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A modern wicca eredete I. r sz -é

Kutat s Old Dorothy ut ná á

Mind a  mai  napig  vitatott,  történészek  és  okkultisták  között  egyaránt,  hogy  mennyire  van 
közvetlen kapcsolat a Wicca gyökerei, és jelenlegi modern formája között. Valóban tovább élt-e 
a pogány Európa vallása és mágiája a középkorban, létezett-e titkos földalatti mozgalomként a 
wicca a boszorkányüldözések ideje alatt, és ha igen, képes volt-e túlélni az irtó hadjáratot, hogy 
bármit is átörökíthessen a modern kor emberei számára? Gerald Gardner 1954-ben jelentette 
meg  Witchcraft  Today  (Boszorkányság  napjainkban)  címû  könyvét,  mely  a  modern  Wicca 
mozgalom elindítója lett. De vajon Gardner valóban egy õsi kultusz továbbélõ hagyományairól 
számolt be írásaiban, vagy az egész csupán az õ agyszüleménye? 

Saját  bevallása  szerint  Gardner  a  harmincas  évek  végén  ismerkedett  meg  egy  Dorothy 
Clutterbuck nevû idõs  hölggyel,  aki egy New Forest  közelében mûködõ boszorkánytársaság, 
azaz  coven,  vezetõje  volt.  Gardner  1939-ben nyert  beavatást  a  New Forest-i  covenbe,  ahol 
megismerkedett a Wicca tanításaival. Késõbb, Dorothy Clutterbuck, vagy ahogy Gardner hívta, 
Old Dorothy halála után saját coveneket alapított,  és a Wicca modern kori története ettõl a 
ponttól kezdve már viszonylag jól dokumentálható.
 
De vajon valóban létezett-e Old Dorothy, avagy õ sem valóságosabb, mint azok a "mitikus" 
boszorkány nagymamák és keresztanyák, akiktõl oly elõszeretettel származtatják tudásukat az 
okkult sóbiznisz jeles szereplõi? Old Dorothyt Gardner tanítványai már csak elbeszélés alapján 
ismerhették, a Gardner elõtti covenekrõl, vagy a New Forest-i covenrõl pedig néhány legendán 
kívül semmi biztosat nem tudunk. Semmilyen bizonyító erejû dokumentum nem maradt fenn 
róluk. Gardner halála után úgy tûnik, örök rejtély marad a modern Wicca valódi eredete.

Az egyetlen közvetlen kapocs a feltételezett õsi Wicca tanok, és Gardner 
között  Old  Dorothy  személye.  Gardner  egyik  tanítványa  és  késõbbi 
fõpapnõje,  Doreen Valiente,  felvállalta a  feladatot,  hogy bizonyítékokat 
találjon  Dorothy  Clutterbuck  létezésére.  Doreen  Valientenek  Gardner 
gyakran mesélt  Old Dorothyról,  de  személyesen  nem ismerte  õt,  mint 
ahogy  Gardner  egyik  tanítványa  sem,  hiszen  halott  volt  már  akkor, 
amikor Gardner nyilvánosságra hozta a Wicca létét, és megszervezte elsõ 
covenjeit.  Ennek  ellenére  Doreennek,  Gardner  elbeszélései  alapján, 
határozottan az volt az érzése, hogy egy valódi személyrõl van szó. Ezért 
aztán,  amikor  azzal  szembesült,  hogy  az  okkultizmus  történetének 

elismert  kutatói  is  kétségbe  vonják  Old  Dorothy  létezését,  elhatározta,  utána  jár,  van-e 
bármilyen  bizonyítéka  annak,  hogy  Dorothy  Clutterbuck  valóban  létezett.  (Kutatásainak 
eredményét egy esszében írta meg részletesen, mely megtalálható Janet és Stewart Farrar A 
Witches' Bible címû könyvének függelékében.) Mivel még napjainkban is szívesen kérdõjelezik 
meg a Wicca hitelességét, ezért részletesebben közlöm nyomozását, és az általa feltárt adatokat. 
Döntse el mindenki maga, bizonyít-e ez bármit is.
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Doreen  Valiente  1980  Samhain  elõtt  kezdte  meg  kutatásait.  Abból  indult  ki,  hogy  ha  Old 
Dorothy valóban létezett, akkor rendelkeznie kellett legalább két olyan dokumentummal, ami 
felkutatható, egy születési és egy halotti anyakönyvi kivonattal. Doreen kiderítette, hogy a New 
Forest  régió  anyakönyvvezetõje  Lymingtonban  van,  ezért  írt  neki  egy  levelet,  melyben 
megkérte, nézzen utána Dorothy Clutterbuck halotti anyakönyvi kivonatának. Gardner sosem 
mondta, Old Dorothy pontosan hol lakott, és mikor halt meg. De mivel életrajzában Gardner 
azt állította, hogy nem engedték meg neki, hogy bármit is publikáljon a boszorkány kultusz 
létezésérõl  egészen  Dorothy  haláláig,  ezért  Doreen  úgy  gondolta,  hogy  Gardner  okkult 
regényének, a High Magic's  Aid-nek (A magasrendû mágia segítsége) megjelenésekor,  1949-
ben, Dorothy már halott volt, így a halotti anyakönyvi kivonatot az ezt megelõzõ idõszakban 
kerestette. Ezenkívül a címjegyzék (Kelly's Directory) kiadójának is írt, kérve, hogy nézzenek 
utána a New Forest területen élt-e Dorothy Clutterbuck abban az idõben.

Ezután  Samhain  éjszakáján  két  társával,  Fionával  és  Dusioval  találkozott  egy  dél-angliai 
erdõben, ahol rituálét mutattak be, mely során Doreen megidézte Old Dorothy szellemét, és 
kérte,  adjon  jelet,  ha  azt  akarja,  hogy  sikerrel  járjon  kutatásában.  Ekkor  a  varázskör  déli 
negyedében álló  lámpa hirtelen felborult  és  darabokra tört,  Doreen pedig a  körön kívülrõl, 
szintén  déli  irányból,  egy  hangot  hallott,  mely  a  nevén szólította.  A hang  Gerald  Gardner 
hangjára hasonlított. Ezt Doreen Valiente bátorító jelnek értelmezte.

Hamarosan  válasz  érkezett  leveleire.  A  lymingtoni 
anyakönyvvezetõ nem talált  halotti  anyakönyvi  kivonatot,  és  azt 
tanácsolta, próbálja meg a londoni Központi Anyakönyvi Hivatalt. 
A Kelly's Directory kiadója pedig épp költöztette az arhívumát, így 
pillanatnyilag nem volt  hozzáférhetõ.  Doreen ezért  arra  gondolt, 
hogy  a  terület  valamelyik  nagyobb  könyvtárában  lehetnek  a 
címjegyzéknek korabeli példányai. De nem tudta pontosan, hol is 
élt  Old  Dorothy,  a  New  Forest  régióban  pedig  nincs  nagyobb 
könyvtár. Az egyetlen segítõ információ Gardner életrajzában (Jack 
Bracelin - Gerald Gardner: Witch) olvasható, mely szerint Gardner 
a  hampshirei  Christchurch közelében  élt,  amikor  egy  biciklitúra 

alkalmával  megismerkedett  a  Rózsakeresztes  Színházat  (Rosicrucian  Theatre)  fenntartó 
csoporttal, melyen keresztül végül megismerte Old Dorothyt. Christchurch-höz a legközelebbi 
nagy könyvtár Burnemouthban van, ott talán megtalálható egy korabeli  címjegyzék, melyen 
szerepel Dorothy Clutterbuck neve. A könyvtár készségesen segített, és levélben tájékoztatta 
Doreent, hogy a helyi címjegyzékben szerepel egy Dorothy Clutterbuck, aki a Christchurch 
közelében lévõ Highcliffeben élt, a Mill Houseban, a Lymington Roadon. Ugyanezen a címen 
egy  Rupert  Fordham  is  élt  1933-ban.  A  Kelly's  Directory  szerint  pedig  1936  ban  Rupert 
Fordham  lakott  a  Mill  House-ban,  1940-ben  viszont  már  Mrs  Fordham.  A  választói 
névjegyzéket végigtanulmányozva pedig kiderült, hogy Miss Clutterbuck az 1937/38-as listán 
vált  Mrs  Fordhammá.  Szerencsére  a  Clutterbuck  név ritka,  ezért  valószínûleg  Old Dorothy 
nyomára bukkant, mivel a hely és az idõpont is beleillett a képbe, de Doreen Valiente szeretett 
volna többet is megtudni.
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Doreen ezután, mivel nagyjából tudta Old Dorothy házasságkötésének idõpontját, megpróbálta 
megkeresni a házassági anyakönyvi kivonatot, mert abból meg lehetne tudni, mikor született, és 
ez alapján meg lehetne találni a születési anyakönyvi kivonatot is. A burnemouthi Anyakönyvi 
Hivatal  azonban nem talált  házassági  bejegyzést  1936 és  1940 között,  és  halotti  anyakönyvi 
kivonat sem létezett Miss Clutterbuck vagy Mrs Fordham néven. Talán máshol házasodott meg, 
vagy nem is volt hivatalos esküvõ, csak egy wicca kézfogó. És az is lehet, hogy Old Dorothy 
máshol halt meg.

Nem  maradt  más  lehetõség  a  továbblépésre,  ezért  Doreen  Valiente  1981  Beltane  estéjén 
felutazott  Londonba,  hogy  a  központi  anyakönyvi  hivatal  arhívumában  kutasson tovább.  A 
házasság lehetséges idõpontjáról volt  a legpontosabb adata,  ezért  ezzel kezdte,  de nem talált 
semmilyen bejegyzést.  Ezután a  halotti  anyakönyvi  kivonatot  kereste  az  1941 és  48 közötti 
idõszakban, mivel tudta, hogy a Hitler elleni New Forest-i rituálét még Old Dorothy vezette 
1940 Lammas éjszakáján, a High Magic's Aid pedig, mint említettük 1949-ben jelent meg. De 
nem járt sikerrel, az egyetlen Dorothy Clutterbuck, aki ebben az idõben halt meg, egy 14 éves 
kislány volt.  Fordham néven sem talált semmilyen használható adatot. A kutatás holtpontra 
jutott, nem volt újabb nyom, amin tovább lehetett volna indulni, annak ellenére sem, hogy a 
Burnemouth-i Megyei Könyvtár további adatokkal erõsítette meg az eddig kiderítetteket. Az 
általuk  küldött  dokumentummásolatok  azt  bizonyították,  hogy  Gardner  és  felesége  Donna 
Highcliffeben élt abban az idõben, amikor életrajza szerint Gardner elnyerte a beavatást Old 
Dorothytól,  1939  szeptemberében,  egy  pár  nappal  a  háború  kitörése  után.  A  rituáléra  Old 
Dorothy házában került sor.

A következõ kulcsfontosságú információ csak 1982. március 1-jén 
került  elõ,  a  véletlennek  köszönhetõen.  Doreen  Valiente  egy 
könyvespolcot porolt le éppen, amikor a könyvek mögött egy régi 
brosúrát talált, The Museum of Magic and Witchcraft: the Story of 
the Famous Witches' Mill at Castletown, Isle of Man (A mágia és 
boszorkányság múzeuma: a Man szigeti Castletown melletti híres 
Boszorkánymalom  története)  címmel.  Gardner  írta,  a  saját 
boszorkánymúzeuma  számára.  Átlapozás  közben  a  következõt 
találta. "1. tárló. Nagy számú tárgy, melyek egy 1951-ben elhunyt 
boszorkány  tulajdonában  voltak.  Rokonai  adományozták,  akik 
névtelenek óhajtanak maradni." Lehet, hogy Dorothyról van szó, 
aki  csak  51-ben  halt  meg?  Doreen  ismét  Londonba  utazott,  és 
ezúttal  meg  is  találta,  amit  keresett.  Egy  Dorothy  St  Quintin 
Fordham  1951.  január  12-én  halt  meg  Highcliffe-ben,  70  éves 
korában. Apja Thomas St Quintin Clutterbuck, az Indiai Hadsereg alezredese volt. A halál oka 
agyvérzés. A születési anyakönyvi kivonatot viszont nem találta meg. Ezért utánanézett, hogy a 
feltételezhetõ  születési  idõpontban,  1880-81  körül  van-e  adat  Dorothy  apjáról  a  hadsereg 
nyilvántartásában.  Thomas  St  Quintin  Clutterbuck  õrnagyként  szolgált  Bengálban,  az  Indiai 
Helyi Erõknél 1980-ban.
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Doreen  hosszas  keresés  után,  végül  az  indiai  nagykövetség  segítségével,  az  Indiai  Hivatali 
Könyvtárban találta meg az utolsó adatokat. Tájékoztatták, hogy abban az idõben a szülõk saját 
felelõssége volt  bejelenteni  a gyerekek születését,  és nem volt  születési  anyakönyvi kivonat. 
Vannak  azonban  egyházi  feljegyzések  a  keresztény  papok  által  Indiában  végzett 
keresztelésekrõl és házasságokról. A keresztlevél általában tartalmazza a születés dátumát is. Így 
is volt. A keresztlevél tanúsága szerint Dorothy Clutterbuck 1880. január 19-én született, és az 
umbalai  Szent  Pál  templomban  keresztelték  meg  február  21-én.  Szülei  Thomas  St  Q. 
Clutterbuck százados és Ellen Anne Clutterbuck voltak. Anyja leánykori nevének kiderítéséhez 
a házasságlevélre lett volna még szükség, de megfelelõ adatok hiányában ezt szinte lehetetlen 
lett volna megtalálni. Hacsak nem szól közbe ismét a véletlen.

Doreen az ügyintézés szünetében a könyvtárban sétált, ülõhelyet keresve magának. Egyszercsak 
egy könyvespolc elõtt  találta magát,  melyen a következõ felirat  volt  olvasható: "Házasságok, 
Bengál". Találomra levett egy könyvet a polcról, és kinyitotta. Az elsõ név, amit megpillantott, 
"Clutterbuck, Thomas St Q." volt. A bejegyzésbõl kiderült, hogy Thomas Clutterbuck 1877-ben, 
Lahoreban feleségül vette Ellen Anne Morgant. 38 éves volt ekkor, menyasszonya pedig 20. 
Tehát az adatok és dokumentumok bizonysága szerint valóban élt  egy Dorothy Clutterbuck 
nevû hölgy, akivel kapcsolatban a fellelhetõ egyéb információk is összevágnak mindazzal, amit 
róla  Gardner  a  tanítványainak  és  életrajzírójának  mondott.  Elõkerült  például  végrendelete, 
amely igen tekintélyes vagyonról ad bizonyságot (több mint 60 000 font, ami rengeteg pénz volt 
1951-ben), amely egybevág a Gardner által róla festett képpel, és külön kiemel egy igen értékes 
gyöngysort,  melyet  Gardner  is  említ  visszaemlékezésében.  Mindez  persze  nem  bizonyítja 
minden kétséget kizáróan azt, hogy Dorothy valóban Wicca papnõ volt. De mit is várhatnánk 
egy titkos kultusz titkos fõpapnõjével kapcsolatban...

Old Dorothy halotti bizonyítványának másolata
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Old Dorothy végakaratának másolata

 
 

Folytatása következik. 
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Az " si s gonosz" Necronomiconõ é

Sokan  fordulnak  hozzám  levélben  és  személyesen,  kérdezve,  hogy  tudok-e  valamit  a 
Necronomiconról,  illetve  hol  lehet  megtalálni  az  eredetit.  Úgy döntöttem,  nem árt  néhány 
valódi információt leírni.

A legenda

Egy õrült arab, Abdul Ahazred írta Kitab Al Azif címmel, valamikor Krisztus 
születése  után  730  (más  források  szerint  800)  környékén.Arabról  görögre 
fordították,  majd  OlausWormius  latin  verziója  terjedt  el  kicsit  jobban. 
Körülbelül 800 oldalas mû lehetett, a latin verzió a 700. oldalon hiányos volt. 
Maga a köny egyfajta grimoire,  varázslatgyûjtemény,  melyben titkos mágikus 
formulák találhatók õsi, elfeledett, borzalmas istenek megidézésére. 

A valóság

A Schlagecraft  kiadó  1977-ben  jelentette  meg  elõször  a  Necronomicon  címû könyvet.  Egy 
bizonyos Peter Simon nevû úr írta. A mûben keveredik a Lovecraft-mítosz, a sumér-akkád-
babiloni-asszír mitológia, továbbá a szerzõ élénk fantáziája.

Lovecraft  elõtt  semmi  bizonyítékunk  nincs  Necronomicon  vagy  Kitab  Al  Azif  nevû  könyv 
létezésére, halvány utalás szintjén sem. Ezzel szemben Lovecraft rengeteg levelében vallja be, 
hogy õ maga találta ki eme mûvet.

Edwin Bairdnek (1924 február 3):
"Egyszer  kisebb  gyûjteményt  hoztam  össze  keleti  cserepekbõl  és  mûtárgyakból,  kijelentve 
magamról,  hogy elkötelezett  Mohamedán vagyok,  és  felvéve  az  "Abdul  Alhazred"  álnevet  - 
melyet  felismerhet,  mint azon bizonyos mítikus Necronomicon szerzõjét,  melyet  különbözõ 
történeteimbe belerángatok."

Robert E. Howardnak (1930, augusztus 13):
"A gyakorta idézett mítosz-ciklus Cthulhuval, Yog-Sothoth-tal, 
R'lyehhel, Nyarlathoteppel, Nuggal, Yebbel, Shub-Niggurath-tal, 
stb.  stb.  -  engedje  bevallanom,  hogy  mindez  saját  szintetikus 
keverékem,  mint  Lord  Dunsany  Pegana-jának  népszerû  és 
változatos pantheonja. (...) Abdul egyik kedvenc álom-figurám - 
valójában  magamat  hívtam  így  öt  éves  koromban,  mikor 
elkötelezett  híve  lettem  a  Lang-féle  1001  éjszakának.  (...) 
Nagyon  szórakoztatónak  találom,  hogy  eme  mesterséges 
mitológiát gyakorta idézett volta miatt az eredetiség szele lengi 
körül."  
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Robert E. Howardnak (1930 október 4.):
"...öt  éves  koromban  olvastam  az  1001  éjszakát. 
Akkoriban  turbánt  tekertem  a  fejemre,  égett 
parafadugóval szakállt rajzoltam magamnak, és a (csak a 
Allah tudja, honnan szedett) Abdul Alhazred szintetikus 
néven  hívattam  magam  -  akit  késõbb,  a  régi  idõk 
emlékére  feltámasztottam,  mint  a  hipotetikus 
Necronomicon hipotetikus íróját!"

Robert E. Howard-nak (1932 május 7.):
"A  Necronomicon  megírásáról  -  bárcsak  lenne  elég 
energiám  és  zsenialirásom  megtenni!  Attól  tartok, 
komoly munka lenne,  a különbözõ részletek fényében, 

melyeket  az  idõk  során  hozzáadtam!  Ennek  ellenére  lehet,  hogy  kiadok  egy  cenzorált 
Necronomicon-t  -  azon részeivel,  melyek  legalább nagyjából  biztonságosan használhatók  az 
emberiség által! Mikor von Juntz Fekete könyve és Justin Geoffrey versei a piacon vannak, ideje 
gondolkodnom a jó öreg Abdul halhatatlanná tételérõl!"

Robert Bloch-nak (1933 május 9.):
"Amúgy nem létezik " Abdul Alhazred, az õrült arab Necronomiconja". Ezen pokoli & tiltott 
könyv saját kreálmányom, melyre a W.T. (Weird Tales) csoport többi tagja is utal írásaiban"

Robert Bloch-nak (1933 július eleje-közepe ):
Ezen hónapban háromszor  is  utaltam rájuk,  s 
ezért  szokatlanul  sok  levelet  kaptam, 
melyekben  Alhazred,  Eibon,  &  von  Juntz 
munkáinak  elérhetõsége  iránt  érdeklõdnek. 
Minden  esetben  kénytelen  vagyok  bevallani, 
hogy csak fantáziám szüleményei.

Miss Margaret Sylvester-nek (1934 január 13):
A  Necronomiconról  -  be  kell  vallanom,  hogy 
eme  szörnyû  &  iszonytató  kódex  pusztán  a 
képzeletem  szülötte!  (...)  Szórakoztatja  a 
különbözõ  írókat,  hogy  egymás  szintetikus 
démonjait & elképzelt könyveit használják - így 
Clark  Ashton  Smith  gyakrahn  beszél  a 
Necronomiconomról,  míg  én  az  õ  Eibon 
könyvére  utalgatok.  Ötleteink  egybemosása 
szinte meggyõzõ pszeudo-hátteret biztosít (...) - 
bár  természetesen  egyikünk  sem  kívánja 
valóban félrevezetni az olvasóinkat.
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Harry O. Fischer-nek (1937 késõ február):
Az "Abdul Alhazred" nevet valamely felnõtt (már nem emlékszem, ki lehetett) találta ki nekem 
5 éves koromban, mikor vágytam arra, hogy arab legyek - az 1001 éjszaka hatására. késõbb úgy 
gondoltam, vicces lenne ezt egy tiltott könyv írójának neveként felhasználni. A Necronomicon 
cím egy álom folyamán ötlött eszembe.

A modern mítosz

Létezik egy harmadik gondolati megközelítés is.  Õk azok, akik úgy gondolják, bár Lovecraft 
nem hitt a Necronomiconban, az álmai egy valódi, de nem fizikai világot, könyvet mutattak 
meg. Ezen hozzáállás igazságértékét nem lehet meghatározni. Ami viszont tény: a hit hegyeket 
mozgat. Beszéltem olyan emberekkel, akiknek gonosz és megmagyarázhatatlan élményûk volt 
eme kellemes tengerparti fantáziaregénnyel. Fiatalabb korban (14-18 év) kívánjuk a csodákat, 
azt  hogy  különleges  dolgok  történjenek  velünk,  ami  által  mi  is  különlegessé  válunk. 
Leggyakrabban ez a szerepjátékos fiatalok körében történik. Félreértés ne essék, nem azért, mert 
az  RPG bármilyen  szempontból  káros  lenne,  sõt,  ellenkezõleg.  Ilyen  "csodakeresésre"  azok 
hajlamosak,  akik  rendelkeznek  elég  fantáziával  a  szerepjátékokhoz.  Sajna  a  fantasy 
történetekben leggyakrabban a negatív fõhõs hatalma túl van domborítva (a pozitív szereplõk 
csak nagynehezen tudják legyõzni), így a hatalommániás tinédzserek inkább ilyen szerepkörben 
igyekeznek  tetszelegni.  Ha  megvan  hozzá  a  fantáziájuk,  akármi  megeshet.  Végszóként  csak 
ennyit: csak olyasmit olvassunk, amirõl nem hisszük azt, hogy árthat nekünk. 

rtekez s a kelta mitol gi r l s m gi r l - IV. r szÉ é ó á ó é á á ó é

si kelta var zsl s mai szemmel n zveÕ á á é

César  varázslásáról  már  esett  szó  az  elsõ  Moy  Tura-i  csatát 
megelõzõen, de úgy gondolom, mindenképpen megér még némi 
további boncolgatást is. A mágikus párbajt természetesen a Badb 
kezdte.  Gonosz(?)  mágiájukkal  a  három  harcos-boszorkány 
holló-istennõ az alábbi hatásokat érte el: (Meg kell jegyeznem 
itt  ezen  a  ponton,  mielõtt  elmerülnénk  az  események 
részletezésében, hogy maga a mágia, mint tudjuk, azok számára 
mindig "gonosz", akik annak hatásait kénytelenek elszenvedni.) 

A  síkságot  körülvevõ  menhírek  (2-2.5  m  magas  kissé  kúpos  formájú  állókövek)  énekelni 
kezdtek,  majd  egyre  hangosabb  daluk  megidézte  egy  banshee  sikoltását,  mely  elõhívta  az 
elkárhozott lelkeket, hogy azok tovább erõsítsék a Badb mágiáját.
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Alaktalan kísértetek és vérmocskos szárnyas harcosok lepték el az eget. Sorban jelentek meg a 
rothadó,  biztos  halálba menetelõ csont-jaikat és inaikat láttató harcosok, és mindezek fölött 
megjelent Carnún, az agancsos isten egy hatalmas pikkelyes bõrû sárkányon, melynek szeme 
vörösen izzott.

Persze ez a kis bemutató megtette a hatását, mert iszonyú rémület lett úrrá a Fir Bolgokon, még 
a legbátrabb harcosok is belesápadtak. Majd a szemük láttára a sárkány füstté-köddé vált,  és 
ebbõl  a  ködbõl  vér  és  tûz  záporozott  rájuk  bemocskolva  összefogott  hajfürtjeiket  megtörve 
bõrük tisztaságát.

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Badb mágiája nem teljesen tudatos. A tudatos 
talán  nem is  a  legmegfelelõbb  szó  erre,  de  mindenképpen  be  kell  látnunk,  hogy  közvetett 
eszközöket használ, mivel õk csupán egy "kisebb" idézést hajtanak végre, mely láncreakcióként 
gördíti tovább a nagyobb és nagyobb erõk megidézését. Nem tudják közvetlenül a hatást elérni. 
Érdekes párhuzamot vonhatunk az Usui-féle Rei-Ki avatás és ez között, mert hiszen ott sem a 
mester avat, hanem egy szimbólum segítségével hívja meg az igazi mestert és Usui végzi el a 
tényleges avatást.
 
Nyilvánvaló továbbá az is, hogy megbontva az egységet, - amit a boszorkányhármas testesít meg 
- különválasztva õket, ilyen erõket megmozgató hatások elérésére nem lenne képes egyikük sem 
egyedül. Tehát a kövek megszólaltatásával egy adott idézést elindítva több lépcsõn keresztül 
kaphatják  csak  meg  a  végsõ  eredményt.  Nyugodtan  állíthatjuk,  hogy  már  ez  az  idézés  is 
nekromancia,  hisz holt  lelkek energiáját  használja,  és azok erõsítik, másrészt  a banshee sem 
túlzottan  minõsül  élõnek.  A  masírozó  élõholt  harcosok  irányában  viszont  már  kétségeim 
vannak. Egyrészt, mert nem vesznek részt sem a késõbbi csatában, másrészt, mert semmi egyéb 
szerepük sincs,  tehát  akár  illúziónak is  vehetjük õket.  Ha viszont  mégis  nekromanta  mágia 
termékei,  akkor  csak  a  pszichikai  hadviselés  szempontjából  volt  értékük.
Carnún és a sárkány megjelenése egyértelmûen idézés, viszont a sárkány (ön-) transzmutációját 
nem igazán tudom az õ mûvüknek tekinteni. A záporozó tûznek és vérnek nemcsak a lélektani 
hadviselésben van szerepe,  de még egy utolsó figyelmeztetésként  is  elõrevetíti  a  Fir  Bolgok 
sorsát, hogyha mégis a harcot választják.
 

A Fir Bolgok rettegtek és elkeseredtek, hogy 
varázslóik  nem  tudják  megvédeni  õket  a 
Tuatha Dé boszorkányságaitól.

Ekkor egy nagy villámlással kísérve megjelent 
César  a  Tarában  álló  nagy  kõ  elõtt.  Crom-
Crúahot  szólította,  népének  õsi  istenét,  de 
kiáltása  nem  talált  meghallgatásra,  mert 
hangját  elnyomta  a  banshee  rikoltása.  César 
három napig dolgozott azon, hogy megvédje a 
mennydörgés,  villámok  és  kísértetárnyak  nyomasztó  felhõje  alatt  rettegõ  népét  a 
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boszorkányhármas  által  teremtett  varázslattól.  Esõ  zuhogott  és  a  halál  szaga  töltötte  meg  a 
levegõt,  de  César  csak  hívta  az  isteneit,  hogy  legyenek  segítségére.  Hívta  Utach  Mac 
Immomuin- t és, Baal-t a szörnyistent. Varázslatait beleszõtte a szélbe, a vízbe és a földbe, és 
egy csodás hálót készített, hogy elnyomja a Badb erejét.

A  harmadik  nap  éjszakája  volt,  mikor  César 
újra  hívta  istenét,  a  tiltott  istent,  Crom-
Cruach-t. Levágott fû körében állt, körülvéve 
ábrákkal,  rúnákkal,  és  ogamokkal  a  Hadak 
Hegyének  agyagjából,  felrajzolva  fehér 
krétával, kék festékkel, és kecskebak vérével. 
Nem akadt szellemalak, amelyik be mert volna 
lépni a körbe, nem fújt ott a szél, és vér-esõ 
sem esett.  Mágikus  kör  volt  ez,  varázslattal, 
boszorkánysággal  és  Césarnak  a 
varázslóhercegnek  és  Fir  Bolgok  druidájának 
szentségtelen képességeivel készült.

 
César egyre csak azon dolgozott, hogy megkínzott népének egy olyan helyet teremtsen, ahol a 
Badb  varázslatától  védve  békében  megpihenhetnek.  Ámde  a  boszorkányok  egyesített  ereje 
akkora  volt,  hogy  még  César  hatalmas  varázslatai  is  csak  annyit  értek,  mint  a  szélviharba 
hajított forgács.
 
Tudta, hogy istenei elhagyták, és már csak az õ titkos erejére számíthat, hogy szembeszálljon a 
Badb rettegett erejé-vel. Felemelte hát kezeit nyitott 
tenyerekkel  a  démon-árnyakkal  terhes  égre,  és 
bezárta füleit a kövek sikoltásai elõtt.

-  Crom-Crúah.  Crom-Crúah!  -kiáltotta  a 
mennyboltra, leeresztette fejét és kántálta:

Hatalmas lény az Árvíz elõttrõl,
Inak nélkül, csontok nélkül,
Fej nélkül, lábak nélkül,
Hús nélkül, vér nélkül,
Hatalmas lény a csillagokon túlról,
Öregebb az emberi fajnál,
Én, César a Fir Bolgok közül,
Hívlak téged, Ó te hatalmas,
Téged, kinek bölcsessége formázta a földet. 

Kilencszer  kántálta  el  ezt  az  invokációt,  mindegyik 
alkalommal meggyújtva egy hosszú viaszból készült 
fáklyát,  melyek  egy  körben  voltak  felállítva  hely 
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körül, ahol Eochaí, a Fir Bolgok királya, és a nemesek várakoztak. Ahogy meggyújtotta az utolsó 
gyertyát, a fények villództak, majd elhalványultak, hogy csak a füst finom csíkjai  látszottak, 
amint kacskaringós arabeszkeket rajzolnak a démon-járta égre.

Hatalmas fuvallat söpört végig a mezõn, a 
Fir  Bolgok  elcsöndesedtek,  a  kövek 
rikoltozása  átcsapott  egy  dühödt 
vonyításba  és  keresztülszállt  a  mezõn, 
mint  egy  viharban  a  fák  közt  süvítõ 
eltévedt szél. Ahogy a vonyítás elhalt, zöld 
fény  emelkedett  a  Fir  Bolgok  csoportja 
fölé.  Furcsán  izzott,  és  furcsa  életet 
kölcsönzött  a  fáklyákból  felszálló 
füstoszlopoknak. Õsapái elfelejtett nyelvén 
César még egyszer hívta Crom-Cruach-t és 
ugyanekkor egy varázsszimbólumot rajzolt 
vékony  ezüst  tõrével  a  fekete  füstbe. 
Magasan az  összegyûlt  törzsek  feje  fölött 
olyan fényesen ragyogott  a  zöld tûz,  úgy 
elszédítve  õket,  hogy  sohasem  tudták 
pontosan  elmondani,  mit  is  láttak  akkor 
éjjel.

A zöld tûz egy vakító fénygömböt formált, 
miközben  César  obszcén  invokációit 
énekelte.  Ahogy  a  zöld  gömb  pörgött  és 
örvénylett,  egy  rémálom-szerû  démon 
tûnt  elõ  a  mélyébõl,  Crom-Crúah,  a 
mítoszok és legendák hatalmas Sárkánya, õ 
jelent  meg  az  örvénylõ  sötétségbõl  és 
füstbõl.  Tara  állókövei  újra  elkezdek 
nyögni és vonyítani,  mintha maga a  föld 
kiáltana  fel  félelmében  a  gonosz,  ördögi 
mágia  ellen,  mely  magukat  a  természet 
alapelemeit  torzította  el.  Mikor  a  Badb 
által  elõhívott  szellemek,  szelet  kavarva 
eltávoztak,  a  kövek  is  elcsendesedtek, 
Césarnak  végre  sikerült  megtörnie  a 
varázslatot  három  nap  és  éjszaka 
szörnyûséggel és elkeseredéssel.

César nem tudhatta, hogy õsi istenek nem bonyolódnak az emberek dolgaiba, cél vagy ár nélkül. 
Césarnak  és  a  Fir  Bolgoknak  igen  nagy  tartozásuk  kerekedett  ezzel.
Bár sötét és félelemmel teli idõk jártak a Fir Bolgokra, õk mégis erõt merítettek varázslójuk 
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sikerébõl, és összegyûjtötték seregeiket, hogy megtámadják az ellenség táborát.

A három napig tartó felkészülés alátámasztani látszik a Badb-ról született feltevésemet, mely a 
boszorkányok  egyesített  erejét  tárgyalta.  Hiszen  Césarnak  is  pontosan  három  napra  volt 
szüksége,  hogy  legyõzze  varázslatukat,  ámde  õ  csak  egyedül  volt,  tehát  az  abszolút 
erõkülönbséget az idõ síkján kellett megoldania. Mellesleg a hármas a kelta tradíció alapján is 
erõsen  mágikus  szám.  (Tükrözheti  például  a  mindhárom  síkon  történõ  beavatkozást.)
César hívta isteneit, azok erején keresztül hajtott végre mágikus praktikákat. Ez is rámutat a 
druida varázslás "féltudatosságára". Ez végül is a druidákat egy a mágus és a papok közötti félútra 
helyezi, hiszen mindkét varázslási módszert felváltva használják, mivel vannak dolgok, amiket 
közvetlenül képesek véghezvinni, ami pedig egyszerûen magyarázható azzal, hogy õk bizonyos 
fajta természetpapok voltak. Példánk esetében César is tökéletesen folytatja le az õsi démoni 
istenséget megidézõ szertartást, ami pedig nem kis szintû mágikus tevékenység.
 
Míg ugye a Mágus saját akarata szerint hoz létre, idéz meg vagy alakít át tudattalan erõket, addig 
a pap a kér egy magasabb síkú tudattal rendelkezõ "energiát" és annak töredékét fogadja be, és 
azt formálhatja át koránt sem olyan széles korlátok között, mint a mágus.
 
Ez  a  gondolatsor  inspirált  arra,  hogy  egy  másik,  új  megközelítésben  tekintsem  át  korunk 
varázslását, és próbáljak meg magyarázatot adni a jelenlegi viszonyokra.

Feltételezéseim alapján, ha a kelta varázslás és a mai állapotok között keresünk összefüggéseket, 
akkor a mágikus képzettségeket két csoportra oszthatjuk: tudatosra és isteni eredetûre.  Jelen 
korunkban a tudatos részét a régi ismereteknek többé-kevésbé birtokoljuk, és ezek különbözõ 
formában  köny-nyebben-nehezebben  hozzáférhetõek.  Viszont  ez  a  tudás  koránt  sem teljes. 
Másészt  jelenlegi  világunk  olyannyira  elhatárolódott  a  valós  világtól,  hogy  a  két  "világot" 
összekötõ és  elválasztó fal  iszonyatosan megvastagodott  nem engedve át  azokat  a  tudattalan 
energiákat  sem, melyeket  a mágusok lennének hivatva irányítani  valószínûleg azért,  mert  a 
tudattal rendelkezõ energiák sem áramoltak. Érdekes lehet viszont majd megtapasztalni, meny-
nyit fejlõdött a "tudatos" mágia az óta. Mostanában ezen az úgy nevezett falon már egyre több 
kisebb  repedés  keletkezett,  ami  biztató  jel.  Legyünk  viszont  résen,  hogy  amikor  a  fal  újra 
átjárhatóvá válik az energiák számára, ne érjen minket felkészületlenül, hogy mások is várják 
már ez, és az õ céljaik finoman szólva nem egyeznek a mieinkkel. 

Folytatása következik. 
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A Zodi kus k vei - A v rká ö é õ

A Halak (febr.20. - márc.20.) zodiákus jegy köve. 

Nagyon  kevés  ember  vonzódik  ezekhez  a  kövekhez. 
Józan  ítélõképességû,  logikus  gondolkodású  emberek 
választják ki rendszerint kedvencükként.  Olyanok, akik 
kiváló szakértõi hivatásuknak, illetve annak a területnek, 
ami  vonzza  õket.  A  materiális,  gyakorlatias  emberek 
gyakran akkor is emellett a drágakõ mellett döntenek, ha 
nem  ez  a  születéskövük.  Olyan  biztonságot  adó 
energiával  rendelkezik,  ami  viselõjét  szilárd, 

rendíthetetlen nyugalommal, bátorsággal, jövõbelátó képességgel ruházza fel. Az anyaföld erõs 
rezgéseit hordozza magában, és képes azt közvetíteni számunkra.
 
A vérkövet  a  Merkúrhoz,  Jupiterhez,  Szaturnuszhoz kötik.  Nemcsak a  Halak jegy szülöttei, 
hanem a Kos, Skorpió, Rák és Szûz jegyûek is születési kövüknek mondják. Pozitív hatásairól 
rengeteg népi hiedelem kering.

A vérkõt más néven Heliotrop-nak,(jelentése: Napforduló) vagy Plasma-nak is szokás nevezni, 
tévesen, mert a plasma a kõ sötét fûzöld része tulajdonképpen és a vörös foltok jáspist jelölnek. 
A  legszebbeket  Kelet-Indiából,  Kínából,  Bokharából,  Törökországból  hozzák,  de  hazánkban 
Erdély némely vidékén is bányásszák.
 
A  kalcedonok  közé  tartozó  kvarckõ,  rendkívül  változatos  megjelenési  formával.  A  drágakõ 
minõségû vérkõ mélyzöld színû, egyenletesen megjelenõ piros jáspisfoltokkal, azonban a foltok 
lehetnek világosabbak is, sárgák, vagy fehérek. A mintázata is az egyenletes pontszerûtõl a nagy 
kiterjedésû  foltokig,  csíkokig  terjedõen  sokféle.  Érdemes  figyelembe  venni,  mennyire 
karakteresek a vonalai, színei, de itt is az a döntõ, hogy érezzük a kõ kisugárzását, rezgését.  

Egy kis érdekesség:
Õsi  hiedelem szerint,  aki  ezt  a  követ  magánál  hordja, 
minden megadatik neki, amit csak kíván. Ha valaki kiejti 
a  rávésett  nevet,  minden  akadály  elhárul  az  útjából. 
Viselõjének gazdagságot és szerencsét hoz.

Már az õsidõkben kiemelt mágikus szerepet töltött be a 
vérkõ.  Ismerték  Egyiptomban,  elsõsorban  gyógyító 
tulajdonsága miatt. A sebre helyezve azonnal csillapítja a 
vérzést. Szív alakú vérkövet hordtak a nyakukban amulettként már az õsi egyiptomi, babiloni, 
arab kultúrákban, de megtalálták néhány amerikai indián törzsnél, sõt Mexikóban is ezt a fajta 
védelmet.  
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De  nemcsak  vérzések  elállítására  használták,  hanem  vérmérgezéses  betegnél,  illetve  sebek 
begyógyítására. Serkentõleg hat az emésztõrendszeri, érrendszeri, és szaporodószervi betegségek 
gyógyulására.  A  daganatos  betegségek,  leukémia,  szívvel,  csontvelõvel,  gyomorral,  hassal 
kapcsolatos  betegségek kezelésében szintén kedvezõ eredményeket  érhetünk el  vele.  Segít  a 
spirituális  célok  elérésében,  eredményesen  mûködik  együtt  a  szakrális  és  a  szívcsakrával.  
Nyolc  csepp  elixír  a  fürdõvízbe  serkenti  a  vérkeringést.  Itt  is  tartsuk  be,  hogy  a  fürdés 
idõtartalma ne legyen több mint 20 perc, és a fürdõvíz szintje ne legyen magasabban, mint a 
szív tájéka. 

– Lylia -
–

A s rk nyok m gi ja - IV. r szá á á á é

A Cla vsolais, a leveg  s rk nyaí õ á á

A levegõ sárkányait  könnyen össze  lehet  téveszteni  az  angyalokkal.  Gyakran és  könnyedén 
öltenek emberi formát, vagy vibráló, légies energiaként mutatkoznak meg, mely a tapasztalatlan 
Látó számára megtévesztõ lehet.

Minden,  levegõvel  kapcsolatos 
sárkánylény  igen  közel  áll  az 
emberekhez, mivel a levegõ, a légzés 
alapeleme az ember létezésének. Az 
ókorban gyakorta vélték a levegõt az 
ember  lelkének.  A  görög  psyche 
(psukhe),  aura és pneuma szavak, a 
latin spiritus, anima és animus mind 
elsõdlegesen a légzésre, vagy a szélre 
utalnak,  másodlagosan  azonban  a 
lélekre.  A  héberben  a  ruach  és  a 
szanszkritban a prána szintén kettõs 
értelemmel  bír.  A  prána  egyúttal 
jelenti  a  legmagasabb  rezgésszintû 
energiát  is,  mely  betölti  az 
élõlényeket. Az ír nyelvben a név, a 
lélek  és  a  levegõ  szavak  szintén 
azonos  szógyökbõl  erednek  (anail, 
anam,  ainm).  Világrajöttünk  elsõ 
lélegzetvétele  a  tudat  elsõ 
megnyilvánulása,  a  név  pedig  a 
személyiség hordozója.
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Claívsolais három alakban jelenik meg:
- Fehér Szél - a megjelenés, a létezés kezdete
- Vörös Szél - a növekedés, formálódás
- Fekete Szél - a megszerzés, tudás, bölcsesség 

A lélegzet hatalma a gyógyítás egyik legfontosabb eszköze, mivel az élet alapvetõ feltétele a 
légzés. Január 19-én, amikor a Bak átvált az év elsõ jegyébe, a Vízöntõbe, földesbõl levegõsbe 
megy át, érezni lehet, ahogy a Nap kilégzi utolsó földes energiáit, és feltöltekezik a Levegõvel. 
Ilyenkor érdemes rituálét végezni Claívsolaisnak.

Álljunk arccal kelet felé (a levegõ sárkány fõ égtájának irányába), és vegyünk mély lélegzetet. 
Érezzük, hogy a tüdõnk megtelik a friss, éltetõ levegõvel. A levegõ kilégzésével eresszünk el 
magunkól minden haragot, félelmet, frusztrációt és fájdalmat, melyek lerakódnak, és mérgezik a 
lelket.  Lássuk, ahogy ezek az energiák elsodródnak és  feloldódnak a szélben.  Minden egyes 
belégzéssel egyúttal szívjuk magunkba az életet, az energiát.
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Érdemes  nyolcszor  végrehajtani  ezt  a  gyakorlatot,  majd  a  következõ nyolcas  légzésben már 
válthatunk:  ekkor  a  kilélegzett  energiákat  küldhetjük  azoknak,  akiknek  gyógyulásra  van 
szükségük.

A világoskék színû Claívsolais legfõbb adománya meditációban egy szárnyas sisak, de a Szelek 
Fuvoláját is átadhatja az arra érdemesnek.

A Szelek Mágiájának neve Draiochtgé, melyet a Claívsolais tanít. Az elsõ fokozat elnyeréséhez 
minimum három év intenzív tanulásra  van szükség,  a második legalább tizenkét évbe telik. 
Legmagasabb fokozatának neve Bean Feasa, melyet csak kevesek nyerhetnek el egyetlen élet 
leforgása alatt.

A Draiochtgé gyakorlásához számos terület fejlesztésére van szükség:
- Géolas - a szél tanulása (tapasztalati, mentális és mágikus mértelemben egyaránt)
- Machnamhgé - a lélegzetnek és a gondalat szelének ismerete
- Gaoirfide - a bárd útja. 
 

Folytatása következik. 

A tibeti ceremoni lis m gia eszk zei - 5. r szá á ö é

A hajl tott k s vagy v g k sí é á ó é

A  hajlított  kés  az  egyik  legjellemzõbb  eszköz,  amit  a 
buddhizmus  haragvó  istenségeinek  kezében  látni  lehet. 
Vagy  suhogtatnak  vele,  vagy  egyszerûen  csak  kézben 
tartják,  készen  arra,  hogy  bármikor  levágják  vele  a 
hitetleneket.

Ez  a  hajlított  kés  az  indiai  hentesek  késének mintájára 
készül, mellyel az állatokat nyúzzák. A görbe penge éles 
hegyben vagy horogban végzõdik, így kiválóan alkalmas 
vágásra és húzásra is. Tehát maga a kés szimbolikusan arra 
való,  hogy  elválassza  egymástól  a  belsõt  és  a  külsõt,  a 

megjelenési formát és a belsõ ürességet.

Érdekes,  de  némiképp  zavaró  törénet  kapcsolódik  a  Közép-Tibetben  lévõ  Samye  monostor 
Mahakala szentélyéhez. Hagyományosan ez a szentély az év túlnyomó részében zárva volt, és 
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csak ritkán engedélyezték az ide való belépést. A szentély rendben tartásáért felelõs szerzetes 
minden  évben  ceremoniálisan  elhelyezett  bent  egy  vas  hajlított  kést  és  egy  fa  vágótáblát, 
melyek  éjjelente  folymatosan  tompultak  és  koptak.  És  bár  a  szentély  zárt  és  üres  volt, 
éjszakánként tisztán hallatszottak a belõle kiszûrõdõ sikolyok.

Mahakala szimbolizmusában a hajlított kés keresztülvágja ellenségének vénáit éppúgy, mint az 
esküszegõkét és a gonosz szellemekét is, és koponyakelyhe megtelik ezeknek az ellenségeknek a 
vérével,  mely  a  szívükbõl  kifolyik.  (Mahakala  -  "Nagy  Idõ"  -  a  dharma  védelmezõje.)
Mint ahogyan a Vadzsra és a csengõ is összekapcsolódik, úgy a koponyakehely és a hajlított kés 
is kiegészíti egymást. A két pár szombolisztikája közel azonos. A kés a férfias, a koponya a nõies 
princípium, a kés a módszer, a koponya a bölcsesség. A kés hasonló célt szolgál, mint a Vadzsra 
és a Phurpa, és a papok démonûzõ szertartásain kap nagy szerepet.

Folytatása következik. 
– Jeannie -

Versek

Külvárosom 

Koromtól szürke téglák közül
mint homokóra, vakolat pereg
Lépteim ritmust ütnek a csendbe
Fejemben kósza emlék ténfereg. 

A múlt villamosa árasztja ódon illatát
Kopott peronján kóbor eb henyél
Magányos utakon hangtalan énekel
Ablakában a huzat zenél 

Bezárt kocsmák savanyú emléke
Fejemben megannyi kép
Mocskos aszfalton guruló
Kopott régi pénz 

Vurstliban lõtt mûanyag katona
Mint kalauz felém integet
Elmúlt életem s énem
Árnyéka borzolja szívemet 

- Levi - 
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A köntös 

Kelõ nappal veszem magamra
Kemény fémköntösöm.
Alatta énem feszítve érzi
megfogyott hatalma 
Mint leigázott rabszolga nézi
s jóreggelt sírva köszön. 

Mint bábjából kibújt bogár
Levetem iszonyú terhemet
S mint mikor a gejzír , mi hirtelen fakad
a talaj is megremeg
A szabadság triplán arat
A napfény járja át lelkemet 

Néha Cybertülkök harsogják
a szabadság õsi dalát 
Énem áttörné a néma tömeg 
szürke sziklafalát.
De mint a bogár mi az ablaknak rohan
Leesvén a porba dúdolom tovább. 

- Levi - 

Egy éjjelen 

Árnyak játéka éjjel a falon
motorzúgás, távol halk, hallható dallam
alvók lapulnak ágyaikban
ágyaikban olyan kiszolgáltatottak
a Gyermekek
s bár szívembe nem költözik megbocsájtás, szánalom, harag
ha megállok egyikük ágya fölött, mint
önnön titkainak rongyaiba burkolódzó sötét árny 
elmerengek sorsukon,
s fájdalmukra nem emlékezem 

- Magiszter - 
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Mûanyag világ 

Kémcsõben ívott mûhalak dalolják
bináris mûdalukat
Mûlegyek döngik körül a mûszart
Az acélholdra gépkutya ugat 

A frissen festett füvön fémszöcskék kergetõznek
Ha leesik egyik, felszántja a földet
Rájuk ádáz gõzmacska vadászik
Fenn a fán géprigó dudorászik 

Programozott költõk írják moduldalaikat
Klónozott gyerekek dalolják 
a nagyfeszültségû gépsorokat.
szinte serceg a talaj a lábuk alatt 

- Levi - 

Az si Mezopot mia m gi ja - 4. r szõ á á á é

A planétaistenek közül az idõk során a Jupiter 
bolygóval  azonosított  Marduk  tett  szert  a 
legnagyobb hatalomra és jelentõségre. A sumer 
korban Marduk /sumerül Amar-Utu vagy Mar-
Duku/  még  csak  egyike  volt  a  számos  helyi 
istennek,  de  miután  kultuszának  központját, 
Babilont a sémi hódítók birodalmuk fõvárosává 
tették,  maga  is  központi  figurává,  az  istenek 
urává  növekedett.  Az  Enuma elis  címû akkád 
kozmogóniai hõskölteményben már úgy jelenik 
meg,  mint  a  világ  teremtõje,  a  diadalmas 
istenkirály,  aki  legyõzi  az  õskáoszt 
megszemélyesítõ  Tiámatot,  s  holttestének 
darabjaiból  megalkotja  a  kozmoszt,  azaz  a 
rendezett  világot.  Babilonban  egyébként 
minden  év  elsõ  napján,  az  Akitunak  nevezett 
újévi  ünnepség  során  az  uralkodó  és  a  felsõ 
papság  aktív  részvételével  dramatikusan 
megelevenítették Marduk és Tiámat küzdelmét 
és  a  világteremtés  aktusát,  azzal  a  mágikus 
célzattal, hogy az előző év végére megöregedett 
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és  az  évvel  együtt  kimúlt  univerzumot  megújítsák,  illetve  újjáteremtsék.
Marduk, mint az istenek ura, igazi jupiteri karakter. Egy hozzá intézett himnusz szerint õ "az 
országok ura, a diadalmas hadvezér, a félelmetes és dicsõséges, a mindíg megújuló, a tökéletes, a 
mindent  birtokló,  a  hatalmas  és  magasztos,  kinek  szava  megváltoztathatatlan,  a  tehetséges, 
áradóan okos, ragyogó, magasan kiemelkedó..."

Marduk  fia,  Nabu  -  akinek  dicsósége,  hatalma  és 
jelentõsége  apjáéval  együtt  növekedett  -  szintén  a 
planétaistenek  közé  tartozik.  A  Merkúr  bolygóval 
azonosított  Nabu  a  bölcsesség,  a  tudás  és  a 
tudományok istene, az írás feltalálója, Marduk írnoka, 
az  írnokok  pártfogója.  Legfontosabb  jelképe  az 
ékíráshoz használt íróvesszõ.

A  heves  természetű,  erószakos  alvilági  hadistent, 
Nergalt  a  vérszínû Mars  bolygóval  társították az õsi 
Mezopotámia  csillagászpapjai.  A  kezdetben  églakó 
Nergal  azt  követően  vált  az  alvilág  istenévé,  hogy 
legyõzte,  majd  feleségül  vette  az  alvilág  félelmetes 
úrnõjét,  a  sápadt Ereskigalt.  A tüzes  Nergal  testesíti 
meg  a  Nap  perzselõ,  pusztító  sugarait,  õ  küldi  az 
állatokra és az emberekre a dögvészt, a járványokat és 
a:magas  lázzal  járó  betegségeket,  õ  áll  a  hátterében 
minden  viszálynak,  vérontásnak,  gyújtogatásnak, 
fegyveres  konfliktusnak,  harcnak,  háborúnak  és  az  ezekkel  együtt  járó  mérhetetlen 
szenvedésnek.

A hetedik planétaisten, Ninib vagy Ninurta a Szaturnusz bolygóval azonos. Hasonlóan görög-
római  megfelelőjéhez,  Kronosz-Saturnushoz,  ót  is  elsõsorban  az  idilli  hajdankor  jóindulatú 
földművesisteneként  tisztelték,  aki  megtanította  az  embereket  a  növénytermesztésre  és  az 
állattenyésztésre. Erre utal nevének egyik változata, a Ninurta is, amelynek jelentése: "a /termõ/
föld ura". A termékenység, a vegetáció és a mezõgazdaság eme békés égi pártfogóját azonban 
idõvel  a  háborúval  is  kapcsolatba  hozták,  bár  kétségtelen,  hogy  hadisteni  mivoltában  is 
megnyilatkozik eredeti funkciója, mivel elsõsorban a letelepült, dolgos földmûvesekre támadó 
pusztai nomádok elleni harc urának tekintették.

Amint  a  planétaistenek  iménti  rövid  bemutatásából  is  egyértelmûen  kiderült,  a  hét  szabad 
szemmel  is  megfigyelhetõ,  önálló  pályán mozgó égitest  /Nap,  Hold,  Merkúr,  Vénusz,  Mars, 
Jupiter,  Szaturnusz/  bizonyos  karakterû,  illetve  funkciójú  istenekkel  való  társításának 
Mezopotámiában  kialakult  sémáját  a  késõbbi  közel-keleti  és  európai  kultúrkörök  szinte 
változtatás nélkül átvették. Ez az azonosítás képezi az alapját a klasszikus nyugati asztrológia 
bolygókra,  illetve  bolygókarakterekre  és  bolygóhatásokra  vonatkozó  tanításainak,  de  erre 
vezethetõk vissza római eredetû bolygóelnevezéseink is. Ugyancsak az õsi Mezopotámiából ered 
a bolygóknak és a velük társított isteneknek a hét napjaival való összekapcsolása,  amelyet a 
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késõbbi  kultúrkörök szintén változtatás  nélkül  átvettek,  s  amely asztrológiai  szerepe mellett 
fontos tényezõjévé vált a nyugati mágiának is.

Egyébként ennek a több ezer éves szisztémának az emlékét õrzik a hét napjainak számos 
európai nyelvben megtalálható pogány-antik eredetû elnevezései is. Íme a hét napjaihoz 
társított bolygók és istenek ma is használatos rendszerének mezopotámiai változata: 

hétfõ -Hold -Nannar-Szin; 
kedd -Mars -Nergal; 
szerda -Merkúr -Nabu; 
csütörtök -Jupiter -Marduk;
péntek -Vénusz -Inanna-lstár; 
szombat -Szaturnusz -Ninib;
vasárnap -Nap -Utu-Samas. 

Folytatása következik. 
– Yliaster Daleth (Kolonics István) -

–

A p rbajá

Werewolf novella
 

Háború  jön.  Tüzek  égnek  mindenhol.  Az  éjszaka  hangjai 
szeretõkként  ölelik  körül  a  tábort,  a  természet  még  egyszer, 
utoljára magába fogadja harcba induló gyermekeit. A füst most 
még a tábortüzek tucatjaitól száll  a magasba,  a vér most még 
csak az erekben rohan,  lázasan lüktet.  A szél  hangjait  dobok 
erõszakolják  meg;  hatalmas  harci  dobok.  A  síkság  indiánjai 
háborúra készülnek.
A cölöphöz kötözött férfiakat nem tudja nem magával rántani 
ez a ritmus, ez a vad forgatag. Szívükben éreznek minden egyes 
dübbenést.  Érzik  a  rézbõrûek  elkeseredettségét,  bosszúvágyát. 
Érzik  a  harc  ízét,  érzik  a  vér  szagát.  Jól  ismerik  maguk  is 
mindezt, hisz harcosok, akárcsak azok. Bár megkötözve állnak 
itt, mégsem foglyok, hisz önként adták meg magukat és tudják: 
karjaikon  a  kötél  nem  jelenthet  akadályt.  Közönséges 
halandónak talán igen, de a Garouk népének semmiképp. Azért 

állnak itt, hogy lássák a küzdelmet.
Nem messze tõlük, egy két ember magas oszlopnál ketten állnak. Egyikük a törzshöz tartozik: 
fiatal  Cherokee,  mozgása  azonban  a  született  ragadozóké.  Sötét  szemében  szenvedély  és 
rettenthetetlenség; nem erõsebb azonban, mint ellenfeléében. Az szálfatermetû, nemes tartású: 
nyugalom,  biztonság  árad  belõle.  Bár  mozdulatlan,  társai  tudják:  tökéletesen  tudatában  van 
ellenfele  minden szándékának.  Harcos,  aki  bízik  magában,  és  aki  méltó arra,  hogy társai  is 
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bízzanak benne.
Jobbjukban kés, baljukban tomahawk; bal csuklójukon kötél, amit az oszlophoz kötöttek. Már 
csak egy dob szól, az is egyre lassabban:
Dumm-dumm.
A tábor  népe  csendes.  A  párbaj  izgalma  rájuk  is  átragad.  Egy  emberként  figyelnek.  Szívük 
lüktetése egyetlen ritmusban egyesül.
Dumm-dumm.
A szél elhallgat.
Dumm-dumm.
Az egész világ lélegzetvisszafojtva figyel.
Dumm.
Az öreg sámán keze a magasban.
Dumm.
Mozdulatlan.
Dumm.
Dumm.
Elengedi a sas tollát. Az szépen, lassan aláhull.
Dumm.
A küzdõ felek megfeszülnek. 
Dumm.
A toll aláhullt. A párbaj kezdetét veszi. 
Dumm.
Szemnek  követhetetlen,  ahogy  nekilendülnek,  Egy  tomahawk  repül,  hogy  megakadjon  az 
indián sajátján. Õ nem hajítja el; éppolyan jól bánik vele, mint a késsel. Az oszlop elé ugrik, 
hogy megragadja a sápadtarcú kötelét. Az hagyja magát: a lendülettel bukfencet vet, kése hátát 
az alkarjának támasztva az indián felé üt. Fém csattan fémen. A fehér megpördül, az indián 
elõreugrik. Most a fehér áll az oszlopnál, szabad kezében az indián kötele. Az lassan közelít, 
hogy kötele laza legyen, kését lengetve. Mozgása kifinomult, a fehér mégis látja: tehetsége még 
nem fejlõdött ki teljesen. Jobb kezében a kés hegye darabos ívet ír, bal kezét nem mozdítja.
Egymás felé ugranak. Lendül a tomahawk, de túl magasan, könnyû félrehajolni. Egy perdülés, az 
indián épp hogy csak hárít a késével. A fehér a szeme sarkából látja, hogy a másik fogást vált a 
tomahawkon és már zúdul is vissza. Elugrik. Tíz láb távolságról újra megnézi ellenfele kezeit. 
Ebben rejlett a trükkje. Balkezes. Tehát a baltára kell jobban figyelni. A rézbõrû persze látja, 
hogy a másik észrevette. Oda az elõnye.
Ismét összecsapnak. Ütés, hárítás, szúrás, elhajlás, riposzt... Egy ütés. A fehér szeme elõtt robban 
a világ: az oldalába hasító balta tûzkorbácsként vágja végig. Hitetlenkedve ugrik hátra: ilyen 
gyorsan visszafordítani egy mozdulatot nem lehet. Hacsak...
Hacsak ellenfele nincs megáldva a Düh ajándékával.
Hát errõl van szó. Garou a Garou ellen. A harc most már több, mint élet-halál kérdése.  Ez 
népek, törzsek, falkák összecsapása - két alfa küzdelme a túlélés jogáért.
Ott  állnak.  Farkasszemet  néznek.  A testi  küzdelem elsõ  szakaszán túl  vannak,  már  ismerik 
egymást. Most a lelkük kel birokra. Mindkettõ harcos és nem akármilyen. A telihold hatalmat 
adott nekik és ezt az erõt most szemtõl-szemben, becsületes küzdelemben használják. 
A fehér harcos kezében bowie kése -még nem akadt régi mentorán kívül más ellenfele. Még a 
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hatalmas Fenrisz Ahroun, Jorg Mindent-zúzó-
kalapács  sem  tudta  õt  megsebezni.  Most 
azonban  vérzik  és  a  Fátyol  törvénye  tiltja  az 
átváltozást.
Élete fontos küzdelme ez. Ha gyõz, örök jogot 
szerez  magának  és  barátainak,  hogy  e  földön 
vadásszanak. Ha veszít -nem lesz fehér ember 
biztonságban a Határ mellett.
A  lélek  összecsapása  lassú,  gyötrelmes.  A 
figyelem, az akarat próbája. Ha megpillantod az 
ellenfél  szemében  a  kétséget,  a  pillanatnyi 
megingást,  ha  kiesik  az  összpontosításból, 
egyetlen mozdulat elég, és meghal. De meg kell 
tudnod pillantani.  Ma  gyémántkemény akarat 
feszül gyémántnak. Nincs kiút. Az indián tudja 
ezt,  ezért  meglepõdik,  amikor  a  sápadtarcú 
elfordítja  tekintetét.  Mozdul.  A  természet 
gyermeke  ismeri  a  trükköket,  a  cseleket  -de 
hogy erre a lélek is képes, nem feltételezte. A 
fehér készen áll  és  csuklójával  akasztja  meg a 

lefelé  zúduló  kezet.  Szabad  tenyerével  ráfog,  lép,  ránt  egyet  -  az  indián  karja  kitekerve, 
hátracsavarva, kése a földön. Baljában a tomahawk nem éri el a másikat. Nincs más kiút : ugrik, 
átpördül. A hátán fekszik, de újra övé a teste. A fehér kénytelen elengedni, ha nem akarja, hogy 
megforduljon  a  helyzet.  Felkapja  az  indián  kését  és  ideje  épp  elég,  hogy  saját  eldobott 
tomahawkját a körön kívülre rúgja. Ismét szemben állnak, de már neki van két fegyvere. Két 
kés, ahogy a legjobban érti a harcot. Ellenfele egyetlen baltával, de seb nélkül.
Kéz kezet, csapás hárítást és visszatámadást követ. Újabb trükk? Ha az indián jobbal véd, nem 
lép utána. A következõ csapás a gyanút bizonyossággá teszi.
A fehér  ballal  szúr,  alulról,  magasra.  A  rézbõrû puszta  kézzel,  csuklóban hárít-  lábát  hátul 
hagyja. Teljes súlya az elöl lévõ bal lábán, figyelme jobb karján. 
A fehér kirúgja a lábát.
Az indián a földre zuhan. Még le se ér, amikor két kés a vállainál a földhöz szegezi. Fegyvere a 
porban, a fájdalomtól nyögés tör föl a torkán.
A sápadtarcú fölé térdel. Pengéje emelkedik, lecsap, de..
Fogadd el, ha ellenfeled becsülettel adja meg magát.
A lesújtó penge megáll.
-Elég? -kérdi a fehér a Garouk nyelvén. A másik bólint. A kinyújtott kézbe kapaszkodva feláll, 
cherokee nyelven kiáltja:
-Legyõzött. Õ a jobb. Életem az övé. -majd elismétli halkabban, a másik nyelven. 
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