
 

 

 
 

A hekkákról 
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A hekkákat leginkább a segítő- 
szellemek kategóriájába érdemes 
helyezni, talán így a leghelyesebb 
elképzelni is őket. A természeti 
népeknél a legjellemzőbbek a földi 
környezetben, tehát egyfajta animista 
vonalat képviselnek. Megvannak a 
szellemei a különféle helyeknek, 
hegyeknek, patakoknak, ad absurdum 
tárgyaknak is. Ugyanide tartoznak azok 
az elhunyt személyek, akiktől valamiféle 
túlvilági segítséget kérnek az 
ittmaradottak. Az ősök tiszteletére - és 
ily módon való használatukra is akad 
egy halom példa Kínától - Japánon át az 
elmaradottabb vidékekig. 
Ezek az ősök - vagy nagyon nagy 
tiszteletnek örvendő személyek - azután 
valóságosan is képesek segíteni azokat, 
akik hozzájuk fohászkodnak - kicsit 
hasonló módon, miként az istenek, noha 
papságuk igazából nincs és nem is 
mérhetők hatalomban az istenekhez 
természetesen. Megközelítésük 
hasonlóképpen működik például a 
nomádok sámánjainál is, akik szinten 
képesek a szellemvilág segítségét kérni. 

Minél többen imádkoznak egy 
adott hekkához-szellemhez-őshoz, 
annak annál nagyobb valós befolyása 
lesz az anyagi világra - de az isteni 
szférákig soha nem emelkedhetnek 
(legalábbis nem tudunk róla - bár 
érdekes gondolatkísérlet lenne, a 
szerafizmushoz hasonlóan a hekkahitet 
is tovább pöcögtetni.) 
 

Hogy miért jók? 
Tharr papsága meglehetősen 

goromba és pökhendi fickók 
gyülekezete, mely alól kivételt, talán 
csak a beavatás előtt álló kispapság 
illetőleg a khótorrok képviselnek. Az 
alsóbb néprétegek - és azért ők vannak 
többen Toronban a legritkább esetben 
mernek megszólítani egy un. 
„kígyókardos v. kígyókardú” papot - 
hiszen nemcsak kasztokkal állhat 
felettük, de meglehetősen 
kiszámíthatatlan népség is egyben. A 
khótorrok azok, akik igazából a 
köznép között élnek, és ők azok a 
vándortanítók, akik a mindennapi 
dolgokat - esketés, temetés, beteg 
állatok, haszontalan idősek 
feláldozása, stb - elvégzik. 

Mivel a hekkák népi eredetűek 
és még Tharr egyháza sem tudta 
elintézni, hogy kikerüljenek a 
köztudatból, inkább integrálták őket a 
tanításokba, mint közvetlen 
közbenjárók, akik Tharrhoz 
folyamodhatnak az emberek nevében. 
Sokkal barátságosabb és érthetőbb 
lények, mint a Tharr papok, ezért is 
nagyobb a népszerűségük - elsősorban 
az alacsonyabb kasztok körében, noha 
a magasabb társadalmi rangúak között 
is természetesen tisztelik a hekkákat, 
kérik a közbenjárásukat (csakúgy, mint 
nálunk pl. a keresztény szentek 
esetében) 
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A Toron-ba próbáltam irkálni mindenféle 
apróbb példázatokat a könnyebb érthetőség 
kedvéért, remélem az én jó khotorr-papom kalandjai 
hamarosan olvashatóak lesznek. 
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A cikk megjelent a Fantasycentrum 
oldalon is. 

 
 

  
 
 

 


