
 

 

 
 

Barbár hitvilág más szemszögből 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Egy Krad-pap levele az egyik 
rendházhoz az Égbe Nyúló Sziklák 
Népe törzs hitéről, a beavatási 
szertartásról és effélékről. 

 
Edmar cwa Serridion Atya saját 

kezébe 
Nagytiszteletű Uram! 
Engedje meg nekem, hogy ezúton 

számoljak be a keleti barbárok között 
végzett kutatásaim eredményeiről. Mint 
tudja, meg a jó emlékű cwa Dencon atya 
ajánlotta figyelmembe azon fehér foltot, 
mit a keleti barbár törzsek hite jelent 
feljegyzéseink között. Úgy vélte, 
szükséges ezen témával bővebben is 
foglalkoznunk, hiszen mint ismeretes, 
ezen emberek hitvilága jóval nagyobb 
hatást gyakorol mindennapi életükre, 
mentalitásukra és 
gondolkodásmódjukra, mint azt az 
Északi Szövetség államaiban 
megszokhattuk. Náluk ugyanis, akár a 
délvidéki nomádoknál, a sámánok azok, 
kik a tudást őrzik, s mint ilyenek, nagy 
befolyással bírnak a törzs életére - ők a 
szellemi, mondhatni szakrális vezetők. 
Ezért bátorkodtam jelen írásomat 
figyelmébe ajánlani, s remélem, az 
utánam jövők hasznát veszik majd a 
benne foglaltaknak.  

A keleti barbárok hite szellemhit. 
Ez a hitvilág korántsem azonos a 
nomádokéval, mint ahogy sámánjaik 
feladatai sem egyeznek tökéletesen a 
nomád sámánokéval. Az egyszerű 
harcosok is másként viszonyulnak 
ezekhez az entitásokhoz, kapcsolatuk 

jóval közelebbi, mondhatnánk, 
bensőségesebb, mint a nomádoké. 

Hitük szerint mindenben szellem 
lakozik. Szelleme van minden 
állatnak, növénynek, az Anyagi Világ 
minden jelenségének. Úgy tartják, 
különféle rangú szellemek élnek 
köröttük. Minden ilyen szellem 
hatalma attól függ, miben lakozik: az 
egyes állatok szellemei tehát kisebb 
potenciállal bírnak, mint az 
úgynevezett ős-állatszellem, vagyis az 
adott faj összes példányában lakozó 
entitás. Minden, az Anyagi Síkhoz 
kötődő jelenséghez szellemet 
rendelnek, s minél általánosabb, 
elvontabb ez a jelenség, annál nagyobb 
hatalmat tulajdonítanak a hozzárendelt 
szellemnek. Hadd világítom meg ezt 
egy példával.  

A Mélységes-tó szelleme kisebb 
hatalommal bír, mint a Tavak Ura, aki 
a barbárok hite szerint szolgája csupán 
a Víz szellemének.  Ez alapján 
felállítható egyfajta hierarchia a 
szellemek között.  Ezen rangsor 
legalacsonyabb fokán az egyes 
jelenségek szellemei állnak. Ezek a 
szellemek viszonylag könnyen 
befolyásolhatók a sámán által. Úgy 
biztosíthatja a sámán, hogy egy fa ne 
száradjon ki, hanem új hajtásokat 
növesszen, hogy megkéri a benne 
lakozó entitást, hogy eresszen új 
gyökereket a víz irányába. Ez nem 
jelent számára komoly megterhelést, 
hiszen egy alacsonyrendű szellemet 
kér erre.  
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A hierarchia következő lépcsőjén az ős-
állatszellemek állnak. Ezen szellemek őrködnek 
hitük szerint a harcosok és a sámánok, illetve az 
adott fajba tartozó állatok felett. Ezek az állatősök 
maguk választják ki védenceiket, s egy különös 
beavatási szertartás során bizonyosodnak meg 
alkalmasságukról. Ez a próba egyértelműen egy 
sötét szertartás, melynek során a próbálkozók nem 
csupán életüket, hanem lelküket is kockáztatják 
valamely sötét síkon. Bizonyíték erre az egyik 
sámántanonc szomorú sorsa, ki összeszáradva 
találtatott egy vízmosás partján, s noha három napja 
hagyta el a lélek, olyan látványt nyújtott, mint egy 
hónapok óta aszalt corpus. Kik e próbán elbuknak, 
bánatukban világgá bujdokolnak - bár sosem 
vallanák be, az odahaza felbukkanó kharagok 
általában ilyen, a szertartáson sikertelenül járt 
harcosok. A beavatást nyert harcosok és sámánok 
kérhetik az állatős segítségét, egy különös 
szertartással, mi mágikus erőket ugyan nem 
koncentrál, de véleményem szerint komoly pszi erők 
felszabadulásával jár. Ezen rítusok pontos hatását 
nem ismerem, de úgy vélem, komoly hasznunkra 
lehetne, ha további kutatásokat végeznénk e téren. 
Ez azonban, sajnálatos módon, nagy nehézségekkel 
jár, ugyanis, midőn láthatatlanul a próbálkozó 
közelébe osontam, az nyomban felriadt a transzból 
és fel akart koncolni. Kradnak hála, a varázs 
kitartott, míg a faluba értem, s bár gyanakodva 
néztek rám, és a sámán is kétértelmű 
megjegyzéseket tett, bántatlanul kerültem ki ebből a 
kellemetlen helyzetből. Annyi bizonyos, hogy egy 
teljes jogú harcost, illetve a sámánt két túlvilági 
entitás is oltalmazza: a törzs szelleme (miről a törzs 
nevét kapja), ezenkívül az az állatős, melynek 
kegyet a próbán nyeri el. A sámán leírása alapján 
ezek a szellemek már bizonyos tudatossággal bírnak. 
A szellem védelme alatt állók nem bánthatják „állat-
testvéreiket”, vagyis azon faj példányait, melyet az 
állatős oltalmaz. 

Ezen állatős szélsőséges helyzetben egy-egy 
harcos, illetve sámán segítségét is kérheti, a 
barbárok úgy tartják, ez óriási szerencse és 
megtiszteltetés a törzsnek. 

Nem kizárt, hogy ős-növényszellemek, más 
néven növényősök is léteznek, de erről pontosabban 
nem tudok nyilatkozni. Az első időkben, mikor még 
nem mérték fel tudásom, sikerült meghallanom 
néhány elejtett megjegyzést két asszony 
beszélgetéséből, amely alapján arra következtetek, 

hogy az asszonyok a növényősök védelme alatt 
állnak, de ez csak afféle feltételezés, s 
bizonyítékok nemigen támasztják alá, tekintve, 
hogy a nők egy férfi előtt sosem nyilatkoznának 
ilyesmiről. Úgy sejtem, ha tudnak, hogy 
kitudtam titkukat, ott helyben megöltek volna.    

A természeti jelenségek szellemei 
oltalmazzák a törzs egészét: a harcosokat 
éppúgy, mint az újszülötteket vagy a nőket. Az 
Égbe Nyúló Sziklák szelleme például azt a 
törzset tüntette ki figyelmével, melynél az 
elmúlt három esztendőt töltöttem. Ezeket a 
szellemeket az Ember szellemének testvéreinek 
tartják. Ez az Emberős hitük szerint a világ 
teremtésekor életét adta fizetségül. Az Emberős 
szerintük a Tűz szellemének gyermeke volt, és 
amidőn a világ teremtetett, az itt lakozó 
szellemeket más, hasonló erejű entitások hozták 
létre: a Levegő szelleme a Szelet és a 
madarakat, a Földszellem az Égbe Nyúló 
Sziklákat és az érceket, és így tovább. Ezek az 
entitások az egykorvolt Emberős testvérei, s 
mint ilyenek, oltalmazzák és védik bátyjuk 
gyermekeit. 

A legnagyobb hatalmú szellemek a Hat 
Szellem. Ezek: a Tűz, a Víz, a Levegő és a 
Föld, illetve a Kék és a Vörös Hold szellemei. 
Teremtésmítoszuk szerint a Tűz fia, az 
Emberős kérésére teremtették az anyagi világot, 
s fizetségül ezen ős életét kérték. Bár mindenütt 
jelenvalónak és mindentudónak tartják őket, az 
emberek kérését nem hallják, ahhoz túl 
hatalmasak. Az Égbe Nyúló Sziklák törzsének 
sámánja szerint azonban létezett egy Ős-sámán, 
akinek sikerült felhívnia a Tűz szellemének 
figyelmét magára, aki egyes homályos utalások 
szerint magához emelte - vagy elemésztette. 
Ebben megoszlanak a források. Egyes 
vélemények szerint azóta ő pártfogolja az 
embereket, de meg többek szerint ez 
veszedelmes beszéd, ezért üldözik e tanítást. 

Amit még a tárgyról kiderítenem sikerült, 
hogy a sámánok tevékenysége során mágiát 
nem érzékeltem, viszont az elmémet övező 
Membrán mind az Asztrál-, mind a 
Mentálsíkról érzékelt érintést. Ennek okán arra 
a következtetésre jutottam, hogy a sámánok 
pszi-energiát szabadítanak fel a „varázslás” 
során. Ha ez így van, az nagyon különös, 
tekintve, hogy „vad pszikről” van szó, kik nem 
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részesülhettek ilyen irányú oktatásban. 
Ilyen képességű emberekről akad ugyan 
néhány feljegyzés irattárunkban, de úgy 
tűnik, ez rendkívül ritka jelenség. A keleti 
barbároknál pedig minden törzsben akad 
legalább egy, de akár két-három ilyen 
képességű ember. Ezért ezúton is ajánlom 
becses figyelmébe ezt a levelet és a benne 
foglaltakat, s kérem, ha néhány embert 
nélkülözni tud, küldje őket a keleti 
barbárokhoz; úgy vélem ugyanis, hogy e 
népcsoport olyan erőket rejteget, miket jobb 
megismerni és felhasználni, mielőtt 
ellenünk fordítanák őket. 

A legmelyebb tisztelettel: Sirien Zodwil 
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