
 

 

 
 

Szerafizmus I. 
Avagy a rejtőző hagyomány 
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A szerafizmus a tapasztalati mágia 
egyik legősibb formája: nem nélkülözi a 
vallásos felhangokat, és sok tekintetben 
rokonságban áll a nomád sámánok sötét 
tudományával. Művelőivel ritkán 
találkozik az ynevi utazó, akkor is 
jobbára az elmaradott, primitív népek 
körében; a fejlett civilizációkban 
többnyire felváltották a mágia más, 
letisztultabb formái. Fennmaradását 
nagy mértékben akadályozta, hogy a 
szervezett egyházak szinte mindenütt 
istenkáromló eretnekségnek kiáltották 
ki, s tűzzel-vassal üldözték. Elsősorban 
ez az oka annak, hogy manapság még a 
mágiaelmélet legtudósabb kutatói is 
hajlamosak fekete mágiának tekinteni, 
pedig erkölcsi értelemben véve a 
“szürke zónába” tartozik, önmagában se 
nem jó, se nem gonosz. Elvégre az 
egyes mágikus hagyományok csak 
abban az esetben minősülnek 
eredendően gonosznak, ha 
elmaradhatatlan feltételük az élő 
természetből erőszakkal történő 
energiaelvonás; a szerafista ezt ugyan 
többnyire megteheti, ha kívánja, arról 
viszont szó sincs, hogy kötelezve volna 
rá. 

A szerafizmus elnevezés 
eredetéről sokat vitatkoztak már; a 
legvalószínűbb, hogy a Délvidékről 
származik. Úgy tűnik, hogy az ó-
shadoni nyelvben, amelyet a későbbi 
évszázadokban teljesen kiszorított a 
godoni menekültek dialektusa (a mai 
pyarroni nyelv őse), létezett egy 
„siyeraf” vagy „seiraf” szóalak. Ez két 

archaikus tagelem összetételéből 
keletkezett, amelyek közül a „s(e)iy-„  
„túlsót”, „kívül esőt”, a „-raf” („-
raph”) pedig „gyermeket”, „sarjat” 
jelentett. (Az ó-shadoni nyelvnek alig 
maradt írásos emléke; a 
grammatikusok többnyire Dél-Ynev 
földrajzi neveiből következtetnek 
vissza rá.) A szó értelme tehát „külső 
sarj”, „a túlsó világ gyermeke” 
lehetett. Ez alatt minden bizonnyal 
azokat a különféle önálló értelemmel 
bíró entitásokat értették, amelyeknek 
otthona kívül esett az anyagi síkokon, 
s jelentős hatalommal rendelkeztek, 
ám korántsem akkorával, hogy 
isteneknek lehetett volna tekinteni 
őket. Ugyanakkor jellemző volt rájuk, 
hogy létezésük és gondolkodásuk 
mélységesen elütött az anyagi síkon 
megszokott sémáktól, olyannyira, 
hogy az egyszerű halandó szemében 
idegennek és felfoghatatlannak tűntek. 
Ebbe a kategóriába tartoznak például a 
démonok, az angyalok, a síkurak és az 
elementálok; a dzsinnek, a máridok, az 
eltávozott lelkek és különféle 
állatszellemek viszont nem, mert ők 
túl szoros szálakkal kötődnek az 
általunk ismert világhoz. 

A szerafisták hatalma ezekből a 
lényekből táplálkozik. Szó sincs arról, 
hogy parancsolnának nekik, netán az 
uralmuk alá hajtanák őket, mint a 
démonidézők vagy az elementalisták! 
Sokkal inkább a szolgálatukba 
szegődnek, valahogy olyasformán, 
ahogy a hívek tisztelik választott  
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istenüket. Egyes teoretikusok szerint köztük és a 
bevett vallások papjai között csupán nagyságrendi 
különbség van: az ő patrónusaik kevésbé hatalmasok 
az igazi isteneknél. (E nézetet a hagyományhű 
egyházatyák természetesen a legsötétebb 
blaszfémiának tartják.) Tény és való, hogy a 
szerafisták mindig is hajlamosak voltak kisebb-
nagyobb szektákba tömörülni, s prófétaként és 
igehirdetőként lépni fel a tudatlan tömegek előtt. 
Hogy e tevékenység túlvilági uraik érdekét vagy 
saját személyes céljaikat szolgálta-e inkább, annak 
eldöntése valószínűleg meddő vitákba torkollana. 

A szerafista állandó kapcsolatban áll 
patrónusával vagy patrónusaival. (Gyakori eset, 
hogy egyszerre több túlvilági lény pártfogását élvezi 
- kézenfekvő párhuzamot vonni azokkal a hívőkkel, 
akik nem egyetlen istenségnek, hanem egy 
pantheonnak adóznak hódolattal.) Ez a kapcsolat 
lehetővé teszi számára, hogy bármikor felajánlja 
saját testét a patrónusának, aki - a megfelelő 
invokációk hatására - beléje költözik, megszállja és 
átlényegíti. Ilyenkor tulajdonképpen hatalmának egy 
töredékét ruházza át halandó szolgájára. Ez az 
állapot rendkívül ritkán jár szembetűnő fizikai 
elváltozásokkal, ha azonban mégis, azok 
maradandóak lesznek, nem múlnak el a 
megszállottsággal együtt. Többek között ez 
különbözteti meg a szerafizmust a nomád sámánok 
alakváltó mágiájától - ami persze egyáltalán nem 
zárja ki, hogy a patrónus, akihez fordulnak, a 
démoni síkok lakója legyen. 

Az átszellemített szerafista inspirált állapotba 
kerül: megjelenése fenyegetőbbé, 
méltóságteljesebbé válik, s amíg a mágia hatása tart, 
természetfölötti képességekkel bír. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy patrónusa minden hatalmát a 
rendelkezésére bocsátja! A törékeny halandó 
porhüvely képtelen is lenne ilyen energiák 
befogadására, azonnal elemésztődne. Az átvétel 
mindig csak néhány speciális aspektusra terjed ki; ha 
például a szerafista a Föld Őselemi Síkjának 
valamelyik nagyurát szolgálja, akkor 
mozdíthatatlanná bűvölheti magát, nyomára 
bukkanhat a földmély rejtett kincseinek, vagy 
érzéktelenné dermesztheti egy ember szívét. Minden 
aspektushoz más-más invokáció tartozik; és 
természetesen minden patrónus más-más 
képességekkel ruházza fel szolgáit.  

Az inspirált állapot nem egyenértékű az önálló 
személyiség feladásával; a szerafista nem veszíti el 

az akaratát, továbbra is önmaga marad, képes 
saját döntések meghozatalára. Ugyanakkor 
azonban különös révület szállja meg: a totális 
hatalom és a legyőzhetetlenség tudata. Számos 
szerafista fizetett már az életével érte, hogy 
patrónusa gőgjétől eltelten túlbecsülte a 
képességeit.  

Előfordul időnként, hogy a legvénebb és 
a legtapasztaltabb szerafisták külsőleg is 
hasonulni kezdenek patrónusukhoz; amikor 
valamelyik különösen nagyhatalmú aspektusát 
öltik magukra, maradandó fizikai elváltozások 
jelentkeznek rajtuk. Ez aztán egyre gyakrabban 
fordul elő, úgyhogy bizonyos idő múltán már 
alig emlékeztetnek emberi lényre. Ugyanakkor 
az inspirált révület is mind hosszabbra nyúlik, 
olykor napokig, hetekig tart egyfolytában. 
Széles körben elfogadott feltevések szerint 
ennek a lassú metamorfózisnak az utolsó 
fázisában végképp egybeolvad patrónus és 
pártfogoltja, s az eredmény egy avatár lesz: a 
túlvilági hatalmasság fizikai manifesztációja. 
Titkos archívumainkban számos hitelt érdemlő 
beszámolót őrzünk avatár-gyanús lényekkel 
való találkozásról, s néhány esetben ez a gyanú 
kétségtelen bizonyossággá érett. 

A fentiek alapján a szerafizmust akár a 
szakrális mágia egy alacsonyabbrendű 
formájának is vélhetnénk, ha egy-két furcsa 
körülmény alaposabb megfontolásra nem 
intene. A szerafisták ugyanis nem hódoló imák 
révén nyerik a varázshatalmukat, hanem titkos 
iratokból tanulják, amelyek nemzedékek hosszú 
során át öröklődnek mesterről tanítványra. 
Kiváltképpen hírhedt ezek közül a Doctrina 
Nigra, amely a kráni Káosz-angyalokkal 
kötendő szövetségre nézvést szolgál 
iránymutatással. Alig valamivel marad el 
mögötte a Fulmen Candidum; ebben bizonyos 
névtelen entitásokról olvashatunk, akikhez a 
csend, a sötétség és a hideg fogalma társítható. 
A legkülönösebb az, hogy amennyiben a 
szerafista hibátlanul recitálja a könyvekben 
talált invokációkat, e félelmetes hatalmú lények 
minden jel szerint kötelesek válaszolni neki, és 
semmilyen körülmények között nem 
tagadhatják meg tőle az áldásukat. Ez szögesen 
ellentmond a szakrális mágia legfőbb 
alapelvének, s azt sugallja, hogy a szerafizmus 
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alapját legalábbis potenciálisan egyenrangú 
felek szerződése képezi. 

Úgy tűnik, hogy ha egy túlvilági lény 
egyszer szeráfi alkut kötött egy halandóval, 
többé nincs számára visszaút. Ezek után 
bárki, aki rendelkezik a szükséges titkos 
ismeretekkel, hasonló szolgálatokra 
kényszerítheti őt; a legelső alkalmat 
követően az illető személy megválasztásába 
nincs beleszólása. Hajmeresztő kockázat ez, 
s csak találgathatjuk, hogy időről időre 
miért vállalják mégis egyes siyerafok. A 
maguk részéről ugyanis meglehetősen 
keveset nyernek az üzleten; gyakorlatilag 
semmit sem követelnek a pártfogoltjuktól, 
nem várják el tőle, hogy imádkozzon 
hozzájuk, sőt még azt is eltűrik, hogy 
visszaéljen a nevükkel, vagy egyenesen 
nyíltan káromolja őket. Előfordult ugyan 
néhány olyan eset, amikor a szerafisták 
istennek kiáltották ki patrónusukat és 
híveket toboroztak számára, az eredmény 
azonban sohasem bizonyult tartósnak, és 
szinte mindig az illetők személyes 
ambícióira volt visszavezethető. 
(Legalábbis a történetileg dokumentálható 
korokban; egyre több historikus vallja 
ugyanis azt a nézetet, hogy a titokzatos 
démonikus óbirodalom valójában szerafista 
állam volt.) A rejtély nyitjára sokáig nem 
bukkantak rá, noha született néhány igen 
elgondolkodtató hipotézis. 

Az igazsághoz valószínűleg azok a 
dorani metafizikusok járnak a legközelebb, 
akik úgy tartják, hogy a szerafista 
szövetségek végső célja az anyagi síkon 
való manifesztáció, az avatár létrehozása. 
Mivel a siyerafok nem istenek, esetükben ez 
nem jelenti a Paktum megszegését; amikor 
viszont halhatatlan égi lényegük 
egybeolvad a halandók szent adományával - 
az elmúlás tudatából fakadó kreativitással -, 
hatalmuk és tekintélyük egy csapásra 
nagyságrendekkel megnövekszik. Az avatár 
ynevi tevékenykedése és későbbi sorsa 
ebből a szempontból közömbös; csak az új 
élmények, az új impulzusok számítanak, 
melyek mintegy frissítő vérátömlesztésként 
hatnak a siyerafra. E felfogás szerint a 
szeráfi szövetségek voltaképpen állomások 

lennének a köztes entitások istenné 
magasztosulásának útján. Igaz ugyan, hogy ezerből 
legfeljebb egy eredményez avatárt, ám a 
halhatatlanoknak van idejük, s a potenciális jutalom 
megéri a nagy kockázat vállalását. 

Amennyiben ez az elmélet helytálló, rendkívül 
ijesztő következtetéseket lehet levonni belőle. 
Kézenfekvő ugyanis, hogy az alsóbbrendű lényekből 
sikeresen istenné avanzsált hatalmasságok 
némelyike a szeráfi alkuk segítségét is igénybe vette 
az apoteózis hosszú, küzdelmes útján. Ez pedig nem 
kevesebbet jelent, mint azt, hogy valahol léteztek - 
vagy léteznek - olyan titkos invokációk, amelyeknek 
segítségével a hozzáértő és vakmerő halandók 
részlegesen kisajátíthatják maguknak ezen istenek 
hatalmát! A teóriát felállító metafizikusok meg 
vannak győződve róla, hogy Amhe-Ramun szeráfi 
mágia segítségével öltött testet Taba el-Ibarában; a 
katasztrofális események mögött egy hanyatlófélben 
lévő isten kétségbeesett kísérletét látják hajdanvolt 
befolyásának megszilárdítására. Elméletükről ki-ki 
kedve szerint alkothat véleményt, ám az kétségtelen, 
hogy a sikeres manifesztáció rövid idő alatt 
megsokszorozta a Kék Hold Urának hatalmát. 

Ami a szerafisták varázserejének forrását, a 
titokban hagyományozott iratokat illeti, bizonyosra 
vehető, hogy eredetileg maguktól a siyerafoktól 
származnak. Hiszen egyedül ők képesek arra, hogy 
korlátozott formában bár, de kiszolgáltassák 
magukat a halandóknak; az invokációk számos 
megkötő formulán kívül az Igaz Nevüket is 
tartalmazzák. Úgy látszik azonban, hogy a siyerafok 
közül csak a legbecsvágyóbbak és a 
legvakmerőbbek folyamodnak az önfejlesztés e 
kockázatos módszeréhez, meg legfeljebb azok, 
akiknek nincs már semmi vesztenivalójuk. A 
különféle köztes lények száma milliárdokra tehető; 
ehhez képest elenyészően kevés szeráfi szerződésről 
van tudomásunk. A dorani Belső Archívum mintegy 
ezerkétszáznak a létezéséről őriz közvetlen vagy 
közvetett bizonyítékokat; amennyiben feltételezzük, 
hogy hét-nyolcszázszor ennyi lappang vagy 
megsemmisült, még mindig elhanyagolhatóan 
csekély arányértéknél tartunk. 

Úgy tűnik, az óidőkben a szerafizmus sokkal 
szélesebb körökben volt elterjedve, mint manapság. 
A fajháborúk előtti korokról szinte semmit sem 
tudunk, viszont okunk van feltételezni, hogy a 
megistenülésre törekvő ősaquirok körében 
mindmáig bevett gyakorlat a szeráfi alkuk kötése 
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halandókkal. Az Inkvizíciós Szék Regestrum 
Canonicuma, amelyben az egyházi joghatóság alá 
tartozó büntetőperek iratait gyűjtötték össze a 
nagytiszteletű atyák, kisebb-nagyobb hézagokkal 
egészen Ó-Pyarron alapításáig nyúlik vissza. Ez a 
felbecsülhetetlen értékű dokumentumtár a Dúláskor 
csaknem teljesen megsemmisült, néhány szekcióját 
azonban sikerült kimenekíteni a városból az 
ostromzár beállta előtt, s a P. sz. 2350-2500 közé eső 
évekre vonatkozó anyag dorani érdekeltségű 
területre került. A források tüzetes elemzéséből 
kiderült, hogy a jelzett időszakban máglyahalálra 
ítélt boszorkányok és fekete mágusok mintegy 
tizenöt százaléka szerafista volt, zömükben kráni 
gyökerekkel. Túlnyomó többségüket - mint az 
varázshatalmuk tipologizálásából kikövetkeztethető 

- Ranagol Káosz-angyalai pártfogolták, de 
patrónusként gyanúba vehető néhány rejtőző 
ősaquir, sőt Tordraga, a Tizenhármak egyike is.  
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