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Jan van den Boomen a hekkákról 
 

 
A hekkakat leginkabb a segito- szellemek kategoriajaba erdemes helyezni, talan igy a 
leghelyesebb elkepzelni is oket. A termeszeti nepeknel a legjellemzobbek a foldi 
kornyezetben, tehat egyfajta animista vonalat kepviselnek. Megvannak a szellemei a 
kulonfele helyeknek, hegyeknek, patakoknak, ad absurdum targyaknak is. Ugyanide tartoznak 
azok az elhunyt szemelyek, akiktol valamifele tulvilagi segitseget kernek az ittmaradottak. Az 
osok tiszteletere - es ily modon valo hasznalatukra is akad egy halom pelda Kinatol - Japanon 
at az elmaradottabb videkekig. 
Ezek az osok - vagy nagyon nagy tiszteletnek orvendo szemelyek - azutan valosagosan is 
kepesek segiteni azokat, akik hozzajuk fohaszkodnak - kicsit hasonlo modon, mikent az 
istenek, noha papsaguk igazabol nincs es nem is merhetok hatalomban az istenekhez 
termeszetesen. 
Megkozelitesuk hasonlokeppen mukodik peldaul a nomadok samanjainal is, akik szinten 
kepesek a szellemvilag segitseget kerni. 
Minel tobben imadkoznak egy adott hekkahoz-szellemhez-oshoz, annak annal nagyobb valos 
befolyasa lesz az anyagi vilagra - de az isteni szferakig soha nem emelkedhetnek (legalabbis 
nem tudunk rola - bar erdekes gondolatkiserlet lenne, a szerafizmushoz hasonloan a 
hekkahitet is tovabb pocogtetni.) 
Hogy miert jok? 
Tharr papsaga meglehetosen goromba es pokhendi fickok gyulekezete, mely alol kivetelt, 
talan csak a beavatas elott allo kispapsag illetoleg a khotorrok kepviselnek. Az alsobb 
nepretegek - es azert ok vannak tobben Toronban a legritkabb esetben mernek megszolitani 
egy un. "kigyokardos v. kigyokardu" papot -hiszen nemcsak kasztokkal allhat felettuk, de 
meglehetosen kiszamithatatlan nepseg is egyben. A khotorrok azok, akik igazabol a koznep 
kozott elnek, es ok azok a vandortanitok, akik a mindennapi dolgokat - esketes, temetes, beteg 
allatok, haszontalan idosek felaldozasa, stb - elvegzik. 
Mivel a hekkak nepi eredetuek es meg Tharr egyhaza sem tudta elintezni, h kikeruljenek a 
koztudatbol, inkabb integraltak oket a tanitasokba, mint kozvetlen kozbenjarok, akik Tharrhoz 
folyamodhatnak az emberek neveben. Sokkal baratsagosabb es erthetobb lenyek, mint a Tharr 
papok, ezert is nagyobb a nepszeruseguk - elsorban az alacsonyabb kasztok koreben, noha a 
magasabb tarsadalmi ranguak kozott is termeszetesen tisztelik a hekkakat, kerik a 
kozbenjarasukat (csakugy, mint nalunk pl a kereszteny szentek eszeteben) 
A Toron-ba probaltam irkalni mindenfele aprobb peldazatokat a konnyebb erthetoseg 
kedveert, remelem az en jo khotorr-papom kalandjai hamarosan olvashatoak lesznek. 
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