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Tégely a tûzben 

 E könyvben kiemeltem A Vörös Oroszlán című mű-
vem sokrétegű cselekmény-szökőárjából az egyik 
legbonyolultabb, mágnesesen vonzó nőalakot, 
a XVII. századi Franciaország arisztokrata család-
jában született, gyönyörű Corinnát. Ez az alig 
tizenöt éves gyereklány már ifjú testében viselte 
az örök női mesterség minden fegyverét, gátlás-
talan szexuálmágiáját, a femme fatale halálosan 
veszélyes, kielégíthetetlen nemi- és pompaéhsé-
gét, a történelem híres, hírhedt kurtizánjainak, 
uralkodónőinek becsvágyát, változó álarcait. Szaj-
ha volt, és tökéletes színésznő. Hűtlen, számí-
tó, méregkeverő, intrikus nimfa, hínárba húzó 
szirén, aki vámpírként kiszívta férje, Louis de 
la Tourzel életerejét, de maga is áldozatul esett 
kalandor szerelmi viszonyainak, perverzióinak, 
játékszenvedélyének. Koldusszegényen halt meg 
kocsmák szennyében, szifi lisztől szétmart testtel. 
Ami ezután következett, az előtte is homályban 
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maradt egészen addig, míg következő életében 
parasztasszonyként – nagy pénzekért, fölösleges-
sé vált családtagokat mérgezett meg – be nem 
fejezte rövid életét a vérpadon.

Erről is szól mágikus pecséttel lezárt naplója, 
amelyet a  harmadik évezred kataklizmájában, 
Tibetben, a rommá lett Lhásza egyik föld alat-
ti kápolnájában rejtett el. Ezt az alvilági fülkét 
a fölötte lévő összedőlt rendház súlyos kőtömb-
jeinek romjai őrizték. Írását ő maga hozta felszín-
re az Aranykor ötödik évezredében, az amerikai 
székhelyű Agyantenna Világtanács tagjaként. 
A  Múltjukra Emlékezők csoportjába tartozott 
mint archeológus. Az antigraviton segítségével 
kiemelte a sziklák és emberi csontok katafalkja 
alól saját, halálküszöbökön át is folytatott ijesz-
tő vallomásait, hogy tartalmát az Agyantennák 
Központjába vetítse, s azokat az újra fi atallá lett 
embercsoportok tudatába sugározza. Tisztában 
volt vele, milyen nagy szükség van arra, hogy 
megismerjék tapasztalatait, és ne kövessék jövő-
építő munkájukban azokat az önpusztító hibákat 
és mulasztásokat, amelyeket ő megélt.

Pokoljárásának és katarzisának élet- és halál-
küszöbökön átívelő, szédítő távlatok magasságá-
ba és iszonyú mélységeibe merülő történetéről 
ő maga gyón titkos feljegyzéseiben, amelynek 
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mágikus pecsétjét egyedül akkor törhette fel, 
amikor elérkezett az ideje. 

Félelmetesen őszinte, megrendítő, emberi és 
emberfeletti bűnök, borzalmak, beismerések és 
felismerések élményei ömlenek tollából plaszti-
kus hitelességgel. Iszonyú tetteit maga tervezte 
meg, s hajtotta végre. Okozója, zsarnoki ura, hó-
héra s áldozata is ő volt. Beszámolójának hatása 
lenyűgöző, mert igaz. Szuggesztív, mert a valóság 
tüze sugárzik minden betűjéből. Corinna fatális 
alakjában, környezete fi guráiban, akik rabszolgái, 
s végül bírái lettek, eleven élet lüktet. E gonoszsá-
gában, szépségében mágneses vonzerejű asszony, 
az Örök Nő, Corinna vall, olyan soha meg nem 
nevezett, elementáris ösztönök tüzes hatalmáról, 
amelyeknek minden érző lény áldozatává lesz. De 
éppen e mágia válik tisztítótüzükké is.

Corinna alvilági zuhanása a kárhozat szakadé-
kába: diagnózis. Az emberi lélek és a  föld kór-
ságának szindrómája, önmaga okozta betegség-
műve.

Corinna katarzisa pedig a felemelkedés gyógy-
módja, elixírje, s beteg bolygónk valamennyi lé-
nyének, közösségének arkánuma is.
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 A feltört mágikus 
pecsét

Az Agyantenna Világtanács központját az Igazak 
Szentélyének is nevezték, mert a  tagságot csak 
azok nyerhették el, akiknek jellemét a tapaszta-
latok csiszolták olyan alázatossá, mint amilyen 
tisztán ragyog a  Drágakő a  Lótuszkehelyben 
a mentális alkímia végső operációjának koroná-
jaként. A legendás bölcsek köve ez, amely való-
jában az emberólomból emberarannyá tisztult 
psziché szimbóluma. A teomágussá lett igazi lé-
lek orvosáé, akinek szelleme újra eggyé vált saját 
gyökereivel.

Corinna rangját az Igazak között beavatási 
próbák rettentő izzásában edzett lelki érettsége, 
képzeletének örök tüze fémjelezte.

Mint archeológus, világos emlékezettel merült 
alá a Plátói Világév történelmének legmélyebb 
feledés homályába veszett, még megfejtetlen, 
töredékes jelképei, rommezők zavaros mozaik-
jai, mitikus rétegei közé. Olyan különös, népi 
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legendákat átszövő, mesés, ősi kultúrák nyomára 
bukkant, amelyet a természet vésett az embernek 
addig megközelíthetetlen alvilági barlangok sok 
százezer éves lapjaira, az óceán iszaprétege alá. 
Korallzátonyok rácsával védett, varázslatos, elsüly-
lyedt pszichikai kultúrát tárt szeme elé a mér-
hetetlen mélységű, halálos súlyú víztömeg, s az 
egymásra préselődő, ismeretlen írásjelekkel, 
ábrákkal teleírt, sok kilométeres sziklatáblák. 
A ter mészet titkos könyve volt ez. Titáni párhu-
zama Corinna naplójának, s ő jött rá megfej-
tésük kulcsára. E kultúra megteremtésének és 
fel  virágoztatásának „átutazói” tudatában voltak 
nemcsak halhatatlanságuknak, világegyetemhez 
tartozó, kozmikus állampolgárságuknak, hanem 
a kivételes feladatnak is, amelyet e ködszegény kis 
bolygó alkímiai tégelyében el kellett végezniük. 
S ehhez megvoltak még rendkívüli lelki-szellemi 
képességeik. Nem volt szükségük a technokrácia 
protéziseire, mechanizmusaira tökéletesen, szám-
talan kiterjedéssel működő, s egymással kontak-
tust teremtő gondolatcseréikhez. Imaginációjuk 
teremtő hatalma az elgondolás pillanatában lét-
rehozta ideáik tárgyát. Képlékeny, gyönyörű for-
mák voltak ezek. A  fény még nem alvadt sűrű, 
maró, mérgező, fájdalmas anyaggá bennük. E tá-
voli múlt emlékét őrzik az óceán áttetsző, szépsé-
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ges élőlényei, sötét mélyének elektromos fényárt 
kibocsátó ragadozói, de bennük a  szent unió, 
a támogató keringés egymást felfaló ösztönné vál-
tozott. Az óceán magzatvizében éppen úgy, mint 
a  szárazföldön, egyik élőlény a másik temetke-
zőhelyévé alakult át a táplálkozás, a szaporodás, 
a birtoklás, a pusztítás eredendő bűnének, az erő-
szak, agresszió, a különvalóság rettentő árnyának 
megjelenésével.

Corinna a Beszélő Fény Krónikájából olvasta ki 
e dráma okát és szükségszerűségét minden fény-
nyé alvadó ideában, amely az időtlen örökké va-
lóságból az időbe vetül. A Fény, Kronosz mulandó 
birodalmában mindig megteremti saját árnyékát. 
De a Világosság és a Sötétség csak a mulandóság 
létformájában „ikertestvérek”. Az anyaggá tömö-
rülés megcsalja a lélek ösztön- és érzelemvilágát, 
ködfalat emel teremtő képzelete, örök emléke-
zete elé. Szépség, kéjes vágyak mámorának szen-
vedélybetege lesz. Óriási veszély ez. Szétszaggató 
téboly, amely égi extázis helyett őrült onániához, 
indulatok fölötti uralom helyett zsarnoki diktatú-
rához, véres, önpusztító harchoz vezet.

De ahol a méreg, ott a gyógyszer is.
Ki tudta volna jobban ezt Corinnánál, aki 

a po kol valamennyi bugyrát megjárta, minden 
bűnös tévedést elkövetett, míg saját gyötrelmein 
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keresztül rá nem ébredt, hogy a másikban önnön 
húsát tépi, marcangolja, önmagát csalja, öli, ta-
possa, kényszeríti kínpadra, máglyára.

Ki tudta jobban Corinnánál, aki megfürdött 
az általa kiontott véres könnyek tengerében, mit 
jelent valójában a szenvedély és a szenvedés. El-
égett a maga gyújtotta gyehennában.

Azt is megértette, hogy csak az lobban el e 
tűzben, ami mulandó.

És ami mulandó, az nem igaz.
Az árnyék sem igaz. Nincs valóságos léte. Csak 

vetület. Vakhit, félelem, tudatlan ostobaság, őrült 
képzelgés rögeszméje élteti.

Az árnyékot mindig eltünteti a mentális alkí-
mia újra színarany fénnyé oldódó szellemi opusa.

Corinna ezért határozta el, hogy a föld rejtett 
kultúráinak, történelmének, bukásainak okával 
együtt saját emlékiratait is az Aranykor emberisé-
ge elé tárja, és átmenti a következő Plátói Világév 
nemzedékének tudatába is. Nehogy elkövessék 
ugyanazokat a szörnyű hibákat, amelyek csaknem 
pusztulásra ítélték e fontos kis kék földbolygó 
alkímiai tégelyét.

A közlés ideje elérkezett.
Mert az igazak száma betelt az Aranykor nagy 

záró eposzában.
Íme Corinna titkos naplója.
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 Asztrálhurok

1811. április 17.
Ma van a  tizenhatodik születésnapom. Magyar-
országon születtem 1795-ben, Boldogfalván, 
amelyet a környék vénasszonyai Pokolfalvának 
hívnak. Kelemen Kamilla grófkisasszonynak ne-
veznek. Teljes nevem pöff eszkedően hosszú és 
kevély. Úgy illik rám, mint katángkóróra a báli 
ruha. De ide jegyzem: Gróf Nyebolyszay Takso-
nyi Sámánff y Kelemen Borbála Zsuzsanna Apol-
lónia Kamilla Mira. Mindegyiket utálom. Agáta 
néni, vén házvezetőnőnk Kamillának szólít – rá-
hagyom, és a többi házbelire is –, mert szemét, 
száját, hasát, tyúkszemét is kamillával borogatja. 
Halott anyám még egy csomó virágnevet is viselt: 
Jázmin, Viola, Rózsa. Engem legfeljebb valame-
lyik tüskés bogáncsnév ábrázolna hűen, de fü-
tyülök valamennyi rám akasztott családi címkére. 
Mostani életemben izgalmas, levetett maszkok 
és jelmezek árnyai kísértenek. Azért írom e nap-
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lót, mert nem férnek belém tüzes, ébredő em-
lékeim. Ostoba, primitív környezetemben nem 
beszélhetek róluk. Különben is kedvem telik 
benne. Dombon álló kastélyunkban kevesen 
tudnak olvasni, de ha tudnak is, fütyülnek a be-
tűkre. Inkább isznak és szeretkeznek. A cseléd-
ség egymás között Ördögtoronyként emlegeti e 
tanyát, s azt sustorogják róla, hogy meggyilkolt, 
őrült őseink szellemei kísértenek benne. Rossz 
lelkek, akik magával a Sátán öreganyjával cimbo-
rálnak. De nyughatatlan jó lelkek is nyüszítenek 
néha valamelyik szekrényből, köztük anyámé, 
aki belehalt a  szülésbe. Egy percig sem hiszek 
bárgyú fecsegésükben. Ostobábbak a barmoknál. 
De szeretem a kísértethistóriákat. Már egészen 
kislány koromban érdekesnek találtam mindent, 
amitől mások rettegtek. Vonzott az éjszaka titok-
zatos zajoktól átszőtt sötétje. Az elhagyott, poros 
termek falán a fekete árnyékok tánca. Vágytam 
rá, hogy részt vegyek Szent György-nap éjszaká-
ján a kinyíló sírokból néhány órára szabadságolt 
halottak bálján. Boszorkányszombatok éjféli or-
giáin, amelyeken kövér, meztelen boszorkányok 
sörlevest forralnak kondérban, s kígyómérget, 
megkínzott rabok verejtékét keverik hozzá, vad 
gyönyört okozó varázsitalnak. Két hüllőfejük, 
számtalan karjuk, nagy görbe szarvaik vannak. 
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