
 

 

 
 

Toron hekkái 
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Bevezető 
Noha a hekkák léte a MAGUS 

eredeti koncepciójának még nem volt 
része, hiszen a KKUK-ban és később az 
ebből gyúrt Első Törvénykönyvben nem 
is szerepel és csak a „második vonalas” 
koncepció részeként, a Summariumban 
jelent meg először, nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy a mára MAGUS 
részévé vált, a toroni kultúra és vallás 
meghatározó elemeként szerepel. Azon 
kevés MAGUS „idegen szó” közé 
tartozik, amit a rajongók nagyobb része 
ismer és használ is, ha Toronról van szó.  

Hosszan lehetne érvelni arról, 
hogy lehet-e, kell-e, való-e, Toronban 
játszani, ám az tény, hogy több 
kalandmodul - köztük nyomtatásban 
megjelent hivatalos is - íródott e 
vidékre, és a rendezvényeken, otthoni 
játékok alkalmával is rendszeresen 
belekóstolnak a MAGUS-ozók eme 
sajátos kultúrájú vidékbe. Toron - mint 
az északi „jókkal” szembenálló ország 
mindig is Ynev jobban kidolgozott 
feléhez tartozott, amit tovább erősít 
Ynev azon történelmi sajátossága, hogy 
Észak történelméből kifelejthetetlenek a 
kyrek, akik „továbbélése” Toron, és a 
Toron című világleíró kiegészítő 
megjelenése után vitathatatlan, hogy 
Toron a legrészletesebben kidolgozott 
ország Yneven.  

Érdemes tehát foglalkozni vele, 
kalandokat tervezni ide, ha nem is kell 
feltétlenül egyből a boszorkányhercegek  

ügyeibe ártani magunkat. Ahhoz 
azonban, hogy igazán jól 
mesélhessünk benne, (már, ha azt és 
úgy, olyan jellemzőkkel akarjuk 
mesélni és játszani, mint ahogyan  azt 
kitalálták és leírták) a toroni kultúra 
ismerete szükséges, amihez a 
MAGUS-ban a legtöbb szakirodalmat 
kell áttanulmányozni és megtanulni. 
Ennek megkönnyítésére szolgál ez a 
kiegészítő, ami a toroni vallás és a 
kultúra egyik fontos és sajátos elemét, 
a hekkákat gyűjti össze, természetesen 
némi kiegészítéssel.  

Hekka 
Szó szerinti fordításban 

„jelenlévő”. Olyan entitást, szellemi 
esszenciát értenek alatta, ami az 
anyagi test börtönéből szabadulva, 
esetleg valamely nem anyagi sík 
egykori lényeként az anyagi sík 
teremtményeivel kapcsolatba kerülve, 
helyhez kötötten vagy szabadon 
létezik, és ómenekkel, sugallatokkal 
közvetíti az istenek - nálánál 
lényegesen nagyobb hatalmú túlvilági 
lények - akaratát, vagy védelmezi saját 
területét.  

Eredetük többféle lehet, a 
legáltalánosabbak az olyan hekkává 
magasztosult, egykor élt személyek 
vagy lények, akiknek valamilyen 
módon emléküket megőrizték, neki 
hatalmat tulajdonítanak, és 
meghatározó számú hívő adózik neki 
tisztelettel, ajándékokkal, imákkal.  
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Előfordul, hogy olyan lények válnak hekkává, 
akiknek eredetileg nincs közük az Elsődleges anyagi 
Síkhoz, de valamilyen módon kapcsolatba kerülvén 
vele, nem voltak képesek, vagy nem akartak 
elszakadni tőle, és csekély befolyást, hívőket, 
tisztelőket és követőket szerezvén ugyancsak 
hekkává váltak. Ide soroltatik számos nagyobb 
hatalmú asztrál- és mentállény, esetleg egykori 
démonok, akinek felemelkedés, egyfajta fejlődés, de 
olyan bukott istenek is, akiknek hanyatlás a 
hekkaként létezés az istenné - vagy még nagyobb 
hatalmú lénnyé - válás, az apoteózis útján. Ez 
utóbbira több egykori crantai véd- és totemisten a 
példa.  

A hekkákról elmondható, hogy régen többé 
váltak, mint egyszerű anyagi lények, sőt, anyagi 
testtel soha nem rendelkeznek. A hekkák mégsem 
szakadtak el teljesen az Elsődleges Anyagi Síktól, 
hiszen bár a nyűgjeit levetették, valamilyen 
formában megérezték, elérték azt az értéket, annak 
az értéknek a befogadni, feldolgozni tudását, amit az 
általunk összefoglaló néven csak istenekként 
nevezett, nagyhatalmú, ám korántsem a MAGUS 
valóságának törvényei felett álló túlvilági lények 
birtokolnak, élveznek és használnak ki igazán. Ez 
pedig az anyagi síkok - alapvetően egy, az 
Elsődleges, de nem zárható ki több ilyennek, sőt, 
párhuzamos síkoknak a létezése sem - lakóinak 
imádata. A cikknek nem témája, hogy ennek a 
működési mechanizmusát fejtegesse, elégedjünk 
meg azzal, hogy a MAGUS bizonyos túlvilági 
csoportja számára értéket, előnyt jelent az, ha az 
Elsődleges Anyagi Sík értelmes, lélekkel rendelkező 
lényei tisztelik őket, az általuk meghatározott 
értékeket követik, áldozatokkal, imákkal biztosítják 
őket odaadásukról. A hekkák elérték azt, hogy 
képesek legyenek élni ezzel az imádattal, illetve 
megfordíthatjuk, egyes hekkákat maga az imádat 
emelt erre a rangra. Tehát afféle kisistenekként 
léteznek.  

A hekkák, akárcsak az istenek - noha hatalmuk 
nem összemérhető velük - az imákért cserébe segítik 
a halandókat. Hatalmuk jóval kevesebb lévén nem 
képesek azt olyan módon megosztani azt 
követőikkel, ami a papi mágia eszköztárát helyezné 
egyes választott hívek kezébe, de sugallatokkal, a 
túlvilági hatalmasságoknál folytatott közbenjárással, 
álmokkal, esetleg az Anyagi Sík egyes jelenségeinek 
befolyásolásával, vagy magának a hívő személynek 
a kismértékű befolyásolásával segítik őket. Cserébe 

persze kevesebbet is kérnek, nem a hívek egész 
életére vonatkozó szabályokat, csupán az 
általuk őrzött helyekkel kapcsolatos dolgokat, 
vagy az általuk képviselt értékekkel kapcsolatos 
tiszteletet, kisebb áldozatokat kérhetnek.  

A hekkák haszna 

A hekkák a toroni kultúra és vallás részei, 
a kyrnek nevezett istencsalád - igaz, a hetedkori 
jelentősen különbözik a kyrek eredeti égi 
hatalmasságaitól - tagjaihoz kapcsolódnak. 
Elsősorban Tharrhoz, de mint látni fogjuk, 
okkal vannak ez alól kivételek. Láttuk, hogy az 
istenek számára előnyt jelent, pozitív értéket 
képvisel a hívők léte. Valószínűleg nem ilyen 
egyszerű a dolog, de azt is kijelenthetjük, hogy 
minél több az igaz hívő, annál jobb. 
Nyilvánvalóan a minőség is szerepet játszik a 
mennyiség mellett, de az ebben történő 
manőverezés már az égi hatalmasságok 
játékának része. Minden bizonnyal egymással 
is vetélkednek a hívekért, s ha nem is láthatunk 
be az isteni síkokon folyó intrikákba, harcokba, 
ezek néha az Elsődleges anyagi Síkon is 
éreztetik hatásukat - pont úgy, ahogy Ynev 
változásai is hatást gyakorolnak az istenekre, 
akár erőviszonyaikra is.  

A hekkák másik nagyon fontos 
jellemzője, hogy a meghatározott (toroni) 
istenek alatt léteznek. Ezt a rangsort nem 
tagadják, valószínűleg alávetik magukat, sőt, 
nem is jellemző a törekvés, hogy kikerüljenek 
alóla - esetleg még nem látjuk ennek jeleit. 
Tehát, ha egy halandó a hekkákat tiszteli, 
közvetve a fölötte álló istent is. Mondhatnánk 
azt, hogy így az adott isten is részesedik az 
imádat közvetítette értékből - noha valószínűleg 
sokkal összetettebb a dolog, és nagy 
ostobaságot követ el, aki a gazdaság kicsinyes 
fogalmai szerint próbálja modellezni a túlvilág 
halhatatlanjainak létét. Mindenesetre 
feltételezhetjük, hogy, ha a hekka nem 
vetélytársként, hanem alárendeltként jelenik 
meg egy isten alatt, annak nem kárt okoz a 
hívek elorzásával, hanem hasznot hajt, hiszen 
annak fősége révén neki is híveket szerez.  

Hogy melyik isten milyen elveket sugall 
híveinek, milyen módszereket választ az őt 
követők gyarapítására, mennyiségre vagy 
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minőségre törekszik, az nagyon egyedi 
lehet, törvényszerűnek látszik azonban, 
hogy minőségileg az lesz az értékesebb 
hívő, aki több dologban is azonosul 
istenével, azaz több és szigorúbb szabályok 
szerint követi. Minél több szabályt kell 
azonban betartania egy hívőnek, vagy 
mondhatjuk úgy is, minél konkrétabban 
definiálja magát egy isteni lény, annál 
kevesebb lesz azon hívők száma, akik meg 
tudnak, vagy meg akarnak felelni 
elvárásainak. Ha viszont alig fogalmaz meg 
elvárást, ha alig definiálja magát, akkor 
könnyű lesz a halandók számára elfogadni 
őt, ám feltételezhetően kevesebbet ér majd 
az imádatuk azon a misztikus túlvilági 
mérlegen. A hekkák, mivel kicsik, kevesek, 
kevés kötöttséget jelentenek, viszonylag 
könnyen szerezhetnek híveket - nem is elég 
a néha elmondott ima, ritka áldozat arra, 
hogy istenné magasztosítsák őket - ám 
számosak lehetnek. Ráadásul egy isten 
fősége alá megannyi hekka is tartozhat, 
következésképpen a sok hekka sok-sok híve 
mind imádatot csepegtet a hekka által maga 
fölött elismert istennek is. Nem minden 
isteni lény követi ezt a módszert, de Toron 
kyr eredetű istenei - közöttük is pont Tharr, 
aki a legfiatalabb, mint isten, és minden 
bizonnyal máig dolgoznia kell isteni 
lényege, hatalma megszilárdításán - nyilván 
nem véletlenül teszik.  

 
A hekkák számára is megéri az 

alárendelt lét, mer bár így sokkal lassabban 
haladhatnak előre az apoteózis emberi 
mértékkel egyébként is felfoghatatlan 
hosszúságú útján, viszont nem válnak az 
istenek ellenfeleivé, vetélytársaivá. Több 
történet, legenda is arra enged 
következtetni, hogy az ilyen harcok a 
túlvilág egyes helyszínei és módszerei 
mellett az Elsődleges Anyagi Síkon is 
folynak. Mára - valószínűleg a halandók 
szerencséjére - az istenek is belátták, hogy 
közvetlenül megjelenni és háborút folytatni, 
befolyásolni az Elsődleges Anyagi Síkot 
nem kifizetődő, mert több kárt okozhat, 
mint hasznot. Ennek köszönhető az Ősi 
Egyezmény, amit az Yneven leginkább 

elterjedt pyarroni vallás Kradnak tulajdonít, - a 
mérsékeltebb vélemények csak védnökének tartják - 
de tény, hogy az Ynev iránt érdeklődő szinte 
valamennyi isteni lény betartja azt, a kivételek ellen 
pedig istenek és hívek együttesen lépnek fel. Ettől 
függetlenül egy túlvilági lénynek nem éppen 
probléma nélkül való dolog lehet kivívni egy isten 
rosszallását, vetélytársává válni, mert az Anyagi 
Síkon folytatott háborúk könnyen oda vezethetnek, 
hogy elveszíti híveit, és kikerül abból a túlvilági 
körből, akik élvezhetik ennek előnyeit. Persze 
egyenrangú felek egyenrangú játszmát folytathatnak, 
hasonló eszközökkel segíthetik saját híveiket. Egy 
hekka alacsony szintű hatalma azonban nem elég 
egy isten ellenében, könnyen rajtaveszthet. 
Gondoljunk csak az apoteózisban még náluk is 
lejjebb álló szeráfokra, micsoda irtóhadjáratokat 
szenvednek el híveik. Persze ők minden bizonnyal 
kevesebbet képesek adni, vagy más módon, 
kezdetlegesebb mechanizmussal, esetleg több 
kockázatot is vállalnak a nagyobb ütemű fejlődés 
érdekében, mint a hekkák. Akik elfogadták a hekka 
létet, valószínűleg - ha csak időlegesen is - 
beletörődtek ebbe, és bár alárendeltként, de 
megtűrtként is létezhetnek.  

Történelem 

Talán nem véletlen, hogy az általános 
indoklása és igazsága ellenére mégis Toronban 
jelent meg a hekkák intézménye, mivel sajátos 
társadalmi berendezkedése és fejlődése is indokolta 
és segítette ezt.  

A Toronban megerősödő, és főistenné váló 
Tharr - aminek kezdetét a Godorai Függőkerben 
történt eseményekkel szokták meghatározni, noha 
azt bizonyosan jelentős, számunkra láthatatlan 
túlvilági történések, netán egyezmények előzték meg 
- kezdetben foggal-körömmel igyekezett 
megszilárdítani hatalmát. Valószínűleg ennek is 
tudható be a ryeki idők öröksége, a démonok és 
szerafisták elleni hadjáratok, és kezdetben bizony 
minden nem szövetséges isten, hanyatló, vagy éppen 
megerősödni kívánó túlvilági lénye számíthatott 
rosszallására, amit Yneven a hívek szenvedtek el. 
Meg kell említenünk Sogront, mint kivételt, aki 
azonban a hekkákhoz hasonlóan azért lett megtűrt a 
Háromfejű alatt, mert fejet hajtott neki, csak éppen 
istenként - talán nem véletlen, hogy több vasat a 
tűzben tartva önálló országgal, főisteni, sőt, 
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egyeduralkodó hatalommal is próbálkozott, 
gondoljunk csak Ordanra, amit a hívek játszmái és 
látszólagos értetlensége ellenére is megtart, toroni 
státuszával párhozamosan. A hekkákra - ha nem is 
nevezték őket még így - és híveikre azonban 
üldöztetés és pusztulás várt.  

A Negyedik Zászlóháború után állt be változás 
a Háromfejű híveinek - és nyilván magának, 
Tharrnak is - a hozzáállásában. Felismerve ugyanis 
jelentőségüket, engedni kezdték a Tharr főségét 
elismerő entitások létezését, illetve erre hozták létre 
az eleve Tharr szolgáiként meghatározott csoportot 
jelentő szót, a hekkát. Hivatalosan a Psz. 1654-es 
Shuluri Bulla (császári korona 1484. éve) 
engedélyezi létüket, imádatukat és deklarálja Tharr 
alattvalójának őket - ezzel megerősítve Tharr főségét 
Toronban.  

A szigorú toroni kasztrendszer is indokolta, és 
kedvezően fogadta a hekkák kialakulását és 
megtelepedését. A szigorú alárendeltségben élő 
alacsonyabb kasztúak ugyanis nem érintkezhettek 
zökkenőmentesen az istenek felé közvetítő papokkal 
sem. Pláne egy olyan istennel, aki bár fölöttük is áll, 
de mégis csak a magasabb kasztok tagjaira figyel. 
Megjelentek hát a közbenjárók, olyan égi 
hatalmasságok, akiket meg mertek szólítani, akikhez 
mindennapi, apró-cseprő problémáikkal, 
hevenyészett imáikkal és áldozataikkal fordulhattak. 
Egy isten jól előkészített szertartást követel, és nem 
lehet csak úgy zaklatni akármivel, egy hekka 
azonban beéri kevesebbel is. Az alacsonyabb 
kasztok tagjai között így hamar elterjedt a hekkák 
tisztelete, és a Shuluri Bulla után a Tharr egyháza is 
támogatta ezt.  

A hekkák így elsősorban az alacsonyabb 
kasztok körében, sőt, mivel hatalmuk jól fókuszált, 
gyakran egy-egy körülhatárolható csoport körében 
váltak népszerűvé. Mára se szeri se száma a 
Toronban tisztelt hekkáknak. Mivel a hekkák lettek 
a „felelősek” egy-egy értékért, helyért, 
viselkedésformáért, érzésért, lassan a magasabb 
kasztok körében is követőkre találtak. Mára 
kifejezetten olyan hekkák is léteznek, amik egy-egy 
magasabb társadalmi kör speciális igényét elégítik ki 
- ám ugyanúgy Tharr fősége alatt tevékenykednek. 
Az emberek mindig azt a hekkát keresik imájukkal, 
jókívánságukkal, köszönetükkel, kisebb 
áldozatokkal, akitől kérnek valamit, aki azért a 
területért felelős, ahol a hívő a pártfogásukra számít. 

Mára megjelent a hekkáknak egy 
különleges, de el nem különülő csoportja is, 
azok a hekkák, akik nem Tharr alá taroznak. 
Valószínűleg a rendszer működésében 
előforduló kicsiny és elkerülhetetlen hiba, 
megtűrt apróság lehet, hogy más istenek alá 
tartozó, onnan eredő, őket elismerő entitások is 
hekkává válhattak. Eleve nehéz lehet 
elkülöníteni őket a rendszertől, és tiszteletük 
valószínűleg nem lépi át azt a határt, ami Tharr 
rosszallását váltja ki. Sogron esetében 
egyébként is elismert a Háromfejű fősége. 
Ellenben Morgena esetében nem, és bizony az 
ő hekkáit valószínűleg ugyanúgy üldözik - noha 
több is megtűrt közülük. Állítólag az istennő 
tervének részei, és egyes hekkák mögött 
egyenesen isteni lényegének egy-egy 
aspektusát rejtette el és csempészte vissza 
Ynevre, mindezt legnagyobb ellenfele orra 
előtt, az ő rendszerébe illeszkedő elemként.  

Mindennapok 

A hekkáknak nincs saját egyházuk, még 
papjaik sincsenek. Sokuk hatalma olyan 
elenyésző, hogy csak egy-egy hely fölött 
rendelkeznek. Tanaik sincsenek, inkább csak 
iránymutatások, szájról-szájra terjedő 
történetek, apró szertartások, kis áldozatok, 
értékek léteznek csupán. Akinek fontosak, azok 
megtanulják ezeket, egy hajós például jó 
ismerője a vízi hekkáknak. A közembereknek 
nem kell állandóan, de még csak időlegesen 
sem elköteleződniük mellettük, elegendő, ha az 
általuk uralt területre való belépéskor 
alkalmazzák szabályait, az általuk uralt 
történések kedvező befolyásolása érdekében 
mutatnak be áldozatot a hekka számára. Az 
adott hekka tisztelete, a vele kapcsolatos tudás 
beépül egy-egy mesterség tudásanyagába, egy-
egy hellyel kapcsolatos legendákba. Mindig az 
fordul hozzájuk, akinek a segítségükre éppen 
szüksége van. A halászok kihajózás előtt a 
vizek hekkáinak mutatnak be áldozatot, a szülő 
nők az őket segítő hekkához fohászkodnak, akit 
fájdalom ér, az egy fájdalomhekkának 
igyekszik azt továbbítani, a halottak 
hozzátartozói pedig a halál-hekkákat kérik, 
hogy járjanak közben Tharrnál szerettük 
érdekében.  
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Mindezt megteheti bárki, bármikor, 
persze nem árt, ha ismeri a szokásokat, 
különben esetleg nem lesz haszna 
ügyködésének, szerencsétlen esetben magát 
a hekkát is megharagíthatja. A hekkák nem 
válogatnak, nincsenek állandó híveik. 
Bárkit szívesen segítenek, aki úgy 
viselkedik adott helyzetben, ahogy ők 
elvárják, aki nekik mutat be áldozatot vagy 
aki hozzájuk fohászkodik. A hekkák nem 
veszik zokon, ha valaki más hekkákhoz is 
fohászkodik, ez így természetes. Segíteni 
nyilván csak a saját területükön tudnak, így 
hiába is fohászkodik valaki harci hekkához 
jó termésért.  

Szólnunk kell a hekkapapokról. 
Nevük igen megtévesztő, mert nem valódi 
papok. A hekkáknak nincsenek egyházaik, 
így papjaik sem, mindenkire egyenlően 
figyelnek, vagy nem figyelnek, 
cselekedeteitől, áldozatától függően. 
Vannak azonban olyanok, akik - például 
foglalkozásukból adódóan - gyakran 
fordulnak egy-egy hekkához. Gyakorlatot 
szereznek szertartásaiban, jobban ismerik 
szokásait, legendáit - így pontosabban is 
adhatják tovább azokat. Különösen 
csoportos ima, segélykérés vagy 
áldozatbemutatás során jön jól egy ilyen 
vezető személy, aki pontosan tudja, mit is 
kell mondani, mit is kell csinálni az adott 
hekka jóindulatának elnyerésére. Ők a 
hekkapapok. Történelmi értelemben a kyr 
alsó papság, a myr-ek továbbélésének 
tekinthetők. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy semmiben nem kedvesebbek a hekka 
számára, mint bárki, aki hozzájuk fordul. 
Semmivel nem segítik jobban „papjaikat”. 
A hekkapapok csak nevükben azok, 
semmivel nincs több joguk a hekka felé, 
mint bárki másnak - csupán 
gyakorlottabbak ebben. Fontos különbség, 
hogy nem áldozhatnak valaki, akár egy 
közösség nevében - ez csak a papok 
esetében működik. Segédkezhetnek, de az 
áldozatot mindenkinek magának kell 
meghoznia, tárgyat feláldozni, vért 
cseppenteni, fohászt elmormolni, melyik 
hekka mit kíván.  

A hekkákat leginkább különböző, kicsiny 
szobrok formájában ábrázolják, és jelenítik meg, 
legtöbbször hatalmuk helyszínén. A leggyakoribb 
ábrázolások valamilyen torz, humanoid alakot 
jelenítenek meg, de ebből sok kivétel is akad. 
Vannak, akiket különböző tulajdonságokat 
kihangsúlyozó, teljesen emberszerű lényeket 
ábrázoló szoborként ábrázolnak. Némelyik hekkának 
nincs ilyen megjelenési formája, csak jelképe, 
szimbóluma. A segítségét remélők ezeket hordják - 
akár egyszerre többet is - árusítják, sokszor 
ajándékképpen adják. Ezeket a szobrocskákat vagy 
egyéb jelképeket szintén hekkának nevezik, és 
általában azonosnak tartják velük. Ehhez gyakran 
kapcsolódik valamilyen felavatási szertartás, a 
hekkának való bemutatás, neki kedves helyre 
helyezés, stb. Mivel a hekka(szobor) maga a hekka, 
akit ábrázol, ezekkel mindig kíméletesen, tisztelettel 
kell bánni. Ritka, hogy ezek a hekkaszobrok vagy 
jelképek bármilyen valós, kimutatható hatalommal 
rendelkezzenek, ilyen csak elvétve akad, és olyankor 
is ezek más szempontból is különlegesnek 
számítanak, pl. az egykor élt hekkává vált személy 
valamely híres tárgya.  

Játéktechnika 

A hekkák csekély hatalmának 
megmutatkozása a játékban érdekes pont lehet. 
Mondhatnánk, hogy „csak” hisznek bennük, és nincs 
semmi alapja, legalábbis a játéktechnika szintjén 
szükségszerűen megjelenő kivetülése, ám a MAGUS 
vallásainak rendszere és működése nem ezt 
indokolja. A MAGUS-ban léteznek az istenek, aki a 
hívük, olykor segítséget kap. Persze van különböző 
hatalom, van jó hívő és rossz hívő, van isteni 
szeszély, de nem söpörhetjük szőnyeg alá akár a 
kisebb isteni entitások vagy ha úgy tetszik, túlvilági 
lények hatalmának megjelenését, hiszen azokra 
számos példa mutatkozik.  

A MAGUS szabályai szerint egyébként is, 
bármelyik istenként tisztelt lénynek lehet hatalma, 
még ha nem is olyan sok. A Rúna II/2-ben megjelent 
A kárpit mögött című cikk úgy nyilatkozik, hogy 
minden ilyen lény (démon, angyal, valós isteni 
hatalommal (még) nem rendelkező túlvilági 
hatalmasság) képes hívei számára biztosítani annyi 
hatalmat, ami játéktechnikailag a Kis Arkánum 
Litániáinak felel meg. (Fontos, hogy nem a teljes 
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Kis Arkánum, csak a litániák közé tartozó öt 
varázslat.) 

A hekkák nem isteni hatalmú lények, és nem is 
kisistenek, messze vannak még attól az állapottól. 
Ezért az általuk nyújtott segítség is csekély mértékű 
kell, hogy legyen. Ennek jellege nagyban függ a 
hekka befolyási területétől. Lehet az néhány plusz 
százalék, plusz vagy mínusz egy próbához, esetleg 
valamilyen természeti jelenség 
megmagyarázhatatlan alakulása, vagy a véletlen 
„KM-i befolyásolása”. Fontos, hogy apróság legyen, 
sose emelkedjen olyan méretűvé, mint egy valódi 
isten hatalmának megnyilvánulása. A hekkák 
szeszélyét, és hatalmuk megnyilvánulásainak 
változatosságát a KM-ek elképzelései biztosítják, én 
magam nem is írok konkrét „varázslatokat”, 
hatásokat a hehhákhoz. A segítségnek mindig a 
hekka területéhez kell kapcsolódnia, és általában az 
ő hatalmába tartozó dolgokat képes befolyásolni. 
Egy-egy sugallatot küldhet - haragja esetén akár az 
ellenségnek is -, lecsökkentheti vagy felerősítheti az 
amúgy is fújó szelet, elvehet a fájdalomból, 
szerencsésen alakíthat egy-egy történést. A 
lehetőségeknek csak a KM fantáziája szab határt… 

A hekka nem isten, nem válogat. Nem tud 
mindent, nincsenek templomai, papjai, akik 
információt szolgáltathatnának neki. Általában csak 
egy-két szabálya van, ami gyakran helyzethez, 
eseményhez kötött. Egy-két fajta áldozatot követel. 
Aki ezt megteszi, azon segít. Nem lehet becsapni ál-
hittel, mert ő éppen csak annyit követel, ami az 
áldozat. Ha ezt valaki megteszi, méltó lesz a 
figyelmére. A hekkának nincsenek kedvencei, 
nincsenek papjai, akiknek több segítséget, netán 
egyenesen hatalmat adna, egy hekka ehhez kevés.  

 
KM! Hanugulatos lehet a hekkák alkalmazása 

és mesélése. Toron nem attól lesz Toron, hogy 
mindenki hajbókol, és a csapat félelfjét eladják 
rabszolgának. A toroni kultúra, a mindennapok része 
a hekkák tisztelete, amit kimesélve sokat adhatsz 
hozzá a hangulathoz. Aki pedig hajlandó a hekkák 
tiszteletére, annak azok segítsenek is - a fentebb 
részletezett mértékben.  

 
 
 
 
 

Kidolgozott hekkák 
Az alábbiakban összegyűjtöttem a 

MAGUS irodalomban szereplő hekkákat, 
kiegészítve néhány sajáttal. Hangsúlyozom, a 
hekkák száma ennél jóval nagyobb! Egyes zárt 
csoportoknak, területeknek is lehet külön 
hekkája. Könnyen kitalálható hát új hekka is. 
Fontos azonban - mint a legtöbb újdonság 
bevezetésénél - a mértéktartás. Egy hekka nem 
követelhet nagyobb áldozatot, mint egy isten. 
Alkalmazhatónak, a mindennapokban 
megvalósíthatónak kell lennie annak, amit kér. 
Hasonlóan kell bánni a segítségével is. Azt 
javaslom, ha már hekkát talál ki valaki, ne csak 
egy nevet és egy státuszt alkosson. Egy 
hekkának van legendája, volt valaha valaki, akit 
tettei, tulajdonsága miatt nem feledtek el, 
hanem halála után is tisztelnek, így hekkává 
vált. Ezzel összhangba hozható a hozzá 
kapcsolódó szokások, az áldozat, amivel a 
segítségét lehet kérni, esetleg egy-két neki 
kedves dolog. Emellett a kultúrában más helyen 
is feltűnhet, szokások, illemszabályok, 
hiedelmek kapcsolódhatnak hozzá, szólásokban 
jelenhet meg alakja. Bár a már kidolgozott 
hekkák a fenti pontokat csak hiányosan 
szerepeltetik, úgy gondolom, a minőség 
mindenki munkáját érdemessé nemesítheti a 
közkinccsé váláshoz.  

 
Adra (tor) 

Toroni, temetővédő halálhekka. A 
halottak hamvaira ügyel. Erőszakos és 
félelmetes törpék formájában 
ábrázolják. Nem csak a rá bízott 
temetők földjét vigyázza, de az is 
feladata, hogy rossz indulatú szellem ne 
tehesse be oda a lábát, illetve senki ne 
szabadulhasson ki onnét. (Toron,45/1/6) 

Agdyn (tor) 
Toroni hekka. Az egykori kyr 

hercegfi állítólag egymaga, puszta 
kézzel oltalmazott meg egy szegények 
lakta falut az orkoktól. (Toron,44/2/6) 

Ag'kahytras (tor) 
A bélpoklosok kínhekkája. A 

fájdalomhekkák felelősek azért, hogy a 
betegségek, testi-lelki sérülések 
fájdalma elszálljon. A fájdalomhekkákat 
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leggyakrabban kistermetű, torz figurák 
formájában láthatjuk. (Toron,44/2/5) 
Agrommot (kyr) 

Udvari ork harci hekka Toron 
középső tartományaiban, a Zöld Harcos. A 
Csonttörők nemzetségéből származott. 
Egyesek szerint valaha sabbúli gladiátor 
lehetett; pietor lett és nevet szerzett 
magának a famorok körében. Hozzá 
fohászkodnak követői, ha bármiféle hadi 
megmérettetés áll előttük. Elsősorban 
tetoválások formájában ábrázolják. 
(Morgena könnyei,281/1; 
Boszorkányhadúr,194/11; 197/6; 
Toron,44/1/4) 
Almaghir (tor) 

Toroni állat-hekka. A legendák 
szerint Almaghir a természetet kedvelő fiú 
volt, akit egy oroszlán - máshol már kiméra 
- falt fel, ám kárpótlásul megígérte neki, 
hogy azután leszármazottai szemén 
keresztül láthatja majd a világot. Különösen 
nagy, szép, egészséges és rangos állatok 
képében ábrázolják. Tőle kérik az állatok 
jóindulatát, különösen a veszélyesekét. 
Erdőjárók, vadászok, idomárok kedvelik. A 
legfinomabb falatok állatoknak adásával 
áldoznak neki, ha pedig elejteni készülnek 
egyet, a zsákmány valamely értékes részét 
ássák el, hogy megbékítsék a hekkát. A 
szólás Almaghir fiainak nevezi azokat, akik 
valamilyen különleges kapcsolatba kerülnek 
állatokkal. (MG) 
Amarissaniss (tor) 

A terhes nőkre vigyázó toroni hekka. 
(Toron,44/2/2) 
Amh'amchyr (tor) 

Fájdalomhekka. A fájdalomhekkák 
felelősek azért, hogy a betegségek, testi-
lelki sérülések fájdalma elszálljon, az 
áldozatbemutató megtisztuljon, illetve ők 
veszik el a vezeklésképpen felajánlott kínt 
is. A fájdalomhekkákat leggyakrabban kis 
termetű, torz figurák formájában láthatjuk. 
Közbenjárását kérő rajzait, mély 
hegtetoválásait a folyamatosan fájó 
testrészekre tetoválják, így áldozva a 
fájdalmat a hekkának. (Toron,44/2/5, 
64/1/4) 

 

Amirr (kyr,cra) 
1 (kyr) Egykori kíndémon – esetleg 

testet öltött asztráldémon? –, eredetét illetően 
megoszlanak a vélemények. Tharr papjainak 
szemében ő a nősténydémon. Az egyetlen, 
aki hajdanán szerelemre lobbantotta a 
háromfejű szörnyistent, majd fondorlatos 
módon ellopta Tharr szavát. A némává 
alázott Tharr szörnyű bosszút állt: fél 
szemére megvakította és a Lindigass 
legaljára, örök rabságba vetette. Soha nem 
alhat, ő tölti meg a születendők testét vérrel.  

A Téboly Kilenc Tekercse Tanúként 
emlegeti, és számos kárhozatos, a 
Szörnyistentől elorzott tudományt tulajdonít 
neki. Egyes boszorkányszekták a Vér 
Asszonyaként tisztelik, és tőle származtatják 
hatalmukat. (PPL2,13/3/1; Hollóidők,384/1; 
Toron,428/1/4) 

2 (cra) Arimmen egyik elnevezése. 
(Aquir gyűrű,292/1) 

Anthassa (tor) 
A zátonyok és öblök asszonya, toroni 

hekka. Legnagyobb népszerűségre a 
Fynvynek környékén tett szert. Sokak szerint 
a pyarroni Antoh egy módosult formája. 
(Toron,44/2/1) 

Azgrog (tor) 
Toroni hekka, a jó halálért 

fohászkodnak hozzá. (A világ közepe,74/1) 
Dattar (tor) 

Toroni vulkán-hekka, elsősorban a 
Szindvileken tisztelik. Sogron híve, egyike a 
kevés nem Tharrhoz kötődő hekkának. Ő 
felügyeli a vulkánokat, tőle kérik azok 
nyugalmát. Lángoló hajú, izmos férfiként 
ábrázolják, akinek nincs fegyvere, esetleg 
kezében is tűz ég. Oltárai - kis házi vulkánok 
- minden védelmét élvező épületben ott 
vannak, mélyükön tűz lobog, és az oda 
belépők vérüket áldozzák neki. Erre 
használják az apró, másra nemigen 
használható dat-késeket, ami közönséges 
tömegtermék Karkvinon, noha akadnak 
művészi kivitelezésűek is.  

Dattart a pazarló néven is emlegetik. A 
legendák szerint, feláldozta testvérét, 
Maggirt, hogy Sogron bizalmát elnyerje. 
Innen ered a „testvéráldozat” szokása, 
természetesen a társadalmi keretek között 
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hosszú távon is elfogadható formában: 
minden fontos üzletnél a vendég, vagy 
alacsonyabb rangú visz magával egy 
„maggirt”, aki mindig jobb ajánlatot tesz - 
általában látványosan. Amikor az üzlet 
véglegesnek látszik, a „maggirt” elküldik, 
ezzel kifejezve komoly szándékukat a 
maradó felé, és a szokással Dattar kegyét is 
megváltva. A „Legyél a maggirom” kérés 
tehát bizalmas, komoly és veszélytelen 
szokásból fakadó felkérés, felajánlani 
azonban nem lehet - hiszen a felkértet „át 
kell verni”. Karkvinon még komolyabb 
üzletekben is elvárják olykor a szokás 
alkalmazását. (MG) 

Emessinath (tor)  
Alacsonyrendű toroni hekka, az 

egyevezős lélekvesztők (a phadyssok) 
védelmezője. Kultusza leginkább Shulurban 
terjedt el, a ladikos navorok között. (Alidax 
gyöngyei,289/6; Toron,45/1/1) 

Enhegiassyn (tor) 
Kincsőrző hekka, neki adnak hálát a 

házat elöntő jókedv vagy megkönnyebbülés 
érzéseiért. Zsákkal járó patkány formájában 
ábrázolják. Könnyeket, sírást ajánlanak neki 
áldozatul. (Toron,44/2/4, 55/2/3) 

Hamris (tor) 
Toroni hekka, a dinasztia védangyala, 

az ő tiszte a családi béke megőrzése, a 
császár közvetlen családtagjai egészségének 
védelme. Szárnyas kígyóként ábrázolják, 
szájában aranylándzsát tart. (Toron,44/1/5) 

Hon-Hoton-Dahatan (cra) 
Toroni nevén Honho-ton, crantai nevén 

Daha-ton. A néma dübörgés toroni hekkája. 
Egyes hetedkori historikusok Hodannal, a 
Tajtéktrónus birodalom korai krónikáiban 
emlegetett menydörgés-istennel azonosítják. 
A Kyria idején és később, a Hetedkorban 
Hon-Hoton-Dahatan néven ismert vihar, 
káosz és mennydörgés-hekka, a 
káoszdobolók ura. (Csillagvető,312/3; Aquir 
Gyűrű,294) 

Hurab (tor) 
Egyes olvasatokban Hurabb. Az 

árnyakba költözött úr, toroni éjhekka. 
Elsősorban az orgyilkosokat pártfogolja. 
Szobraira mindig fekete leplet borítanak, így 
pontos ábrázolása nem ismert. Állítólag 

szoros kapcsolatban áll az Ikrek 
szektájának titkos egyszemélyi vezetője 
fölött álló Equassommal is. (Toroni 
krónikák,320/4;Toron,44/1/1) 

Hyssair (tor) 
Lovagrendek bátorsághekkája, aki 

daccal és mersszel öltözteti a hozzá 
fohászkodó harcosokat. Szárnyas, 
agyaras démonféle formájában 
ábrázolják, késekkel és kardokkal 
kezében. (Toron,44/2/7) 

Ilho-mantari (kyr) 
Toroni hekka. Ismertebb nevén a 

Biztos Kezű Hölgy és a Csendet 
Vigyázó. Ő az éj nyugalmán őrködő 
leány, Morgena szolgálója. 
Leggyakrabban haquitesst viselő, kést 
tartó hajadon alakjában ábrázolják. 
Számos tolvaj- és fejvadászklán 
hekkája. Többek között a romlatlan 
ártatlanság szimbóluma és az éj 
nyugalmának felvigyázója. Az éji álmok 
és a loppal járás védőangyala. Sokan az 
egykori kegyelt, Illyr-On Manare 
továbbélésének tekintik.  

Hozzá kapcsolódó toroni szokás, 
hogy szobra előtt megállva, szájukhoz 
emelik mutatóujjukat. Az árnyékcsók 
szertartása hivatott biztosítani, hogy 
csendben maradhassanak, ha leszáll az 
éj. (Sum,347/1/5; Morgena könnyei,39; 
Toron,44/1/1) 

Inna-Imhya (kyr) 
A Mindenlátó jós, Az Alvók 

egyike, Morgena teremtménye, kyr 
mitológiai alak. Ma a tizenhárom 
álomhekka közé tartozik. 
(Toron,428/1/3) 
Alvók (kyr) 

Kyr mitológiai alakok, 
Morgena teremtményei. 
Kilencen voltak, a legismertebb 
közülük Inna-Imhya, a 
Mindenlátó jós. Ma a tizenhárom 
álomhekka közé tartoznak. 
(Toron,428/1/3) 

Kayssyre (tor) 
A Tengerek pásztora, toroni vízi 

hekka. A felnégyelt fiú halála óta 
tengeri lények alakjában áll bosszút 
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mindenkin, aki teheti - hozzá kötik a tengeri 
állatok támadásait. Kayssyre tiszteletére 
vízben kiontott saját vért áldoznak, 
jóindulatának elnyerésére pedig nem ritka 
az élő csalétek felajánlása is, a 
szerencsétlenül járt emberek csontjaiból 
készült vízi tárgyak állítólag a hekka áldását 
hordozzák. (MG) 
Kherrem (tor) 

Fájdalomhekka. A fájdalomhekkák 
felelősek azért, hogy a betegségek, testi-
lelki sérülések fájdalma elszálljon, az 
áldozatbemutató megtisztuljon, illetve ők 
veszik el a vezeklésképpen felajánlott kínt 
is. A fájdalomhekkákat leggyakrabban 
kistermetű, torz figurák formájában 
láthatjuk. (Toron,44/2/5) 
Khissimm (tor) 

Toroni, temetővédő halálhekka. A 
halottak hamvaira ügyel. Erőszakos és 
félelmetes törpék formájában ábrázolják. 
Nem csak a rá bízott temetők földjét 
vigyázza, de az is feladata, hogy rossz 
indulatú szellem ne tehesse be oda a lábát, 
illetve senki ne szabadulhasson ki onnét. 
(Toron,45/1/6) 
Kho-Dyassir (tor) 

A lágy szellők toroni hekkája. 
(Toron,44/2/3) 
Khur-mannar (tor) 

Az alsóbb kasztok kedvelt 
bosszúhekkája. Őt kérik a szomszédok 
bosszantására, az apróbb igazságtalanságok 
megtorlására. Kedvelt megjelenési formája 
a fogfájás. (Toron,44/1/6) 
Khydasvyr (tor) 

Toroni hekka, a művészek pártfogója. 
A legenda szerint egy néhai kyr nemes-
jótevő a káoszkorból. Elsősorban az alsó 
énekmondók tisztelik. (Toron,45/1/2) 
Mahurastia (tor) 

Toroni hekka, a vajúdó nők 
pártfogója, de védelmét kiterjeszti a 
kisgyermekes anyákra is. Hozzá 
könyörögnek a nehéz vajúdások 
megkönnyítéséért a toroni anyák és 
bábaasszonyok. Apró anyóka formára 
faragott kövei mindenütt megtalálhatók. 
Áldozatként a méhlepényt, vagy egy 
köldökzsinór darabot kér, még a szülés 

megindulása előtt. Vélhetően az ő nevéből 
származik az aszisz dul Mordakok 
kreálmánya, Mahurastk, aki ürügyén kibújtak 
Tharr vallásának felvétele alól. 
(Toron,44/2/2, 55/2/3; Raoul Renier, 
Vallások és egyházak Abasziszban) 

Malvaise (tor) 
Toroni hekka, más néven a 

Lidércálmok Úrnője, a lidércszekták 
pártfogója. A kyr Morgena egyik hetedkori 
töredék-aspektusa, kétség kívül a 
legijesztőbb mind közül. Boszorkányrendjei, 
lidércszektái Toronban, Északon, még 
Alidaxban is tiltottak voltak sokáig.  

A Psz. XXIII. században véres 
háborúba keveredtek Abaszisz Noir-
egyházával, melyek során a boszorkányok 
teljes győzelmet arattak, a Noir-papok pedig 
kiszorultak az Antiss abasziszi régiójából, 
ennek köszönhető, hogy a következő 
századoktól fogva Noir abasziszi szolgálói 
jószerivel elfeledték az antissjárást – viszont 
remekül beletanultak a delejezésbe és az 
áfiumkereskedelembe. Malvaise követői 
később Orwellával szövetkezve lehetővé 
tették a kígyószív híveinek is az álomsík 
használatát.  

Psz. 2272-ben X. Hiere del Tirat 
Otlokir nagykirány a fogadalmas egyházak 
közé sorolta Lampryssában, később egész 
Abasziszban. (Toroni krónikák,327/6; Raoul 
Renier, Vallások és egyházak Abasziszban; 
Tűzön, vízen, árnyékban,490/3; Ifini 
éjszakák 2,325/3) 

Meragga (tor) 
A Vízbe fúlt leány, a mélyvizek úrnője, 

toroni hekka, elsősorban halászok, ossyorok, 
csónakosok tisztelik. Kitartással segíti a 
számára kedveseket, ha nevét kiáltják. 
Három, öt, buborékokat jelképező kör 
formájában ábrázolják. Jóindulatának és 
figyelmének elnyeréséért saját kézzel elejtett 
halat áldoznak neki. (MG) 

Mroór (tor) 
Tharr toroni hekkája, a 

kovácsmesterségek tartoznak hozzá. 
(Bíborgyöngyök3,501/2) 
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Omra (tor) 
Toroni hekka, elsősorban a terhes nőket 

védelmezi. Bagoly formájában szokás 
ábrázolni. (Toron,44/2/2) 

Ophysserun (tor) 
Toroni hekka, elsősorban 

tolvajszövetségekre felügyel. (Toron,44/1/1) 
Persanta (tor) 

Toroni, temetővédő halálhekka. A 
halottak hamvaira ügyel. Erőszakos és 
félelmetes törpék formájában ábrázolják. 
Nem csak a rá bízott temetők földjét 
vigyázza, de az is feladata, hogy rossz 
indulatú szellem ne tehesse be oda a lábát, 
illetve senki ne szabadulhasson ki onnét. 
(Toron,45/1/6) 

Raonna (tor) 
Tharr hívők körében népszerű toroni 

hekka, számos vadásztestvériség bosszú és 
esküszelleme. Más néven a Vakon Látó 
Király. A mitológia szerint ő szállítja át 
csónakján a méltó halált haltak lelkét a 
Lindigassra. Leggyakrabban agyaras, 
vicsorgó démonként ábrázolják, számos 
fegyverrel. Ő a halva született, vagy az egy 
éves korukat meg nem érő gyermekek 
lelkeinek védelmezője. A halva született 
csecsemőket áldozatképpen az ő kegyeibe 
ajánlják. Úgy tartják, hogy amíg a 
gyermeknek nincs foga, nem tudja magát 
megvédeni a túlvilágon. Őket a településeken 
kívüli gyermekégetőkben ültetik „Sogron 
székére”. 

Északon Tharr halvaszületett 
gyermekének tartják; ám egyes Toronon 
kívüli források – többek között Arco 
Valentias Lindigassiana c. alapműve – 
szerint minden bizonnyal a kráni ősaquirok 
egyike, a birodalom alapítása előtti időkből, 
akit hazájában Vakon Látó néven ismernek 
és száműzték. Közös szerepjátszásának 
indítékai éppoly homályosak és 
kifürkészhetetlenek, mint a megvalósításához 
használt módszerek, vagy akár a Vakon Látó 
enigmatikus személye maga. (Sum,348/2/1, 
Jó széllel toroni partra,305/5; Alidax 
gyöngyei,310/4; Toron,44/1/0, 55/2/3) 

 
 
 

Sahdy-Omorghan (tor) 
Toroni bosszúhekka. Áldozatként 

sóhajok vagy fájdalomkiáltások is 
megteszik számára. (Toron,44/1/6, 
55/2/3) 

Shaemin (tor) 
Toroni, Morgenához köthető 

hekka, elsősorban Morgena hívei és a 
navorok körében népszerű. Az 
Árnyékbáró, aki különösen ősz idején 
kerül elő. Ő a kertészek pártfogója, aki a 
gyümölcsöket festi meg. Főként vidéken 
tisztelik. (Alidax gyöngyei,286/4; 
Toron,44/2/8) 

Shakbar (tor) 
Sogronhoz kötődő toroni 

halálhekka. A falusi halottégetők 
környékét felügyeli. Könyöknyi, 
szarvas-vicsorgó figurák képében 
ábrázolják. (Toron,45/1/4) 

Shamrag (tor) 
A jótékony feledés és a sötétség 

toroni éjhekkája. A vakok megsegítője, 
de egyes boszorkányszektákat is 
pártfogol. Leggyakrabban kiszúrt 
szemű, fehér ruhás asszonyként 
ábrázolják. (Toron,44/1/2) 

Sherran (tor) 
Udvari ork harci hekka Toron 

keleti tartományaiban. Egykor híres hős 
volt, életét a császár védelmében 
vesztette el. Jobbára tetoválásokban 
ábrázolják. (Toron,44/1/4) 

Shígvassa (tor) 
Toroni hekka, a felsőbb kasztok 

halottégetőinek, tűztermeinek, 
tűzkápolnáinak védelmező 
kígyóasszonya. Magas, tűzköpenyes, 
festett figuráját minden esetben 
megtaláljuk ezeken a helyeken. 
(Toron,45/1/5) 

Shímassa (tor) 
Toroni hekka. Sirály képében 

jelentkezik, és elsősorban a tengerészek 
pártfogója. (Toron,44/2/1) 

Shogvatta (tor) 
Sogronhoz kötődő toroni 

halálhekka. A falusi halottégetők 
környékét felügyeli. Könyöknyi, 
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szarvas-vicsorgó figurák képében 
ábrázolják. (Toron,45/1/4) 
Suarrand (tor) 

Tororni hekka, a csatornák iszapjában 
lakozó. A csónakosok védelmezője, 
elsősorban navorok tisztelik. Szentélyeinek 
falára fekete sárral festik fel, hivatalosan 
elfogadott alakja nincsen. (Toron,45/1/1) 
Szúszazur (cra) 

Crantai rovarszellem, mely a 
negyedkori sáskaháborúk idején érte el 
hatalma tetőpontját. A Hetedkorban már 
csak egy a számtalan toroni hekka közül, 
híveinek száma nem haladja meg a néhány 
százat. Szent helyeként tisztelik a Daerim 
melletti Rovarok Völgyét, ahol a hekka 
szent napján, a Harag havában hajtják végre 
vezeklői az acéldarazsak próbáját. (Aquir 
Gyűrű,17; 299) 
Acéldarazsak próbája (tor)  

Szúszazur követőinek vallásos, 
engesztelő próbatétele. A hívek a 
harag havában, a hekka szent napján, 
a Daerim melletti Rovarok 
Völgyében kerítenek rá sort. 
Szúszazur vezeklői felsőtestüket saját 
vérükkel kenik be, és énekelve 
sétálnak át a sziklás völgyön. Sokan 
átjutnak, és teli torokból, őrülten 
dalolva bukkannak fel a völgy 
túloldalán, tetőtől talpig 
darázsköpennyel borítva – de 
legalább ennyien ott maradnak, a 
halált zsongó szurdokban, örökre. Az 
is elgondolkodtató, hogy a túlélők 
soha nem próbálják meg még 
egyszer. (Aquir Gyűrű,17/1) 

Rovarok Völgye (qui) 
Egy Daerim melletti völgy. A 

ma már csak toroni hekkaként tisztelt 
crantai rovarszellem, Szúszazur 
követőinek szent helye. Szektásainak 
vezeklői szent napján, a harag 
havában alávetik magukat az 

acéldarazsak próbájának, amit e 
völgyben rendeznek. (Aquir 
Gyűrű,17/1) 

Tassadar (tor) 
Toroni bosszúhekka. (Toron,44/1/6) 
 

Ter-han (tor) 
Toroni hekka, az erdei viharok és a 

villámsújtotta fák védszelleme. Őhozzá 
szokás fordulni, ha valakit szabad ég alatt ér 
a förgeteg. Egybefont körökből álló amulettje 
állítólag megvéd a villámoktól. 
(Toron,44/1/3) 

Tibrassa (tor) 
Alacsony rangú toroni hekka. (Alidax 

gyöngyei,137/4) 
Vinnu (tor) 

Toroni hekka, elsősorban a partok 
mentén népszerű, egyes formáiban a 
Quironeia déli részén is ismert. Toron 
tengerészeinek általános pártfogója, 
leggyakrabban delfin formájában jelentkezik. 
(Toron,44/2/1) 

Umm (tor) 
Az egyik legkedveltebb toroni 

szélhekka. Szeszélyes, tréfás szellem, a 
napsütéses délutánok kisasszonya. Gyakran 
kérik száradni kirakott ruhák köré. Áldozatul 
csatokat, gombokat, öveket szokás 
felajánlani. (Toron,44/2/3, 55/2/3) 

Urhablas (tor) 
A méltó halál hekkája, aki 

különösképpen kedveli a hősi tetteket. Toron 
szerte ismert és népszerű a lovagrendek 
körében. Szárnyas, agyaras démonféle 
formájában ábrázolják, késekkel és 
karddokkal kezében. (Toron,44/2/7) 

Yhhyr (tor) 
A periddo színészek hekkája. 

Szárnyasokat áldoznak neki. (Fekete 
Vizek,242/2) 
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Összefoglaló táblázat a hekkákról 
Név Befolyási terület Ábrázolás Áldozat 

Adra  Temetővédő Félelmetes törpe ? 
Agdyn ?védelem? ? ? 
Ag'kahytras bélpoklosok kínhekkája Kis, torz figura ? 
Agrommot Udvari ork harci hekka Tetoválások Fohász 
Almaghir Állat-hekka Szép állatpéldányok Étel, állat-rész 
Amarissaniss Terhes nőket védő ? ? 
Amh'amchyr Fájdalomhekka Torz figura, tetoválás Fájdalom 
Amirr ? ? ? 
Anthassa Zátonyok, öblök asszonya ? ? 
Azgrog Jó halál ? ? 
Dattar Vulkán-hekka Lángoló hajú férfi Vér 
Emessinath ladikosok védője ? ? 
Enhegiassyn Kincsőrző (jókedv) Zsákos patkány Könny, sírás 
Hamris Dinasztia, család, egészség Szárnyas kígyó lándzsával ? 
Hon-Hotan-Dahatan Vihar, mennydörgés ? ? (káoszdobolók) 
Hurab Éjhekka, árnyék szobor fekete lepellel ? 
Hyssair Lovagi bátorság Szárnya, agyaras démon ? 
Ilho-mantari Éjhekka (-Morgena) Csuklyás, késes nő Gesztus, árnyékcsók 
Inna-Imhya Álomhekka, jós ? ? 
Kayssyre Vízi állatok tengeri állatok Saját vér a vízbe 
Kherrem Fájdalomhekka Torz figura ?fájdalom? 
Khissimm Temetővédő Félelmetes törpe ? 
Kho-Dyassir Lágy szellők ? ? 
Khur-mannar Bosszú ? (fogfájás) ? 
Khydasvyr Művészek ? ? 
Mahurastia Szülő nők ? Méhlepény, köldökzsinór 
Malvaise Lidérclmok (Morgena!) ? ? 
Meragga Mélyvizek buborékok, körök Kézzel fogott hal 
Mroór Kovácsok ? ? 
Omra Terhes nőket védi Bagoly ? 
Ophysserun Tolvajok ? ? 
Persanta Temetővédő Félelmetes törpe ? 
Raonna Bosszú, eskü Agyaras, vicsorgó démon ? 
Sahdy-Omorghan Bosszú ? Sóhajok, fájdalomkiáltás 
Shaemin Árnyék (-Morgena) ? (Gyümölcsök színe) ? 
Shakbar Halál (-Sogron) Szarvas, vicsorgó figura ? 
Shamrag Feledés, sötétség Kiszúrt szemű asszony ? 
Sherran Udvari ork harci hekka Tetoválások ? 
Shígvassa Halottégetők (felsőbb) Tűzköpenyes figura ? 
Shímassa Tengerészek Sirály ? 
Shogvatta Halál (-Sogron) Szarvas, vicsorgó figura ? 
Suarrand Csónakosok Fekete sár alak ? 
Szúszazur Rovarhekka Acéldarázs ? 
Tassadar Bosszú ? ? 
Ter-han Erdei vihar, villám Egybefont körök ? 
Tibrassa ? ? ? 
Vinnu Tengerészek Delfin ? 
Umm Szélhekka ? (kisasszony) Csatok, gombok 
Urhablas Méltó halál Szárnyas, agyaras démon ? 
Yhhyr Periddo színészek ? Szárnyasok 
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Felhasznált irodalom 

• Toron - Jan van den Boomen, 
55.old; 43-45. old.; 

• Rúna II/2 - A kárpit mögött 
(ismeretlen szerző); 

• Aquir gyűrű - Alan O'Connor; 
• Boszorkányhadúr - Luis Saul; 
• Csillagvető - Alan O'Connor; 
• Fekete Vizek - Jan van den Boomen; 
• Ifini éjszakák 2 - Boruzs Gergely 

Gábor; 
• Tűzön, vízen, árnyékban - Jan van 

den Boomen; 
• A Világ közepe - (Antológia); 
• Alidax gyöngyei - (Antológia). 

 
 
 
 

Javasolt irodalom 

A téma elméleti oldalának megértéséhez (pl. 
az apoteózis), ötletmerítéshez javaslom a következő 
cikk olvasását: 

Cirifischio - Mágikus világkép I.-V. (A 
Kalandozók és a Szilánkok oldalon) 
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