

Leírás: Vörös tehén istennő, visszahozta a termékenységet Írországba.  

Uralkodik Termékenység, jóllakottság, bőség.  

 

Boann  

Más nevei: Boannan, Boyne.  

Hely: Írország.  

Leírás: Boyne folyó istennője, Dagdával közös fia Angus MacOg. Volt egyszer egy kút, 

amely kilenc varázserejű mogyoróbokor árnyékában állt. Ezek a bokrok bíborszínű 

mogyorót termettek. Aki evett a mogyoróból a világ minden tudásának birtokába jutott. 

A kútban lakó isteni lazacok ettek a mogyoróból. Senkinek sem lehetett a kút közelébe 

merészkednie. Boann azonban áthágta. A kútból a betolakodó távol tartására kiáradó víz 

nem tért vissza medrébe, hanem ebből lett a Boyne folyó, s a lazacok is a folyó lakóivá 

lettek.  

Uralkodik: Gyógyítás, termékenység, vízmágia.  

 

Bodua  

Leírás: Háborúistennő, hasonló az ír Badb-hoz.  

Uralkodik: Háború.  

Bormanus  

Leírás: Valószínűleg a legkorábbi kelta istenek egyike. Nem sokat tudni róla manapság, 

talán úgy maradt meg, mint Borvo, a forró források breton istene. Neve megjelenik 

néhány régebbi feliraton és leíráson.  

 

Borvo  

Hely: Britannia.  



Leírás: Forró források istene, aki anyját, Sironát váltotta ebben a funkcióban, miután 

története patriarchalizálódott. A forrás, melyet ő ural kiváló gyógyító erővel bír.  

Uralkodik: Gyógyítás.  

 

Bran az áldott  

Más nevei: Benedigeidfran, Bran, Bran MacFebal.  

Hely: Wales.  

Leírás: Egy óriás, aki kapcsolatban áll a hollókkal.  

Uralkodik: Prófécia, a művészetek, vezetők, háború, a Nap, zene, írás.  

 

Branwen  

Más nevei: Branwyn.  

Hely: Man-sziget, Wales.  

Leírás: Az Északi-tenger Vénusza, Brittania matriarchátusának egyik tagja. A tó hölgye.  

Uralkodik: Szerelem, szépség.  

 

Breasal  

Hely: Wales, Cornwall.  

Leírás: Az egész világ királya, aki a Másvilágon lakik. Néhány elmélet szerint Breasal és 

mitikus nyugati szigetei nem más, mint a legendás kontinens, Atlantisz. Világa az 

emberek számár a csak hét évenként egy éjszakára látható. Mikor a portugál felfedezők 

megtalálták Dél-Amerikát, úgy hitték elérték Breasal világát és "Brasil" (Brazília) névre 

keresztelték.  

Uralkodik: Névszellemmel való kapcsolat, útmutatás és védelem az utazóknak és 

felfedezőknek.  

 

Bregon  

Hely: Írország.  

Leírás: Kisebb kelta figura, aki szerepet játszott mind Milesius fiainak egyikeként és 

isteni apjaként Bile és Ithnek.  

 

Brenos  

Leírás: Háborúisten.  

 

Briant  

Leírás: Folyóistennő.  

Uralkodik: Vízmágia.  

 

Brigantia  

Más nevei: Britannia.  

Hely: Britannia.  

Leírás: A szuverenitás istennője.  

Uralkodik: Szuverenitás, önkontroll, vezetés, otthonod védelme, bőség.  

 



Brigit  

Más nevei: Brid, Brig, Brigid, Brighid, Brigindo.  

Hely: Írország, Wales, Spanyolország, Franciaország.  

Leírás: Imbolccal áll kapcsolatban. Kildare-ben különleges női papsága és örökké égő 

tüze van. 19 papnője van, jelképezve a 19 éves kelta kört, a Nagy Évet.  

Uralkodik: Tűz, termékenység, a családi otthon, minden női művészet és szakma, 

harcművészetek gyógyítás, gyógyítók, mezőgazdaság, inspiráció, tanulás, költészet, 

divináció, prófécia, kovácsmesterség, állatok, szerelem, boszorkányság, okkult tudás.  

 

Bronach  

Hely: Írország.  

Leírás: Banyaistennő, aki kapcsolatban áll az elfelejtett Samhain rítusokkal. Hozd vissza 

ezt a elfelejtett Samhain istennőt a saját szezonális rítusaidba.  

 

Caer Ibormeith  

Hely: Írország.  

Leírás: Általános gondolat, hogy az álmok és az alvás istennője, s kevésbé durva verziója  

Mare-nek. Úgy tartják minden Samhainkor, átváltozik hattyúvá, majd egy év múlva újra 

visszaváltozik emberré. Kapcsolódik a lovakhoz és a holdhoz.  

Uralkodik: Álmok, profetikus álmok, álmatlanság, zenemágia.  

 

Caillech  

Más nevei: Cailleach, Carlin, Mala Liath.  

Hely: Írország, Skócia, Man-sziget.  

Leírás: Pusztító istennő.  

Uralkodik: Betegség, járvány, átok, bölcsesség, szezonális rítusok, időjárásmágia.  

 

Caireen  

Hely: Írország.  

Leírás: Anyaistennő, aki megvédi gyermekeid. A magyallevelekkel hozzák kapcsolatba.  

Uralkodik: Gyerekek, védelem.  

 

Cally Berry  

Hely: Írország.  

Leírás: Gyakran egyenlővé teszik Caillech Bheur-ral Skóciából, noha az északi ír 

legendák úgy jelenítik meg őt, mint hajadon istennőt, aki jelképezi a tavaszt, a 

vadászatott és őre az állatoknak. Úgy gondolják Artemisz/Diána és a banya képek 

leszármazottja. Néha egy daru formáját veszi fel, hogy repülhessen és jövetele előrejelzi 

a vihart. Az ír hegyek teremtőjének írják le, hagyományosan a banya földi otthonának 

nézik.  

Uralkodik: Időjárás előrejelzés, állatmágia, környezeti mágia.  

 

 

 



Campestres  

Leírás: Campestres a római neve egy elveszett mező istennőnek, talán termékenység 

vagy aratás istennője volt a kelta galloknál.  

Uralkodik: Termékenység.  

 

Camulos  

Leírás: Háborúisten Colchester régiójában, melyet latinul Camulodunum-nak neveznek 

a tiszteletére. A mai Belgium területén élő kelta remi törzs istene volt. A rómaiak 

Camulost a maguk Mars istenével azonosították, és azt állították róla, hogy 

legyőzhetetlen kardja van. Nevének jelentése: "hatalmas".  

Uralkodik: Háború.  

 

Canola  

Hely: Írország.  

Leírás: Úgy hiszik, egy a legidősebb ír istenségek közül, Canola volt Írország régóta 

szeretett szimbólumának, a hárfának a feltalálója. A történet szerint álomba zuhant a 

szabadban, mikor egy gyönyörű zenét hallott. Majd mikor felébredt, rájött, hogy a szél 

játszotta egy kibelezett bálna inain. Ez inspirálta az istennőt, hogy készítsen egy 

hangszert, és újrateremtse ez a csodálatos hangot.  

Uralkodik: Zenemágia, álommunka, inspiráció.  

 

Caolainn  

Hely: Írország.  

Leírás: Istennő, aki egy mágikus kút őrzője/királynője volt Roscommon megyében 

Nyugat-Írországban. Segített a kívánságokban, általában úgy hogy a kívánók nem úgy 

akarták, ahogy az teljesült. Mítosza, a kút eredete jól ismert kívánó kút, mely a nagy 

földanya szülőcsatornája, ahonnan minden létező ered. Összekapcsolják a kívánó 

kutakkal és a hullócsillagokkal.  

Uralkodik: Bölcsesség, gyógyítás, termékenység.  

 

Carman  

Hely: Írország.  

Leírás: Wexford megye istennője és forrás neve a Loch Garman nevű tónak, ahol 

Lughnasadh idején tisztelték. Az hiszik, gyökerei a görög istennő, Demetertől erednek. 

Modern legendája úgy festi le őt, mint a fekete mágia istennője, aki lerombol bármit a 

varázslat háromszori elismétlésével. Ez a módja annak is, ahogy Morrigu, néha Badb, 

rombolni képes. Ámbár, ez nem a gonosz belső megtestesülése, de egy világvége prófécia 

számos kultúrában.  

Uralkodik: Elűző mágia.  

 

Carne  

Hely: Britannia, Cornwall.  

Leírás: Valószínűleg Herne egyik változata. Lásd Cernunnos.  

 



Carravogue  

Más nevei: Garbhog, Gheareagain.  

Hely: Írország, Britannia.  

Leírás: Meath megye helyi banyaistennője, aki hatalmas kígyóvá változott, hogy a tiltott 

bogyókat egye. Valódi eredete alapvetően elveszett a modern időkben, mert történetét 

eltűntették a keresztény legendák, mely megkísérelte őt kelta Évának beállítani. Úgy 

gondolták, hogy Szt. Patrik legendáját befolyásolta a története, úgy mutatja, hogy Patrik 

szentelt vízzel ölte meg, de ő újra felkelt. Egy Szt. Patrik legenda szerint szűz tavasz 

istennő volt. Összekapcsolják a 9-es számmal.  

Uralkodik: Magabiztosság, reinkarnáció, földmágia.  

 

Cathubodia  

Leírás: Azt hiszik Breton verziója az ír Bandbha istennőnek, leginkább a galloktól ered. 

Elvileg háborúistennő, aki Badb energiájában osztozik.  

Uralkodik: Háború, földmágia.  

 

Cebhfhionn  

Hely: Írország.  

Leírás: Az inspiráció istennője, akit általában a legendás Tudás kútja mellett találunk, 

amit egy végtelen edénnyel töltöget. Ő őrzi a szent vizet az emberektől, érezve, hogy 

nem tudnák kezelni az erőt. Csupán megízlelve a vizet, jelenti az azonnali hatalmas 

tudást, bölcsességet és isteni inspirációt. Uralkodik: gyógyítás, mentális energiák, tudás.  

 

Cernunnos  

Más nevei: Cernowain, Cernenus, Herne A Vadász, Hu Gadarn, Belatucadros, Vitiris.  

Hely: Minden kelta területen ismert, esetlegesen más néven. .  

Leírás: A Szarvas Isten, A Természet Istene, Az Alvilág Istene. A druidák úgy ismerik őt, 

mint Hu Gadarn, a Termékenység Szarvas Istene. Általában lótusz pozícióban írják le, 

agancsokkal/szarvakkal a fején, egy szakáll, meztelen kivéve egy nyaklánc és néha egy 

pajzsot vagy lándzsát tart. Szimbóluma a szarvas, kos, bika és a szarvas kígyó. Írország 

korakeresztényei a sátánnal azonosították, végtelen az emberi butaság.  

Uralkodik: Életerő, termékenység, állatok, fizikai szerelem, Természet, erdők 

reinkarnáció, keresztutak, érintkezés, egészség, harcosok, vadászat, mágia, áldozat.  

 

Cerridwen  

Más nevei: Caridwen, Ceridwen.  

Hely: Wales, Skócia.  

Leírás: Holdistennő, gabonaistennő. A walesi bárdokat úgy emlegetik, mint Cerddorion 

(Cerridwen fiai). A bárd, Taliesin, mestersége megalapítója, azt mondják az ő fia volt. 

Cerridwen üstje egy bájitalt tartalmazott, melynek neve greal (amiből a grál szó 

valószínűleg ered). A bájital hat növényből készült az ihletért és a tudásért. Szimbóluma 

a fehér disznó. Az üst története a következő: Cerridwen Afagddunak, a világ legrútabb 

emberének volt az anyja. Hogy fia küllemének hiányosságait ellensúlyozza és bölcs, nagy 

tiszteletnek örvendő embert faragjon belőle, Cerridwen egy évig és egy napig kevergette 



a tudás üstjét. Másik, Gwion Bach nevű fiat (más források szerint szolgáját) állította oda, 

hogy figyelje az üstöt. Amikor a főzet három megmaradt cseppje a fiú ujjára esett, az 

meggondolatlanul megnyalogatta megégett bőrét. Az anya őrjöngő dühében széttépte 

fiat, aki később Taliesin alakjában született újjá. Cerridwennek azonban volt még egy 

ugyancsak csúf fia, Morfan, a rettegett harcos, aki Arthur király oldalán vett részt a 

Camlan melletti csatában. Sir Mordred vitézei közül senki sem tudta őt legyőzni, mert 

csúfsága miatt azt hitték róla, hogy maga az ördög.  

Uralkodik: Halál, regeneráció, ihlet, mágia, asztrológia, gyógynövények, tudomány, 

költészet, varázslatok, bölcsesség, előző életek, divináció.  

 

Cessair  

Hely: Írország.  

Leírás: A Partholanok egyik tagja, akik először jöttek Írországba, ő volt az első 

uralkodónője Írországnak. Jól ismert mint prekelta anyaistennő figura, olyan mint Dana. 

Ő vezette a partholanok utazását a világ nyugati sarkába a vízözön előtti negyven nappal. 

A legendája mutatja, hogy a pogányok hogyan látják az anyaistennőt, mint a regeneráció 

és az élet megújulásának forrását. Cessair "én voltam itt először" képe annyira erős az ír 

pogányok között, hogy a keresztények nem tudták eltávolítani őt, így Noé unokájának 

állították be. Azért, mert az őslakos mítoszok szerint megmenekült a nagy vízözön 

dühétől, Cessair talán régen vízi istenség volt, akinek ereje volt megmenteni Írországot 

a vízözöntől. A róla szóló történetek bizonyítják, hogy az ír szerzetesek milyen rosszul 

takarták el az ősi pogány legendákat. Összekapcsolják a felkelő nappal és az üsttel.  

Uralkodik: Erő, kitartás, vezetés, előrelátás, vízmágia, új kezdetek.  

 

Cethlion  

Más nevei: Cetnenn.  

Hely: Írország.  

Leírás: Formorianok (Fomoiria-k vagy Fomoré, Fomhoire nép) istennője, akit kampós 

fogúnak hívtak. Ő jósolta meg népének bukását a Tuatha De Dannan számára.  

Uralkodik: Prófécia, divináció.  

Chlaus Haistic  

Hely: Írország.  

Leírás: Ősi istennő, akinek funkcióját nem ismerjük, a fold alól jött, mint erőteljes 

boszorkány. Talán egy banyaistennő.  

Uralkodik: Mágia, druidák.  

 

Cian  

Hely: Írország.  

Leírás: Gyógyítás istene, aki visszahozta Balor ellopott teheneit. Lugh apja, Dian Cecht 

fia, Ethlinn férje. Ethlinn apja, Balor az Írország északnyugati partjához közeli Tory 

szigeten egy kristálytoronyban tartotta fogva, mert felt a jóslattól, mely szerint saját 

unokája öli meg. Cian, Goibhniu kovácsisten fivére mégis sikerrel ostromolta a lányt: 

tőle fogant Lugh napisten. Balor mindent elkövetett, hogy megölje a fiút, de Goibhniu 



vagy Manannan Mac Lir tengeristen megmentette és fel is nevelte. A jóslat beteljesedett, 

Lugh a második Magh Tuireadh-i csatában megölte Balort.  

Uralkodik: Szerelmi mágia.  

 

Cliodna  

Más nevei: Cleena, Cliodhna, Szép haj Cliodnája.  

Hely: Írország, Skócia.  

Leírás: A Tuatha De Danann tenger és Másvilág istennője, aki fel tudta venni egy tengeri 

madár alakját és így szimbolizálja a kelta túlvilágot. Mint a hullámok istennője, úgy 

gondolták minden kilencedik hullám őt testesíti meg. Azt hiszik, ez a hullám magasabb 

és erősebb mindegyiknél. Az ír mitológiában a szépség istennője, a világ összes 

asszonyánál szebb. Három színes varázsmadara állítólag olyan szépen énekelt, hogy 

dalukra a beteg elaludt és gyógyultan ébredt. Cliodna szenvedélyesen beleszeretett egy 

Ciabhan nevű halandóba, akinek csodálatos gyűrűs fürtjei voltak. Egy nap, míg az ifjú 

vadászni járt, Cork közelében, a tengerparton Manannan Mac Lir tengeristen 

varázslattal álmot bocsátott Cliodnára, majd egy nagy hullámot küldött, hogy vigye őt 

vissza az istenekhez, az Ígéret Földjére.  

Uralkodik: Szellem kapcsolatok, elismerés, szépség, vízmágia.  

 

Clota  

Más nevei: Clud, Cludoita, Clwyd.  

Hely: Skócia, England, Wales.  

Leírás: Jól ismert istennő és neve a Clyde folyón maradt. A vizek melyeket felügyelt, jól 

uralták a rohamokat.  

Uralkodik: Vízmágia.  

 

Coinchend  

Leírás: Egy félisten harcosnő, akinek otthona a Másvilág.  

Uralkodik: Szellem kapcsolatok.  

 

Condatis  

Leírás: A kereszteződések istene, akinek szent helyei azok, ahol két folyó találkozik vagy 

két víz találkozik.  

Uralkodik: Vízmágia.  

 

Condwiramur  

Hely: Wales.  

Leírás: Függetlenség istennője, aki röviden megjelenik a Grál legendákban, mint Percival 

(Parszifál, Perceval, Parzival) felesége.  

Uralkodik: Felfedezni saját feminin erőd, segít felfedezni az ősi grál misztériumokat, 

függetlenség.  

 

Corchen  

Hely: Írország, Man-sziget.  



Leírás: Ősi kígyó istennő, akiről keveset tudni. Valószínűleg egy helyi földanya istennő, 

vagy újjászületés istennője.  

Uralkodik: Előző életek, földmágia, reinkarnáció.  

 

Corra  

Hely: Skócia.  

Leírás: Prófécia istennő, aki néha daruként jelenik meg. Ő szimbolizálja a felsőbb tudást 

és az átmenetet a Másvilágba.  

Uralkodik: Divináció, prófécia.  

 

Coventina  

Hely: Skócia.  

Leírás: Egyike a legfontosabb kelta folyóistennőknek. Valószínűleg római eredetű. Ő volt 

a tollatlan repülés istennője is, aki szimbolizál valamiféle torlaszt a Másvilág felé. 

Bizonyíték van rá, hogy a kelta gallok követték őt.  

Uralkodik: Idő, új kezdetek, élet ciklusok, kívánságok, madarak védelme, divináció, 

öninspiráció.  

 

Cred  

Más nevei: Creide.  

Hely: Írország, Skócia.  

Leírás: Tündérkirálynő, akit összekapcsolnak Dana hegyeivel, "Anu csecseivel". 

Megígérte, hogy sosem fog aludni, míg meg nem találja azt a férfit, aki megírja neki a 

leglenyűgözőbb verset, amit valaha is írtak. Coll, a harcosnak sikerült és Cred 

hozzáment. Összekapcsolják a tiszafával, rózsaolajjal, és a rózsaszínnel.  

Uralkodik: Szerelmi mágia, a tökéletes társ keresése, titkok őrzése, szellemi kapcsolatok.  

 

Credne  

Más nevei: Creidne, Creidhne  

Hely: Írország.  

Leírás: A fémművesség és a kovácsmesterség istene. A Tuatha De Danann bronzkovácsa 

és aranyművese, Goibhniu kovácsisten és Luchtar ácsisten fivére. Ők együtt készítették 

a nép fegyvereit.  

Uralkodik: Önvédelem, művészet, áldó eszközök.  

 

Creiddylad  

Más nevei: Creudylad, Cordelia.  

Hely: Wales.  

Leírás: Összekapcsolják a Beltanenal és gyakran hívják májuskirálynőnek. A nyári 

virágok istennője.  

Uralkodik: Szerelem, bátorság, akaraterő és virágok.  

 

 

 



Crobh Dearg  

Más nevei: Crove Dairg.  

Hely: Írország.  

Leírás: A vörös karom. Háborúistennő, aki talán egy formája Badb banyaistennőnek. Egy 

leinster-i erődöt neveztek el utána.  

 

Cromm Cruaich  

Hely: Írország.  

Leírás: Ősi istenség, akiről manapság keveset tudunk. Úgy tekintik, mint aratás, halál és 

áldozati isten. Azt gondolják, emberáldozatokat végeztek számára Samhain idején. A 

Dinnshenchas elmeséli, hogy egyszer Meg Slecht-nél, egy tiszta arany állókövet, köré 

tizenkét követ állítottak tiszteletére (a 13-as szám még mindig hagyományos tagszám a 

kelta kovenekben). Tigernmas vezette a tiszteletét ezen az oldalon.  

Uralkodik: Aratás, sötét fesztiválok, halál, átkelő rítusok, másvilági kapcsolatok.  

 

Cronos  

Leírás: Kisebb arató és Napisten, akit bezártak más alárendelt isteneivel a nyugati 

szigeteken, amit a Holtak szigetének ismernek manapság. Úgy tűnik nincs kapcsolatban 

a görög időistennel, aki szintén ezt a nevet viseli.  

 

Cuchulainn  

Más nevei: Cú Chulainn, Cuchulinn, Kuhulin.  

Hely: Írország.  

Leírás Az ír mitológiában a legnagyobb ulsteri hős. Neve Chulainn-nak tett szolgálata 

miatt kapta, eredetileg Setanta volt a neve, de megölte Chulainn mérges kutyáját, ezért 

megígérte hogy a gazdája kutyája lesz, míg az nem talál házőrzőt. Cú Chulainn azt jelenti 

Chulainn kutyája. Kiváló harcos volt, de könnyen dühbe gurult. Nem ismerte fel fiát, 

Conlait, akit a harcosnő Aoifa szült, és megölte küzdelmükben. Csak a harc után ismerte 

fel és bánattól sújtottan vitte házába és temette el. Conlai távol nőtt fel apjától és csak 

az ujján lévő aranygyűrűről ismerte fel apja, aki annak idején azt anyjának adta. 

Cuchulainn az Árnyékországban találkozott Aoifával, de el kellett hagynia. Később a hős 

Emer-t vette feleségül. Cuchulainn számára rövid élet volt szabva, halálos sebet kapott, 

de utolsó leheletéig harcolni akart. Egy oszlophoz kötözte magát, és állva halt meg. 

Halálát a vállára telepedett varjú adta hírül.  

Uralkodik: Szolgálat, hűség, bátorság, kitartás, háború, csata, gyász, Másvilág.  

 

Cyhiraeth  

Hely: Wales.  

Leírás: Csermelyek istennője, aki később tündérszellemként jelenik meg, mint a halál 

előjele, nagyon hasonló az ír Beansidhe vagy a cornwalli Ford-i mosónőhöz.  

Uralkodik: Vízmágia, átkelés (halál), tündér kapcsolat, belső átalakulás.  

 

Cymidei Cymeinfoll  

Hely: Wales.  



Leírás: Háborúistennő, aki férjével Llasar Llaesyfnewid jelenik meg a történetekben. A 

saját mágikus üstjükben újraélesztették az elesett harcosokat, de azok nem voltak 

képesek beszélni. Ő volt a teremtés egyik fele. Mint a walesi fő háborúistennő, minden 

hatodik héten adott életet a harcosoknak.  

Uralkodik: Erő, háború, előző életek, teremtő mágia.  

 

Dahud-Ahes  

Más nevei: Dahut.  

Hely: Britannia.  

Leírás: Az erkölcstelenség istennője a becsmérlői szerint, míg más legendák odáig 

mennek, hogy lerombolta saját birodalmát kicsapongásaival és bálványimádásával. 

Követői szerint a földi élvezetek istennője. Britannia halászai néha látják városát a 

francia tengereknél, és úgy hiszik néha visszatér oda.  

Uralkodik: Élvezetek, bátorság, vízmágia, szexmágia, tengeri tündér kapcsolat.  

 

Dagda  

Más nevei: Daghdha, Eochaidh Ollathair, Dagdé, Dagdze, Dagodevos.  

Hely: Írország.  

Leírás: A Tuatha De Danann legfőbb istene. A halál és az újjászületés istene, minden 

csere istene, a tökéletes tudás ura. Volt egy üstje melyet az "Undry"-nak neveztek és 

sosem fogyott ki az ételből. Élő tölgyfahárfája volt, mely az évszakokat arra sarkalta, 

hogy váltakozzanak ahogy azt kell. Barna, mélykivágású tunikát visel, mely éppen eléri 

csípőjét és a ruhán egy csuklya is van, mely befedi vállait. Lábain lóbőr cipőt visel. Maga 

mögött 8 ágú furkósbotját húzza egy keréken.  

Uralkodik: Védelem, harcosnők, tudás, mágia, tűz, prófécia, időjárás, reinkarnáció, 

művészetek, beavatás, a papok patrónusa, a Nap, gyógyítás, regeneráció, növekedés, 

hárfa, mágusok, művészek, minden tudás.  

 

Damara  

Hely: Anglia.  

Leírás: Termékenység istennő akit Beltane-nal kötnek össze..  

Uralkodik: Termékenység.  

 

Damona  

Leírás: Tehénistennő, akiről keveset tudni.  

Uralkodik: Termékenység, bőség.  

 

Danu  

Más nevei: Danann, Dana.  

Hely: Írország.  

Leírás: Fő anyaistennő, a Tuatha De Danann Ősanyja. Ő adta nevét a Tuatha De Danann 

számára (Danu népe). A Tuatha kormányozta Írországot, míg Milesius fiai el nem űzték 

őket. Morrigu másik aspektusa.  

Uralkodik: Varázslók, folyók, víz, kutak, növekedés, bőség, mágia, bölcsesség.  



Daronwy  

Hely: Wales.  

Leírás: Taliesin könyvében, a Daronwy dalában összekapcsolják néhány kalanddal, de 

máshol nem jelenik meg. Talán Daronwy Ossian.  

 

Deae Matres  

Hely: Britannia.  

Leírás: "Anyaistennők". Földistennők hármasa, akik latin nevet kaptak a kontinensen. 

Nincs egyetlen legenda sem róluk, noha feliratok és szobrok, mutatják követésük erejét. 

Úgy hiszik, imádatukat a rómaiak lerombolták, mikor elfoglalták Galliát. A hármas 

köpenyt visel és virág, gyümölcs, gabona kosarakat cipelnek, amik bemutatják bőséget.  

Uralkodik: Termény, termékenység, bőség.  

 

Dechtere  

Más nevei: Dechtiré, Dechtine.  

Hely: Írország.  

Leírás: Egy hármasság egymagában, ez az istennő önmagában képviseli a szüzet, az anyát 

és a banyát. Az ír mitológiában Cuchulainn anyja. Egy elveszett tiszavirág, magában 

hordozza Lugh "lelkét", boros poharába zuhant. Mikor megitta, megtermékenyült 

Cuchulainnal. Ámbár mikor megszülte őt, örökké szűz maradt. Át tudott változni 

követőivel madárrá, hogy gyorsabban utazzon, és át tudott repülni a Másvilágra. Noha 

akárhol állt meg enni, majdnem lerombolta a földet, így kapcsolódik a sötétebb oldalhoz.  

 

Deirdre  

Más nevei: Deirdré, Derdriu  

Hely: Írország  

Leírás: Az ír mitológiában az Ulsteri férfiakat sújtó baj okozója. Cathbad, a druida még 

születése előtt megjósolta, milyen csodálatosan szép hajadon lesz belőle. Amikor felnőtt, 

szemet vetett rá Conchobhar Mac Nessa király, és hajlott kora ellenére feleségül akarta 

venni. Deirdre természetesen hallani sem akart a dologról. Rábeszélte Naoise-t és 

fivéreit, hogy szökjenek el együtt Albába. Életüket teljes bizonytalanságban töltötték 

Írországban és Skóciában. Több eves száműzetés után az idővel megenyhült ulsteriek 

rávették őket, hogy térjenek vissz, nem esik majd bántódásuk. A szószegő Conchobar 

azonban elrendelte, hogy öljék meg Naoise-t, a lányt pedig kényszerítette, hogy legyen 

a felesége. Deirdre búskomorságba esett, és nem engedte magához a királyt, aminek 

következtében maga is Naoise gyilkosainak a kezébe került. Nem akart együtt élni ezzel 

az emberrel, ezért kiugrott kocsijából, testét az út menti sziklák zúzták halálra. Naoise 

és Dreidre sírján egy-egy fenyő nőtt, amely végül egyetlen fává nőtt össze.  

Uralkodik: Szerelem, bátorság, önfeláldozás, kitartás, erő.  

 

Devona  

Leírás: A Devon folyó istennője.  

 

 



Diancecht  

Más nevei: Dian Cecht.  

Hely: Írország.  

Leírás: A Tuatha gyógyítója. Az ír mitológiában a gyógyítás istene. Airmid nevű lányával 

egy forrást fakasztott, melynek vize életre keltette a holt isteneket. Miután Nuada a 

Tuatha vezére az első Magh Tuireadh-i csatában, a Firbolg nép elleni viadalban 

elveszítette karját, Dian Cecht ezüstből készített neki pótlást, és Nuada ettől kezdve 

viselte az "ezüst karú" nevet. Bár az istenek elismerték remek keze munkáját, Nuada 

ettől kezdve nem számított hibátlannak, így nem lehetett vezér. Bres vette át a helyét, 

aki származását tekintve félig Fomoirai volt. Ő azonban nem született vezetőnek, 

zsarnok volt, úgyhogy Nuadát mégis újraválasztották, miután Dian Cecht fia, Miach 

húsból és vérből új kart ügyeskedett neki. A gyógyítás istene ezek után féltékenységből 

megölte saját fiát.  

Uralkodik: Gyógyítás, orvosság, regeneráció, mágia, ezüst munkák.  

 

Dil  

Hely: Írország.  

Leírás: Nagyon régi marhaistennő, akiről manapság keveset tudnak.  

 

Damona a galloktól.  

Uralkodik: Termékenység.  

 

Dispater  

Más nevei: Dis Pater.  

Leírás: Gall isten, neve jelentése "az apa", elsődleges teremtő isten volt, aki később 

összeolvadt Donnal és Cernunnos-szal. A gallok leszármazottainak vallották magukat.  

Uralkodik: Termékenység mágia, mágia.  

 

Domnu  

Hely: Írország.  

Leírás: A formoriak istennője, akit Fir Domnann-hoz (Domnu emberei) kötnek. A 

fomoirai faj volt az egyike a megszállóknak az öt részű invázió ciklusnak az ír 

mítoszokban. Neve azt jelenti "a mélység", arra utalva, hogy a formoriakat elűzte a 

Tuatha De Danann, és azok groteszk tengeri szörnyekké váltak az ír partoknál.  

Uralkodik: Vezetés, tengeri tündér kapcsolat.  

 

Don  

Hely: Írország, Wales.  

Leírás: A walesi mitológiában az ír dana megfelelője, anyaistennő, Math nővérének, 

Mathonwynak a lánya, Belinek, halál istenének a felesége. Sok gyermeke volt, többek 

között Amaethon, Arianrhod, Govannon, Gwydion, Gilvaethwy és Nudd. Don 

családjához igen terjedelmes hagyománykincs kapcsolódik.  

Uralkodik: Elemek irányítása, ékesszólás.  

 



Donn  

Helye: Írország.  

Leírás: Az ír mitológiában a halálisten. Néha összetévesztik Eber Donnal, Milesius (Mil) 

fiainak egyik vezérével, aki megsértette Eriu-t, a Tuatha egyik istennőjét, és ezért 

Írország partjainál vízbefulladt. Donn házát, a holtak találkozóhelyét szintén ezen a 

területen, egy kis sziklás szigetre képzelték az írek.  

 

Druantia  

Leírás: "Druidák királynője." Fir Istennő.  

Uralkodik: Termékenység, élvezet, szexuális aktivitás, fák, védelem, tudás, kreativitás.  

 

Dubh Lacha  

Hely: Írország.  

Leírás: Korai ír istennője a tengernek, s elég keveset tudunk róla. Talán másik verziója 

Dubh druidahölgynek.  

 

Dunatis  

Leírás: Gall istene a megerősítésnek. Szent helyek védelmezője.  

Uralkodik: Szent helyek és rejtett helyek védelmezője a rítusok alatt.  

Dylan  

Más nevei: Dyonas.  

Hely: Wales, Britannia.  

Leírás: Védelmező istensége a Conway folyó torkolatának. Szimbóluma az ezüst hal, 

Gwydion és Arianrhod fia. Születése után kitépte magát anyja karjaiból és egyenesen 

nekivágott a tengernek. A tenger hullámai, a halak mind nagyon szerették. Amikor 

nagybátyja, Govannon kovácsisten megölte őt, a Britannia és Írország partjait nyaldosó 

hullámok mind az ő halálát siratták. Halálhörgése a mai napig halható a zúgó 

hullámverésben.  

Uralkodik: Tenger, halak, vizek.  

 

Eadon  

Hely: Írország.  

Leírás: A költészet istennője, aki bárd is volt egyben.  

Uralkodik: Kreativitás.  

 

Easal  

Hely: Írország, Man-sziget.  

Leírás: Növekedés és jómód istene, aki az Arany oszlopok legendás királyává vált. Ő volt 

az, aki hét mágikus malacot adott Tuirrean fiainak, amelyek újrateremtek miután 

megették őket.  

Uralkodik: Jómód, növekedés.  

 

 

 



Ebhlinne  

Hely: Írország.  

Leírás: Munster istennője, akit Nyárközép ünnepén tisztelnek hegyi otthonánál 

Tipperary megyében. Noha sok legendája elveszett, valószínűleg Nap vagy tűzistennő 

volt.  

Uralkodik: Tűzmágia.  

 

Echtghe  

Más nevei: Aughty.  

Hely: Írország.  

Leírás: Úgy gondolják Dana egyik formája, az első nagy anyaistennője Írországnak. 

Szeretője a völgyeknek adta őt, melyek a mai napig viselik nevét: a Slaibh na Echtghe. 

Az ezüst kezű Nuada lánya volt.  

 

Eibhir  

Hely: Írország, Man-sziget.  

Leírás: Ossian első felesége, akit úgy írtak le mint egy idegent egy másik földről. 

Valószínűleg elfelejtett Napistenő.  

 

Elaine  

Hely: Wales, Britannia.  

Leírás: Az istennő szűz aspektusa.  

 

Elphame királynője  

Más nevei: Elphlane, Elphane.  

Hely: Skócia.  

Leírás: A betegség és halál istennője, aki gyakran egyenlővé tesznek a görög Hekaté 

istennővel. Leginkább, az elmúlt pár száz évben, olyan volt, mint egy Tündérkirálynő és 

Beltane-nel kapcsolnak össze. Thomas és Rhymer mindig úgy írták le őt, hogy majális 

idején zöld selyembe öltözve fehér lovon vágtat, melynek kilencven kilenc ezüst harang 

van a sörényén (régi társítás mióta kelta tündérekről úgy gondolják, hogy kikerülik a 

csilingelő harangokat).  

Uralkodik: Halál, pusztítás, járvány, harc, Másvilág, újjászületés, tündér kapcsolat.  

 

Eostre  

Leírás: Istennő, akiről elnevezték Ostarát, Easter-t (Húsvét). A tavaszt személyesíti meg. 

A állati menstruációra használt szó, az "estrus", jelentése termékeny periódus, az ő 

nevéből ered, így ő az istennője az állati reprodukciónak is.  

Uralkodik: Ostara, Nagy Rítus, állatok/jószágok szaporodása, új kalandok, reinkarnáció, 

új élet.  

 

 

 

 



Epona  

Hely: Britannia, Gallia.  

Leírás: "Isteni Ló". A lovak istennője, anyaistennő, lidérc. A kelta mitológiában lóistennő. 

A római hadsereg lovasai különösen kedvelték, a kaszárnyájukban álló emlékművön meg 

is örökítették.  

Uralkodik: Termékenység, anyaság, a lovak patrónusa, bőség, kutyák, gyógyítás, 

források, termények.  

 

Epos Olloatir  

Leírás: Lóisten, akit gyakran Epona férfi formájának vagy hitvesének tekintenek.  

Uralkodik: Éjszaka, álommágia, lovak.  

 

Erce  

Leírás: Földanya és Terményistennő, aki a méhe vagy túláradó Bőségszarú, úgy 

gondolják baszk eredetű.  

Uralkodik: Arató ünnepek, földmágia.  

Az aranyhajú Eri 

Hely: Írország.  

Leírás: A Tuatha szűz istennője. Bres anyja volt, akit egy ismeretlen napisten nemzett. A 

férfi aranygyűrűt (Nap szimbólum) hagyott neki hátra, hogy emlékezzen rá.  

Uralkodik: Teremtés, Hold.  

 

Eriu  

Más nevei: Erin, Eire.  

Hely: Írország.  

Leírás: Tuatha De Danann három királynőjének egyike, Dagda lánya. Milesius fiait ő és 

két nővére, Banba meg Fotla fogadták azzal a kéréssel, hogy a hódítók róla nevezzék el 

a szigetet. Amairgen, a híres druida, Mil fiainak tanácsadója ezt megígérte, és a szigetet 

azóta nevezik Eriuról Írországnak.  

 

Essus  

Más nevei: Esus.  

Hely: Britannia.  

Leírás: Aratásisten, akit Britanniában és Galliában is ismertek, mint Essuvi. Szent fáján 

lógva halt meg, mint a skandináv Ódin (Ódin nem halt meg csupán ott lógott, hogy 

megismerje a rúnák titkát), akivel összekapcsolják. Legendája elveszett.  

Uralkodik: Termékenység, aratás, szellem kapcsolatok, átkelő rítusok.  

 

Ethlinn  

Más nevei: Ethleen, Ethniu, Ehnea.  

Hely: Írország.  

Leírás: Balornak, az egyszemű óriásnak a lánya. Apja az Írország északnyugati partjához 

közeli szigeten egy kristálytoronyban tartotta fogva, mert félt a jóslattól, hogy unokája 

megfogja ölni. Egy kisebb termékenység és holdistennő.  



Uralkodik: Szépség, termékenység, reinkarnáció.  

 

Ethne  

Hely:Írország.  

Leírás: Az ír mitológiában Rocnak Aonghus szerelemisten intézőjének a lánya, aki 

Manannan Mac Lir tengeristen lányának szolgálatában állt. Attól kezdve, hogy a Tuatha 

egyik tagja meg akarta erőszakolni, visszautasított minden ételt és italt. Aounghus és 

Manannan találtak két bűvös tehenet, amelyeknek soha nem apadt el a teje, és Ethne 

attól kezdve csak ezen a táplálékon élt.  

 

Fachea  

Hely: Írország.  

Leírás: Költészet istennője és a bárdok patrónusa.  

Uralkodik: Kreativitás.  

 

Fea  

Hely: Írország.  

Leírás: Háború istennő, kinek eredeti neve "a gyűlöletes egyet" jelenti. Morrigu 

alárendelt istensége. Brugh és Elcmar lánya.  

Uralkodik: Háború.  

 

Finncaev  

Hely: Írország.  

Leírás: A Tuatha De Danann kisebb hercegnője. Úgy gondolják a szerelem és szépség 

istennője.  

Uralkodik: Szerelem és szépség.  

 

Finvarra  

Más nevei: Fionnbharr.  

Hely: Írország.  

Leírás: Egy erős isten, aki mára a Tuatha De Danann Tündérkirálya lett.  

Uralkodik: Kihívások, mentális erők, tündér kapcsolat.  

 

Fionn MacCumhal  

Más nevei: Finn MacCool, Finn McCual, Fin Man-szigetéről, Fingal, Demna (eredeti 

neve), Fionn Mac Cumal.  

Hely: Írország, Man-sziget, Skócia.  

Leírás: Az ír mitológiában a Fiana vezetője. Apját megölték, s távol nevelkedett népétől. 

Nevelője Finegas volt, aki rábízta hogy főzze meg a Bölcsesség Lazacát. Fionn megégette 

ujját és fájó sebét szopogatva nagy bölcsességre tett szert. Hogy Fionn milyen 

körülmények között halt meg, nem tudni. Egyes bölcsek szerint felkelés tort ki a féniek 

között, és akkor lelte halálát. Mások viszont úgy gondolják, hogy Arthur királyhoz 

hasonlóan ő is halhatatlan. Talán csak mély álomban pihen, és ha Írországnak szüksége 

lesz segítségére, visszatér népéhez. Írország hatalmas hőse.  



Uralkodik: Bölcsesség, ellenségek, teremtés, védelem, tudás, divináció.  

 

Firbolg  

Más nevei: Fir Bholg, fir bolg  

Hely: Írország.  

Leírás: Az íreknél a legendás honfoglaló nép. "Zsákos emberek"-nek is nevezik tagjait, 

mert amikor Thrákiában rabszolgaként dolgoztak, zsákban kellett a földet hordaniuk. 

Írországban a Tuatha De Danann érkezése előtt a fomoiriak adtak nekik menedéket, 

hogy később elnyomják őket. Az első Magh Tuireadh-i csatában Dana istennő népe 

legyőzte a firbolg törzseket, bár vezérük Nuada elvesztette fél karját. A második Magh 

Tuireadh-i csatában az új istenek megverték a fomoiriakat, és elsősorban Lugh napisten 

bátorságának köszönhetően mindörökre visszaszorították őket a tengerbe.  

 

Fomoiriak  

Más nevei: Fomorai nép, Fomoré, Fomhoire nép.  

Hely: Írország.  

Leírás: Az ír mitológiában Írország később a tengerbe szorított őslakói. A fomoiriakat 

gyakran ábrázolják egyszemű, egylábú, egykarú, torz óriásoknak, vagy állatfejű ijesztő 

lényeknek, akik varázserővel bírnak.  

 

Fland  

Hely: Írország.  

Leírás: Flidais erdőistennő lánya. Egy tóistennő, amit a modern folklór gonosz 

víztündérnek tekint, aki lehúzza az úszókat a mélybe.  

 

Flidais  

Hely: Írország.  

Leírás: Eredetileg a marhacsordák és termékenység istennője, csak később lett a vadak, 

erdők úrnője. De ez igen kortárs változás, így nem feltétlenül tekinthetjük valósnak. 

Uralkodik: Alakváltás, termékenység, mezők, tavasz, átalakulás.  

 

Garbh Ogh  

Hely: Írország.  

Leírás: Óriásnő és a vadászatistennője, akinek szekerét jávorszarvasok húzzák. Ez az 

istennő egy kőhalom hármast épített magának, ahol meghalt. Neve durva fiatalságot 

jelent.  

Uralkodik: Környezeti mágia, szezonális rítusok, beleértve az áldozati istent.  

 

Garmangabis  

Hely: Britannia.  

Leírás: Istennő, akinek emlékét a rómaiak őrizték meg a kriptafeliratokon. Lancashire 

régióban imádták északnyugat Angliában. Funkciója ismeretlen.  

 

 



Gavida  

Hely: Írország.  

Leírás: A kovácsműhely kisebb istene.  

 

Goewin  

Más nevei: Goewyn.  

Hely: Wales.  

Leírás: Függetlenség istennője. A régi északi és nyugat európai kultúrák királyai gyakran 

tekintették félistennek. Május királynő:  

Uralkodik: Függetlenség.  

 

Goidniu  

Más nevei: Gofannon, Govannon, Goibhniu, Goibné.  

Hely: Írország, Wales.  

Leírás: Luchtaine és Creidne hármasának tagja. Azt mondják varázskalapácsának három 

ütésével képes volt fegyvert készíteni. A legenda szerint ő volt a házigazdája a túlvilágon 

rendezett Fled Goibnenn nevezetű lakomának, ahol még sört is főzött. Söre adta a 

sebezhetetlenséget a Tuatha számára.  

Uralkodik: Kovácsok, fegyverkészítők, ékszer készítés, sörkészítés, tűz, fémmunkák.  

 

Goleuddydd  

Hely: Wales.  

Leírás: Kocaistennő, Culwch anyja. Arthur király nagynénje.  

Uralkodik: Családi kapcsolatok, függetlenség.  

 

Grainne  

Hely: Írország, Man-sziget, Skócia.  

Leírás: A növények mesteri ismerője és napistennő, aki Cormac MacArt király lánya volt 

és Fionn MacCumhal felesége. Bár Finn testi erő dolgában jól állt, de bizony már 

öregecske volt, a lány pedig egyébként is Diarmuid Ua Duibhne, Aonghus szerelemisten 

nevelt fia tetszett. Grainne az egyelőre a még vonakodó Diarmuid társaságában varázslat 

segítségével megszökött Tarából, az ír fővárosból. A fiatalok aztán komolyan 

megszerették egymást, s szerelmük kitartott tizenhat éven át, amit a féniek elől 

menekülve kellett eltölteniük. Cormac és Fionn végül beleegyezett a házasságukba, de a 

fiatalok boldogsága nem tartott sokáig: Diarmuidot vadászat közben halálosan 

megsebesítette egy vadkan. Grainne férje haláláért Fionnt vádolta, míg végül 

beleegyezett, hogy feleségül megy hozzá.  

Uralkodik: Gyógynövények, tudás, Nap, tűzmágia.  

 

Grian  

Hely: Írország.  

Leírás: Tündér istennő Tipperary megyéből, s még mindig úgy gondolják a Pallas Green 

völgyben él palotájában. Neve jelentése napos, valószínűleg fontos Napistenség volt. 



Noha mára legendája elveszett, sokan úgy gondolják Aine ikertestvére, aki az év hanyatló 

részét jelképezi, míg Grian a növekvő év királynője.  

Uralkodik: Szezonális rítusok, Nap.  

 

Guaire  

Más nevei: Guary.  

Hely: Írország.  

Leírás: Védelmező isten/szellem Bruigh na Boinne-ből és Ebhlinne apja.  

Uralkodik: Védelem.  

 

Gwawl Ap Clud  

Más nevei: Gwawn.  

Hely: Wales.  

Leírás: Clug istennő fia. Kisebb Napisten.  

Uralkodik: Szoláris mágia.  

 

Gwen  

Hely: Wales.  

Leírás: Egy fiatal nő, aki oly gyönyörű volt, hogy sokáig senki sem bírta nézni. Talán 

kisebb Nap vagy Holdistennője volt a fénynek.  

 

Gwydion  

Más nevei: Gwyddion. 

Hely: Wales.  

Leírás: A szárazföld isteneinek druidája, Don fia. Govannon, Arianrhod és Amaethon 

bátyja.Varázsló és bárd Észak-Walesből. Számos képességgel rendelkezik, a levegő 

erejének hercege, alakváltoztató. Szimbóluma a fehér ló. Az elbájolók közül a 

legnagyobb. Harcos varázsló. Elhozta a malacokat az emberiségnek.  

Uralkodik: Illúzió, változások, mágia, az ég, gyógyítás, zenemágia, segítség, tanulás, 

mentális erő.  

 

Gwyddno  

Hely: Wales.  

Leírás: Egy időben tengeristen volt. Legendája később szörnnyé vagy tündérre 

változtatta az óceánban.  

Uralkodik: Vízmágia.  

 

Gwynn Ap Nudd  

Hely: Wales.  

Leírás: A Tündérek és az Alvilág királya. Később "Plant Annwn"-ná vált (földalatti 

tündérek). Esküvője napján elrabolta Llud Llaw Ereint lányát, Griddyladet. (Egyébként 

az apát, aki Belinek, a halál istenének volt a fia, London alapítójaként tartják számon.) 

Arthur király Griddylad után küldte a vőlegényt, hűséges kísérőjét, Gwythyrt, hogy ha 

kell, harcok árán is kényszerítse visszatérésre. A túlvilági király vára ellen indított 



hosszú, nehéz ostromot félbeszakítva Arthur rávette a feleket a békülésre. A lány 

visszatért apja házába, Gwyn és Gwythyr pedig megegyeztek, hogy minden Beltane 

napján megküzdenek érte, egészen a Végítélet napjáig, amikor is Griddylad a győztesé 

lesz.  

Uralkodik: Szellem kapcsolat, erő, átkelő rítusok, szezonális rítusok.  

 

Gwethyr  

Más nevei: Gwyrthur Ap Gwreidawl.  

Hely: Wales.  

Leírás: Gwynn Ap Nudd ellentéte. A Felsővilág királya.  

 

Habetrot  

Leírás: Egy fonó istennő, akiről úgy gondolják a varázslás vagy az évkerék istennője, 

mióta mindkettőt a fonáshoz kapcsolják. Jól ismert gyógyító erejéről. Azok, akik viselik 

ruháit sosem lesznek betegek.  

Uralkodik: Gyógyítás, szezonális rítusok, megemlékezés.  

 

Habondia  

Más nevei: Abondia, Abunciada, Habonde.  

Leírás: A bőség és jómód istennője, akit lefokoztak gonosz boszorkánnyá a középkori 

Angliában, hogy megnyírják erejét, amiben a vidéki emberek hittek, hogy megsegíti a 

termést és a jószágokat. A germán földistennőtől származik.  

Uralkodik: Szezonális aratási rítusok, termékenység, növekedés, földmágia.  

 

Harimella  

Más nevei: Viradechthis.  

Hely: Skócia.  

Leírás: Tungrain istennője, akit Dunfriesshire-ban imádtak. Leginkább a védelem 

istennője.  

Uralkodik: Védelem.  

 

Henwen  

Leírás: Malacistennő, leginkább a walesi megfelelőjére hasonlít, Cerridwen.  

Uralkodik: Termékenység, szülés, termés.  

 

Hevydd Hen  

Más nevei: Hereydd  

Hely: Wales.  

Leírás: Rhiannon apja. Története sajnos elveszett.  

 

Magyal király és Tölgy király  

Leírás: Két áldozati isten, akik egy lény két oldala. A Magyal király jelképezi a fogyó 

holdat, megküzd a Tölgy királlyal Nyárközepén (a múltban valószínűleg Beltane idején) 

az uralomért. A Tölgy király a növekvő év istene és megküzd Yule napján (talán régen 



Samhain napján) ugyanezért. Manapság a kelta boszorkányok úgy gondolják, hogy ők 

tündérek vagy spirituális energiák, inkább, mint isteni lények.  

 

Ialonus  

Leírás: Termékenység isten, aki minden megművelt mezőt felügyel.  

Uralkodik: Termékenység, kertek.  

 

Ibath  

Hely: Írország  

Leírás: Egy Nemed, akiről úgy gondolják, hogy a Tuatha ős/apa istene.  

 

Inghean Bhuidhe  

Más nevei: Crobh Dearg.  

Hely: Írország.  

Leírás: Nevének jelentése "szőke hajú lány". Története nagy része elveszett, de azt tudni, 

hogy három testvér középső testvére. Ő jelképezi az eljövendő nyarat vagy Beltane-t, és 

a szabbatot. Fiatalabb testvére Latiaran, idősebb testvére Lassair.  

Uralkodik: Beltane, virágünnepek, tavaszi ültetés.  

 

Iubdan, Faylinnből  

Hely: Írország.  

Leírás: Ulster-i isten, az ír mitológiában a törpék uralkodója. Nagyon szeretett 

dicsekedni, és udvari költője, hogy erről leszoktassa, elhitte vele, hogy Ulster az óriások 

földje. Rávette a királyt és feleségét, Bebo királynét, hogy titokban utazzanak oda, és 

kóstolják meg Fergus Max Leda ulsteri király páratlan zabkásáját. Közben sajnálatos 

baleset történt: Iubdan beleesett a zabkásába, amiért is a király feleségestül börtönbe 

vettette. Váltságdíjat nem fogadott el értük, még a felajánlott töméntelen mennyiségű 

gabonát sem tartotta elegendőnek. Az apró emberkék taktikát változtattak, és 

támadásba lendültek: a tejet és a vajat ellopták, a folyókat beszennyezték, a hegyeket 

feldúlták, a malmokat felgyújtották, és az éj leple alatt levágták a nők meg a férfiak haját. 

A zaklatást egy évig és egy napig tűrte Fergus Mac Leda, aztán beleegyezett, hogy 

szabadon engedi Iubdant és a feleségét, mégpedig egyetlen feltétellel: ha megkapja 

legértékesebb és legféltettebb kincsüket, a vízjáró cipőt. A király megkapta, s élete végéig 

használta.  

Uralkodik: Tündér kapcsolat, bölcsesség.  

 

Keevan  

Más nevei: Cebhain.  

Leírás: Cliodna kedvese, valószínűleg termékenység és vadászathoz köthető. Minden 

mítosza elveszett.  

Uralkodik: Termékenység, vadászat.  

 

Kele-De  

Más nevei: Ceile De.  



Hely: Írország.  

Leírás: Nagyon régi istennő, akit minden nő követhetet a korai egyházban. Ott Kelles 

néven ismerték. Főpapnőjüknek meg volt a joga hogy bármelyik és mindegyik szeretőt 

kiválaszthassa. Eléggé furcsa, talán banya kép volt Írországban és gyakran kapcsolták a 

férfi teremtőhöz. Néhányan úgy gondolják, ő a megromlott fajtája az indiai Káli 

istennőnek. Hogy lerombolják emlékét, a korai ír és skót papok adoptálták nevét.  

Uralkodik: Feminin erő és szexmágia.  

 

A Tó Hölgye/asszonya  

Hely: Wales, Britannia  

Leírás: Tündérasszony egyesek szerint, mások szerint az élet, halál és regeneráció erős 

istensége. Ő volt az Excalibur (Britanniában Caliburn-nek hívják), a mágikus kard, 

melyet Arthur királynak adott. Egy független istennő, odaadta Arthurnak a kardot azzal 

a feltétellel, hogy igazságosan uralkodjon, majd visszavette, mikor szerepe, mint áldozati 

király beteljesült. A bretonok szerint breton adaléka volt az Arthur legendáknak és hogy 

soha nem jelent meg az eredeti walesi verzióban. Ellentmondóan a "kőben lévő kard" 

sztorinak, a breton verzió elmondja, hogy Merlin és Arthur a Dosmary tó közepére 

csónakázva mutatta meg magát az Excalibur, beágyazva egy lebegő kőbe. A tó hölgye, 

azt mondják, hogy nevelőanyja volt Sir Lancelotnak, Arthur lovagjai egyikének, tehát 

egy újabb breton adalék a történetben. Úgy írják le, hogy nád trónján ül a tó közepének 

mélységeiben. Többek között számos mágikus írás írja le úgy, mint gyógyítót. 

Összekapcsolják a daruval, vízililiomokkal és a márvánnyal.  

Uralkodik: Megtisztítás, gyógyítás, Nagy Rítus, bármilyen mágikus cselekedet, ami a 

feminin elemekkel kapcsolható össze.  

 

Lassair  

Hely: Írország.  

Leírás: Nyárközép istennője, Latiaran és Inghean Bhuidhe triad egyike. Nevének 

jelentése "láng".  

Uralkodik: Szezonális rítusok.  

 

Latiaran  

Hely: Írország.  

Leírás: A legfiatalabb a hármas istennők között. Latiaran jelképezi a Lughnasadh első 

aratását.  

Uralkodik: Szezonális rítusok, tűzmágia.  

 

Latis  

Hely: Anglia.  

Leírás: Tó istennő, aki később a sör és a mézsör istennője lett. Imádatának bizonyítéka 

Birdsowald-ban maradt meg, Angliában. Latis szerelembe esett egy lazaccal, ami a 

tudást jelképezi, és könyörületből a többi isten harcossá változtatta. Ámbár minden 

télen újra lazaccá változott tavaszig.  

Uralkodik: Az évkerék megértése, Samhain rítusok, gyász.  



LeFay  

Hely: Wales.  

Leírás: A tenger és Avalon szigetének istennője. Kiváló gyógyító volt.  

Uralkodik: Gyógyítás.  

 

Leucetios  

Leírás: Villám és vihar isten.  

Uralkodik: Időjárásmágia  

 

Litavis  

Hely: Britannia.  

Leírás: A kohó istene.  

Uralkodik: Lásd Goibniu.  

 

Llasar Llaesgyfnewid  

Hely: Wales.  

Leírás: Harcosisten, aki mindig párban van feleségével, Cymidei Cymeinfoll-lal.  

Uralkodik: Erő, előző életek, kreativitás.  

 

Llyr  

Más nevei: Lear, Lir.  

Hely: Írország, Wales.  

Leírás: Tenger és víz isten.  

Uralkodik: Víz, tenger.  

 

Logia  

Hely: Írország.  

Leírás: Lagan folyó istene.  

Uralkodik: Vízmágia.  

 

Lot  

Hely: Írország.  

Leírás: Rejtőzködő formoriai háborúisten. Azt mondták ajkak vannak mellein és szemek 

a hátán. Gyakran vezette a Formoriaiakat a csatákba.  

 

Luaths Lurgann  

Leírás: Harcosistennő, neve jelentése "gyorsléptű egy", azt mondják ő volt a leggyorsabb 

futó Írországban. Összekapcsolják a bogánccsal.  

Uralkodik: Ellenség, család, hűség, tanítás, fizikai egészség, asztrális kivetítés.  

 

Luchtain  

Más nevei: Luchtar.  

Hely: Írország.  

Leírás: Kisebb háború és halálisten. 



Uralkodik: Kreativitás, szellem kapcsolatok, energia, mágikus eszközök.  

 

Lud  

Más nevei: Llud, Llud Llaw Ereint, Ezüst kéz Lludja, Nuada, Nudd, Nodons, Nodens, 

Lludd.  

Hely: Írország, Wales.  

Leírás: Törzsfőnök isten. Legyőzhetetlen kardja volt, egy a Tuatha De Danann négy nagy 

kincse közül.  

Uralkodik: Gyógyítás, víz, óceán, halászat, a Nap, hajózás, születés, kutyák, fiatalság, 

lándzsák, parittyák, kovácsok, favágók, hárfázók, költők, bűbájolók, írás mágia, 

mondókák.  

 

Lugh  

Más nevei: Lugh Lamhfada, Llew, Lug, Lugus, Lug Samildananch, Lleu Llaw Gyffes, Lleu, 

Lugos, Llew, Llew Llaw Gyffes, Lugus, Ioldanach, Samhioldananach, Lamhfada.  

Hely: Írország, Wales.  

Leírás: Egy hős isten. Ünnepe a Lughnassadh, egy aratási fesztivál. Kapcsolatban áll a 

hollókkal. Walesben szimbóluma a fehér szarvas. Lughnak van egy mágikus lándzsája és 

parittyája. Mágikus kutyái közül az egyiket Tuirenn fiaitól nyerte el, mert azok megölték 

apját, Ciant. Favágó, kőműves, kovács, hárfás, költő, druida, gyógyító és aranyműves.  

Uralkodik: Háború, mágia, érintkezés, reinkarnáció, villámlás, víz, művészetek és 

mesterség, kézművek, utazás, harcművészetek, kovácsok, költők, hárfa, zenészek, 

történészek, bosszú, beavatás, prófécia.  

 

Mabb  

Hely: Wales.  

Leírás: Harcosnő, ír változatta Maeve királynőnek. Manapság a walesi folklórban egy 

tüdnér, aki rémálmot hoz és a walesi tündérnép bábája, a Twlwwyth Teg.  

 

Mabon  

Más nevei: Maponos, Maponus.  

Leírás: Kisebb napisten, ami ironikusan elnyomás. Néhány hagyomány úgy tekint rá, 

mint eredeti létezőt, az első isten, első élet amely megszülettet a méhből.  

Uralkodik: Minden igyekezet, szezonális rítusok, termékenység rítusok, a vadászat, 

halál, szellem kapcsolat.  

 

MacCecht  

Hely: Írország.  

Leírás: Oghma fia. Az ékesszólás istene, de a Tuatha számára az eke istene.  

Uralkodik: Termékenység, termény, védelem mágia.  

 

MacCuill  

Hely: Írország.  

Leírás: Kisebb tengeristen a Tuathánál.  



Uralkodik: Vízmágia.  

 

MacGreine  

Hely: Írország.  

Leírás: Oghma fia, kisebb Tuatha napisten és Eire férje.  

Uralkodik: Nap, jómód.  

 

Macha  

Más nevei: Mania, Mana, Mene, Minne.  

Hely: Írország.  

Leírás: A hármas Morrigu egyike. Nuada felesége. Összekapcsolják a hollókkal és a 

varjakkal. Lughnassadh idején ünneplik. Védelmező háborúban és békében. A háború 

és halál istennője. Férje egyszer azzal dicsekedett, hogy felesége gyorsabb az ulsteri 

király lovainál. A király versenyfutásra kényszerítette a várandós asszonyt. Az megnyerte 

ugyan a versenyt, de megátkozta az ulsteri férfiakat, hogy amikor a királyság veszélybe 

kerül, öt nap és öt éjszaka feküdjenek szülési fájdalmaktól gyötörten. Macha egyébként 

ikreket szült, talán ezért hívják az ulsteri királyok várát Emain Machának, vagyis "Macha 

ikrei"-nek.  

Uralkodik: Ravaszság, fizikai erő, szexualitás, termékenység, dominancia a férfiak felett, 

születés, bölcsesség, ellenség, előző életek.  

 

MacKay  

Hely: Skócia.  

Leírás: MacKay legendája talán egy régi történet újradolgozása egy tűzistenről.  

Uralkodik: Tündér kapcsolat, Nap.  

 

Maeve királynő  

Más nevei: Medb, Medhbh, Madb.  

Hely: Írország.  

Leírás: Connacht királynője, a feminin erő magassága. Kétségtelenül, egyszer erőteljes 

istennő volt, akit összevontak egy későbbi történelmi figurával. Neve azt jelenti, hogy 

"részeg nő", hosszú aranyhajáról, tüzes természetéről és erős akaratáról ismert. Azzal 

kérkedett, hogy egy este harminc férfit képes szexuálisan kifárasztani. Feminin erejének 

bizonyítéka, hogy a csatákat szüneteltetni tudta, míg menstruált. Az elődök úgy hitték, 

hogy ebben az időben van a nő az erejének a csúcsán. Nemcsak erőteljes vezető, de egy 

tapasztalt harcosnő, vadász és lovas volt. Általában az állatok, főleg a lovak állnak 

kapcsolatban velük.  

Uralkodik: Szexmágia, vezetés, állhatatosság, erő, kivédeni az ellenséget, feminin erő.  

 

Magh Mor  

Hely: Írország.  

Leírás: Egy FirBolg hercegnő/istennő. Lugh nagyanyja.  

 

 



Mal  

Hely: Írország.  

Leírás: A Banya felföldje a leghíresebb sziklája Írországnak. Mal az istennő, aki felügyeli 

és határozza meg azoknak a sorsát, akik idekerülnek.  

 

Manannan MacLir  

Más nevei: Manawydan Ap Llyr, Manawydden, Manann, Oirbsen.  

Hely: Írország, Wales.  

Leírás: Zöld köpenyt és arany fejpántot visel. Alakváltó Az ír mitológiában tengeristen, 

Lir fia és akiről Man-szigete a nevét kapta. Egyúttal hatalmas és gyógyító erejű varázsló 

is volt, az Ígéret földjének Emhain Abhlach nevű szigetén élő uralkodója. Túlvilági 

otthonát Írország nyugati partvidékénél, valahol az Atlanti-óceánban fekvő szigetként 

képzelték. Felesége, a vakító szépségű Fand beleszeretett Cuchulainn-ba, egy hónapot 

együtt töltött vele, majd követte őt Írországba, de aztán visszatért férjéhez. Manannan 

megrázta varázsköpenyét Fand és Cuchulainn között, hogy soha többé ne találkozzanak. 

Manannan kiváló harcos és jóképű férfi volt, aki hullámokon, mint lovakon száguldott. 

Isteni és halandó gyermekei egyaránt akadtak. Híres fegyverei voltak, mint a Sárga dárda 

és Vörös gerely, kardok, amiket úgy hívtak, Megtorló, Nagy Düh és Kis Düh. Mágikus 

páncélja volt, ami megelőzte a sebeket, és ha akarták a Tuathát láthatatlanná tette.  

Uralkodik: Tenger, navigátorok, viharok, időjárás a tengeren, termékenység, hajózás, 

időjárás-előjelzés, mágia, művészetek, kereskedők és kereskedelem, újjászületés.  

 

Marcia Proba  

Hely: Anglia.  

Leírás: Kelta harcos királynő, aki i.e. élt. Törvénye a "Marciai kiáltványok" hasonlóak az 

ír Brehon törvényekhez nagyon igazságos volt és egyenlő státuszt biztosított a nők 

számára.  

Uralkodik: Ítélet, igazság, igazságosság, egyenlőség.  

 

Math Mathonwy  

Más nevei: Mathu, Math Ap Mathonwy.  

Hely: Wales.  

Uralkodik: Bűbáj, mágia, varázslat.  

 

Mathonwy  

Hely: Wales.  

Leírás: A walesi mitológiában Don istenanya fivére és hatalmas varázsló.  

Uralkodik: Jólét.  

 

Matrona  

Más nevei: Modron.  

Leírás: Marne folyó istennője. Isteni anya. Modron korai neve.  

Uralkodik: Vízmágia.  

 



Melusine  

Más nevei: Melsuline.  

Hely: Britannia, Skócia.  

Leírás: Kígyó istennő, akitől mindenki félt köszönhetően a francia író, Rabelais írásainak. 

Az istennő és nővérei, Melior és Palatina, hármasság.  

Uralkodik: Könyörület, tudás, mikor a bosszú nem jó vagy nem a te dolgod.  

 

Melwas  

Más nevei: Meleagant.  

Hely: Cornwall.  

Leírás: Egy sötét isten, aki egész évben várt, hogy elvigye Guinevere-t palotájába 

Avalonon. A Nyárföld istene.  

Uralkodik: Szellem kapcsolatok, átkelő rítusok.  

 

Merlin  

Más nevei: Merddin, Myrddin, Merlyn, Emrys.  

Hely: Wales, Britannia.  

Leírás: Nagy varázsló, druida, magus. Az erdők vadembere profetikus képességekkel. 

Többféleképpen írják le, hogy kitől tanulta a mágiát, Morgan, Viviane, Nimue, 

Tündérkirálynő vagy Tó Hölgyétől. Úgy gondolják, elrejtett kristály barlangjában alszik. 

Állítólag ő készítette Arthur király híres Kerek Asztalát is. Eltűnését vagy halálát 

másképp írják le. Egyik változat szerint Viviane, a Tó hölgye, vagy Nimue bezárta egy 

fába, miután elárulta minden tudományát. Merlin egyszer a következőképpen jellemezte 

magát, amikor megjelent Sir Gawain előtt: "Nagy balga vagyok én. A másikat jobban 

szerettem, mint magamat, megtanítottam rá, hogyan köthet örökre magához, és most 

senki sem tud kiszabadítani". Kiválóan ismerte a növényeket, erdőket, mezőket, s 

rendkívül bölcs volt.  

Uralkodik: Illúzió, alakváltás, gyógynövények, gyógyítás, erdők, Természet, védelem, 

tanácsadás, prófécia, divináció, pszichikus képességek, előrelátás, kristály olvasás, tarot, 

mágia, rituálék, varázslatok, beavatások, művészetek és kovácsok.  

Midhir  

Más nevei: Mider, Midir, Midhir Bri Leithből.  

Hely: Másvilág/tündér isten/király, Dagda és Boann fia. Három madara volt, a Tagadás, 

Kétségbeesés, Durvaság Darva. Volt egy mágikus üstje, melyet lánya Blathnat segített 

Cuchulain-nak, hogy lopja el.  

Uralkodik: Tündér kapcsolatok, jólét varázslatok.  

 

Milesius  

Más nevei: Mil, Míl, Mile, Milé.  

Hely: Írország.  

Leírás: Mil volt az a hispániai katona, akinek fiai a hagyomány szerint utolsóként 

hódították meg Írországot. Mil Ith nevű fiát megölték Írországban, társait tehát bosszú 

késztette a hosszú útra. Miután a sziget délnyugati részén partra szálltak, le kellett 

győzniük a Tuatha De Danann (Dana istennő népe) uralmon lévő tagjait. A mindent 



eldöntő csata után a régi istenek visszavonultak a túlvilágra. Milesius maga nem érte el 

az ír partokat, de fiai bevégezték akaratát.  

 

Moccus  

Hely: Britannia.  

Leírás: Malac istene, akinek gyökere valószínűleg kelta Galliából ered. Galliában saját 

ünnepe van.  

Uralkodik: Szent helyek.  

 

Modron  

Hely: Wales.  

Leírás: "Nagy Anya", az egyik legerősebb kelta anyaistennő. Termékenység és 

aratóistenség. Mabon anyja volt, akit elraboltak tőle, mikor hároméves volt.  

Uralkodik: Anyaistennő, Mágia és rituálé, arató rítusok, szülőágyak, szexmágia.  

 

Momu  

Hely: Skócia.  

Leírás: Völgyek és kutak istennője.  

Morgan LeFay  

Más nevei: Morgause.  

Hely: Wales, Britannia.  

Leírás: LeFay lánya, Arthur király féltestvére, valószínűleg Glastonbury Tor egy istennője 

volt, egy szent pogány oldalé. Mára úgy gondolnak rá, mint Halálistennőre, egyelővé 

teszik Morriguval. A függetlenség istennőjeként, támogatta a Zöld Lovagot, hogy vegye 

vissza Camelot királyságát.  

Uralkodik: Zenemágia, függetlenség, átkelő rítusok, szellem kapcsolat, víz varázslatok, 

pletyka, vakbuzgóság.  

 

Morgay  

Hely: Skócia, Anglia.  

Leírás: Arató istennő a skót/angol határvidékről.  

Uralkodik: Szezonális rítusok.  

Morrigu  

Más nevei: Morrigan, Morrighan, Morgan.  

Hely: Írország, Wales, Britannia.  

Leírás: A harcmezőket kormányozza, segít mágiájával, de nem csatlakozik a harchoz. 

Összekötik a varjakkal és hollókkal. Sötét formájában ő a háború sors és halál istennője. 

A dögevő varjú a kedvenc álcája. Vele Fea (Gyűlöletes), Nemon (Harc) feltüzelik a 

harcosokat a csata őrületével.  

Uralkodik: Folyók, tavak, friss víz, papnők, boszorkányok, bosszú, éjszaka, mágia, 

prófécia, elűző mágia, ellenségek, harcok, harcosnők, durvaság.  

 

 

 



Muireartach  

Hely: Írország, Skócia.  

Leírás: Harcistennő, nevének jelentése "keleti tenger", megtestesíti a viharral teli 

tengereket Írország és Skócia között. A modern időkben a barátságtalan skót tengeri 

tündérek egész faja viseli a nevét. Egyszemű banyának írták le, fekete és kék arccal és 

sovány testtel. A Fianna azt mondja, hogy néha látni lehetet a csatamezők felett repülni.  

Uralkodik: Lásd Morrigu.  

 

Mullo  

Hely: Britannia.  

Leírás: A kocsisok védelmező istene.  

Uralkodik: Védelem utazáskor, állatok.  

 

Murigen  

Hely: Írország, Skócia, Man-sziget.  

Leírás: Tó istennő, akit az özönvíz legendákkal kapcsolnak össze.  

Uralkodik: Vízmágia.  

 

Naas  

Hely: Írország.  

Leírás: Istennő. Lugh felesége, Kildare megyében halt meg, ahol egy rész még mindig 

viseli nevét.  

 

Nair  

Hely: Írország.  

Leírás: Jól ismert istennő, ő kísérte a nagy királyt, Crebhant a Másvilágra, ahol nagy 

kincseket adott neki. Nevének jelentése "mérséklet".  

Uralkodik: Szellem kapcsolat, Samhain rítusok, jólét.  

 

Nehalennia  

Hely: Britannia.  

Leírás: Kutya istennő, aki védelmezi a tengeri kereskedőket, talán képe a Szíriuszból ered 

(a Kutya csillag, amely egy fontos navigációs csillag).  

 

Neit  

Más nevei: Net.  

Hely: Írország.  

Leírás: Tuatha De Danann háborúistene.  

Uralkodik: Termékenység rítusok.  

 

Nemain  

Más nevei: Neman, Nemhain, Nemontona, Nemona.  

Hely: Írország.  



Leírás: "Mérgező egy". Háború istennő. Badb, Morrigan és Macha istennőkkel együtt a 

csatamezőn olykor fiatal nők alakjában harcoltak, máskor rekedten károgó varjakként 

károgtak.  

Uralkodik: Lásd Morrigu.  

 

Nemetona  

Hely: Anglia.  

Leírás: Védelmező istennője minden mágikus helynek, mint például a köröknek és a 

mágikus ligeteknek. Szent helye Bath-ban, Angliában van, ahol ülve ábrázolják 

körbevéve három csuklyás figurával és egy kossal. Ez a három figura jelképezi a hármas 

istennőt és a kos a férfi termékenységet.  

Uralkodik: Védelme a szent köröknek/ligeteknek/földeknek.  

 

Nemglan  

Hely: Írország.  

Leírás: Madáristen, akinek gyermeke Conaire Mor.  

Uralkodik: Divináció, termékenység, szellem kapcsolat.  

 

Niamh  

Hely: Írország.  

Leírás: Badb istennő egyik aspektusa, aki segíti a hősöket haláluk idején. Az ír 

mitológiában Manannan Mac Lir tengeristen lánya. Beleszeretett Oisin-ba, a költőbe, 

akivel boldogan éltek a túlvilágban, az Ígéret Földjén. Gyermekük is született, a Plur nam 

Ban ("a Nő Virága") nevű kislány.  

Uralkodik: Névadó rítusok, szellem kapcsolat, szerelemmágia, átkelő rítusok.  

 

Nicevenn  

Hely: Skócia.  

Leírás: Banya istennő, akit Samhain-nal kötnek össze. A modern időkben 

"boszorkánynak" vagy "gonosz tündérnek" tartják.  

Uralkodik: Samhain rítusok.  

 

Noctiluca  

Hely: Gallia.  

Leírás: A mágia istennője kelta Galliából, ahonnan nem igazán tudni róla semmit. 

Valószínűleg római eredetű.  

Uralkodik: Mágia.  

 

Nwyrve  

Hely: Wales.  

Leírás: Arianrhod férje, csak nevét tudni. Egy időben valószínűleg égapaisten volt.  

 

 

 



Oanuava  

Hely: Britannia.  

Leírás: Nagyon régi földistennő a kelta Galliából. Egy anyaistennő, akitől minden élet 

ered.  

 

Ogma  

Más nevei: Oghma, Ogmios, Grianainech, Cermait.  

Hely: Írország.  

Leírás: A Tuatha egy harcosa, aki hatalmas furkós botját cipeli. Ő dolgozta ki az Ogam 

ábécét. 

Uralkodik: Ékesszólás, költők, írok, fizikai erő, ihlet, nyelv, irodalom, mágia, varázslat, 

művészetek, reinkarnáció.  

 

Partholon  

Hely: Írország, Wales.  

Leírás: Sera fia, a hagyomány szerint Írország egyik korai hódítója. A vízözön után 

huszonnégy emberével és azok családjával érkezett nyugat felöl. A mítosz szerint vagy 

ötezer éves itt-tartózkodás után Partholón népében betegség ütötte fel a fejét, és egy hét 

alatt mindenkit a sírba döntött.  

 

Pwyll  

Más nevei: Pwyll Pen Annwn (Pwyll, Annwn feje).  

Hely: Wales.  

Leírás: Egy időben az alvilág ura. Egy nap vadászgatás közben Pwyll arra lett figyelmes, 

hogy egy falka vadászkutya a földre teper egy szarvasbikát. A hófehér, piros fülű kutyákat 

elzavarta és saját kutyáit eresztette a vad után. Ekkor egy talpig szürkébe öltözött lovas 

tűnt fel, aki udvariatlansággal vádolta Pwyllt, amiért kutyáit elkergette. Ő beismerte 

bűnét, és megígérte, hogy megpróbálja jóvátenni. A lovas erre felfedte kilétét: ő volt 

Arawn, Annwn ura. A túlvilág ura elmondta Pwyllnek, hogy egy régi riválisa, Havgan elől 

fut, mert nem tud mit tenni: csak egyetlen csapással lehetne leteríteni ellenségét, mivel 

a második tovább fokozná erejét. Pwyll beleegyezett a tervébe, hogy egy évre testet és 

rangot cserélnek, és közben megöli Havgant. Arawnnak csak egyetlen kikötése volt: a 

szerepcsere ideje alatt nem szeretheti az ő feleségét. Miután megölte Havgant, Pwyll 

hazatért. Udvarolni kezdett Rhiannonnak. Elvette Rhiannont, de Gwawl, akinek 

Rhiannont elígérték, megátkozta őket, évekig nem született gyermekük. Pwyll egyre 

rosszabbul bánt Rhiannonnal, majd mikor fiút szült neki a gyermek rejtélyes módon 

eltűnt. A szolgák annyira féltek uruktól, hogy csontokat helyeztek Rhiannon mellé és 

vérrel kenték be kezét. Pwyllnek azt mondták, hogy Rhiannon az éjszaka megette 

gyermekét. Pwyll arra kényszerítette Rhiannont, hogy várának kapujában ülve mondja 

el minden arra járó idegennek, mondja el bűnét, majd a hátán cipelje be őket a 

fogadóterembe. Bűnéért való vezeklése akkor ért véget, mikor fia, akit keserű sorsára 

emlékezve, Pryderi-nek (Gond) nevezett el, végre megkerült.  

Uralkodik: Ravaszság, hűség, apai szeretet, szellem kapcsolat.  

Ratis  



Leírás: Védelmező erősítés istennője, neve jelentése "az erődből". Birdoswaldban és 

Chester mellett imádták.  

Uralkodik: Védekezés, védelem.  

 

Rhiannon  

Hely: Írország.  

Leírás: "A Nagy Királynő". Madarak és lovak istennője. Gyors fehér lovon száguldott. 

Hereydd lánya. Miután fia visszatért (lásd Pwyll) az átok rajtuk maradt és évekig még 

robotolniuk kellett. Valamennyit megtartott varázserejéből, madarainak éneke például 

feltámasztotta a halott és álomba ringatta az élőt.  

Uralkodik: Lovak, varázslat, termékenység és az Alvilág, ellenség, megértés, kitartás, 

mágia, Hold rítusok, álommunka.  

 

Rosmerta  

Hely: Kelta Gallia és Római Gallia.  

Leírás: A kelta és római Gallia istennője. Miután Róma elfoglalta a területet, Rosmerta 

egy helyi római panteonba került, ahol Merkúr társa lett. A kelta galloknál képe teljesen 

összezavarodott, de valószínűleg víz vagy Napistennő volt.  

Uralkodik: Gyógyítás, kommunikáció.  

 

Saitada  

Leírás: Róla csak egy feliratból tudunk, ami Tyne Völgyében található. Valószínűleg a 

gyász istennője.  

Uralkodik: Átkelő rítusok, gyász.  

 

Scathach  

Más nevei: Scota, Scatha, Scath, Scathach nUanaind, Scathach Buanand, Skatha.  

Hely: Írország, Skócia.  

Leírás: Árnyékország hercegnője, a harci művészetek avatott mestere és tanítója.  

Uralkodik: Kovácsok, gyógyítás, mágia, prófécia, harcművészetek, védelem, tanítás.  

 

Segomo  

Leírás: Háború isten. Képein ragadozó madarakkal látható, mint sas vagy sólyom.  

Sequana  

Más nevei: Sequena.  

Hely: Britannia.  

Leírás: Földistennő, aki Britannia folyóiban él, és csak akkor látható, ha a folyó kiszárad, 

vagy alacsonyan van. Más folyóistennők istennője.  

Uralkodik: Jólét, földmágia, vízmágia, megtisztítás.  

 

Sheila-Na-Gig  

Hely: Írország.  

Leírás: Nem sokat tudni róla, de tény hogy védelmező vagy áldó istenség. Ír kolostorok 

ajtain találtak rá. Az apácák rendkívül szerették figuráját. Mikor a szerzetesek 



megtalálták, elborzadtak és eltörték őket. Úgy írják le, mint egy nő, akinek 

szeméremteste igen feltűnő. Ma a kelta pogányok a regeneráció istennőjének tekintik.  

Uralkodik: Feminin erő, előző/jövőbeli életek.  

 

Shoney  

Hely: Skócia, Írország, Man-sziget.  

Leírás: Ma a Shoney-t tengeri tündéreknek tartják, akik Skócia partjain és Észak-

Írországnál élnek, de valószínűleg az Északi-tenger istene volt.  

Uralkodik: Tündér kapcsolat, tenger.  

 

Sin  

Hely: Írország.  

Leírás: Egy időben a harcosok védelmező istennője volt, aztán egy kisebb tündérré 

redukálódott, aki harcokon táplálkozik. A legrégebbi legendája erős istennőként írja le, 

aki a vízből bort képes csinálni, és levelekből malacot hozott létre, hogy etesse és 

felkészítse a harcos légiókat.  

Uralkodik: Életerő, erő, ellenség, védelem, jólét, éhség, otthontalanság.  

 

Sionnan  

Hely: Írország.  

Leírás: Shannon folyó istennője. A kút szellemek királynője Írországban.  

Uralkodik: Tündér kapcsolat, kút rítusok.  

 

Sirona  

Más nevei: Dirona.  

Hely: Britannia.  

Leírás: "Csillag". Számos fontos meleg forrás istennője Dél-Franciaországban, ahonnan 

néhány legendája fennmaradt. Égistennő is, valószínűleg a Nap istene. Borvo anyja, 

akitől elvették helyét a patriarchális időkben.  

Uralkodik: Gyógyítás, megtisztítás.  

 

Slaine  

Hely: Írország.  

Leírás: Gyógyítás és gyógyító művészetek istene. Partholan fia.  

Uralkodik: Gyógyítás.  

 

Somhlth  

Hely: Írország, Skócia, Man-sziget.  

Leírás: Isten, akinek nincs testi megjelenése. A tiszta férfiasságot testesíti meg, az isteni 

energiát.  

Uralkodik: Férfias energiák.  

 

 

 



Sucellos  

Leírás: A halál és egy folyó istene, akiről a nevén kívül nem sokat tudunk. Sokak szerint 

Nantosuelta társa, akinek a nevének jelentése "a kalandozó folyóból". Mások úgy látják, 

mint a halál jelképét.  

Uralkodik: Víz, halál.  

 

Sul  

Más nevei: Sulla, Sulis, Sulevia.  

Leírás: Meleg források istennője, akinek Bladud herceg szentélyt épített Aguae Sulis 

mellett, ahol manapság egy modern fürdő működik.  

Uralkodik: Imbolg rítusok és gyógyító rituálék.  

 

Taillte  

Más nevei: Taultiu, Tailtu, Telta.  

Hely: Írország.  

Leírás: Lughnassadh istennője. Az ír mitológiában a Firbolg nép uralkodójának lánya és 

Eochaidh MacErc felesége. A hagyomány szerint kiirtotta a bregi erdőt, és ez az életébe 

került. Lugh dajkája volt, és a napisten kihirdette, hogy az eredetileg nagyszabású 

versenyjátékokkal egybekötött Lughnassadh ünnepet az ő tiszteletére kell megrendezni.  

Uralkodik: Szezonális és arató rítusok, termékenység mágia.  

 

Taliesin  

Hely: Wales.  

Leírás: Egy költő, a Dal hercege. A Bárdok vezetője. Alakváltó. Nevének jelentése 

"Tündöklő homlok". Lásd még Cerridwen.  

Uralkodik: Írás, költészet, bölcsesség, varázslók, bárdok, zene, tudás, mágia.  

 

Taliesin  

Hely: Wales.  

Leírás: Kisebb árpa isten, akit a tizenhatodik században imádtak. Ne keverd össze a 

bárddal, Taliesinnel.  

Uralkodik: Termékenység, árpa.  

 

Tamara  

Leírás: Tamar folyó istennője. Valószínűleg vízistennő volt.  

Uralkodik: Kötöttségek teremtése.  

 

Tamesis  

Leírás: A Temze istennője, akit később a patriarchális időkben Llud cserélt fel.  

Uralkodik: Vízmágia.  

 

Taranis  

Más nevei: Tinnus, Taranus.  

Hely: Britannia.  



Leírás: Villámisten. A gallok legfőbb istene. Nevének jelentése "Mennydörgő". A "taran" 

szót még ma is mennydörgés kifejezésére is használták. Termékenység és ég isten is.  

Uralkodik: Szezonális rítusok, időjárás mágia, termékenység varázslatok.  

 

Tethra  

Hely: Írország.  

Leírás: A FirBolgok királya, miután elűzték őket a tengerbe. Ma kisebb halálistennek 

tekintik.  

Uralkodik: Vízmágia, tündér kapcsolat, időjárás mágia, tenger.  

 

Tlachtga  

Hely: Írország.  

Leírás: Áldozat istennője. Meghalt mikor hármas ikreknek adott életet, akik három 

különböző férfitól születtek. Samhain ünnepéhez kapcsolják, Meade megyében rítusai 

rendkívül szentek voltak.  

Uralkodik: Samhain rituálék, Banyakor átkelő rítusa.  

 

Triduana  

Hely: Skócia.  

Leírás: Edindburgh istennője, aki kivájta saját szemeit, hogy szépségét eltorzítsa. 

Néhányan úgy gondolják, hogy az ír istennő Brid skót verziója.  

Tuan MacCarell  

Más nevei: MacCairill.  

Hely: Írország.  

Leírás: Partholan unokaöccse, hős, akit az állatok és erdők istene teremtett Dana istennő 

segítségével. Számtalan formát váltott élete során. 

Uralkodik: Előző életek, alakváltás, állatok, környezeti mágia, erdők.  

 

Tuatha De Danann  

Más nevei: Tuatha Dé Danann  

Hely: Írország.  

Leírás: Az ír mitológiában Dana istennő népe. Tagjai az Írországban utolsóként uralkodó 

istenek voltak, őket váltották fel a mai írek ősei, Milesius fiai. A hagyomány szerint 

varázstudományukat, bölcsességüket és mesterségbeli tudásukat négy pompás, Falias, 

Gorias, Finias és Murias néven ismert városban tanulták. Ebből a négy városból az 

istenek talizmánt vittek Írországba: Fal Kövét, amely hangosan felkiáltott, mikor 

Írország jogos uralkodójának talpa érintette; Nuada a legnagyobb vezér varázskardját, 

amely mindig végzetes csapást mért; Lugh lándzsáját vagy parittyáját; és Dagda 

bőségüstjét. Az Írországban Dana népéhez tartozó isteneket az egész kelta világ ismerte. 

Milesius fiainak megérkezése után A dombok mélyébe visszahúzódva tündérként éltek 

tovább Írország földjében. Samhain idején megengedik, hogy a halandók belépjenek 

birodalmukba.  

 

 



Turrean  

Más nevei: Tureann.  

Hely: Írország.  

Leírás: Gyönyörű istennő, akit nagy bozontos ír farkaskutyává változtatott a féltékeny 

Uchtdealbh tündérkirálynő. A varázslat eltűnt, másodszorra kutyává változtatta, de a 

legszebb kutya lett a világon. Őrizni kezdte a tündérkirálynőt otthonában, mígnem 

Fionn meg nem mentette őt és két fiát, Brant és Segolant.  

Uralkodik: A rossz helyzetekből a legjobban kikerülni, kutyák, kutya familiárisok, Újévi 

rítusok.  

 

Uairebhuidhe  

Hely: Írország.  

Leírás: Madáristennő, akiről keveset tudni. Talán az alvilág vagy halál istennője.  

 

Uathach  

Hely: Írország, Skócia.  

Leírás: Istennő, aki segített a harcosoknak. Egyike a Cuchulain körül keringő hölgyek 

egyikének.  

Uralkodik: Védelem és erő.  

 

Vaga  

Leírás: Wye folyó istennője.  

 

Verbeia  

Leírás: Wharfe és Avon folyók istennője.  

 

Wachilt  

Leírás: Kisebb tengeristennő, akit később boszorkánynak hívtak. Wayland a kovács 

anyja, aki egy germán isten, még Angliában is tisztelték. 

 

http://www.annwn.hu/panteon/kelta-panteon/kelta-istennok-istenek 

 

7. Skandináv istenségek 

 
 Az északi mitológia nagyon hasonló a keltához, a rítusok, a szokások is hason-

lítanak. A régi skandináv népek, a vikingek a mai germán népek, a németek, dánok, 

svédek, angolok ősei, a fagyos észak lakói voltak. Ezért normannoknak, északi 

embereknek is nevezték őket. A vikingek valamilyen szinten a hunokkal is rokonok 

voltak áttételesen, egyes vélemények szerint az oroszok is a vikingektől származnak. 

Lásd porosz-orosz. Érdekes, nem? A skandináv regék és mítoszok az Edda-énekekben és 

a Kalevalában vannak megörökítve. 

 

http://www.annwn.hu/panteon/kelta-panteon/kelta-istennok-istenek


 Az északiak hitében megjelenik a mágus, a táltos (pl. Vejnemöjnen). Fontos elem 

a túlvilági létben való hit, van egy hősök csarnoka, ez a Valhalla. Itt élnek tovább az 

eltávozottak lelkei, együtt lehetnek az istenségekkel, az angyalokkal. Létezik egy 

fogalom, a Ragnarök, ez az „istenek alkonya”. Ez a fogalom hasonló, mint Brahma 

éjszakája, mikor az „istenek” aludni térnek, azaz inatktív állapotba kerülnek. Ilyenkor 

minden szellemiség feloldódik a Nirvána állapotában, az anyag is. Mert semmi sem tart 

örökké, csak nagyon sokáig. A Védákban Brahma száz éve földi években kifejezve 31 

104 000 000 000 év. És mindez ciklikusan változik, a nappalok és az éjszakák. Három 

részre oszlik a világ a skandinávoknál, a Niflheim a felső régió, ez a Mennyország. A 

Midgard a középső világ, itt van a teremtett lények vannak, az anyag birodalma, a testet 

öltött lények. Lent pedig van az alvilág. A Világfa teremt kapcsolatot köztük, amit a 

Nornák, a sorsistennők locsolgatnak. A sárkánygyíkok el akarják pusztítani a fát, ezáltal 

megszakítani az energia és információáramlást. A sárkány az alvilághoz tartozik, tehát 

ez az antianyag világa, ellentétes fázisban rezeg a mi világunkkal. Nem feltétlenül 

gonosz, csak más fázisú, ezért pusztító, mert az antianyag kioltja az anyagot. Asgardnak 

nevezik az „istenek” lakóhelyét, ez a szellemi szféra. Itt születnek a gondolatok, a 

szeránok elméjéből kipattanva. A teremtő és a pusztító istenségeket (tudatminőségeket) 

két csoportra osztják, a Vánok békések, az Ászok a harciasak. A pusztító voltaképpen 

átalakító, mert nem semmisíti meg az anyagot és szellemet, csak darabokra szedi és 

összereakja újra azt. 

 

 

Név 
Óizlandi 

írásmód 
Mitológiai szerepe 

Germán 

alakváltozata 

Áz-istenek 

Baldr Baldr 
A fény, a béke és boldogság istene, 

Odin fia 
Baldur 

Bragi Bragi A szkaldköltészet istene, Idun férje - 

Diszek  dísir 
Alsóbbrendű istennők, nornák és 

valkűrök 
Valküre 

Fjörgün Fiọrgyn Jörd, a Föld másik neve, Thor anyja - 

Frigg  Frigg 

Odin felesége, a házasság, a szerelem, a 

családi tűzhely istennője. Vonásai 

gyakran keverednek Freyja vonásaival 

Frija 

Gefjon Gefion Szűz istennő - 

Heimdall Heimdallr Odin fia, az istenek őre - 

Hermod Hermóðr Odin fia - 

Hödr Höðr 
Odin vak fia, aki véletlenül megöli 

Baldrt 
- 

Hönir  Haenir Odin társa - 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Baldr
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bragi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diszek
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fj%C3%B6rg%C3%BCn&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Frigg
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gefjon&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heimdall_(isten)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hermod
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6dr
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6nir


Idun Iðunn Az ifjúság istennője, Bragi felesége - 

Jörd Iọrð 
A föld isteni megszemélyesítése, Thor 

anyja 
- 

Loki Loki 
Óriás, Odinnal vérszerződést köt s így 

élhet az istenek között 
- 

Nornák Nornir 
A sors, a végzet istennői, akik a sors 

fonalát fonják 
- 

Odin  Óðinn 
A skandináv mitológia főistene, többek 

között a háború és a harcosok istene 

Wodan 

(Wotan) 

Odr  Óðr 
Valószínűleg Odin egyik alakváltozata, 

s így Freyja férje 
- 

Sif - 
Istennő, aki aranyhajáról nevezetes, 

Thor felesége 
- 

Szkádi  Skaði 
Vadászistennő, Njörd felesége, később 

Ullé 
- 

Thor  þór 
Odin után a legfontosabb isten, az 

emberek védelmezője 
Donar 

Tyr  Tyr 

A csaták félkarú hadistene, egyike a 

három legjelentősebb istennek, a 

becsület, a fogadalmak istene többek 

között 

Tiu 

Ull  Ull 
Odin távollétében sokszor helyettese, 

vadászisten 
- 

Váli - Odin fia, a bosszú istene - 

Vidar Viðarr 
Isten, Odin fia, aki az utolsó nagy 

csatában bosszút áll Odin gyilkosán 
- 

Valkűrök  valkyrja 
Odin segítői, akik a csatákban meghalt 

harcosok lelkét a Valhallába kísérik 
- 

Ván-istenek 

Njörd  Njörðr 

A szél és a tenger istene, 

termékenységisten, Frey és Freyja apja, 

Szkádi férje 

Nerthus 

(nőnemű) 

Frey Freyr A termékenység istene, Gerd férje Ing 

Freyja Freyja 
A termékenység, a szerelem istennője, 

Frey húga, Odr felesége 
- 

Mitológiai helyszínek, kellékek, egyéb mitológiai alakok 

Álfok Álfar A természet szellemei - 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Idun
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Loki
https://hu.wikipedia.org/wiki/Norn%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Odin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Odr
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sif
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szk%C3%A1di
https://hu.wikipedia.org/wiki/Thor_(isten)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1v_mitol%C3%B3gia#Tyr,_a_becs%C3%BCletes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ull
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1li
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vidar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Valk%C5%B1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nj%C3%B6rd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Frey
https://hu.wikipedia.org/wiki/Freyja
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81lfok


Angrboda Angrboða 
Óriásasszony, Fenrir farkas, a Midgard-

kígyó és Hél anyja 
- 

Ask és Embla Askr ok Embla 
Az első férfi és nő a skandináv 

mitológiában 
- 

Asgard  Ásgarðr Az istenek égi lakhelye - 

Audhumbla Auðumbla 
Tehén, őslény, aki táplálta Ymirt és 

megalkotta Búrit 
- 

Bifröszt  Bifröst 
Szivárványhíd, amely összeköti, illetve 

elválasztja az égi és a földi világot 
- 

Brisingamen  Brísinga men 
Freya nyakéke, amelyet a törpék 

készítettek 
- 

Borr Burr Bure fia, az istenek apja - 

Bure Búri Déróriás, az istenek ősatyja - 

Einherjarok  - Az elhunyt harcosok szellemei - 

Fafnir  - Törpéből lett, kincset őrző sárkány - 

Fenrir  Fenisulfr 
Farkas, Loki és Angrboda utóda, Odin 

majdani gyilkosa 
- 

Garm  Garmr Az alvilág kutyája, Tyr leendő gyilkosa - 

Ginnungagap Ginnungagap Őskáosz - 

Hél Hel A holtak világának asszonya, Loki lánya - 

Helskor - 
Lábbeli, amit a holtak lábára kötöttek, 

hogy az alvilágba tudjanak jutni 
- 

Hringhorni Ringhorne 
Baldr hajója, amely ő és Nanna halotti 

máglyája 
- 

Hugin és 

Munin 

Huginn og 

Muninn 
Odin hollói, akik híreket hoznak neki - 

Jormungand Miðgarðsormr Világkígyó, Thor nagy ellenfele, Loki fia - 

Líf és 

Líftraszír  

Líf, Lífþrasir 
Az emberpár, (Élet és Életvágy) akik 

túlélik a világvégét (Ragnarök) 
- 

Máni Máni A Hold - 

Megingjord Megingjörð 
Thor erőöve, amitől minden 

meghúzáskor megduplázódik az ereje 
- 

Midgard Miðgarðr A középső világ, az emberek lakhelye - 

Mimir Mímir 
A bölcsesség forrásának (Mimir kútja) 

őre, óriás 
- 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Angrboda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenrir
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ask_%C3%A9s_Embla
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Asgard_(mitol%C3%B3gia))&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bifr%C3%B6szt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Brisingamen
https://hu.wikipedia.org/wiki/Einherjar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fafnir
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenrir
https://hu.wikipedia.org/wiki/Garm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ginnungagap
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hugin_%C3%A9s_Munin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hugin_%C3%A9s_Munin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jormungand
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADf_%C3%A9s_L%C3%ADftrasz%C3%ADr&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADf_%C3%A9s_L%C3%ADftrasz%C3%ADr&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ragnar%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Midgard
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mimir


Misteltein Mistelten 
A fagyöngy nyílvessző, 

amellyel Hödr lelövi Baldrt 
- 

Mjölnir Mjǫlnir Thor legendás pörölye - 

Muspellheim  Múspellheim A tűz országa - 

Naglfar Naglfar 
Hél hajója, amit halottak körméből 

építettek 
- 

Niflheim Niflheim A hideg, a jég és köd országa - 

Odrerir Odrærer 
Üst, amelyben a költészet mézsörét 

erjesztették 
- 

Jötunn  Jötnar Óriások - 

Ragnarök  Ragnarök 
Az istenek pusztulása és a világvége, 

amelyből új világ sarjad 
- 

Skidbladnir Skíðblaðnir 
Frey összehajtható hajója, aminek a 

szél mindig jó irányból fúj 
- 

Sol Sól A Nap istennője - 

Szleipnir  Sleipnir 
Odin nyolclábú lova, amelyet Loki 

hozott világra 
- 

Törpék Dvergar 
Kicsiny lények, mesterkovácsok, akik a 

föld alatt élnek 
 

Tyrfing Tyrving 

Aranymarkolatú kard, ami soha nem 

hibázza el a vágást. Durin és Dvalin 

kovácsolta 

- 

Utgard Utgarðr 
Egy vár az óriások földjén, 

Jotunheimben 
- 

Valhalla Valhöll 
Odin lakhelye, ahol összegyűlnek a 

harcosok szellemei 
Walhalla 

Yggdrasil  Yggdrasill 
Világfa, amely összekapcsolja az eget, a 

földet és a föld alatti világot 
Irminsul-oszlop 

Ymir  Ýmir 
Az első óriás, akinek a testéből 

teremtették a földet 
- 

 

Forrás: Wikipedia 
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8. Ázsiai istenségek 
  

 A távol-keleti kultúrák között legfontosabb az indiai és a kínai, bár a japán és a 

koreai is nagy múltra tekint vissza. Az indiai vallási rendszer minimum 5 ezer éves, de 

lehet több is, ezt csak az Ég tudja. Baromi régi! A Védák könyve, az Upanishadok, a 

Rámajána és más eposzok tudósítanak a világ teremtéséről, háborúkról, atombombák-

ról, űrhajókról, idegen civilizációkról is. Emellett komplex kvantummechanikai 

ismereteket is közölnek, csak eléggé virágnyelven, így többnyire csak a beavatott 

brahminok és a témát kutató teozófusok értik. Persze, egy univerzista számára alapvető 

fontosságú a keleti tanok ismerete. Minden keleti tan, de fóleg a hindu alapja a 

megnyilvánult és a megnyilvánulatlan világegyetem létezése. Ezt Brahma, az Isten két 

állapotával hozzák összefüggésbe. Mikor Brahma alszik, akkor nincs semmi sem, ha 

felébred, alkotni kezd. Ennek megfelelően vannak a ciklusok, a maha jugák megadva. 

Brahma teljes élete, azaz aktív korszaka 311 040 000 000 000 földi évben van megadva. 

De Brahma nem hal meg, csak inaktív állapotba kerül, ekkor nem bocsát ki 

léthullámokat, hanem pihen. Aztán képes felépíteni a teljes multiverzumot egy apró 

időforrásból kiindulva. Egy maha juga 4 320 000 évnyi, ez 12 000 félisteni év. Egy félisteni 

év 360 emberi évnek felel meg. 

 A hinduizmus rendszer mellett él a buddhizmus, ami azért nem annyira 

komplikált. A z egyéni megváltásról is szól, hiszen Gautáma Sziddhárta királyfi elhagyva 

fényűző palotáját a nép közé ment, látta annak életét. Ekkor mély meditációba kezdett 

egy fa alatt, mekly folyamán elérte a megvilágosodott szintet, azaz a 42 buddhi egyike 

lett, csak Buddha néven említi a világ. Neve annyit tesz, felébredt. Helena Blavatszky így 

ír erről a Titkos tanítás 7. kötetében: „Akár Ádi-Buddhának (Őseredeti Bölcsességnek), 

akár Maha Vishnu-nak hívják, ugyanarról van szó. Ezoterikusan értve Vishnu Saguna is 

és Nirguna is (jellegzetességekkel és azok nélkül). Első aspektusában Vshnu exoterikus 

tisztelet és imádat tárgya, a másodikban, Nirguna-ként ő az Univerzumban lévő szellemi 

bölcsesség összességének a csúcspontja – röviden Nirvána – és minden filozofikus elme 

ezt tiszteli. Ebben az ezoterikus értelemben Buddha igenis Mahá Vishnu egyik testet 

öltése volt.” A buddhizmus és a hinduizmus között vannak átfedések, közös pontok, 

például az avatárok, az isteni inkarnációk fogalma. Mert Istennek számos aspektusa van, 

de a hinduk 10-et tartanak fontosnak. Ilyen Síva, Vishnu, Ráma, Káli, Szíta, Durga, 

Krishna, Lakhsmi, Indra, Rádhá és a többiek. 

 

Indiai istenségek: 

Aditi – Visnu felesége, a határtalan ég 

Áditják – Aditi utódai 

Agni – tűzisten, vö. égni 

Brahma – főisten, az Isten 

Brihaszpati – az istenek tanítója 

Buddha – vallásalapító, próféta 

Dzsausz-Pitar – égi atya, a hímnemű teremtő erő 

Djává-Prithivi – Ég és Föld, az emberek teremtője 



Ganésa – Káli és Síva fia, a tudományok istene 

Indra – főisten 

Jama – az alvilág és a halál ura 

Káli – Síva felesége  

Káma – a szerelem istene 

Krisna – Vasudéva fia, Visnu avatárja, a keleti Krisztus 

Laksmi – Visnu felesége, a szépség és szerencse istennője 

Manu – az istenek fia, Ádám hindu megfelelője 

Mitra – napisten 

Nárájána – az őstojás, melyből Brahma keletkezett 

Nirriti – a pusztulás istene 

Pardzsanja – esőisten 

Pradzsápatik – az emberi nemek ősei 

Purusa – óriás, kiből a világot teremtették, föld elem 

Ráma – a Hold istene 

Rudra – viharisten 

Sata-Rúpa – Brahma lánya, az ősasszony 

Sésanága – a kígyókirály, az idő ura 

Síva – a lebontó, átalakító 

Sri – a bőség és szerencse istene 

Szaraszvati – Brahma felesége, a beszéd és műveltség istennője 

Szúrja – napisten, a hajnal fia (Lucifer?) 

Tvastar – isteni művész, a világ mérnöke 

Váju – a levegő istene 

Varuna – a vizek ura 

Vasudéva – napisten  

Visnu – a Nap avatárja 

 

 A kínaiaknál a taoizmus jelenti az egyik legfőbb irányt, bár a mongolokhoz 

hasonlóan buddhista a többség. A TAO utat jelent, melyet a léleknek végig kell járnia 

életei folyamán. Lao Ce és Konfu Ce mesterek alkották meg a taoizmus tanát, melyben 

az erényes, erkölcsös életet helyezték a középpontba. A taoizmus egy csendes út, szem-

lélődő, tapasztalatokat gyűjtő. De Kínában is ismert a bibliaihoz hasonló világtörténet, 

van özönvíz, világfa, első emberpár. Ádámot itt Fu-hszi helyettesíti, az ő felesége pedig 

Nü-va (lásd Éva), aki félig sárkány volt. A sárkány keleten szent, harcos védelmező 

szellem, a hősök segítője. A sárkány az erő jelképe. A japán rendszer vehhez hasonló, 

csak a nevek mások. 

 

Kínai istenségek: 

AO – A négy sárkánykirály, a tenger és az eső istenei 

Cseng-Huang – az árkok és a falak istene 

Csu Jung – tűzisten 

Kuan-Ti – hadisten, színe a vörös 

Kuan Jin – a kegyelem és könyörület istennője, aki fehér lótuszon ül gyereket tartva 



Lei Kung – a mennydörgés madárszerű istene 

Pahsien – a nyolc halhatatlan 

Si-Tien Jen-Wang – az alvilág 10 fejedelme 

Csáj-Sen – a gazdagság istene 

Csao-Vang – a családi tűzhely istene 

történetíró feljegyzései Égi fenség (Tien huang 天皇), Földi fenség (Ti huang 地皇), 

Taj fenség (Taj huang 泰皇) vagy Fu-hszi (伏羲), Nü-va (女媧), Sen-nung (神農) 

Ti vang si-hszi (《帝王世系》) - Fu-hszi (伏羲), Sen-nung (神農), Huang-ti (黃帝) 

Si pen (《世本》) - Fu-hszi (伏羲), Sen-nung (神農), Huang-ti (黃帝) 

Paj-hu tung-ji (《白虎通義》) - (1. változat) 

Fu-hszi (伏羲), Sen-nung (神農), Csu Zsung (祝融) 

(2. változat) 

Fu-hszi (伏羲), Sen-nung (神農), Szuj-zsen (燧人) 

Feng-szu tung-ji - Fu-hszi (伏羲), Nü-va (女媧), Sen-nung (神農) 

Ji-ven lej-csü (《藝文類聚》) - Égi fenség (Tien huang 天皇), Földi fenség (Ti huang 地

皇), Emberi fenség (Zsen huang 人皇) 

Tung-csien vaj-csi (《通鑑外紀》) - Fu-hszi (伏羲), Sen-nung (神農), Kung-kung (共工) 

Csun-csiu jün-to su (《春秋運斗樞》)/Csung-csiu jüan-ming pao (《春秋元命苞》)

 Fu-hszi (伏羲), Nü-va (女媧), Sen-nung (神農) 

Sang-su ta-csuan (《尚書大傳》) - Fu-hszi (伏羲), Sen-nung (神農), Szuj-zsen (燧人) 

Ti vang si-csi (《帝王世紀》) - Fu-hszi (伏羲), Sen-nung (神農), Huang-ti (黃帝) 

Forrás: Wikipédia 

 A japán sintoizmus számtalan szellemet is és istenséget tart számon, ezek a 
szellemek szervesen hozzátartoznak a természethez. Ezért természetszellemeknek is 
hívják ezeket. Hasonlóak a kelták tündéreihez, a hinduk déváihoz. Alapvetően az alsóbb 
szférák, az asztrális terek lényei, az anyagra van kihatásuk, a biológiai funkciókat is 
szabályozzák. Képesek az elővilágban is változásokat létrehozni, egészen sejt és atomi 
szinten, belenyúlni a molekulaláncokba. De vannak a klasszikus értelemben vett 
istenségek is, van a Teremtő fogalma, aki a káoszból alkotja meg a világokat. De nem 
csak a természetnek vannak istenségei, hanem az ember környezetének is vannak 
szentjei, a foglalkozásoknak, szakmáknak is külön. Ezek feladata némileg megegyezik az 
angyalok vagy a keresztyén szentek feladatával. 



Japán istenek és nagyobb szellemek 

Aizen-Myoo - A szerelem istene, prostituáltak, földesurak, énekesek és zenészek a 
követői. 

Aji-Suki-Taka-Hi-Kone - A mennydörgés istene. 

Ama-No-Minaka-Nushi - "A középső mennyek isteni ura" és a Sarkcsillag istene. 

Amaterasu - A Nap shinto istennője és a Shinto panteon vezetője. 

Amatsu Mikaboshi - A gonosz istene. Neve jelentése: Mennyország magasztos csillaga. 

Amatsu-Kami - Mennyország istenei, akik a földi szint felett élnek. Mennyeiek és 
örökkévalóak. 

Ama-Tsu-Mara - A kovácsok shinto istene. Úgy ábrázolják akár a küklopszokat. 

Ame-No-Mi-Kumari - Shinto vízistennő. 

Ame-No-Wakahiko - Az isten akit a azért küldtek, hogy uralja a földet. Az ég isten 
Takami-Musubi ölte meg. 

Amida - A halál istene, aki a halál pillanatában áll ott. 

Am-No-Tanabata-Hime - Takácsok istene. 

Baku - Egy jó szellem, aki úgy ismert, mint az "álmok falója". 

Benten - Szerelem, művészetek, bölcsesség, költészet, jó szerencse és a vizek istennője. 

Benzai-Ten - Lásd Benten. 

Bimbogami - A szegénység istene. Rítusokat tartanak, hogy megszabaduljanak tőle. 

Binzuru-Sonja - A betegség gyógyítőja és a jó víziók istene. 

Bishamon - A háború, igazság istene és a törvény védelmezője. Egyike a Shichi Fukujin-
nak. 

Chien-shin - Egy kami, aki egy bizonyos földrajzi helyhez kötődik. 

Chimata-no-kami - Keresztutak, utak, földutak istene. Eredetileg egy fallikus isten volt. 

Chup-Kamui - Ainu Napistennője. Eredetileg Holdistennő volt. 

Daikoku - A jómod, a termőföld istene és a földművesek patrónusa. 

Dainichi - Buddhista megszemélyesítése a tisztaságnak és bölcsességnek. 

Dosojin - Utak istene. 

Dozoku-shin - Egy dozoku vagy klán ősi kamija. 

Ebisu - A tenger bőségének istene, a halászok és halászat patrónusa. 

Ekibiogami - Járványok és fertőzések istene. 

Emma-o - Japán buddhista istene az alvilágnak. A halottak bírája. 

Fudo - A tűz és a bölcsesség, az asztrológia istene. 

Fujin - A szél shinto istene. Ijesztő sötét szellemnek írják le leopárd bőrrel. 

Fukurokuju - A bölcsesség, szerencse és bőség shinto istene. 

Funadama - Hajószellem, istennő, aki megóvja a tengerészeket és halászokat. 

Futsu-Nushi-no-Kami - A háború, tűz és villámlás istene. Amaterasu tábornoka. 

Gama - Hosszú élet istene. 

Gekka-o - A házasság istene. Ő köti össze a szerelmesek lábát egy piros selyemszalaggal. 

Hachiman - A háború és mezőgazdaság istene, isteni védelmezője a japán embereknek. 

Haniyasu-hiko - A Fold istene. 

Haniyasu-hime - A Föld istennője. 

Haya-Ji - A szélvihar istene 



Hiruko - A reggeli nap istene. A kisgyermekek egészsége felett örködik. 

Hoso-no-Kami - A himlő istene. 

Hotei - A boldogság, nevetés és az elégedettség bölcsességének istene. 

Ida-Ten - A törvény és kolostorok buddhista istene. Vonzó fiatal férfi. 

Ika-Zuchi-no-Kami - Shinto démonok csoportja akik az Alvilágban rejtőznek. 

Iki-Ryo - A düh és a pusztító irigység szelleme. 

Inari - Egyszerre férfi és női istenség, a rizs és a mezőgazdaság istensége. 

Isora - A tengerpart istene. 

Izanagi - Minden jó és igaz teremtője, az ég elsődleges istene. 

Izanami - A föld és a sötétség elsődleges istene. 

Jinushigami - Kisebb istenség, aki egy várost vagy egy földterületet figyel. 

Juichimen - A kegyelem buddhista istene. 

Jurojin - A hosszú élet és boldog öregkor istene. Egyike a Shichi Fukujin-nak. 

Kagutsuchi - A tűz japán istene. 

Kamado-gami - A tűzhely istenei. 

Kami-kaze - A szél, a viharok és a hideg időjárás istene. 

Kaminari - A mennydörgés istennője, a Mennydörgés Királynöje és a Mennyei Zaj. 

Kanayama-hiko - A fém istene. 

Kanayama-hime - A fém istennője. 

Kawa-no-Kami - A folyók istene. Noha mnden folyónak megvan a saját istene, ő minden 
folyó ura. 

Kenro-Ji-Jin - A föld istene. 

Kishi-Bojin - A gyermekek és szülés istennője. 

Kishijoten - A szerencse és szépség istennője. 

Kishimo-jin - A gyermekek védelmezője és a részvét istennője. 

Kojin - Ősi fa istenség és a konyha istennője. Egy ostorfában él. 

Ko-no-Hana - A virágzás hercegnője. A tavasz istennője. 

Koshin - Az utak istene. 

Koya-no-Myoin - A szent Koya hegy istene. 

Kukunochi-no-Kami - A fák shinto istene. 

Kuni-Toko-tachi – Földistenség, aki a Fuji hegyen él. 

Kura-Okami - Az eső és hó istene. 

Marisha-Ten - A menny királynője, a fény, a nap és a hold istennője. 

Mawaya-no-kami - Az illemhely istene vagy kamija. 

Miyazu-Hime - A nemesség istennője. 

Musubi-no-Kami - A szerelem és házasság istene, fiatal vonzó szerelmesként jelenik 
meg. 

Nai-no-Kami - A földrengések istene. 

Naka-Yama-Tsu-Mi - A hegycsuszamlások istene. 

Nikko-Bosatsu - A napfény és a jó egészség buddhista istene. 

Ninigi-no-mikoto - Rizs isten és a a japán uralkodói család ősi istene. 

Nominosukune - A birkózás istene. 

Oanomochi - A Fuji kráterének istene. 

Ohonamochi - A föld istene. 



Oho-Yama - A nagy hegy isten. 

Okuni-Nushi - A varázslat és gyógyír istene, a láthatatlan dolgok és a szellemvilág ura. 

Owatatsumi - A tenger istene. 

Oyamatsumi - A hegyek istene. 

Raiden - A villámlás és mennydörgés istene. 

Ryo-Wo - A tenger istene, ismert még, mint a Sárkány Király. 

Sae-no-Kami - Kami-k vagy istenek csoportja, akik Japán útjait felügyelik. 

Sambo-kojin - A konyha istene. Három arccal és két pár kézzel ábrázolják. 

Sarutahiko Ohkami - A keresztutak, utak és az eljövendő akadályok istene. 

Sengen - Lásd Ko-no-Hana. 

Shichi Fujukin - A jó szerencse istenei: Benten, Bishamon, Daikoku, Ebisu, Fukurokuju, 
Hotei. 

Shinda - Ainu termékenység istene Hokkaido szigetének. 

Shine-Tsu-Hiko - A szél istene, ő tölti fel az űrt a föld és a mennyország felett. 

Shoki - A halál utáni élet és az ördögűzés istene. 

Suijin - A víz istensége. 

Suitengu - A tenger gyermek istene. 

Sukuna-Biko - Törpe istene a gyógyításnak, mezőgazdaságnak és melegvízű forrásoknak. 

Susanowa - A szelek, viharok, óceánok és kígyók istene a shinto mitológiában. 

Takami-Musubi - Égisten és az élő dolgok teremtője a shinto hitben. 

Takemikadzuchi - Egy mennydörgés isten. 

Taki-Tsu-Hiko - Esőisten. 

Tatsuta-hime - Az ősz istennője. 

Tenjin - A tanulás, a nyelv és az írás istene. Ő tanította az embereket írni. 

Toyo-Uke-Bime - A föld, az étel és a mezőgazdaság istennője. 

Toyouke-Omikami - A gabona istennője. 

Tsuki-Yumi - A hold istene és Amaterasu napistennő bátyja. 

Uba - A fenyőfa szelleme. 

Uga-Jin - A vizek és a föld termékenységének kígyóistene. 

Uga-no-Mitama - A mezőgazdaság istennője. 

Ukemochi - A termékenység és étel istennője. 

Uzume - A boldogság és az öröm shinto istennője. 

Wakahiru-me - A felkelő nap istennője. 

Wata-tsu-mi - A tenger istene. 

Yabune - Japán házisten. 

Yama-no-kami - A vadak, erdők, mezőgazdaság és növényzet istennője. 

Yamato - Japán lelke vagy szelleme. 

Yuki-Onna - A Hókirálynő vagy a tél istennője. 

http://www.annwn.hu/panteon/azsiai-panteon/japan-istenek 
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9. Amerikai indián istenségek 

  Az amerikai kontinensen, északon számos törzs él, apacsok, sziúk, mohikánok, 
feketelábú indiánok, komancsok, irokézek és mások. Különbözőek, de abban 
megegyeznek, hogy a Nagy Szellemben hisznek. A Nagy Szellem az Isten. Vannak 
totemek, ezek egy állat tulajdonságaival felruházott alakok, akik kisebb szellemek. Az 
észak-amerikai indiánoknál kiemelt a Mennydörgő Madár, ez hasonló a szkíta-sumer 
Turulhoz, amely a fényhozó madár. De nem egy biológiai madár, hanem a fény-
kvantumot szállító közeg! Hullám. No lám, az indiánoknak vannak fizikai ismereteik. 

 Dél- és Közép-Amerikában ennél bonyolultabb a helyzet, mert ott több 
birodalomszervező és városépítő, fémműves kultúra jött létre. Az inka, a maja, az azték, 
a tolték, olmék, csincsorró és csacsapoja indiánok társadalma. Ezeknek végét a hanyatlás 
vagy külső hódítás idézte elő. Az aztékok eléggé véres kultuszokat, emberáldozatokat is 
folytattak, bukásukat a birodalom belső instabilitása és a spanyolok érkezése hozta el. 

Azték istenségek: 

Csikomékoatl – Két kígyó, a kukorica istennője 
Kecalkoatl – Tollaskígyó, égi istenség 
Sipe-totek – „Megnyúzott urunk”, tavaszi újjáéledő növények védőistene 

Szivakoatl – Kígyóasszony 

Teszkatlipoka – „Füstölgő Tükör”, tűzisten 

Tlalok – „növesztő, ugató béka”, az eső istene 

Tonakin – „anyánk”, a Föld istennője 
 

 A maják egy másik nagy nép, az ő eredetük rejtélyes. Ahogy jöttek, úgy is tűntek 
el, de itt hagytak nekünk egy csomó érdekességet, például a Macchu Pikchu-t vagy Puma 
Punku köveit. Olyan pontosan vannak megmunkálva, hogy ilyet egyszerű eszközökkel 
nem lehet. Olyan, mintha öntötték volna, betonból. Talán a beton nem is olyan fiatal 
találmány, mint gondolnánk, mert ha az egyiptomi piramisok esetén már bebi-
zonyosodott, hogy abból vannak. A brazil őserdöben egy híd maradványait találták, ami 
vasbetonból készült, és a kora 30 ezer év! A Maják írtak, volt naptáruk, a Tzolkin. Az évet 
13 hónapra oszttották, 28 nappal számolva, akkor még 364 nap alatt fordult egyet a Föld. 
Talán nem is voltak földi emberek, hanem távoli világok látogatói. 

Maja istenségek: 
Ah-pucs – a halál istene 
Csak – „balta”, a vihar és a kukorica istene 
Icamná – „az iguána háza”, teremtő égisten 
Is-csel – „szivárvány”, Icamná felesége, a gyógyítás és az anyák istene 
Jum Kaos – az erdők és a kukorica istene  

A dél-amerikai népeknél a kukorica nagyon fontos tápláléknövény, ezért külön istene 
volt. Az indián panteon nem tartalmaz annyifle istenséget, mint más vallások. 

 



10. Szláv istenségek 

 A szlávok a legenda szerint három ősapa, Leh, Cseh és Rusz leszármazottai, a 
lengyel, a cseh-morva és az orosz népek haagyománya ez. A szlávok, mint a nevük 
mutatja, a rómaiak szolganépei voltak, a birodalom szétesése után rajzottak ki 
mindenhová. De nem ilyen egyszerű a megitélésük, mert rengeteg szkíta elem is 
keveredik bennük. A bolgárok öse a trák nép, a horvátok az illírek utódai, a lengyelekben 
sok a szarmata vonás, az oroszoknál a viking vonal is megjelenik, és persze a hun. A 
csehek inkább a németekre hasonlítanak, gót, longobárd, szász és germán felmenőkkel 
is rendelkeznek. A román egy külön fajta, régen a mai Albánia területéről vándoroltak a 
mai Regát területére, oláh elnevezésük a vlah népre utal, mely Makedóniában élt. 

 A szlávok mitológiája sem nélkülözi a különféle istenségeket, van belőle egy 
vagonra való. A természeti és házi szellemek is helyet kaptak, vannak manók és tündérek 
is. A bolgárok régi istenét Tangramnak hívták, és csak véres áldozattal lehetett 
kibékíteni, fiatal harcosokat kellett neki feláldozni, hasonlóan a kelta szokásokhoz. De 
megjelent náluk Orfeusz révén a fény és a tűz kultusza is, aminek babiloni gyökere van. 
Az oroszok régi istenei is hasonlóak voltak a bolgárokéhoz, de sok a hasonlóság a görög 
istenségekkel. 

Bielogog – a fény istene 
Bjelun – gabonaisten 
Bludok – gonosz manók 
Csernobog – „fekete isten”, a gonosz megtestesülése 
Csernogog – a sötétség istene 
Dabog – ördög, a Sátán szláv megfelelője 
Dazsbog – napisten 
Dolja – sorsisten 
Domovoj – háziisten 
Jagababa – „szélvész”, viharisten 
Jariló – tavaszisten 
Ljeszij – az erdő szelleme 
Mokosa – a juhászok védőszentje 
Morana – a halál és a tél istennője 
Perun – főisten, a villámok istene (Zeusz?) 
Polevikok – védelmező nőalakok, harcias nimfák 
Ruszalkák – erdei, mezei és vízi tündérek 
Szerpjelsiják – mezei tündérek 
Sztribog – a szél istene 
Szvantovit – főisten 
Szvarizsics – tűzisten 
Szvarog – az Ég és a Nap istene 
Triglav – a háromarcú istenség, az ég, a föld és az alvilág ura 
Velesz – orosz főisten 
Veszna – tavaszistennő 
Világ – tündérek 
 



11. Afrikai istenségek 
 
 A fekete kontinens meglehetősen rejtélyes vallási szempontból, ahány törzs, 
annyi szokás. Hiszen a bantu, a zulu, a pigmeus, a dogon, a berber, a tuareg, az etióp, 
mind más és más mitológiai rendszert követett, de alapvető a teremtő kettőssége, egy 
férfias és egy nőies elem kölcsönhatása által megvalósuló teremtés tana. A néger népek 
régen inkább a szellemekben hittek, számtalan ilyen volt, melyeket csurungáknak is 
hívtak. És rengeteg tabu is volt, szent dolgok, melyek vagy tilosak voltak, vagy nagyon 
tisztelték azt. 
 A dogonoknál Amma volt az ég istene, de feltehetőleg egy földönkívüli látogató, 
aki kultúrát, müveltséget adott a dogon népnek. A Szíriusz A 4. bolygóját is Ammának 
hívják, innen jöhetett. Nommo pedig a vízből emelkedett ki, és szintén tanította a 
dogonokat. 
 A Zambézi mellett élő tonga törzs legfőbb istene Nyami-Nyami, akit kígyó testű, 
de hal fejű alakként ábrázolnak, többnyire hímnemű. Ő a folyó és a törzs védőszelleme, 
táplálékot ad a népnek. 
 A dahomey-ek a mai Benin területén élnek, Nyugat-Afrikában. Kultúrájukban egy 
egész panteonnyi istenség van felsorolva, de a legfőbb Nana Buluku, aki Lisa-ként férfi, 
Mawu-ként női minőség, együtt pedig androgün lényt, a Teremtőt alkotják. 
 
Dahomey istenségek: 
Agé – a vadászok, a vadon (és a benne élő állatok) pártfogója 
Ayaba és Loko – testvér istennők 
Da – Lisa és Mawu fia 
Dan – egy kígyó, Lisa fia, aki segédkezett a világegyetem teremtésénél; a testén viseli az 
univerzum súlyát, 3500-szor körbetekeredve alatta és 3500-szor felette 
Gbadu – Lisa és Mawu leánya 
Gleti – holdistennő, az összes csillag anyja; a holdfogyatkozás akkor történik, amikor a 
férje árnyéka eltakarja Gleti arcát 
Gu – a háború istene, a kovácsok és a kézművesek patrónusa, Lisa és Mawu fia; azért 
küldték a földre, hogy egy szép helyet varázsoljon belőle az emberek számára, de ezzel 
a feladatával máig sem végzett 
Sakpata – a himlő istene 
Xewioso – a So vidék mennydörgés-istene, Gun ikertestvére, Mawu és Lisa fia 
Zinsu és Zinsi – hatalmas varázslóikrek (nem tisztázott a nemük, valamint az sem hogy 
istenek vagy halandók-e) 
 
Forrás: Wikipédia 
 
 Nigériában a joruba törzs él, az ő vallási felfogásukban is van egy legfőbb isten, 
akitől minden más származik. A Magyar Afrika Társaság munkatársa, Arowolo Bernadett 
állította össze a jorubák mitológiájáról szóló anyagot, most abból szemezgetek. „A 
joruba hitvilágban – mint minden vallásban – a létezők rendje hierarchikusan épül fel. 
A legfelső isten Olodumare vagy Olorun (Mennyek Ura), aki isteni követeit küldte le a 
földre a mennyekből. Olodumare “miniszterei” (orisa) alárendelt istenek, meghatározott 
csoportot alkotnak. Olodumare Oduduát küldte, aki “lepottyant” az égből, és Obatalával 
együtt gyúrta az embereket agyagból. Feltehetően a Kr. e. 4. században a jorubák földjére 



érkező Odudua létező személy volt, aki halála után isteni rangot kapott. A legenda 
szerint ő inspirálta a jorubákat, hogy foglalják el a környező városokat.” A mítosz szerint 
a föld porából alkotta meg Odudua isten az emberi testet, valószínűleg a föld elemet, 
anyagi részecskéket, atomokat, molekulákat, szerves anyagot kell itt érteni, ez tisztán 
biokémia, és az irányított evolúció, tervezés munkája. De voltak/vannak kisebb 
istenségek is, akik az angyaloknak, szenteknek felelnek meg. „A következő szinten a 
kisebb rangú istenségek állnak, mint: Ogun, Osun, Sango, Esu, Oriinu, Oriorun. Náluk 
is alacsonyabb rendűek az olyan természeti entitások, mint a fák, folyók, erdők 
szellemei. Némelyik istenség kultusza nem terjed egy-egy adott helyiségnél tovább, de 
Ogunt egész Joruba-földön tisztelik. Ogun a hagyomány szerint ösvényt vágott az 
erdőben, amikor az istenek leköltöztek a földre. Olyan ügyesen bánt a bozótvágó késsel, 
hogy azóta ő maradt a kovácsok, borbélyok, mészárosok, katonák, acéllal és vassal 
dolgozó emberek istene. Eskütétel esetén a jorubák nem a Bibliára esküsznek, hanem 
egy darab vasra, ami Ogun jelképe. Ogun ott van minden szerződéskötésnél, 
egyezménynél, a bíróságokon, jogi ügyek intézésénél.” Fontos még Oja és Jemoja 
istennők kultusza, akik a vízhez kaocsolódnak, a Niger folyó szellemei, a vihart, szelet is 
uralják. A terhes nők és anyák patrónái. 
 
Forrás: Arowolo Bernadett - A tradicionális joruba istenvilágkép 
 
 A bantuk ma főleg Kongóban élnek, de Kubában, Haitin, a Dominikai Köztár-
saságban és Brazíliában is laknak. A bantuk szintén régi afrikai néger nép, saját vallási 
hagyománnyal, amely teljesen sámánisztikus, és szinkretista világkép. Van itt is a forma 
nélküli teremtő Isten alakja, kinek neve általában Nzambi Mpungu. De néhány törzs 
inkább Sukula néven említi, mások Kalungának. Nzambi részére nem készítenek oltárt, 
sem szentélyt, mert az szentségtörésnek számítana. Nzambi formanélküli, kezdet és vég, 
univerzális, minden belőle indul és hozzá tér vissza. Leginkább a természetben imádják, 
szólítják, tűz mellett, dob hangjával. Candomblé néven ismert a bantu vallási 
hagyomány Afrikában és a latin-amerikai térségben. Vannak egyéb istenségek is, mint 
Pambu Njila (utak istene), Nkosi (utak istene), Katendê (erdőisten), Mutalambô 
(vadászat és a bőség istene), Nsumbu (a föld és a pelyva istene), Kindembu (az idő 
istene), Nzazi (az igazság, a tűz és bátorság istene), Hongolo (a kommunikáció istene), 
Matamba (viharisten), Ndanda Lunda, (Istenanya, Hold-istennő) Mikaia (vízi istennő), 
Nzumbá (az ősanya), Nkasuté Lembá (a Teremtő egyik neve), Lembarenganga 
(Teremtő). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Zárszó 
 
 Aki el akar igazodni a szellemi világban, annak ismernie kell a világon jelenlévő 
vallási rendszereket, mitológiákat, legendákat, hitregéket. Ez a munka tartalmaz jó 
néhányat, de túl sok van, így nem törekedhetett a teljességre. De így is ad egy széles 
spektrumú képet, Dél-Amerikától Oroszországig, Skóciától a Közel-Keletig, Japántól 
Egyiptomig, és még sorolhatnánk estig. Egy ilyen kis kötetben nem lehet bemutatni 
minden fontosabb istenséget, angyalt és szentet, mert egyszerűen nem férne el benne. 
 De így is ad egy átfogó képet a világban jelen lévő szellemi erőkről, legalább is, 
amelyek a Föld nevű bolygón is hatnak. A kalendárium alapját a mai boszorkányok által 
is használt ősi jósló naptár adta, amelyben benne foglaltatik a legtőbb „pogány” szent. 
Ezt egészítettem ki a katolikus naptár szentjeivel és főbb ünnepeivel. Így belekerültek 
még az angyalok és más spirituális erők jeles napjai is, hogy teljes értékűen lehessen 
használni bármilyen szertartáshoz, jósláshoz, vagy csak egyszerű, meghitt és bensőséges 
imához. Vagy akár egyházi liturgiához is. Mert nincs pogány, és nincs egyházi, minden 
egységes, egy Isten létezik, de annak számtalan megtestesülése, avatárja van, mindegyik 
egy-egy minőséget mutat fel. Hitének, nézetének megfelelően megtalálja benne 
mindenki a neki legmegfelelőbbet is, de közben láthatja az azzal egyenértékűeket is. Így 
akarva-akaratlanul is, de a teljessségről kap képet. Mert nincs két egyforma, de mégis, 
mindegyik azonas forrásból származik. A Forrásból.  
 Remélem, hasznos segédanyagként szolgál ez a naptár mindenki számára, aki 
meg akartja érteni a sprituális erők működését, vagy csak tanulmányozni akarja a 
vallások közti párhuzamokat, vagy meg akarja érteni a világot, benne magát. Vagy 
egyszerűen csak Istent keresi. Ha valaki utána akar nézni bővebben, az megtalálja a 
szövegben a hivatkozásokat, hogy hol találhat több információt, és a forrásokat is 
feltüntettem. 
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