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Március 20-án naplementekor három coven tartotta együtt Ostara ünnepét. 
A  hideg  időjárás  ellenére  sok  érdeklődő  nézte  végig  a  tavaszköszöntő 
rituálét.
Nagyon sajnáltuk,  hogy ketten  is  betegek  voltak  és  nem lehettek  jelen, 
reméljük,  megkapták  az  energiát,  amit  küldtünk  a  gyógyulásukhoz.
Ezúton  is  köszönjük  mindenkinek  a  résztvételt  és  az  új  mágusjelölt 

beavatásához nyújtott segítséget.
Reméljük,  a  későbbiekben  is  ilyen  lelkesedéssel  fognak  tevékenykedni  az  érintettek,  és 
kiadványunk tovább erősíti a közöttük lévő kapcsolatot.
Találkozunk...

- Osara és Nayah -
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A famili risá
 

A  középkori  boszorkányságban  az  állat  alakjában 
megjelenő szellemet vagy démont nevezték így, aki  a 
boszorkányt  kísérte  és  mágikus  hatalommal  látta  el.  
A  gazdája  saját  véréből  kevert  bele  egy  cseppet  az 
ételébe, hogy ezzel biztosítsa a pszichikus köteléket. A 
leggyakoribb  familiárisok  kutyák,  macskák,  lovak, 
tyúkok, nyulak, patkányok,varangyos békák, menyétek, 

sünök és teknősök voltak. Különleges familiárisnak tekinthetjük a mandragóragyökeret is.  A 
boszorkányok  gyakran  kérték  a  familiárisok  segítségét  jövendöléseikhez  és  ómenek 
értelmezéséhez. 

A szabads g t rv nyeiá ö é
 

Tudni, merni, akarni, hallgatni!
 

Minden mágus kerül élete folyamán olyan helyzetbe, amikor ezt 
a négy fő szabályt meg kell értenie és tanulnia. Tudni azt jelenti, 
hogy  a  tudásvágy  irányítja  minden  lépését.  A  mágus  minden 
egyes pillanatban mágus, nem teheti le és veheti fel "mágusságát" 
tetszés  szerint  mint egy kabátot.  Minden pillanatban úgy kell 
viselkednie,  hogy  felelős  maradjon  minden  tettéért,  szaváért, 
gondolatáért  és  érzelméért,  mások  és  saját  maga  előtt  is.  
Tudnia kell megkülönböztetni az igazat a hamistól, és e szerint 
cselekedni.  Meg  kell  látnia  az  emberek  viselkedése  mögött  a 
valódi  szándékot  és  ezt  csak  úgy  teheti,  ha  már  önmagát 

megismerte. Mindig azt kell mondania és tennie, amit helyesnek gondol. A mágus nem tér le a 
maga választotta útról.
Merni  annyit  jelent,  hogy  a  mágus  vállalja  magát,  tetteit,  gondolatait  és  érzéseit,  de  nem 
vakmerő, megfontoltan, józanul cselekszik. Mer különbözni másoktól, hogy ezáltal megismerje 
az összeolvadást, az ego feloldódását. Felülemelkedik saját és mások korlátain és nem vakítja el 
önnön dicsőségének fénye.
Az akarat a mágus teremtő eszköze. A szilárd és folyamatosan fenntartott akarat nem egyenlő az 
akaratossággal.  Nem  a  célzott,  érzelmekkel  és  gondolatokkal  irányított,  hanem  a  lényéből 
fakadó  és  a  természettel  összhangban  álló  kiáradó  akarat  mozgatja.  
Hallgatni azt jelenti, hogy a mágus mindenkinek csak annyit beszél, amennyit az illető megért 
és  be  tud  fogadni  károsodás  nélkül.  Szükségtelenül  nem  fecseg  és  tud  titkot  tartani.  Nem 
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tömjénezi és nem is misztifikálja túl személyiségét,  "csend" van benne és körülötte,  mert ez 
elengedhetetlen a munkájához.

Egyedüllét, a magány teremtő ereje

A mágus alapvetően egyedül dolgozik, de képes másokkal együttműködni. Csak úgy ismerheti 
meg  a  magányt,  ha  előtte  megtapasztalta  a  közösséget.  A  magány  nem  azt  jelenti,  hogy 
nincsenek körülötte emberek. A magány belülről fakad, mindenhová elkíséri. Olyan, mint egy 
égig nyúló torony, amiben a mágus alkot. Elszigetel, hogy teret adjon a kiteljesedésnek. Ez a 
mágus önként vállalt és nem kényszerű egyedülléte.
 

Az emberekhez való viszonyulás és a szeretet 

A mágus elfogadja a környezetét,  megérti  motivációikat,  indulataikat és kötöttségeiket.  Nem 
akarja  őket  mindenáron  megváltani,  sem  megvilágosítani.  A  túl  hirtelen  jött  felismerés 
elvakíthatja a nem megfelelően fejlett és felkészült embert.
Akkor segít,  ha a segítségre szoruló szempontjából  karmikusan eljött az ideje. Tudja,  hogy a 
felesleges beavatkozás  többet  árt,  mint  használ.  Ha választ  keresnek nála,  akkor elmondja a 
véleményét,  kihangsúlyozva,  hogy  ez  a  saját  meglátása,  a  döntés  a  választ  keresőre  hárul.  
Igyekszik  beilleszkedni  a  környezetébe,  kerüli  a  feltűnést.  Az  adott  kor  viszonyaihoz 
alkalmazkodik, de nem válik a körülmények áldozatává.
A másokkal való együttlét választott, egyik félnek sem kényszer.
Szeretete nem önfeláldozás és nem erőltetett. A mágus felismeri a szeretet egoista oldalát. Ha az 
ember azért szeret, hogy a másiknak jó legyen és ez őt elégedettséggel tölti el, akkor nem a 
magasabb rendű szeretetet érzi. A szeretet feltétel nélküli. Nem kell róla beszélni, bizonygatni, 
mert akkor igazi, ha természetes.
A mágus viselkedésével tanítja környezetét. Minden tudása akkor válik élővé, ha azt a fizikai 
világban is alkalmazni tudja.

Életmód, szabályok

A mágus lehetőséget teremt magának az önálló életvitelhez, hogy ne legyen másokra utalva. 
Tetteinek,  gondolatainak,  érzelmeinek biztosítja  a lehető legnagyobb szabadságot.  Az anyagi 
javakat valós értéküknek megfelelően kezeli. Nem utasítja el és nem is hangsúlyozza ki azok 
fontosságát.  
Mindig a "középutat" követi. Kerüli a kilengéseket, uralja saját testét és szellemét. Nem válik 
sem aszkétává, sem élvhajhásszá. Nem utasítja el a testi szükségleteket és a szexualitást, mert a 
fizikai test elhanyagolása magával vonzza az érzelmi és szellemi torzulást, elsorvadást. Ezeknek 
az energiáknak a helyes használata segíti az egyensúly létrejöttét és fenntartását. 
A mágus tisztán tartja magát és környezetét. Emberi kapcsolataiban őszinteségre és harmóniára 
törekszik.  Gondolatai és érzelmei rendezettek, világosak. Pontosan, lényegre törően fejezi ki 
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magát. Folyamatosan képezi magát, nem csak a mágikus tudományokban, hanem az általános 
műveltség terén is. Több módszer együttes használatával fejleszti megfelelően képességeit. Saját 
tapasztalatait,  gyakorlatát  ötvözi  a  mesterei  által  tanítottakkal,  az  írott  tudással,  különböző 
kultúrák megismerésével és mások módszereivel.
Az élet minden megnyilvánulási formáját tiszteli.  A mágus azt tesz amit akar, amíg nem árt 
senkinek, betartva a középút törvényét.

"Az szabad, aki maga választja meg a korlátait!" 
– Osara, Nayah -

–

Az atlantiszi n pek r k seié ö ö ö

Az atlantiszi  tanítók a  pusztulás  előtt  szétküldték a  tudást  a  kinti  világba.  Kisebb -nagyobb 
csoportok  indultak  útnak,  hogy  átmentsenek  valamit  a  mágikus  nép  tudományából.  A 
hermetikus  tanok  őrzői  sok  népnél  megtalálhatóak  voltak  az  évezredek  folyamán  a  kereső 
ember számára.
Az  első  nép  akivel  foglalkozunk,  a  kelták.  Papjaik,  tanítóik,  jósaik,  zenészeik  és  költőik 
rendelkeztek azzal.

A kelták

A  kelták  egy  ókori  indoeurópai  népcsoport,  akik  az 
időszámításunk előtti utolsó évezred elején jelentek meg 
Európában.  Vándorló  törzseiket  Franciaországban  és 
észak Itáliában gallusoknak, Kisázsiában -miután az i.e. 
3.  században  Galateia  nevű  államot  alapítottak- 
galatáknak nevezték. Az i.e. 5. században Itáliában véget 
vetettek  az  etruszk  uralomnak.  Száz  évvel  később  a 
rómaiak  nem  engedték,  hogy  Dél-Itália  felé 
vándoroljanak, ezért az észak keleti térség felé indultak. 

Elfoglalták  Horvátországot,  Szerbiát,  Boszniát  Pannóniát  és  két  osztrák  tartományt.
I.e.  1500-1000  körül  megszállták  a  Rajna  és  a  Pireneusok  közti  területet,  majd  az  i.e.  7. 
században egyik  törzsükből  kialakult  a  gall  nép.  Később létrehozták  Kelta  -Galliát  és  Belga 
-Galliát. Vándorlásaik során eljutottak a Balkán félsziget, Pannónia, Itália és Hispánia területére, 
és gall törzsek foglalták el Rómát is i.e 390-ben. Azokat, kik az iber törzsekkel összeolvadtak 
keltibernek,  melyek  nem  keveredtek,  keltikáknak  nevezték.  Azon  törzsek  melyek 
továbbmentek  és  átkeltek  a  tengeren  benépesítették  a  brit  szigeteket,  letelepedtek 
Franciaországban, Walesben, Skóciában és Irországban is. A germán törzsek uralma alatt a belga 
gallokat wallonoknak, a francia gallokat welsch-eknek nevezték.
Nyelvük az Indogermán nyelvcsaládba tartozik, félúton a germán és a román nyelvek között. A 
nyelvcsaládnak három fő csoportja a kymri (vagy brit) nyelv, a gael és gallia kihalt nyelve. Az 
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első csoportba tartozik a welsh, a breton és a cornwallisi nyelv. Utóbbi a 18. században kihalt. A 
második csoportba a hegyi skótok nyelve, az erse, a kihalóban lévő Man szigeti és az ír nyelv 
tartozik. Az angolok a gall nyelvet nevezték welsh-nek. A skótok pedig gaeleknek hívják az 
íreket is. A welsh nyelvet még ma is beszélik Wales területén.
A kelták nagy termetű, erős, fehér bőrű emberek voltak. Vállig érő hajuk alól élénk, villogó kék 
szemmel  és  dacos,  harcias  tekintettel  figyelték  a  világot.  A nagy tudású  bölcsek,  a  druidák 
rövidre nyírt, vagy hosszabb szakállt viseltek, az előkelő férfiak álla borotvált volt, és hosszú 
bajuszt hordtak.
Hosszú  gyapjúzekéjükhöz  nadrágot  és  rövid  köpenyt  viseltek.  Aranykarikával  díszítették  a 
csuklójukat, ujjaikat, karjukat, és a nyakukat. A nyakperec neve 
torques  volt.  Korabeli  leírások  beszámolnak  félelmet  keltő 
rohamozó  meztelen  seregeikről,  nyakukon  torques-szel.  A 
férfiak általában tarkán díszített,  hosszú bőrpajzsot,  szarvakkal 
vagy sasszárnnyal díszített  ércsisakot,  vaspáncélt,  és  vasláncon 
lógó hosszú kardot hordtak. Csatában az első rohamuk elsöprő 
volt,  sokakat  elborzasztott  merészségük.  Lovon  vagy  szekéren 
harcoltak, a lovagok párbajoztak.
A germán berserkerekhez hasonlóan náluk is ismert volt a harci 
mámor  (harci  düh).  A  mondákban  a  hérosz  mindig 
háromszorosára  nő,  haja  dárdaként  meredezik  és  akkorát  tud 
ordítani,  hogy  az  ország  másik  felében  is  meghallják.  (lsd:  Cú  Chulainn)  Háromszor  kell 
lelocsolni hideg vízzel, hogy lehiggadjon. A meséken túl tény, hogy nagyon hatékonyak voltak, 
amit többek között annak köszönhettek, hogy nem féltek a haláltól, mert biztosnak tartották a 
túlvilág létezését. A druidák azt tanították, a földi élet többszörös életút, de a végén várja őket a 
Tir  Nan  Óg  az  Örök  ifjúság,  a  szép  nők  és  a  mulatozás  hazája.  
A kelták nem voltak híresek törvénytiszteletükről és kitartásukról. Aranyért zsoldot is vállaltak, 
de eléggé megvesztegethetők voltak. Nemeseik nem tűrték a királyságot, és a lázadások miatt 
soha nem tudtak igazi államot szervezni. Azt tartották, a földművelés szabad ember számára 
szégyen. Belső viszályaikat sok ellenségük kihasználta.
Nagy  rendben  és  tisztaságban  éltek.  Ök  találták  fel  a  szappant,  ami  nagyon  sokat  elárul 
kultúrájukról.  

A család legfelsőbb embere az apa volt, de szinte egyenrangúként 
tisztelték az első feleséget is. Az alacsonyabb rangú férfiak is az első 
asszony  uralma  alá  voltak  rendelve.  A  férfiak  megbecsülték  az 
asszonyokat  és  az  ellenség  is  borzalommal  vegyes  tisztelettel 
tekintett rájuk. Csatában fúriaként harcoltak, és férfi módra védték 
a falut és az otthon maradottakat. 
A  kelták  legfőbb  étele  a  kenyér,  a  hús,  a  vaj  és  a  hal  volt.  A 
gyalognép  árpasört  ivott,  aminek  receptjét  feltehetőleg  még 
Mezopotámiából  hozták.  A  germán  népekhez  hasonlóan  ők  is 
erőnövelő  varázsitalnak  tartották.  Sokan  ismerik  a  világhírű 
Asterix  történeteit,  amiben  a  gallok  a  druida  főzetének 
köszönhetően győzedelmeskednek a rómaiak felett.

A magasabb rangú kelták a mediterrán vidékekről származó borral oltották szomjukat. Mikor 
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Irország a X. században elzárkózott a vikingek támadásai elől, még akkor is fenntartottak egy 
útvonalat az Ibériai félszigettel. Innen hozták ugyanis a jóféle bort.
Szerették a lakomákat. Ilyenkor sokan gyűltek össze, hogy megmutassák tehetségüket. Jó utánzó 
képességgel  rendelkeztek,  amire  nagy  szükségük  is  volt.  Minden  harcosnak  saját  történetei 
voltak,  melyeket  vagy  ő  vagy  az  énekmondója  adott  elő.  Nem  csak  a  harci  művészettel 
foglalkoztak, értettek a verseléshez, énekekhez és a költészethez is.
A  lakomákon  a  tűz  körül  körben  faépítmény  volt,  kis  kamrácskákkal.  Ebben  ücsörögtek  a 
harcosok egymástól elzárva. Minden kamrának csak egy nyílása volt, ami a tűz felé nézett. Csak 
a közös dolgokra jöttek ki ebből az építményből. A harcosok nem láthatták egymást, ezért a 
költők közvetítettek közöttük. A kamrában egy üst, a férfi egy vagy több szeretője és a saját 
énekmondója  is  bent  tartózkodott.  Ilyen  alkalmakkor  vaddisznót  vagy  őzet  ettek,  aminek 
szertartásos  elosztása  fontos  eseménynek  számított.  
A  királyt  vagy  a  legmagasabb  rangú  jelenlévőt  illette  meg  az  állat  lába,  az  ő  első,  vagy 
legmagasabb  rangú  asszonyát  pedig  a  combja.  
A vadkan feje a legjobb kocsihajtó jussa volt, a farok pedig a legkiválóbb harcosé. E két utóbbi 
falat természetesen mindig vita tárgyát képezte. Ekkor mindenki elmondhatta tetteit,  amivel 
igazolta  igényének  jogosságát.  Ilyenkor  jött  jól  a  nagyotmondás,  a  jó  beszédkészség.  Mikor 
szavakkal nem tudták eldönteni a vitát, küzdeni kezdtek. A játék jó alkalom volt a kérkedésre, a 
nagyotmondásra.  Megmutathatták  tehetségüket,  elmondhatták  történeteiket,  énekeiket.  A 
játékos  versengésben  az  is  fontos  volt,  kinek  van  a  legtöbb  "nagy"  őse.  Általában  két  ősig 
vezették  vissza  magukat,  amit  nevükben  is  jelöltek.  (valakinek  a  fia,  aki  ...-nak  a  fia)
Szerették az ékesszólást, sokszor talányokat tettek fel egymásnak. Ha vendégük volt, a vele való 
bánásmód is a kérdésekre adott választól függött. Hamar tanultak. Szerették az új híreket és a 
pletykákat, amiket rendre tovább is adtak, persze felnagyítva. Dicsekvésük, nagyotmondásuk, 
eszességük és a beszéd fontossága költészetükben is megmutatkozott.
Kalandvágyuk csillapíthatatlan volt, de nem voltak kitartóak. Amint átláttak, megértettek egy 
dolgot  rögtön  újat  kerestek.  Nem rendelkeztek  kellő  politikai  érzékkel  sem,  így  soha  nem 
alkothattak komoly egységet.
Társadalmukban fontos összetartó erőnek számított azonban a család (írül fine). Feje az atya, 
korlátlan hatalommal rendelkezett. Több feleséget is tarthatott, ám ezek közül csak már említett 
legelső  asszony  volt  vele  szinte  egyenrangú.  Ha  egy  gyereknek  nem tudták,  ki  az  apja,  az 
felvehette az anyja nevét és örökölhette annak vagyonát. Nem volt kiközösítve a családból, sőt, 
általában egy isteni (mesebeli) apát választottak 
számára.  (lsd:  Cú  Chulainn-nak  Lugh)  A 
mellékfeleségek  az  ősi  időkben  rabszolgák, 
később  már  szabadok  és  egyenlőek  voltak.  
A családot a közös kötelességek tartották össze. 
Aki  bűnt  követett  el,  az  kegyvesztettként  az 
összes jogától megfosztatott, de a kötelezettségei 
megmaradtak.  A  családnál  vendégeskedőkre 
csak a jogok vonatkoztak, a kötelességek nem. 
A családnál  nagyobb csoport  volt  a  nemzetség 
(klán,  szövetség,  "párt"),  ami  családokból 
tevődött  össze.  A  klánfőket  (királyokat)  a 
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családok vezetői választották demokratikusan. A klánba kerülés feltétele nem csak vér szerinti 
ős, hanem totemős is lehetett. A nemzetségen belül ismert volt a nevelőszülők intézménye is. A 
gyerekeket  egy idő  után  egy  csoporton  belüli  másik  családhoz küldték  tanulni,  azért,  hogy 
másokat is tisztelni tudjon. Évek után visszatérve vér szerinti szüleit és nevelőit is szüleiként 
ismerte  el.  Ezeket  a  fiatalokat  nevezték  váltott  gyermeknek.  (írül  daltae)  
A nemzetség területét 2-3 évenként újra elosztották, hogy igazságosan részesedjen mindenki a 
föld  erejéből.  Ebből  a  szövetségből  csak  a  tudósok  és  a  vezetők  távozhattak  szabadon,  a 
többieknek maradniuk kellett.
Több klánból tevődött össze a törzs (írül tuath). Vezetőjük a főkirály, vagyis az Ard Rí volt. Erre 
a  tisztségre  a  nemzetségek  királyai  közül  választották  ki  a  legmegfelelőbb  személyt.  Az  ő 
uralkodási helye volt Mide (Meath, vagyis a Közép, az ötödik tartomány) és az itt álló Tara , a 
királyi vár. A király kiválasztása a Lia Fail -lal, a szent kővel történt, ami sikoltott ha az igazi 
király a közelébe ér. A király a törzs feje volt és az ő teste szimbolizálta az ország földjét is.  
A  király  kiválasztása  nagyon  fontos  szerepet  játszott  a  kelták  életében.  Isteni  eredetűnek 
tartották,  és  sokszor istennevet  viselt.  Igazságosságával,  jó és  bölcs  uralkodóként  biztosította 
népe számára a boldog, gondtalan életet. Nagy körültekintéssel láttak hozzá a megfelelő ember 
kiválasztásához.  Több  próbát  is  ki  kellett  állnia,  s  csak  ha  mindben  jeleskedett,  akkor 
választhatták királlyá.
A Lia Fail kedvező ítélete után már jó eséllyel indulhatott a további próbatételek elvégzésére. A 
kő  szilárdságát,  állandóságát  és  erejét  használták  ki  azért,  hogy  a  választás  sikeres  legyen.  
Ezután a jelöltnek fel kellett szállnia egy olyan kocsira, ahová csak a megfelelő ember tudott 
felmászni, fel kellett öltenie azt a ruhát, ami csak rá illett. Talán a legnehezebb próba egy kanca 
meghágása volt. Mivel a királyjelölt ekkor még állatnak számított, elméletileg nem is lehetett 
probléma.  Az  ez  után  történő  dolgok  akár  már  kellemesnek  is  mondhatóak.  A  leölt  kanca 
húsából főzött levesben kellett megfürdenie, majd pedig úgy enni a levesből, hogy a kezeit nem 
használja közben.
Miután a jelölt uralkodóvá vált, a teljes siker érdekében még be kellett tartania a geis-eket, az 
erkölcsi parancsokat is.
Ilyen  geiseket  minden  magasabb  rangú  ember  kapott  születésekor  a  druidáktól.  Ezeket  a 
kötöttségeket  -a  végzetüket-  ahogy a  történetekben  olvashatjuk,  a  hősök  mindig  megszegni 
kényszerültek.  

A  keltáknál  a  hármasság  mágikus  jelentőségű  volt  -amit  háromszor 
elvégeztek,  vagy  három  szent  dolgot  tettek  egymás  után  az  örök 
érvényűnek  számított,  hacsak  egy  még  nagyobb  mágikus  hármasság 
meg nem törte. Amit így megerősítettek az a világ végéig fennmarad. 
Ez a három szent cselekedet a közösülés a kancával, a fürdés a levesben 
és  evés  az  állat  húsából  azt  jelképezi,  az  ország  és  a  nép  sorsa  a 
háromszorosan  is  tökéletes  és  minden  tekintetben  alkalmasnak 
nyilvánítható az uralkodásra.
A beiktatása utána az uralkodó teljes hatalmat kapott. Ö osztotta le a 
kötelezettségeket  a  népének,  övé  volt  a  birtok  és  a  joggyakorlás.  A 
harcosok közvetlenül a király alatt álltak, neki tartoztak elszámolással. 
Még a híres Fiana, a független szabadcsapat is évi egy-két megjelenésre 
kötelezve  volt.  Ők  szabadon  vándorolhattak,  csak  akkor  voltak 
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kötelesek  a  király  szolgálatába  állni,  mikor  ellenség  fenyegette  a  határaikat.  Szabadon 
vándorolhattak, mindenhol szívesen megvendégelték őket. Ha túl nagyra nőtt az erejük, több 
király összefogásával tudták csak megfékezni őket.
A  királynak  mindig  kellett  vendéget  tartania.  Minél  több  vendége  volt  valakinek,  annál 
magasabb  rangú,  gazdagabb,  nagyobb  politikai  hatalommal  bíró  személynek  számított.  A 
vendégbarátság  kötelezettségeit  csak  a  tehetősebbek  ő  engedhették  meg  maguknak.  
Az uralkodó legfőbb segítőinek a harcos arisztokrácia és az alvezetők számítottak. A druidák és 
filik kiváltsága volt, hogy jogilag ellenőrizzék a királyt. Ha felrúgta a törvényt, egykettőre egy 
gúnyvers,  vagy  átokmondás  főszereplőjévé  válhatott.  Jobb  esetben  pattanás,  kelés,  rosszabb 
esetben halál várt rá. (lsd. Bres)
Irország kis terültén 152 királyság volt, mikor Brian Boru, a híres északi király fogta össze őket 
két  hétig,  ám hirtelen meghalt.  Halálával  felbomlott  az  amúgy is  laza  szövetség,  és  a  belső 
viszályok ismét sebezhetővé tették a népet.

A következő számban a bárdokról, filikről, druidákról, vagyis a mágia művelőiről lesz szó. 

-Nayah-

Versek 

Az égi vándor 

Láttad-e őt, midőn
szűz teste villant
az ébredő fák közt
hamvasan, tavaszi alkonyon

Szarvast űzött épp, 
csak, hogy beérje, 
hogy érezze milyen fürge lába,
s nyilával szívemet vette célba

Láttad-e őt, midőn
sugárzó arccal járta
az alvó kertet
csendben, nyári éjjelen

Lépte nyomán
méhek zsongása kélt,
és az érett gyümölcs várta mind,
hogy ezüsttükrével megáldja megint

Láttad-e őt, midőn
megfogyott erővel keresgélt
a halott erdőben
öregen, egy őszi hajnalon

Gombát szedett, gyökeret
és más gyógyító füveket,
hogy ólomüstben 
varázsfőzetet készítsen

S láttad-e a Némát, 
ki belészeretett,
és botorkálva a téli hóban
így dalolt:

"Láttad-e őt, midőn
szűz teste villant
az ébredő fák közt,
hamvasan, tavaszi alkonyon..."

1997.
-Gamoni-
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Majdnem szabadság 

Úgy lógunk ki a sorból
mint hatalmas óriás 
lábujjai a kihasadt
bocskor elejéből
az eső áztat
a Nap melegít
az út porát magunkra 
vesszük de többé
nem vagyunk vakok
szemünkben időtlen
szabad pillanatok

1998. 01. 07. Budapest
-Nayah- 

Éj 

Ismét sötétté lett: élettelen, s élő
kicsit olyan ez, 
mintha elköszönne minden
Talán utolsó perceink ezek, 
melyek lepereghetnének szemeink előtt,
de nem peregnek
Valamennyi lenyugvó várja a világot,
csak azt a kis pontot, 
hol kibomlik és kibomlott
mindaz, ami értelem
és annak mondott gyötrő
veszedelem
Fájó, hol nappal van, létezik
az éjjel néhány oly szeszéllyel,
mely neki lehet édes, de
nekünk nem az
A kiválasztottak most elvonulnak
csendben, bár nem 
múlnak el, még sincsenek többé:
átfoszlanak örök létezéssé
A maradék rész
önmagába fülledt, magát
dicsőítő enyészetté lesz,
s csak oly kevésnek tűnik
végessé majd minden
Hisz feledni badarság:
az éjszaka közeleg

1995. július 5. Wyoming
-Sequoiah-

K nyvismertetö ő

Részlet Clive Barker Korbács című regényéből

Látó. Lények.
A  szavakkal  együtt  pedig,  mint  a  villámcsapás,  egy  erő  rándtotta 
görcsbe  az  agyát.  A  Korbács  belsejében  is  látszott  a  villám,  ahogy 
felvillan  a  testének  megfelelő  valamiben.  A  szemeiben  futkosott.
Látólények.
- Tudod, kik azok?
Shadwell lábainál sistergett a homok.
Elfelejtettem.
- Régen volt.

Csak ennyit akartál mondani?
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– Emlékeztetni akarlak!
– Miért?
– A tüskék újra szurkálták Shadwellt. "Bármelyik percben megölhet - gondolta. - Ideges, és 

ilyenkor veszélyes. Csak óvatosan, ravaszul. Mint egy kereskedő."
– - Elrejtőztek előled – mondta.
– Tényleg?

- Réges-régen. Elrejtőztek, hogy soha meg ne találd őket.
– és?

- és most előbújtak. Az emberek között élnek.
– Elfelejtettem.  De  most  már  emlékszem.  Igen,  emlékszem.  Drága  Shadwell!

A tüskék megnyugodtak, és csodálatos gyönyör futott végig Shadwell testén: szinte rosszul 
lett az élvezettől. Szóval örömöt is tud szerezni ez a Korbács. Van egyáltalán olyan hatalom, 
amivel nem rendelkezik?

– - Kérdezhetek valamit?
– Kérdezz!

- Ki vagy te?
– A  Korbács  felemelkedett  homoktrónjáról,  és  egy  pillanat  alatt  vakítóan  fényes  lett.

Shadwell eltakarta a szemét, de a fény átsütött még a csonton is, bevilágított a fejébe, ahol 
felhangzott a Korbács örök neve.

– Uriel a nevem - mondta. - Uriel, a hatalmasságok közül."

V r s hajnalö ö

A máglyát már előző este felállították. Ott magasodott a tér közepén, mint egy sötét emlékmű, 
mementója rég letűnt koroknak.
Az ég alján feltűnt a hajnal első pírja.  Lassan élet  mozdult a  város szürke utcáin.  Először  a 
kutyák merészkedtek elő a házak egymásnak döntött hátai közül. Valahogy mindig megérezték 
előre a halál dohos szagát.
Azután az utcagyerekek érkeztek, kisebb csoportokban, tökmagot köpködtek és letelepedtek a 
hordók tövébe. A farakás ott magasodott föléjük, és ők valahogy elnémultak. Egy-kettő még 
megpróbált  hangoskodni,  de  azután  fokozatosan  rájuk  telepedett  a  szürkeség  nyomasztó 
hangulata.
A templom harangja megkondult. Az ablakokban egymás után gyulladtak fel a lámpások, ahogy 
az emberek álmosan kikeltek ágyaikból és fázósan összehúzva magukon, amijük volt, kiléptek 
ajtóikon. Mindannyian a tér felé tartottak. Úgy vonzotta őket a közelgő látvány, mint az éji 
vadakat a vér szaga.
A kolostor ajtaja kitárult, egy szekér gördült ki rajta. Az elítélt utolsó óráit az egyik cellában 
tölthette, egyedül, a gondolataiba merülve. Nem voltak. Csak a csendet érezte magában, és az 
ürességet. Meredten nézte a cella komor kőfalait, a penészfoltokat rajta és mást - talán vért? 
Nem reagált még arra sem, amikor hátrakötötték a kezeit, és felültették a kocsira azok, akik 
utolsó útjára kísérték.
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Fiatal lány volt, alig tizennyolc éves. Nem volt szép, inkább 
sovány, mint karcsú, kiéhezetten, vadul meredt maga elé, a 
haja fekete volt és az arcába hullt. Még csak kísérletet sem 
tett arra, hogy elsimítsa. Amióta elfogták, nem szólt egy szót 
sem, csak nézett azzal a különös, sötét, szinte pupilla nélküli 
szemével,  és  egyszer,  amikor  ráadták  a  durva,  egyszerű 
szövésű  darócruhát,  könnycsepp  csordult  végig  az  arcán.
Most  ott  ült  a  szekéren,  mozdulatlanul,  egyenes  derékkal, 
mintha nem látná a tömeget.
Az emberek, akik azért gyűltek össze, hogy kigúnyolják az 
áldozatot, elnémultak körülötte. Néhányan még ejtettek egy-
két  gunyoros  megjegyzést,  de  a  szó  meghalt  az  ajkukon, 
ahogy a lány a szekéren elhaladt előttük. Nem nézett rájuk. 
A kezeire meredt, a csuklóját fogva tartó kötelekre. De nem 
mozdult. Amerre vitték, szétnyílt előttük a tömeg.

A máglya körül hirtelen morajlás támadt. Az emberek közül kivált egy magas alak, vérvörös 
köpenyben, és odaállt a máglya mellé, az emelvényre. Amikor a lány meglátta,  hirtelen élet 
költözött  a  kifejezéstelen  szemekbe.  Rémület  jelent  meg  az  arcán,  kétségbeesett,  némán 
könyörgő kifejezés,  mint  az állatoké.  Az őt  kísérő papok egyike lesegítette  a  szekérről.  Egy 
pillanatra rátette a lány homlokára a kezét, azután átadta őt a hóhérnak.
A lány szinte eltörpült a magas alak mellett,  aki hozzákötözte őt a cölöphöz, és bekötötte a 
szemeit.  A  tömeg  mintha  megkönnyebbült  volna  attól,  hogy  nem kell  többé  abba  a  sötét, 
kitágult szempárba néznie.
A  hóhér  kezében  fellobogott  a  fáklya.  Magasra  tartotta  egy  pillanatig,  azután  odaértette  a 
máglya aljához. Először úgy tűnt, nem gyulladt meg, de azután a vékonyabb ágakat kis, piros 
lángnyelvek kezdték nyaldosni. Az emberek végre elnémultak, lélegzetvisszafojtva figyelték a 
lányt.
Mozdulatlanul állt, lehajtott fejjel. Ahogy a füst lassan beborította az alakját, és meghallotta az 
égő fa pattogását a háta mögött, hirtelen felkapta a fejét. Egy pillanatig megmerevedett, azután 
halkan, szinte sóhajtásszerűen énekelni kezdett.
Akik a közelében álltak, azok hallották meg először a dalt. Különös, barbár dallam volt, soha 
nem hallott, ismeretlen nyelven. Egyre kivehetőbbé vált az ének, még a máglya egyre erősödő 
ropogása  és  a  tömeg  izgatott  moraja  sem tudta  elnyomni.  Az  elöl  állók  látták,  hogy  a  tűz 
belekapott a lány ruhájába.
Hirtelen, szinte egyik pillanatról a másikra csaptak magasra a lángok. A lánynak már csak a 
körvonala látszott a lobogásban. De az ének még mindig szólt, és aki hallotta,  az többé nem 
felejtette el. Azután fokozatosan elhalkult, majd hirtelen megszakadt. Egy iszonyatos sikoly tört 
fel  a lángokból,  mintha egy elkárhozott  lélekből szakadt volna fel,  sikoly,  amelynek mintha 
soha nem akart volna vége szakadni, belehasított az emberek szívébe, tele volt fájdalommal és 
borzalommal, az a sikoly...
Azután  hirtelen  csend  lett.  Olyan  némán  álltak  az  emberek  az  égő  máglya  előtt,  mintha 
mindannyiukból kiköltözött volna a lélek.
Lassan, bíbor arcát véres ködfelhőkbe burkolva, felkelt a Nap.

-Osara- 

rnyak 1998. prilis  I. vfolyam 4. sz mÁ á – é á


