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El sz  õ ó

Igen mozgalmasan telt a nyár. Nagyvisnyói táborozásunk után 
azonnal következett  az idei Sziget  Fesztivál,  melyen a KWHE 
ismét  a  Civilsziget  tagjaként  vett  részt.  Sokan  érdeklõdtek 
nálunk mágiáról, Wiccáról, boszorkányságról, számos érdekes és 
hasznos  beszélgetést  folytattunk,  és  ismerkedtünk  új 
emberekkel,  gondolatokkal.  Egyik  Suí  Crínnánk  részt  vett  a 
Sziget Élõ Könyvtár programjában, és mint "könyvet", ki lehetett 
õt  kölcsönözni.  Örömmel  jelentem:  a  második  legnépszerûbb 
könyv volt a listán!

Mindenmellett  szervezetünk  is  sokat  gyarapodott  a  nyár 
folyamán,  Wiccákban  éppúgy,  mint  ötletekben  -  és  fõleg 
tapasztalatokban.  Új  Suí  Crínnát  avattunk  Yliaster  Daleth 
személyében - így végre hivatalosan is  üdvözölhettünk köreinkben azt az embert, aki révén 
tizenegy éve az egész mozgalmunk elindult. 

Használjuk most az elkövetkezendõ idõszakot arra, hogy tapasztalatainkat hagyjuk beérni, majd 
gyûjtsük  be  érett  gyümölcseinket!  Készüljünk  fel  a  téli  meditációra,  amikor  értékeljük  idei 
gazdagságunk! Kellemes gyarapodást kívánok mindenkinek! 

– A fõszerkesztõ: Osara -
–

A hónap albuma:
Murderdolls: Beyond the Valley of the Murderdolls 

A hónap zeneszáma:
Faith and the Muse: Cernunnos 
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A modern wicca eredete 2. r szé

Gerald Gardner s az rnyak K nyveé Á ö

Azt senki nem vitatja, hogy a modern Wicca mozgalom elindítójának 
Gerald  Gardnert  kell  tekintenünk.  Gardner  az  1930-as  évek  végén 
került  kapcsolatba  Old  Dorothyval  (l.  az  elõzõ  cikkben),  akinek 
segítségével 1939-ben beavatást nyert a New Forest-i covenbe, ahol 
megismerkedett  a  coven  által  képviselt  mágikus  hagyomány 
tanításaival. A covenben tanult rituálékat, mágikus módszereket egy 
füzetbe  írta  le,  mely  a  Book  of  Shadows  (Árnyak  könyve)  címet 
viselte. Az akkori szokás valószínûleg az volt, hogy a boszorkányok 
egymás  füzetébõl  másolták  le  a  megfelelõ  szövegeket,  leírásokat, 
melyeket  kiegészítettek  saját  megjegyzéseikkel.  Ezért  aztán 
valószínûleg nem volt két azonos Árnyak könyve. 

A modern Wicca szempontjából a Gardner által  leírt Árnyak könyve vált  egyfajta etalonná, 
amelyet  sokan  használnak  saját  könyvük  alapjaként,  sõt  a  gardneriánus  wiccák  egy  része 
megváltoztathatatlan  szentírásként  tekint  rá,  amelyhez  hozzátenni  nem  szabad,  és  amihez 
betûrõl-betûre ragaszkodni kell. Egészen biztos azonban, hogy Gardner korában nem ez volt az 
általános  szokás,  hiszen  Gardner  maga  is  többször  megváltoztatta  és  kiegészítette  az  általa 
használt  szövegeket.  A  mai  wiccák  többsége  teljesen  egyéni  kidolgozású  Árnyak  könyvét 
használ,  amelybe  leírja  a  tanítóitól  kapott  ismereteken  túl  saját  kutatásainak  eredményeit, 
tapasztalatait,  egyéni  fejlesztésû  rituáléit,  receptjeit.  Ennek  ellenére  a  gardneriánus  Árnyak 
könyvét manapság is sokan tartják saját mágikus-vallási gyakorlatuk alapjának és mércéjének, és 
mivel  Gardner  könyve  alapjaiban  határozta  meg  a  mai  Wicca  gyakorlatát,  mindenképp 
komolyabban kell foglalkoznunk vele, ha a modern wicca gyökereit kutatjuk.
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Elõször is azt kell kihangsúlyoznom, hogy a Gardner féle Árnyak könyve nem egyetlen egységes 
szöveg,  hiszen  Gardner  ugyanúgy  kezelte  a  saját 
könyvét,  mint  minden  akkori  és  mai  boszorkány  és 
mágus  a  saját  grimoire-ját,  varázskönyvét:  többször  is 
kiegészítette, megváltoztatta, ahogy leginkább megfelelt 
a számára. Ez vált az egyik legnagyobb fegyverténnyé a 
Wicca  õsi  eredetét  kétségbe  vonók  kezében.  Úgy 
gondolják ugyanis, hogy az Árnyak könyve szövege nem 
hiteles,  mivel  gardner  nemcsak  hogy  többször 
megváltoztatta, de minden kétséget kizáróan az egészet 
õ  maga  találta  ki  az  elejétõl  a  végéig.  Ez  persze  az 
elõbbiekbõl nem következik, és minden kétséget kizáró bizonyítékot még egyetlen szerzõtõl 
sem olvastam erre vonatkozóan. Így a vita mind a mai napig nem eldöntött, annak ellenére, 
hogy egyre többen veszik egyértelmû alapigazságnak, hogy Gardner az egész Wicca vallást és 
mágiát maga találta ki.

De  mielõtt  belemennénk  a  probléma  részletesebb  vizsgálatába,  meg  kell  jegyeznem,  hogy 
személyes véleményem szerint egy vallás és mágikus rendszer hitelességét és érvényességét nem 
az  határozza  meg,  hogy  mennyire  régi,  hanem  hogy  mennyire  képes  kielégíteni  híveinek 
spirituális igényeit, és hogy mûködik-e vagy sem. Az a mai, globális ökológiai katasztrófáktól 
sújtott korban már egyáltalán nem kétséges, hogy a Wicca valós társadalmi és egyéni igényekre 
válaszol,  a  Wicca  mágia  hatékonyságáról  pedig  sokan  szereztek  tapasztalatokat  az  elmúlt 
évtizedekben.

Visszatérve az Árnyak könyve vizsgálatához. A mai gardneriánus wiccák által használt Árnyak 
könyve egy jól meghatározható, konkrét szöveg, melyet minden wicca saját kezûleg másol le 
tanulása  során.  Ez  a  szöveg Gardner  munkásságának  viszonylag  késõi  szakaszára  alakult  ki, 
elõtte Gardner a szöveget többször átdolgozta, kiegészítette. Három teljes, Gardner által saját 
kezûleg  leírt  Árnyak  könyve  ismeretes,  melyek  Gardner  halála  után  fõpapnõjének,  Doreen 
Valientenek a birtokába kerültek. A három szövegváltozatot kutatásai során Janet és Stewart 
Farrar A, B és C szövegnek nevezte el. Ezt a jelölést a késõbbiekben a témával foglalkozó más 
szerzõk is átvették.

Az A szöveg tartalmazza az eredeti rituálékat, melyet Gardner a New Forest coventõl másolt le. 
A  szöveget  saját  megjegyzéseivel  látta  el,  és  elkezdte  kiegészíteni  a  töredékes  tradicionális 
anyagot, hogy egységes egésszé álljon össze. Ennek a munkának az eredményeként jött létre a B 
szöveg,  mely  már  egységes  rendszert  alkot.  A  tradicionális  szöveg  hiányosságait  elsõsorban 
Aleister  Crowley  és  az  O.T.O.  (Ordo  Templi  Orientis,  egy  szexuálmágiával  is  foglalkozó 
hermetikus rend, melynek maga Gardner is a tagja volt) által inspirált szövegekkel pótolta. A C 
szöveg  az  a  végleges  Árnyak  könyve  verzió,  melyet  Gardner  késõbbi  beavatottai,  és  a  mai 
gardneriánusok használnak. Ezt a szöveget Gardner Doreen Valiente-vel közösen állítota össze. 
Valiente-nek az volt a véleménye, hogy az O.T.O. és Crowley ihlette szövegrészek és idézetek 
nincsenek összhangban a  Wicca  szellemiségével,  ezért  azokat  nagyrészt  kihagyta,  és  inkább 
más, megfelelõbb forrásokat használt, illetve több jelentõs rituális szöveget maga írt meg.
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Az Árnyak könyve szövege két részre osztható.  Az elsõ rész a  wicca 
szertartásait  írja  le.  Itt  olvashatjuk  a  varázskör  meghúzásának  és 
megszakításának  rituáléját,  a  három  gardneriánus  fokozat  beavatási 
rítusait,  a  tárgyak  felszentelésének  szertartásait,  és  az  egyes  wicca 
ünnepeken elõadandó rituálékat.  A könyv második része egyéb,  nem 
rituális  szövegeket tartalmaz,  például  egy leírást  a  wicca mágia  nyolc 
ösvényérõl,  azaz  módszerérõl,  egy  eszmefuttatást  a  mágikus  erõ 
természetérõl, és gerjesztésének hagyományos wicca módszereirõl, egy 
leírást arról, hogyan kell felkészülni a wiccáknak a szertartásokra, egy 
értekezést a különbözõ mágikus hívószavak lehetséges eredetérõl. Ezek 
mellett leír néhány mágikus technikát, mint pl. az erõkúp gerjesztését 
körtánccal, vagy a látomások és a testkilépés elõidézését enyhe rituális 

korbácsolás segítségével.

Az  Árnyak  könyvének  szövegét  tanulmányozva  nagyon  nehéz  megállapítani  az  egyes 
szövegrészek  eredetét,  mert  Gardner  sosem jelölte  meg  az  egyes  szövegek  forrásait.  Ennek 
ellenére  egyes  részletek  egyértelmûen  azonosítható  átvételek.  Ilyenek  például  Aleister 
Crowleytól, vagy Dion Fortune-tõl (a XX. századi okkultizmus két jelentõs alakjától) származó 
idézetek. A Beltanei ünnepi rituáléba még egy Kipling vers is bekerült. Ezenkívül forrásként 
szerepel még az Alexander Carmichael által gyûjtött és lefordított skót gael nyelvû áldások és 
imák  gyûjteménye,  a  Carmina  Gadelica,  melybõl  két  részlet  is  bekerült  az  Ostara  ünnepi 
rituáléba.  Szerepel még egy részlet Charles G. Leland Aradia,  or the Gospel of the Witches 
(Aradia, avagy a boszorkányok evangéliuma) címû könyvébõl, mely a toscanai boszorkányok 
hiedelmeit és praktikáit írja le. Felfedezhetõ továbbá néhány részlet Grillot de Givry mágikus 
enciklopédiájából, a Witchcraft, Magic and Alchemy-bõl (Boszorkányság, mágia és alkímia). A 
híres középkori grimoireból, a Claviculae Salamonisból (Salamon kulcsai) is bekerült egy rituálé 
az Árnyak könyvébe, némiképp leegyszerûsítve. Ezen kívül érezhetõ hermetikus és kabbalista 
hatás  a  szertartások  bizonyos  részleteinél.  Ezek  mutathatják  a  Golden  Dawn vagy  Crowley 
írásainak  hatását,  de  Gardner  a  Witchcraft  Today  (Boszorkányság  napjainkban)  címû 
könyvében kifejt egy olyan elképzelést, miszerint a középkorban, amikor a boszorkányokat és a 
zsidókat egyaránt üldözték Angliában (is), a zsidók és a boszorkányok között kialakult egyfajta 
bajtársiasság,  és  a  boszorkányok  és  zsidók  egymást  segítették.  Mivel  akkoriban  az  emberek 
többsége nagy hatalmú mágusoknak tartotta a zsidókat,  a kabbala bizonyos elemeit szívesen 
ellesték tõlük, és így beszivároghattak bizonyos kabbalista elemek a boszorkányok gyakorlatába, 
mint  ahogy  a  középkori  keresztény  mágiába  is.  Mindezen  kívül  felfedezhetõk  még 
szabadkõmûves eredetû elemek is a rituálékban.

Az elõbb említett idegen eredetû betoldások egytõl egyig a rituális szövegekben szerepelnek, ott 
is leginkább az alap wicca rituáléban, amely a varázskör meghúzásából és megtisztításából, az 
elemek urainak megidézésébõl, a Hold lehúzásának szertartásából, és egyéb rituális szövegek, 
invokációk  és  inkantációk  elmondásából,  valamint  egy  erõgyûjtõ  körtáncból,  bor  és 
süteményáldozat bemutatásából áll. Az egész szertartás tele van a legkülönbözõbb forrásokból 
átvett  és  átalakított  szövegrészletekkel.  A  kör  megtisztításához  szükséges  víz  és  só 
megszentelésének szövege a Claviculae Salamonisból származik, de a B és C szövegben Gardner 
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az eredeti héber, görög és latin neveket Aradia és Cernunnos (a gardneriánus Wicca isteni párja) 
nevével helyettesítette. A Claciculae Salamonist angol fordításban MacGregor Mathers adta ki 
1888-ban, a British Museumban található középkori kéziratok alapján. Az Árnyak könyvében 
szereplõ  rész  szövege  megegyezik  Mathers  fordításával,  így  bár  nem  biztos,  hogy  Gardner 
illesztette  a  rituáléba,  de  mindenképpen 1888 óta  került  be  a  könyvbe.  Az elemek urainak 
megidézésére használt pentagramok valószínûleg a Golden Dawn kisebb pentagram rituáléjából 
erednek.  Jól  mutatja  Gardner  munkamódszerét  a  Hold  lehúzásakor  használt  vers,  mely 
eredetileg  Crowley  Tükhé  szerencseistennõhöz  írt  himnusza  volt,  melyben  Gardner  Tükhé 
nevét Aradiáéval cserélte fel. Egyébként ebben a rítusban szerepel még egy Doreen Valiene által 
írt  versrészlet  is.  Az  ezután elhangzó szöveget,  mely  Az Istennõ parancsa  címen ismeretes, 
Gardner és Doreen Valiente közösen írta.  Az eleje  Leland Aradiájából  van átvéve,  az  utána 
következõ részben pedig szerepel egy-két rövid idézet Crowleytól.  A nagy Isten, Cernunnos 
(Great God Cernunnos) kezdetû invokáció pedig Dion Fortune Moon Magic (Holdmágia) címû 
könyvében szereplõ Pán invokációból lett átalakítva Cernunnos idézéssé. Ezen kívül az áldozati 
résznél  a  sütemény  felszentelésének  szövege  Crowley  Gnosztikus  Miséjébõl  (Gnostic  Mass) 
származik.

Az elõbb említett sok átvételen kívül van még két nagyon érdekes, és sokat vitatott részlete a 
gardneriánus  szertartásnak,  a  Bagahi  inkantáció,  és  az  Eko,  Eko  inkantáció.  Ezek  minden 
bizonnyal igen õsi  eredetû, hagyományos szövegek, de pontos eredetük és jelentésük erõsen 
vitatott.  A  rituálé  során  mágikus  erõgyûjtésre  használják  õket.  Összességében  nézve  a  fenti 
rituáléban  elhangzó  szövegek  jelentõs  része  idézet  és  átvétel  más  forrásokból,  és  a  rituálé 
bizonyos mozzanatai is mutatnak idegen, hermetikus-kabbalista hatásokat. Ha a Gardner elõtti 
boszorkányok használtak egyáltalán varázskört, és a Hold lehúzásához hasonló szertartásokat, 
akkor  azok  valószínûleg  jóval  egyszerûbbek  lehettek,  vagy  pedig  nem maradtak  fenn,  csak 
nagyon  töredékes  formában,  amelyet  Gardnernek  erõteljesen  ki  kellett  egészítenie,  hogy 
használhatók  legyenek.  Mivel  azonban ez  az  a  rituálé,  ami  minden  egyéb szertartás  alapját 
képezi, és amit a wiccák a leggyakrabban adnak elõ, nem tûnik túl valószínûnek, hogy ez a 
rituálé maradjon fenn a legtöredékesebb formában, hacsak nem azért, mert annyira alapvetõ és 
sokat  ismételt  szertartás  volt,  hogy  le  sem  írták  rendesen,  mert  úgyis  mindenki  hamar 
megtanulta.  Aztán késõbb ez az  élõ tudás  valami miatt  elveszett,  és  csak néhány töredékes 
feljegyzés maradt. Ez nem tûnik számomra túl valószínûnek. Talán arról lehetett szó valójában, 
hogy Gardnernek, O.T.O.-s és rózsakeresztes tapasztalatai után, túlságosan egyszerûnek tûnt a 
hagyományos  boszorkány  szertartások  rituális  kerete,  ezért  némiképp  kiegészítette  és 
átalakította, ezáltal közelebb hozva a hermetikus mágia rituáléihoz.

Ezzel szemben a három beavatási rituálé az A, B és C szövegben szinte semmit nem változott, 
úgy tûnik, ezek jó állapotban maradtak fenn, ezért nem kellett õket kiegészíteni. Valószínûleg 
az elsõ fokozatú beavatás tartalmazza a legtöbb tradicionális elemet. Az avatandó megkötözése a 
szabadkõmûves beavatásra emlékeztet, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez is külsõ eredetû 
elem. A megkötözés az avatásnál a jelölt eddigi életének végét, szimbolikus halálát fejezi ki. Sok 
õsi népnél, például a keltáknál is szokás volt a halottak megkötözése. Másik archaikus elem a 
beavatásnál  a  jelölt  mértékének  levétele  egy  zsinór  segítségével.  Egy  zsinórt  az  avatandó 
magasságának megfelelõ hosszúságúra vágnak, és csomókat kötnek rá különbözõ testméreteinek 
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megfelelõen. Ez a zsinór a továbbiakban magával a beavatott személlyel azonossá válik, és a régi 
idõkben,  amikor  a  titoktartás  és  a  covenhez  való  hûség  élet-halál  kérdés  volt,  a  mérték 
elpusztításával  megátkozhatták  és  elpusztíthatták  az  árulókat.  Az  ember  testérõl  vagy 
árnyékáról  levett  zsinórmérték  elpusztítása  elterjedt  gyakorlat  volt  a  népi  varázslásban,  így 
valóban õsi eredetû lehet.

Egyesek megkérdõjelezik az elsõ fokozatú beavatás hitelességét 
is,  mivel  szerepel  benne  a  kabbalista  kereszt  rituáléja,  ami 
szintén  kabbalista-hermetikus  vonatkozású  rész,  illetve  az 
avatásnál alkalmazott ötszörös csók szövegében is felfedezhetõ 
némi  kabbalista  szimbolika,  ezt  azonban  Gardner  a 
boszorkányokat ért középkori zsidó hatásra vezeti vissza (amirõl 
korábban már volt szó). Doreen Valiente szerint pedig mindig 
kihagyták  a  kabbalista  keresztet  a  rituáléból,  márpedig  ha 
Gardner  maga  illesztette  volna  be  azt  a  szertartás  menetébe, 
akkor valószínûleg használta is volna.

A  második  fokozatú  beavatás  végén  szerepel  az  Istennõ 
alászállása  az  alvilágba  címû mítosz.  Ez  is  egy nagyon fontos 
wicca  szöveg,  amelyet  egyesek  Inanna  mítoszából  szoktak 
eredeztetni, de a címükön kívül nem sok hasonlóságot mutat a két mítosz egymással (csupán 
annyit,  hogy  egy  istennõrõl  szól,  aki  lemegy  az  alvilágba).  Gardner  szerint  a  történet 
valószínûleg  kelta  eredetû,  és  azért  is  nagyon érdekes,  mert  tartalmazza  az  Istennõ  rituális 
megkorbácsolásának  leírását.  A  rituális  korbácsolás  a  gardneriánus  wiccában  nagyon  fontos 
szerepet játszott, bár manapság már kevesen használják. Természetesen csak szimbolikus, enyhe 
korbácsolásról  van  szó  a  gyakorlatban,  amely  nem szabad,  hogy  fájdalmat  okozzon.  Ezt  az 
Árnyak könyve szövege is több helyen hangsúlyozza. A rituális korbácsolás technikája annyira 
központi  szerepet  játszik  a  gardneriánus  Wiccában,  hogy  azt  kell  mondanunk,  az  egyik 
legalapvetõbb mágikus technikának számított az õsi covenek, de legalábbis a New Forest coven 
gyakorlatában.  Egyesek  ebben  is  Aleister  Crowley  erõteljes  hatását  látják,  mivel  a  rituális 
korbácsolás Crowley mágiájában fontos szerepet játszott. Azonban tudni kell,  hogy a rituális 
céllal  végzett  korbácsolás  õsidõk  óta  elterjedt  technika  volt  az  egész  világon,  valószínûleg 
egymástól függetlenül is rájöhettek az egyes kultúrák és mágusok, hogy a korbácsolás mágikus 
célok elérésére is használható. A korbácsolást mágikus-misztikus céllal már az õsi Egyiptomban 
és Görögországban is használták. A középkorban bizonyos vezeklõ szerzetesek és zarándokok 
rendszeresen korbácsolták magukat, melynek hatására gyakran látomásokat éltek át. Crowley 
mágiarendszerében a korbács a kén jelképe,  ami a dolgokban rejlõ energiát  szimbolizálja.  A 
korbács használata felélénkíti a lomha természetet, és fenntartja a buzgó törekvést. Ezenkívül a 
lázadó akarat megfegyelmezésének és a vágyak kordában tartásának eszköze. Crowley korbácsa 
vas  nyélbõl  és  kilenc réz drótból  áll,  melyeken kis  ólomdarabkák helyezkednek el.  Minden 
bizonnyal  elég  fájdalmas  volt  a  használata.  A  korbács  a  Wiccában  a  szigorúság  és 
könyörületesség  kettõsébõl  a  szigorúságot  szimbolizálja,  és  a  lélek  megtisztításának  eszköze. 
Ebben némiképp hasonlít Crowley értelmezésére.A Wicca korbács azonban többnyire fanyelû, 
nyolc selyemfonállal, melyekre öt-öt csomó van kötve. Ezzel a korbáccsal nem lehet komoly 
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fájdalmat okozni. Az Árnyak könyvének a második felében, amely a nem rituális szövegeket 
tartalmazza, van egy fejezet, ami részletesen leírja a korbács használatát. Ez a leghosszabb nem 
rituális  szöveg.  Olyan részletesen írja le  az  alkalmazás  módját,  az  esetleges  mellékhatásokat, 
hogy valószínûnek látszik, ez a módszer volt az õsi boszorkányok, de legalábbis a New Forest 
coven legfontosabb, és leggyakrabban alkalmazott mágikus technikája. Lényege, hogy a párban 
dolgozó wiccák egyikének végtagjait enyhén megkötözték, úgy hogy a kötelek picit lassítsák a 
vér  áramlását,  de  fájdalmat  vagy  kellemetlen  érzést  ne  okozzanak.  Ezután  a  segítõ  enyhe, 
monoton korbácsütéseket mért a partnerére, melynek kissé hipnotizáló hatása volt, valamint a 
bõr bizseregni kezdett, ami a vért a test azon pontja felé irányította. Így az agy vérellátása kissé 
csökkent, melynek következtében az ember fogékonyabbá vált a látomásokra. Ezt a módszert 
látomások elõidézésére, és testkilépés megkönnyítésére alkalmazták, valamint mágikus energia 
gerjesztésére. A szöveg stílusa alapján réginek tûnik, és nem használ egyetlen olyan jól bevált 
okkult  terminust sem, mint  a  tisztánlátás,  tudattágítás,  tudatállapot  váltás,  a  harmadik szem 
megnyitása,  asztráltest,  vagy asztrális  projekció,  ezért valószínûleg a 19. század második fele 
elõtt íródott. Ha ez igaz, akkor nem állja meg a helyét az az elképzelés sem, hogy a Wiccában a 
korbács  gyakori  használatának  az  oka  Gardner  beteges,  szadista  vagy  mazochisztikus, 
hajlamaiban keresendõ. Amit egyébként az is cáfolni látszik, hogy tanítványainak elmondása 
szerint Gardner nagyon szelíd és kedves ember volt.

Az  ünnepi  rituálékban  szerepel  még  egy-két  rövid  idézet,  de  ezek  a  szertartások  annyira 
vázlatosak és töredékesek, hogy vagy nem maradt fenn az õsi rítusokból szinte semmi, és ezért 
Gardner  rákényszerült,  hogy  maga  dolgozza  ki  õket,  vagy  pedig  a  régi  boszorkányok 
ünnepeiken nem adtak elõ semmilyen pontosan meghatározott rituálét, hanem egyszerûen csak 
ünnepeltek. Ugyanúgy, ahogy a korabeli népi hagyományokból is ismert.

A nem rituális  szövegekrõl  még azt  kell  tudni,  hogy  az  A szövegbõl  hiányoztak,  a  B és  C 
szövegben viszont gyakorlatilag teljesen azonosak. Ezt szintén azzal magyarázzák egyesek, hogy 
Gardner maga találta ki õket, de ugyanúgy lehetséges az is, hogy csak késõbb másolta le õket 
valakinek a könyvébõl. Ezt némely fejezet szövege is alátámasztani látszik. A szövegek stílusa 
feltûnõen  sokféle.  Úgy  tûnik,  több  különbözõ  ember  írta,  sõt,  több  különbözõ  idõbõl 
származnak. Egyes szövegek egészen modernnek látszanak, a 19. század második felébõl, vagy a 
20. század elejérõl származhatnak. Több szöveg is íródott a viktoriánus kori Anglia archaizáló 
stílusában. Egyes szövegrészletek pedig valóban réginek tûnnek, valószínûleg szájhagyomány 
útján öröklött  szövegek,  melyeket  késõbb jegyeztek le.  Vannak olyan szövegek is,  melyben 
többféle korra jellemzõ stílusú részek keverednek egymással, azt sejtetve, hogy egy régi szöveget 
késõbb valaki saját megjegyzéseivel egészített ki. Ami nagyon fontos még, ésrevehetjük, hogy a 
nem rituális  szövegek  nem tartalmaznak  idézeteket  és  átvételeket  ismert  okkult  szerzõktõl.
Ha  összességében nézzük az  Árnyak könyvét,  azt  láthatjuk,  hogy egy roppant  sokrétû,  sok 
forrásból eredõ szövegrõl van szó. A különbözõ, nem wicca forrásokból származó idézetek és 
átvételek csak az alap rituálé szövegében fedezhetõek fel. Ezen kívül csak a harmadik fokozatú 
beavatás szövegében (ez Crowley Gnosztikus miséjébõl származik), és egy-két ünnepi rituáléban 
fedezhetõ fel idegen részlet. Ezt leszámítva a beavatási rituálék nem tartalmaznak azonosítható 
átvételeket, ahogy a nem rituális szövegrészek sem. A hitelesnek látszó, vagy legalábbis nem 
beazonosítható forrásból eredõ szövegek úgy tûnik több, különbözõ korban élõ és különbözõ 
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mûveltségû szerzõtõl erednek, és nem látszik valószínûnek, hogy az egész egyetlen ember írása 
lenne, akár Gardneré, akár Old Dorothyé, vagy valaki másé. Ennél nagyobb bizonyosságot csak 
egy  tudományos  igényességû,  alapos  nyelvészeti  vizsgálat  elvégzésével  nyerhetnénk,  de  ezt 
eddig még tudtommal senki nem végezte el.  Addig is maradnak a megérzések és az esélyek 
latolgatása,  de azt  mindenképp megállapíthatjuk, hogy ha valaki azt állítja,  hogy bizonyított 
tény,  és teljességgel  egyértelmû,  hogy az Árnyak könyve és  a  Wicca vallás  Gerald Gardner 
kitalációja, az az ember valószínûleg nem ismeri túlságosan a témát, és még soha életében nem 
olvasta az eredeti szöveget.

Folytatása következik. 

rtekez s a kelta mitol gi r l s m gi r l - 5. r szÉ é ó á ó é á á ó é

Visszatérve César-ra:  "Varázslatait  beleszõtte a  szélbe,  vízbe és a földbe...  "  Három õselemet 
használt, értelemszerûen kihagyva belõle a tüzet, hiszen pont annak a hatását szerette volna 
semlegesíteni.  Történetünk során nem egy alkalommal fordul  elõ  utalás  különbözõ finoman 
elhelyezett jelzõk formájában, hogy nem biztos, hogy César jól teszi, amit cselekszik. Ez nem 
csak a  történet  mesélõjének rosszallása,  tökéletesen egyet  értek ezzel  jómagam is.  Késõbb a 
mesélõ megjegyzi, hogy César nem igazán volt tudatában, tette vonzatainak, vagy ha még is, 
nem igazán foglalkozott vele. Meg is lesz ennek a böjtje, no de ne szaladjunk ennyire elõre... 

César idézõ versébõl kiderül, hogy Crom-Crúah igencsak 
õsi  eredetû,  ugyanis  ez  az  imént  említett  árvíz  volt 
hivatott  elmosni  a  ragyogó  õsi  várost,  amit  nem  kis 
valószínûséggel  lehet  bizony  akár  Atlantisszal  is 
azonosítani.  A  rövid  leírás  arra  enged  következtetni, 
hogy ennek a lénynek nincs kimondottan fizikai alakja, 
de az egész vers nem árul el  semmit ennek az erõnek 
vagy  inkább  lénynek  a  jóhoz,  vagy  a  gonoszhoz 
kapcsolódó  viszonyáról.  Az  elsõ  esetben nem akartam 
még  párhuzamot  vonni  a  World  of  Darkness-  féle 
világkép és ezen téma között, de már a második komoly 
hasonlatosság  jelentkezik,  így  hát  mégis  megteszem:
Mark  Rein-Hagen-i  világkép  szerint  három  õsi  erõ 
létezik: a Szövõ, amelyik a valóságot szövi, és végül is a 
teljes anyagba süllyedés a célja, a statikusság elérése, az 

anyag (tehát  a  fizikai  világ)  tökéletessége és  ez  által  mozdulatlansága.  Az ellenpólus  a  Vad, 
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amely a dinamizmusért  felelõs,  az ösztönösségért,  emócióért,  a randomitásért.  Volt  még egy 
harmadik erõ is, a Sárkány, akinek az volt a feladata, hogy megtartsa az egyensúlyt a két erõ, a 
statikus és a dinamikus között. A Sárkány látta, hogy a Szövõ hatalma túlsúlyba kerül, ezért 
elpusztította  a  munkája  egy  részét.  A  Szövõ  erre  még  gyorsabban  dolgozott,  néhány 
eredménytelen próbálkozás után a Sárkány úgy döntött, hogy ha a mûbõl nem tud érdemben 
elvenni,  majd  elpusztít  magából  a  Szövõbõl  egy  darabot.  Ennek  a  támadásnak  iszonyú 
következményei  lettek:  A  Sárkány  belezuhant  a  Szövõ  hálójába,  és  ott  csapdába  esett.  Az 
iszonyatos vergõdés közepette megõrült, és elhatározta: elpusztít mindent, megront mindent, 
amit csak ér és tud. Ettõl fogva már a Féreg nevet viselte. Ami ez után történt, az már egy másik 
hosszú, szomorú történet...

Nos angolul az igazi öreg hatalmas sárkány (Wyrm), és a féreg között csupán egyetlen még a 
hangzást sem igazán változtató betûnyi különbség van (worm). Történetem során inkább mégis 
a sárkány megszólítást alkalmaztam - jobb a békesség - . Viszont ezen érdemes eltûnõdni, hiszen 
az idézõ vers utolsó mondata is erre utal, hogy az õ bölcsessége teremtett egyensúlyt - formázta 
- a Föld kialakulásakor. A Féreg esküjére viszont az állókövek tiltakozó, fájdalmas vonyítása 
utal, ahogy a démon a jelenlétével magukat az elemeket torzítja el, csúfolja meg. Harmadrészt 
pedig az ilyen jellegû erõket a mély Umbrában kell keresnünk, ugyanis onnan a legnehezebb 
behatolniuk a fizikai világba segítség nélkül, és igen komoly tudásra és hatalomra van szükség, 
hogy valaki csatornát tudjon teremteni a két szféra között. Crom-Crúah innen történõ érkezését 
a mágia Szaturnuszi jellege indokolná, melynek ismertetés a most következõ elemzésben kerül 
sorra.  

Visszatérve César varázskörére, ha bolygókhoz párosítjuk a felállításkor használt összetevõket, 
egészen érdekes eredményt kaphatunk:

Agyag, vagyis tõzeg a Hadak Hegyérõl: Barna – Szaturnusz
A Szaturnusz jelzi az elkövetkezendõ mágia az embertõl és természettõl való távoliságát, sötét 
mivoltát, a halállal való erõs kapcsolatát.

Fehér kréta: Fehér – Hold
A Hold alapvetõen magát a mágikus energiát testesíti meg, a kozmoszban hozzánk legközelebb 
található, de már nem Földi energiát.

Növényi eredetû kék festék: Kék – Jupiter
A Jupiter a sötét erõket idézõ mágia viszonylagos kontrollálásáért, és a fizikai világra történõ 
sikeresebb kihatásért van jelen.

Kecskebak vére: Vörös (ráadásul sötétvörös) – Mars
Míg a Hold a közeget, az áradó passzív energiát testesíti meg a varázslatban, addig a Mars a 
fókuszált, nagy dinamikájú erõket van hivatott képviselni.

Tehát  teljes  egészében  kiegyensúlyozott  mágikus  elõkészületekrõl  beszélhetünk,  hiszen  ha 
áttekintjük  ezt  a  kört,  azonnal  láthatóvá  válik  a  dupla  polaritás.  Míg  a  Jupiter  "meleg" 
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fizikaiasságával egyensúlyozza ki a Szaturnusz "hideg" távoliságát, addig a Hold nõies passzív 
energiái a Mars elsöprõ férfias dinamizmusát egyenlíti ki.

César kilencszer gyújt meg újabb és újabb gyertyát. A kilenc egyrészt utalhat a tüzes, vad, Marsi 
energiák segítségül  hívására,  másrészt  a  kilenc pontosan egyenlõ  háromszor hárommal,  arra 
pedig  már  utaltam,  hogy a  hármas mágikus  számnak tekinthetõ.  Tehát  így  a  mágikus szám 
elõször önmagával kerül felerõsítésre.

Kiderül  az  is,  hogy  a  hatalmas  Fir  Bolg  varázsló  egy  kes-keny  pengéjû  ezüst  tõrrel  rajzolt 
varázslatos szimbólummal fejezi be az idézést, mint egy a legfontosabb részt megtéve ezzel.  
Az ezüst a Hold energiáit hordozza, a holdsugár pedig akadálytalanul hatol át az ûrön, lépi át a 
két világ, a két közeg határát, tehát az ezüst tõrrel, a Hold energiájával nyitja meg César is a 
valóság szövetét, mintegy kaput teremtve, amelyen most már akadálytalanul lép be az, ami nem 
azonos ezen világ egyik elemével sem. Ezáltal  tud csak az õsi isten behatolni arra a világra, 
amelynek már õ fizikailag nem lehetne része.

Folytatása következik. 

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

A  Badb  egyik,  talán  legmeghatározóbb  tagja,  Mórrigan  egy  éjszakára 
gyönyörû nõi alakját felöltve gondjába veszi a harcosai halála miatt lelkileg 
igen elgyötört Nuadát.

Egymáséi lesznek, majd a király elalszik és álmot lát, amelyik visszarepíti a 
történelem  elõtti  tiszta  idõkbe,  amikor  az  ember  Megalkotója  még  a 
gyermekei  között  élt,  az  eget  a  Hajnal  Szárnyas  Harcosai,  a  földet  pedig 
bronz-bõrû sárkányok vigyázták. Álmot, amelyben elesett harcosok levágott 
fejei kiáltják neki, népe megmentõjének: "Elég!".

Amikor felébred Mórrigan eltávozva tõle, mielõtt felöltené újra holló alakját, az alábbi szavakat 
intézi hozzá:

Ó, Nuada a lángoló hajú
nyugtalan vagy ezen éjszakán.
Holnap a seregeid elküldöd 
A csatába és biztos mészárlásba.
A fiúk és véreid tetemei
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szép lakomát nyújtanak majd a hollóknak,
A háború madarainak,
A sötétség madarainak,
A halál madarainak. 

Nuada viszont azt válaszolta neki, hogy véget kell vetni ennek a vérontásnak, varázslatot kell 
használniuk, hogy gátat szabjanak a halál folyamának.

Így születik meg a terv, amit másnap véghez is visznek. Mórrigan megkéri Nuadát, hogy vegye 
jobb kezébe a pajzsát, és hajítsa utána, ahogy õ repül. Ahogy a király elhajította a pajzsot és az 
elkezdett növekedni,  egyre magasabbra szállt,  végül hosszú idõre eltakarva a Napot, éjszakai 
sötétséget  teremtve,  páni  félelmet  keltve  ezzel  az  ellenség  soraiban.
Ezt követõen a Badb újabb élõholt lényeket idézett meg és tûzesõt bocsátott ismét az ellenségre.
Iszonyatos mészárlás kezdõdött, rengeteg Fir Bolg esett el.

César  nem  tehetett  mást,  ismét  Crom-Crúahhoz  fordult 
segítségért,  amit  egy  hatalmas  óriási  csontváz-szörnyalak 
képében kapott meg. Ez volt az Elveszett Lelkek Begyûjtõje, 
a  szarvas  csontvázharcos-démon.  Könnyedén  elûzte  a  Shí 
lovasokat,  melyek  olyannyira  rettegésben  tartották  a  Fir 
Bolgokat és ezek után a Badb ellen fordult. Még Nemed ideje 
elõtt szembetalálkoztak már egyszer. A boszorkányok tudva, 
hogy  nincs  hatalmuk  a  Begyûjtõ  felett  hollóformájukat 
felvéve  elröppentek.  Nuada  viszont  nem  hátrált  meg.  A 
Napisten  hatalma  szállta  meg,  sisakján  az  ékkõ  élõ  vörös 
tûzzel izzott,  és  a fény kardja,  a Claímh Solaris  a kezében 
bíborvörösen  pulzált.  Egy  földrengetõ  kiáltással  Nuada  a 
kardot  a  Begyûjtõ  koponyájába  hajította.
Mindenkiben  megfagyott  a  vér,  aki  hallotta  azt  a  sikolyt, 
mely  után a  csontvázdémon visszasüllyedt  a  föld  mélyére, 
rég elfeledett társai közé.

A  rettegés  hideg  verejtéke  borította  César  arcát,  tette  csapzottá  haját.  Iszonytató  árat  kell 
kudarcáért fizetnie, mert olyan szavakat ejtett ki, melyek tiltva voltak faja számára, a primitív 
õsi múlt invokációit. Olyan törvényeket szegett meg, amiért nem halandó embereknek, nem 
druida  társainak,  nem a  Nagykirálynak,  hanem a  Sárkány  (Féreg?)  isten  haragjának  kellett 
számot adnia. Õsi istenek nem bonyolódnak a halandók dolgaiba ár nélkül, és itt a szabott árat 
az elesett hõsök lelkei képezték, amit a Crom-Crúah által küldött démon nem tudott begyûjteni, 
mert megakadályozták benne a Tuatha Dé Dannan druidái, és királyuk Nuada, a Nap-isten fia. 
Crom -Crúah dühében tombolva eljött, hogy legalább egy lelket megszerezzen.
 
César ugyanannál az oszlopnál állt, melyet a csata kezdetén reménytelien õ maga vésett tele 
mágikus  ábrákkal,  ogamokkal,  de  már  az  új  istenekhez  imádkozva,  hogy  mentsék  meg õt.  
Az  istenek  azonban  csöndesek  maradtak,  csupán  sötét  felhõk  kezdek  el  gyülekezni  fölötte. 
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Pánikba esett és el akart rohanni az õáltala krétával felrajzolt varázskörbõl. Az égboltra kiátott, 
de az csak rettegõ hangja üres visszhangjával gúnyolta õt. Az új istenek nem hallgatták meg egy 
hitetlen  ember  imáit,  akármennyire  volt  is  képzett  a  varázslásban.  Zöld ragyogás  övezte az 
oszlopot,  és  a  sötétség  árnyai  egy  hatalmas  kezet  formáltak  magukból,  erõset,  és  majdnem 
láthatatlant, amely Césart az oszlop elé szorította le. Végtusájában a démonúrhoz kiáltott, de a 
kéz  szorítása  egyre  erõsödött.  A  ragyogás  erõsödött,  és  zöld  nyálka  futott  végig  az  ogam-
díszítette  oszlopon,  lassan  beborítva  Césart  elolvasztva  remegõ  húsát  mohó,  obszcén 
bugyborékolással.  A  Fir  Bolgok  elképedve  nézték,  ahogy  varázslójuk  elpusztul  ebben  az 
iszonyatban.

Nuada álmában tanúi lehetünk a fejkultusz megnyilvánulásának, hiszen a kelta hitvilág szerint 
azt kell igazán halottnak tekinteni, akinek levágták a fejét, mert azt már semmilyen módon nem 
lehet már meggyógyítani. Egyébként ez pontosan megjelenik a második Moy Turai csatánál, 
amikor Dian Cecht kijelenti, hogy minden harcos, aki megsebesült de nem vágták le a fejét, 
vagy nem szakították meg gerincvelejét, másnap meggyógyítva fegyverrel a kezében tér vissza a 
csatába. Nos ezek a fejek azokat a harcosokat szimbolizálták, akiket utolért a biztos halál, õk 
talán legérthetõbben a fájó veszteséget.

A másik erre a hitvilágra nagyon jellemzõ dolog a Nap-kultusz tûnik elõ a pajzshajítással elért 
varázslat  során.  Mikor a  Fir  Bolgok nem látják  a  Napot  és  nem tudják  mi  történt,  iszonyú 
pánikba esnek.
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Ismét újabb két párhuzamot találhatunk a Mark Rein-Hagen által igen jól megalkotott világkép 
Féregje és Crom-Crúah között. Az elsõ ez az úgy nevezett "Collector of Souls", ami ott az "Eater 
of Souls"  nevet viseli,  és ugyanúgy ennek a hatalomnak az egyik megtestesülése.  Másrészt a 
Féregre  és  különbözõ  ocsmány  szolgáira  oly  jellemzõ  zöld  definiálhatatlan  anyagú  nyálka 
megjelenése, és az élõ szövetre gyakorolt hatására von ismét igen gyanús párhuzamot a két világ 
között. A bekövetkezõ események nagyrészt  magukért beszélnek, nem is  érdemes bõvebben 
taglalni õket. Már csak egy gondolat maradt hátra, amit viszont meg kell jegyeznem: César nem 
volt  gonosz ember.  A Fir Bolg varázsló csupán felelõtlen volt,  ami a vesztét  okozta.  Példája 
lebegjen  a  jelen  kor  mágusának  szeme elõtt  örök  mementóként:  Ne  próbálj  olyan  erõknek 
parancsolni, melyeknek nem tudod pontosan a mibenlétét! 

A s rk nyok m gi ja - 5. r szá á á á é

Fionneal, a Felh s rk nyõ á á

Amikor  a  Tuatha  Dé  Dannan  elõször  tette  a  lábát  Írország 
földjére,  a  legenda szerint  füst,  köd  és  felhõk gomolyogtak  a 
hátuk  mögött.  Amirõl  azonban  a  legenda  nem  beszél  -  de 
nagyon  sokan  rebesgették  -,  hogy  ezek  a  felhõk  valójában 
sárkányok voltak, amik a nyugati hegyek ormain telepedtek le. 
Miután  az  emberek  arra  kényszerítették  a  Tuatha-t,  hogy  a 
tündérdombok alá menekülve húzódjon meg, az istenek népe 
elvesztette a kapcsolatot a Felhõsárkányokkal.

A  Felhõsárkányok  a  széles  eget  lakják.  Felhõbarlangokban 
tanyáznak,  felhõszigeteken  pihennek.  Fagyos  arany  színben 
tündökölnek  azok  számára,  aki  látja  õket.  Színüket  gyakran 
hangulatuknak  megfelelõen  változtatják,  dühükben  egészen 
sötét  szürkére  váltanak,  örömükben  rózsaszínes,  aranyos 
árnyalatban tündökölnek - akár a fellegek.

A Fionneal mágikus eszköze a Próféciák Kristálygömbje.

Mágikus tudományuk az Imbas Forosna, az "ihlet", a tisztánlátás. Ennek a tudását kapta meg 
Finn  is,  amikor  evett  a  Mindentudás  Lazacából.  Ugyancsak  a  felhõsárkányok  uralják  a 
Neradolacht-ot, a druida felhõjóslás tudományát is. (Szó szerint: felhõfigyelés). Ennek során a 
felhõk alakjából, méretébõl próbálták kikövetkeztetni a jövõ titkait. Hozzátartozott azonban a 
csillagok figyelése is,  sõt a szerencsés és szerencsétlen napok számon tartása. Egy holdciklus 
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tizenharmadik  napja  például  általában  véve  szerencsétlennek  volt  tekintve  minden  dolog 
elkezdéséhez.

Ha a Felhõsárkányokkal akarunk dolgozni, akkor egy bárányfelhõs, ragyogó napon feküldjünk 
ki  egy  rétre,  és  szemünkkel  keressük  meg  õket  az  égbolton.  Közben  meditáljunk  saját 
gondolataink  tisztaságán  és  az  életünk  menetén  -  ahogy  jönnek-mennek  a  felhõk  és  a 
sárkányok, úgy vonuljanak gondolataink: lassan, megfontoltan, de ragyogva a nap fényében.  

Folytatása következik. 

A s rk nyok m gi ja  6. r szá á á á – é

Ruacaint, a R zs rk nyé á á

Ruacaint  egészen  elbájoló,  tündérszerû  vonzerõvel  bír.  Ilyen 
hatással van az emberekre is: feldobja hangulatukat, megnöveli 
kommunikációs kedvüket, szórakoztatja õket.

Úgy tartják, a rézsárkányok Sedona vörös szikláin honosak, de 
szívesen húzódtak be a városokba, különösen a kommunikációs 
központokba.  Szenvedélyük  a  beszéd,  a  mesék  és  legendák 
regélése, és az igazság kimondása. Barátságosak ugyan, azonban 
mindenki tudja,  hogy az igazság kétélû fegyver,  ezért  roppant 

veszélyes a velük való munka.

Elemük a villámlás, rajonganak az elektromosságért. Ajándékul réz torquest (kelta nyakéket) 
adhatnak. És mivel, kedves olvasó, épp az Internetet bújod: talán épp hozzád készül egy az éter 
hullámain, hogy elmesélje neked történeteit...
 

Folytatása következik. 
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A karm r lá ó

Bár már az ókori görögöknél is felmerült az univerzális Jó és Rossz 
gondolata,  a  köztudatba  mégis  a  Halak  korszak  hozta  be,  mint 
valami valós. Rengeteg helyen látni olyan kijelentéseket, hogy egy 
embernek  csak  "fehérmágiával"  szabad  foglalkozni,  és  el  kell 
kerülnie  a  "feketemágiát".  Vizsgáljuk  meg  a  kérdést  a  mágikus 
gondolkodás, és a Wicca, mint természetvallás szemszögébõl.
 
Sokan  úgy  gondolják,  hogy  léteznek  általános  kategóriák  arra, 
hogy mi a jó, és mi a rossz. Ha valaki gyógyít, jót cselekszik, ha 
atkoz, akkor rosszat. Ezek természetesen csak a legszélsõségesebb 

példák,  van akik  szerint  már  az  is  "feketemágia",  ha  az  ember  a  "képességeit"  saját  céljaira 
használja. Induljunk ki abból a tézisbõl, hogy minden mindennel összefügg, és mindennek oka 
van.  Ezek  szerint  a  betegség  csak  egy  okozat,  melynek oka  nem feltétlenül  a  fizikai  síkon 
keresendõ.
 
Aki  gyakran  hallgat  el  valamit,  titkolózik,  hajlamos  lesz  olyan  betegségeket  "kifejleszteni" 
magában, amely a hangképzõ szervekkel, torokkal, tüdõvel, stb. lesznek kapcsolatban. Köhögni, 
dadogni kezd, esetleg hörghuruttal küzd. Tegyük fel,  valaki meggyógyítja a kórt, de az okot 
nem. A betegség vissza fog jönni, de valószínûleg más, komolyabb alakban - hiszen az ok végig 
ott van -, például tüdõrák formájában. Jót cselekedett a gyógyító?
 
Lépjünk át a másik, kétélûbb témára, az átokra. Ha egy ember megtudja, hogy valaki szeretne 
gyerekeket  mészárolni  az  utcán,  ezért  megátkozza,  az  illetõ  tegyük  fel,  csak  eltöri  a  lábát. 
Elmarad a vérfürdõ. Gonosz volt az átkozó? Természetesen a példák erõsen sarkítottak, a jobb 
érthetõség kedvéért.
 
Ha ilyen módon gondoljuk végig, látni fogjuk, hogy semmi nem igazából "Jó" vagy "Rossz". Egy 
kést  nem hívunk "fehér  késnek",  ha  kenyeret  szelnek vele,  és  nem hívjuk  "fekete  késnek", 
amikor gyilkosságra használják. Ezek a kifejezések feltehetõleg abból erednek, hogy a mágiát 
egyesek  "természetfeletti"  dolognak  gondolják  -  pedig  a  természet  része.  Mindenkiben  ott 
rejtezik a képesség, vannak, akik nem élnek vele. Mint minden, ez is csak egy eszköz, amelyet 
az  ember  képes  saját  céljaira  felhasználni.  Vannak  olyan  emberek,  akik  jóindulatúak  és 
segítõkészek,  vannak,  akiket  annyira  megbántott  az  élet,  hogy  mindenkihez  rosszindulattal 
fordulnak. A szándék a lényeg.
 
És itt az idõ rátérni a címben jelzett témára: a Karmára. Ismét abból kell kiindulnunk, hogy 
minden mindennel összefügg, hiszen ha nem ezt tesszük, elvetjük a mágia létét - ha a nem 
kapcsolódunk  a  világegyetem  egészéhez,  akkor  nem  vagyunk  képesek  hatni  rá,  tehát 
mindenféle mágikus cselekedet lehetetlen (a fizikai cselekedetekhez elég, ha minden összefügg 
valamivel, vagy akár csak valami összefügg valamivel). Amennyiben elfogadjuk az Analógiák 
Tanát, és feltételezzük, hogy a Mindenség egy egész rendszert alkot, akkor egyértelmû, hogy 
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minden hatást  egy  ellenhatás  követ  -  ha  a  fejemet  a  falba  verem,  a  fejem fájni  fog.  Sokan 
hajlamosak  azt  feltételezni,  hogy  -  képletesen  szólva  -  ilyenkor  a  fal  "megbüntet". 
Természetesen  könnyebb  kivetíteni  a  fájdalom  okát  valami  felsõbb  lényre,  mint  saját 
balgaságunk eredményének látni.
 
Lássuk az elõzõ példákat,  immáron a  Karma szemszögébõl  nézve.  Ha meggyógyítok valakit, 
akkor a gyógyító energiák elõször az én testemet hatják át, tehát egy jóideig nem lesz gondom a 
betegségekkel.  Amennyiben  valakire  átkot  mondok,  akkor  kivetítem  rá  azon 
kellemetlenségeket,  amelyeket kívánok neki,  tehát lehet,  hogy rajta  megjelennek, de rajtam 
biztos, hogy megfogan.
 
Ez az a pont, ahonnan kiindult a legtöbb vallás alaptézise, a "ne tedd mással, amit magadnak 
nem kívánsz". Az ideológia, a körítés mindig más, de a lényeg ugyanaz. Hatás -ellenhatás. Amit 
teszek, az történik velem, visszahat rám. Ezért van az egyetlen és legfõbb Wicca törvény: "Tégy, 
amit akarsz, de ne árts". 

si magyar j sl sforma: a babvet s (bobol s)Õ ó á é á

A babvetés  vagy  bobolás  a  magyar,  hagyományos  jövendõmondás  egyik  eszköze.  Általában 
akkor használják, ha valaki ellopott valamit, és azt próbálják felderíteni. A bobolók lehettek 
férfiak is, nõk is, de fontos szabály volt, hogy a bobolásnál csak a boboló lehet jelen, és az a 
személy,  akinek  bobol.  Idõnként  kukoricaszemekkel  is  végezték  a  bobolást.
A babvetés úgy történik, hogy a boboló negyvenegy szem babot dob egy szita vagy rosta tetjére.
Eredetileg  valószínûleg  dobon  végezték.  A  boboló  egy  szemet  kettõbe  harap,  egyik  felét  a 
szájában  tartja  az  egész  jóslás  alatt,  a  másik  felét  odateszi  a  többi  negyvenhez.  Háromszor 
választja szét találomra a babszemeket három csoportba. Közben a következõ mondókát mondja 
(moldvai csángók):

"Negyvenegy babszem!
mondjátok meg igazán, hogy
megtalálom-e vagy nem találom.
Ha megtalálom igazán, akkor elvetlek,
kikelsz, megkapállak,
s hogy ha meg nem mondod igazán,
akkor tûzbe teszlek,
s akkor elégetlek!"
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Máshol egy másik mondókát ismernek:
"Negyvenegy szem bab,
mongyatok igazat,
gondolatára, szándékára,
hogyha úgy lesz, ahogy û gondolja,
jóra válik, akkor
essék ötre, örömre,
s ha nem, kilencre s késõre."

A mondóka végi számoknak más variációja is ismeretes, ebben:
"essék ötre, örömre,
essék hatra, harangra,
essék hétre, szerencsére"

A boboló minden csoportból elvesz 4-4 szemet minden szétválasztásnál, 
így  végül  mindegyik  csoportban  négy,  vagy  annál  kevesebb  babszem 
marad. Ezt a három csoportot lehúzza egymás mellé,  vízszintes sorba. 
Utána veszi a többi babszemet, melyeket korábban kivett, összekavarja, 
megint osztogatja õket addig, amíg egy-egy csoportban négy, vagy annál 
kevesebb babszem marad, és azokat is lehúzza egy következõ vízszintes 
sorba.  A  végül  megmaradt  babszemeket  ugyanezen  módszer  szerint 

rendezi el a harmadik sorba. Utána ezeket a sorokat tanulmányozva mondja meg a jövõt.

Az egyszerûbb módszer abból áll, hogy a boboló öklével rácsap a dobra, melyen a babszemek 
vannak, és  a szétugrott  szemek állásából jósol.  Közben hasonlóképp az elõzõ mondókákhoz, 
megfenyegeti az eszközt:
"Te dob, mondd meg ez igazat,
ke', mert vaj eszverontalak,
vaj ezek elszertülnek!"

Akkor is jósolnak babbal, ha azt akarják megtudni, hogy milyen hamar érkezik meg az, akit 
várnak. Ilyenkor a boboló szintén elharap egy szemet a közepén lévõ babokból, majd markába 
veszi a babszemeket, jól összerázza, majd az asztalra veti õket. Ha a félbe harapott szem a csomó 
szélére esik, szabadulni tud a várva várt személy, ha a közepén, akkor be van kerítve, sokan 
veszik körül. Ezután a babot a tyúkok elé kell vetni, és amilyen hamar megeszik, olyan hamar 
jön meg az, akit várnak. 

- Dervis -
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Versek 

Az erdõ 

Aranykabátba bújt az erdõ
Vörös sállal nyakában halk dalt susog
Jeges szellõ borzolja ruháját
Keblében az elmúlás dobog 

Októberi napfény álmatag sugara
Lombok közt játszik halkan s rámragyog
Zizzenõ avar simítja lábam
A végtelen vándora én vagyok 

Léptem csosszan az úton szárazon
Megbélyegzi sorsom sziszegve
Ittjártam senkifia titka
Levéltengerben múltam eltemetve 

Õsi érzés vívja harcát bennem
Múltam bûne, ami vagyok
A ropogó avar szárnyán
A jövõ határán megfagyott 

Emlékeim csapdába ejtik 
A lehulló falevelek 
A megálló idõ tartana engem
Én könnyezve továbbmegyek 

- Levi - 
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Az si Mezopot mia m gi ja - 5. r szõ á á á é

Az ókori Mezopotámia hitvilágának és mágiájának szerves, sõt kimondottan domináns részét 
képezte a démonológia, azaz a jórészt ártó szándékúnak tartott,  s szinte minden kellemetlen 
természeti jelenség, katasztrófa, szerencsétlenség, sorscsapás, baj, betegség hátterében felfedezni 
vélt  természetfeletti  lényekkel  kapcsolatos  elképzelések  és  rituális  cselekedetek  bonyolult 
rendszere. Hasonlóan a csillaghithez, a sumer-akkád démonológia is jelentõs hatást gyakorolt a 
késõbbi közel-keleti és európai kultúrkörök mágikus gyakorlatára és ezoterikus tanításaira.

Egyértelmûen mezopotámiai  gyökerei vannak például  az incubussal  és  a succubussal,  azaz a 
szexuális töltetû álmokat megjelenítõ éjszakai csábító, megrontó, erõszaktevõ hím- és nõnemú 
démonokkal  kapcsolatos  középkori  keresztény  elképzeléseknek,  amelyek  oly  gyakran 
felbukkannak  a  beteges  képzeletú  inkvizítorok  delíriumos  irományaiban.  Az  ásatások  során 
felszínre került ékírásos akkád szövegekben olvashatunk olyan hím- és nõnemú démonokról, 
amelyeket  egyebek  között  "éjszakai  megrontóként"  emlegetnek,  s  amelyek  "csábításának  és 
ölelésének egyetlen férfi vagy nõ sem tud álmában ellenállni".

Az ókori Mezopotámia lakói szerint az egész univerzumot démonok népesítik be. Jelen vannak 
a levegõben, a földben, a vízben, a szélben, a napsütésben, a mocsarakban, a növényekben, az 
állatokban, a városokban, a házakban, de befészkelik magukat még az emberekbe is. A démonok 
okoznak minden bajt és kellemetlenséget; õk idézik elõ a természeti katasztrófákat, az árvizeket, 
a szárazságot, a baleseteket, a betegségeket és a halált.  Minden igyekezetükkel azon vannak, 
hogy az emberek ártalmára legyenek.

A  sumer-akkád  elképzelések  szerint  a  démonok  világára  ugyanúgy  jellemzõ  egyfajta 
hierarchikus rend, illetve funkciómegosztás, mint az emberek és az istenek világára. Vannak 
nagyerejû, nagyhatalmú, istenekkel vetekedõ démonok, amelyek a világ minden közegében, a 
természet minden szférájában képesek hatni, megnyilatkozni és bajt okozni, s vannak alárendelt 
szerepet betöltõ, csekély hatalommal és erõvel rendelkezõ alsóbbrendû démonok, amelyek csak 
az  élet  bizonyos  meghatározott  területein  tevékenykedhetnek,  s  funkcióik  is  meglehetõsen 
korlátozottak, specifikusak.

A  leghatalmasabb,  legfélelmetesebb  démonokat  együttesen  a  "hét  gonosz  szellem"  néven 
emlegették. Egy több változatban is fennmaradt korabeli szöveg így emlékezik meg róluk: 

"Heten vannak õk, heten vannak õk,
a föld mélyében heten vannak õk... 
A föld alatti világ mélységeiben nevelkedtek, 
sem férfiak, sem nõk, pusztító viharok õk. 
Nincsenek asszonyaik, nem nemzenek gyermeket,
nem ismernek könyörületet és részvétet, 
nem hallgatnak meg imát és könyörgést... 
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Az úton teremnek, bánatot hoznak, 
gonoszak õk, gonoszak Õk..." 

Egy másik, korabeli ékírásos szövegbõl kiderül, hogy a hét gonosz szellemet Anu, az emberekkel 
hadilábon álló égisten nemzette, hogy segítségére legyenek a többi istennel vívott küzdelmében. 
A szöveg az istenekkel egyenrangú lényekként emlegeti  a hét fõdémont:  "Zúgó szélviharok, 
pusztító istenek õk... Anu hírvivõi, dühöngõ mind a hét; vihar szárnyán szálló, szélvész sörényû 
fekete horda; országot, várost éjsötét szakadékba taszítanak..."

Ugyancsak  isteni  származással  büszkélkedhet  az  õsi 
Mezopotámia  talán  legvisszataszítóbb  démona,  a  nõnemû 
Lamastu.  Egy  akkád  mítoszból  megtudhatjuk,  hogy  Lamastut 
szintén az ég ura, az istenek királya, Anu nemzette, de amikor 
világra  jött,  olyan  istentelenül  szõrös  és  állatias  külsejû  volt, 
hogy azon nyomban lehajították az alsó világba. Odalent Éa, a 
mélységek  ura  vette  pártfogásába,  de  amikor  felcseperedett, 
otthagyta  nevelõapját  és  véget  nem  érõ  vándorlásba  kezdett, 
amelynek  egyetlen  célja  az  volt,  hogy  szörnyû  külseje  és 
kitaszítottsága  miatt  bosszút  álljon  az  élõkön.  Szüntelen 
bolyongása során mindenkire bajt hoz, aki az útjába kerül, de 
különösen a szülõ nõkre, a szülés után lábadozó anyákra és az 
újszülött csecsemõkre jelent nagy veszélyt.

Voltaképpen Lamastu testesíti meg a lázzal járó betegségeket, a 
gyermekágyi  lázat  és  a  korai  csecsemõhalált.  Távoltartásának, 
illetve  elûzésének  leghatékonyabb  eszközei  az  õt  ábrázoló 
amulettek, mert a visszataszító külsejû démonról azt tartották, hogy egyedül saját iszonyatos 
képmása kelt benne rémületet. Amulettjeit egyébként más démonok elijesztésére is alkalmasnak 
tartották. A nyakba akasztható, kisméretû Lamastu amulettek rendszerint oroszlánfejú nõalakot 
ábrázolnak,  a  nagyobb  méretû,  házakban  elhelyezhetõ,  falra  tehetõ  agyag-,  kõ-  vagy 
bronzplaketteken  viszont  jóval  bonyolultabb  ábrák  láthatók.  Ezek  általában  oroszlánfejú, 
madárlábú, lógó mellû, nagyhasú öregasszonyként jelenítik meg a rettegett démont, amint egy 
csónakban álló szamár hátán térdepel. Kezeiben kígyókat tart, vagy orsót, fésût és mérleget, s 
két "tisztátalan" állatot, egy kutyát és egy sertést szoptat. Egy korabeli ráolvasás a következõ 
leírást adja rála: "Dühöngõ, agresszív istennõ, szörnyûséges, rettenetes démon... Lába, mint az 
Anzu madár karma, keze mocskos, arca, mint a vad oroszláné, zilált hajjal és fedetlen keblekkel 
bukkan elõ  a  nádasbál...  Bekúszik  az  ablakon,  észrevétlenül  belopakodik  a  házba,  beoson a 
szobába...s közben így motyog magában: Adjátok nekem fiaitokat, hogy megszoptathassam õket, 
adjátok nekem leányaitokat,  hogy elaltathassam õket.  Szájukhoz akarom tenni méreggel  teli 
emlõimet..."  

Folytatása következik. 
– Yliaster Daleth (Kolonics István) -

–
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Mademoiselle Lenormand

A híres francia jósnõ - teljes nevén Marie-Anne Adelaide Lenormand 
-  életérõl  nagyon keveset  tudunk.  Ami  bizonyos,  hogy  egy gazdag 
textilkereskedõ leányaként látta meg a napvilágot 1772. május 27-én. 
Kislányként egy Benedek-rendi apácazárdában tanult, és  már ekkor 
fény  derült  nem  mindennapi  tisztánlátó  képességeire.  Társai  és  az 
apácák  legnagyobb  megdöbbenésére  megjövendölte  például  az 
apácafõnöknõ áthelyezését - ami hamarosan be is következett.

Tizenhat  évesen  került  Párizsba,  ahol  elõször  fehérnemû  varrással 
tartotta fent magát. Miután tanácsokért is kezdtek hozzá fordulni, egy 
Gilbert nevû jósnõvel társulva jósdát nyitott.  A társulás nem tartott 
ugyan sokáig, de elegendõ volt ahhoz, hogy Mlle Lenormand immár 

saját  lábára  állva  folytathassa.  Megjósolta  a  francia  forradalom  kitörését,  történelmi  jellegû 
jóslatairól rézmetszetek is készültek, melyeket mágikus eszközeivel együtt a lakásában õrzött. A 
forradalom  idejére  arisztokrata  lévén  börtönbe  került,  állítása  szerint  itt  ismerkedett  meg 
Beuharnais  tábornok feleségével,  a  késõbbi  Josephine  császárnéval,  aki  segített  abban,  hogy 
ismét kapcsolatba kerülhessen az udvar neves személyiségeivel.

Párizs-szerte nevezetes és elismert jósnõvé vált, ellenségei épp oly számosak voltak, mint hívei. 
Barras, Talleyrand, Tallien, David, a festõ, St. Just, Marat, Robespierre is fordult hozzá tanácsért. 
Állítólag magával az orosz cárral is találkozott. W. Kilian, egy angol író a "Napóleon próféciái" c. 
könyvében azt írta, hogy Szent Ilonán beszélt Napóleonnal, aki a következõket mesélte Mlle 
Lenormanddal történt látogatásáról: "Mlle Lenormand lerajzolta nekem Szent Ilonát lakásának 
faburkolatára, mely Párizs Faubourg Saint Germain negyedében, a rue de Tournon-on ma is 
megtalálható, és a következõket írta a térképre: Plantation House, Hut Kapu, a Torony (a sziget 
különbözõ pontjai), Long-Wood (ezen a helyen állt Napóleon háza), és Hudson Love (a sziget 
kormányzójának neve)..."

Mlle Lenormand emlékirataiban elmeséli, hogy 
elõször  1801-ben  hívatták  õt  Malmaison-ba, 
Josephine-hez,  aki  elmesélte  neki,  hogy 
Napóleon  hat  évvel  korábban  meglátogatott 
egy Faubourg Saint Germain-ban lakó jósnõt, 
amikor épp Konstantinápolyba akart távozni. A 
jósnõ azonban azt mondta neki, hogy ez nem 
fog bekövetkezni, ellenben feleségül fog venni 
egy sötét hajú özvegyet, akinek két gyermeke van. Alighogy Josephine elmesélte a történetet, az 
ajtón belépett Napóleon, és felismerte a jósnõt.
 
1809-ben  Napóleon  elvált  Josephine-tõl,  ekkor  Mlle  Lenormand  is  kegyvesztett  lett.  1809. 
december  9-én  letartóztatták.  A  legenda  szerint  a  jósnõ  ezt  is  elõre  látta,  ezért  felöltözve, 

rnyak 2003. Litha - Lammas  V. vfolyam 4.-5. sz mÁ – é á



összecsomagolva várta a rá törõ katonákat...

1815-1820 között több életrajzi írást is megjelentetett, majd könyvkereskedéssel próbálkozott, 
végül Belgiumba költözött, és hosszú idõre eltûnt a nyilvánosság elõl. 1943. június 25-én hunyt 
el Párizsban.

A jósnõ tojásfehérjébõl és kávézaccból is jósolt, továbbá arcvonásokból, kézvonalakból, sõt az 
állatok hangjából is, pl. a kutyák vonításából vagy a baglyok kiáltásaiból. Leghíresebb eszköze 
azonban a róla elnevezett, gyönyörû jóskártya,  melyet a hagyomány szerint maga rajzolt.  A 
harminchat  lapos  kártyán  sajátos  jelrendszer  keveredik,  magában  foglalja  a  Tarot,  a 
hagyományos cigánykártya,  sõt  a francia  kártya egyes  szimbólumait  is.  Az elsõ Lenormand-
kártyákat 1845 körül jelentették meg francia és német kártyakészítõk, majd egész Európában 
elterjedt, a jósnõ útmutatásait tartalmazó kis könyvecskével együtt. 

– Kwon -
–

Az azt k vil gk p s m gia k rvonalaié á é é á ö

Az  amerikai  kontinens  három  kiemelkedõ,  õsi, 
indián  kultúrája  -  maja,  inka,  azték  -  közül  a 
legismertebb és a legfeldolgozottabb az aztékoké, de 
egyben  a  legrövidebb  életû  is.  Legendájuk  szerint 
Aztlánból  (Fehér  gémek  földje),  egy  tóban  lévõ 
szigetrõl kerekedtek fel, hogy új hazát keressenek. 
Törzsi  istenük,  Huitzilopochtli  megígérte,  hogy 
elvezeti  népét  oda,  ahol  letelepedhetnek,  és 
felépíthetik  nagy  fõvárosukat,  Tenochtitlánt  (A 
fügekaktuszok  helye).  A  helyet  ott  találják  meg, 
ahol egy kaktuszon ülõ sast látnak, csõrében kígyóval. Híven követték a jóslatot, és kétszáz évig 
vándoroltak,  míg  megtalálták  a  keresett,  új  otthont.  Kiválasztott,  legyõzhetetlen  népnek 
tartották  magukat,  akik  a  kietlen,  sivatagos  tájakon  át  számtalan  veszély  közepette  is 
fennmaradtak.

Hitvilágukban a központi helyet egy teremtõ istenpár, Ometecuhtli és Tonacacíhuatl foglalta el, 
kiknek négy gyeremeke született. Õk voltak a Tezcatlipocák, a Füstölgõ Tükrök. Õk a késõbbi 
világ teremtõ istenei, akik az ég négy szegletét uralták.
 
Északon uralkodott a fekete Yayauhqui, a halál, a sötétség istene, aki mindenütt jelen volt, és 
láthatatlanná  is  tudott  válni.  Háborúkat  robbantott  ki  a  Földön,  ellenségeskedést  szított. 
Könnyen osztogatta  a  gazdagságot  az  emberek között,  de éppoly hamar el  is  vehette  tõlük. 
Keleten a vörös Tlatlauhqui volt az úr, az élet, a meleg, a földi tûz, az újjászületés és az áldozatok 
istene, a türkisz ura, tûzisten. A Nyugat ura a fehér Iztauhqui volt, a jóság és bölcsesség istene. 
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Nap, király és isten egy személyben. Õ a naptár, a hieroglifák, a 
mûvészetek  megalkotója,  a  lenyugvó  Nap  istene.  Hatalmas 
mágusként is tisztelék, ki nahual-ja (védõ szelleme) segítségével 
lehozta a  kukoricát  a  hegyekbõl,  hogy átadja  az  embereknek. 
Végül Délen a kék Omiteotl-Inaquizcóatl uralkodott, az égi tûz, 
a déli nap, a harcosok és a háború istene. Õ a legkisebb testvér, 
aki megalkotta az elsõ emberi párt.

Az azték világkép rendkívül összetett volt. Tizenhárom égboltot különítettek el, emellett kilenc 
alvilági  szintet.  A  Föld  az  átmenet  ezek  között,  mely  négyszögletes,  közepén  egy  tengely 
húzódik, és minden oldalról ateotl  (isteni víz) veszi körül. Hármas naptárrendszerük mellett 
övék volt  a világ egyik legbonyolultabb asztrológiai  rendszere.  Zodiákusuk húsz asztrológiai 
jegyet tartalmazott.

Az isteneknek lépcsõs piramis-templomokban hódoltak, amit pedig felajánlottak az isteneknek, 
az - termény és állatáldozatok mellett - maga az eleven ember volt. A világ nagy vallási kultúrái 
sorában egyedül az  aztékra  jellemzõ a  tömeges  emberáldozat:  hadifoglyok tízezreit  áldozták 
évente  az  istenek  'táplálására'  és  "engesztelésére",  s  maguknak az  azték  városállamoknak az 
állandó háborúi sem más, mint a szükséges "emberanyag" biztosítása végett folytak. Az eleven 
ember feláldozásának leggyakoribb formája a szív kitépése és a lenyugvó nap fényében való 
felmutatása  volt:  a  spanyol  hódítók  érkezésekor  még  Tenochtitlán  szentélyeiben  naponta 
százával, ezrével mutattak be ilyen áldozatot, de az isteneknek szántak megnyúzása, elégetése, 
vízbefojtása sem számított kivételesnek.
 
A  varázslókról,  jósokról,  papokról  viszonylag  keveset  tudunk. 
Tenochtitlanban a fekete palota volt a jósok háza. Õk nem vettek 
részt politikai és katonai döntésekben, de a mezei munkák idejét õk 
jelölték ki,  és  megjósolták, hogy milyen idõjárás lesz.  A varázslók 
társadalma erõteljesen rétegzõdött.  A titci-nek vagy tepateani-nak 
nevezett  orvosoknak,  kuruzslóknak  szolgálataikért  étellel,  itallal, 
kukoricával,  vagy  egyéb  ajándékkal  fizettek  az  emberek.  A 
tlaciuhque-k, azaz jós papok ismerték a jelent, a múltat és a jövõt, 
megtalálták  az  elveszett  tárgyakat,  figyelték  a  csillagokat,  elõre 
jelezték az idõjárást, a holtak birodalmát járták, hogy megleljék a feltett kérdésekre a helyes 
választ. Teciuhpeuhque-bõl minden faluban volt. Az õ feladatuk volt az ártó felhõk és a jégesõ 
elûzése. A falu szolgálatában álltak, ezért mentesítették õket a közösségi munkák alól. 

A  tonalpouhqui-k  a  szent  könyvek  õrzõi  voltak,  a  sors  ismerõi.  Amikor  egy  gyermek 
megszületett,  a  szülõk  hozzá  fordultak,  és  õ  az  amatefa  kérgébõl  készült  sorsok  könyvébõl 
meghatározta a gyerek születési számait, valamint asztrológiai jegyeit, majd elmondta jóslatát. 

- Jeannie -
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Tal lkoz sá á  

Nagyon érdekesen indult az a nap.
Már  reggel,  a  villamoson  éreztem,  hogy  valami  történni  fog.  Bár  eleinte  hiába  kutattam - 
szokásom szerint - a tekinteteket, a hajnali kábultság még ott ült az arcokon, de ahogy nyolc óra 
felé haladt az idõ és a friss, májusi napsütés felmelegítette a levegõt és a szíveket, hamarosan 
egyre  többen mosolyogtak rám vissza  kedvesen.  Nem volt  ebben semmi kihívás  vagy hátsó 
szándék; csak egy kis õszinteség. Én jól érzem magam, súgja a szemem, és örülök neki, ha te is; 
megosztjuk egymással az együtt utazás néhány percét.
Ekkor egy volt ügyfelemen akadt meg a tekintetem. Nem csinált semmit, csak ott állt mellettem, 
nézett  kifelé  az  ablakon.  Rázkódott,  ahogy  a  villamos  döcögött.  Majd  felém  fordult,  és 
észrevette, hogy õt nézem.
-  Szervusz  -  köszöntöttem.  Arcán  meglepetés  tükrözõdött;  utólag  visszagondolva,  mintha  a 
nyúlra rejtekbõl lesõ rókát köszöntötte volna a leendõ vacsora.  Nyugodtan, békésen, mintha 
természetes lenne az ottléte. Akkor persze nem erre gondoltam.
- Jooónapot. - hebegte.  Sosem volt túl határozott, legalábbis amikor én láttam. - Szia.  - tért 
magához. - Nem látsz rajtam valami különöset?
Megnéztem, nem láttam. Ezt közöltem is vele, hozzátéve: - Sõt, egész jól nézel ki ahhoz képest, 
hogy meghaltál.
No, ez volt az a pont, ahonnan igazán furcsa lett a viselkedése. Úgy tudtam, fél évvel ezelõtt 
elvitte  a  gyilkos  kór.  A  vállalkozását  addig  én  tartottam  kézben;  most  végelszámolás  és 
hagyatéki  eljárás  folyt.  De  olyan  természetesen  állt  mellettem,  hogy  nem  láttam  okát  a 
rémüldözésnek.  Különben  sem  voltam ott,  amikor  meghalt;  tõlem akár  biztosítási  csalás  is 
lehetett volna. Sõt, úgy tudtam, hogy újságíróként kapcsolatba került az alvilággal is: hihetõ volt 
tehát,  hogy  eltûnjön.  De  akkor  miért  utazik  reggel  a  villamoson  a  belváros  közepén?
-  Szerinted  meghaltam?  -  érdeklõdött.  Ekkor  már  alaposabban  megnéztem,  a  harmadik 
szememmel  is.  Járatos  vagyok  némileg  az  okkult  tudományokban:  bár  lehet,  hogy  a  tévés 
vetélkedõben  nem  ez  lenne  a  választott  témaköröm,  azért  meglepetéssel  szolgálhatok 
némelyeknek. Ahogy tüzetesen megvizsgáltam az auráját, rájöttem, hogy olyan üres, mint egy 
lufi: bár ott van, belül mégis csak levegõ.
- Igen. Szerintem meghaltál és most szellem vagy. - Úgy is gondoltam.
- És te nem félsz tõlem?
- Miért kellene? Kettõnk közül nem én haltam meg.
- Az emberek általában félnek az ilyen helyzetekben.
- Gondolom, ezt úgy érted, hogy félnek, ha ismeretlennel találkoznak. Ez olyan szabály, amely 
kötelezõ érvényû rám nézve?
Megadta magát. Némán utazott tovább a villamoson. Gondolom, nem volt jegye, de hát nekem 
sem.  Mégsem  féltem  a  kalauztól.  Két  megállóval  késõbb  leszálltam,  anélkül,  hogy 
megkérdeztem volna tõle, hogy van. Rutinkérdés, de mégsem jutott eszembe. Lehet, hogy jobb 
is. 
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Gyermek 

Dermedten  álltam  a  csendben,  amelynek  csak 
nem  akart  vége  szakadni.  A  szívem  lüktetett, 
pumpálta  ereimbe  a  vért,  a  jól  ismert  dobolás 
megállíthatatlanul  morajlott  fülemben.
A  csendnek  szaga  volt.  Fülledt,  évszázados, 
nedves  szaga.  Lomha  felhõkben  borított  el, 
nyirkos verejték lepte el a bõröm, a pórusaim is 
kitágultak,  ahogy  mohón  nyelték  a  beszédes 
csend minden egyes lélegzetvételét.
Lehunytam  a  szemem,  hogy  megkezdjem  az 
utazást.  A  sötét  lágyan  ölelt  körül,  elringatott, 
megpihentem  benne.  A  barlang  szája  ott 

tátongott elõttem, jól ismerten, aká egy, a múlt homályából feltárult kapu. Hallottam a hívását.
De most nem siettem. Hagytam, hogy vigyen, és közben megtapintottam a sötétséget. Meleg 
volt,  bársonoys,  kissé  nyirkos,  mint  valami  puha dunna,  egyre  mélyebbre  merültem benne. 
Szikrázó  énem  elzsibbasztotta,  betakarta,  mintha  fel  akarná  emészteni.  Egyetlen  kicsi 
tudatszikrát hagytam elmenekülni. Ez az apró én elindult a mélybe, körülötte hullámzott a kék 
aura.  Elindultam, és süllyedtem egyre a semmi felé.  Nem éreztem semmit.  Az érzelmek ott 
maradtak a feketeségbe göngyölve. Csak a kristálytiszta tudat maradt, ami úgy hatolt elõre a 
barlang egyre szûkülõ útján,  mint valami magányos fénycsík,  egy fémbõl összetákolt  váz,  új 
burkot keresve magának.
És akkor jöttek az emlékek.
Fiatal voltam, nevetõ arcú; anyám sikoltott; John Lennont lelõtték; szembejött egy ugróiskola; 
és emlékszem, énekelni is akartam; és kinevettek sokszor; valaki megcsókolt és álltam sokáig 
némán;  anyám sikoltott;  madarak  röpködtek;  kitört  a  háború;  könnycsepp száradt  arcomra; 
olvastam könyveket, verseket írtam; valami olykor felnyüszített bennem; és a filmen mindig én 
voltam a hõsnõ; és sikoltott anyám; járni tanultam; sokáig bámultam az égen a felhõket; nyáron 
mindig kimásztam az ablakon; valaki eltaszított; anyám sikoltott; és a fájdalomnak fémes illatára 
emlékszem még, ahogy születtem.
A  végtelenségbõl  merültem  fel  riadtan,  a  szívem  verdesett,  mint  sebzett  madár.  Csontok 
repedtek, hús szakadt és mindent elborított a vér sikoltott anyám kis magzati állatként törtettem 
ki a fényre hófehéren izzott tudatomban a fájdalom mintha szögeket vertek volna agyamba - 
vagy  más  koporsóm vésik?  -  vérbõl  lettem és  tömény félelembõl  kirágtam magam a  halott 
szövetbõl  kéken  és  boldogságtól  ragyogva  üvöltve  adtam  tudtul  érkezésemet  majd  kezek 
szakítottak  el  anyám sikoltott  és  hideg  lett  akkor  csontig  ható  jeges.  És  vérbe-sárba  fagyva 
felnõttem én, csak tudatom mélyén szunnyad a Belsõ Gyermek.
Kinyitom a szemem és magam látom. Reszketek. 
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