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A finnek pogány világa – 4. rész
A láthatatlan természet II.

Az égbolt urai: A Nap és a Hold

A fényesen ragyogó nap és a titokzatos hold szerte a világon szerepet játszik a 
különböző  kultúrák  mítoszaiban.  A  finn  mitológiában  a  nap  az  év  ciklusához 
kapcsolódik,  míg  a  holdat  a  szerencsével,  a  sorssal  és  a  természet  ciklusaival 
kapcsolják össze.

Uno Harva és más finn tudósok úgy gondolják,  hogy az ősi  finnek, számos más 
ókori  néphez  hasonlóan  napkultuszt  gyakoroltak.  Feltehetőleg  igazuk  is  van, 
tekintve, hogy a nap, mint a fény és élet hordozója, az egyik legfontosabb dolog az 
emberek  világában.  Mindazonáltal  a  finnek  napkultuszáról  nagyon  kevés 
információ maradt fenn.  Päivätär vagyv Päivä, a Napisten jobbára mitológiai alak 
volt, nem pedig olyan istenség, akit imákkal tiszteltek, vagy akihez könyörögtek.

Csak  néhány  ima  maradt  fenn  a  naphoz,  mind  Kelet-Karéliából  való,  így 
feltételezhetjük a szláv befolyást. A népdalokból kitűnik, hogy az idők hajnalán az 
isteni fények (Taivaanvalot) nem tündökölhettek szabadon, és a világot gyakran 
uralta sötétség és hideg. A sötétséget egy hatalmas tölgy okozta, mely olyan nagyra 
nőtt,  hogy  eltakarta  az  eget  ágaival.  A  tengerből  azonban  egy  mítikus  hős 
emelkedett ki, és kivágta a fát, visszaadva így a fényt a világnak, hogy kibonthassák 
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szirmaikat  a  virágok,  kizöldelhessenek  a  levelek,  és  új  remély  költözhessen  az 
emberek szívébe. Néhány tudós a nagy tölgy legendáját az évciklus analógiájaként 
értelmezi; a fa nyárközép idején születik, és egészen télközép idejéig növekedik, 
ekkorra mindent elborít  a sötétség.  Ezután a hős kivágja a fát,  s így visszatér a 
tavasz.

Mint említettük, a holdat a sorshoz kapcsolták. Az ősi finnek úgy hitték, hogy az 
egyes  emberek  cselekedeteinek  eredménye  közvetlen  kapcsolatban  állt  a  hold 
fázisaival.  A  hold  hatásának  ismerete  az  ember  munkálataira  széles  körben 
köztudott volt, még néhány generációval ezelőtt is. 

A  holdat,  mint  minden  más  természeti  jelenséget,  élő  és  lélekkel  rendelkező 
lénynek  gondolták.  A  hold  megszületett  újhold  idején  és  meghalt  ciklusa 
végeztével. A hold teljes ciklusának 29 napját „Égi Hold” néven emlegették. A ciklus 
négy,  egyenként egyhetes időszakra bontható.  A megszülető újholdat követő egy 
hetet  „korai  hold”-nak nevezték.  A  következő  hét  neve  „felsőbb hold”  (Yläkuu), 
melynek  végét  a  telihold  jelezte.  Utána  következett  az  „alsóbb  hold”  (Alakuu) 
fázisa. Az újholdat megelőző, utolsó ciklushetet „holdvége” vagy „öreg hold” névvel 
illették.

A felsőbb hold növeszt,  az  alsóbb hold rombol.  A felsőbb hold napjait  frissnek, 
élettel  telinek,  erősnek  tartották.  Minden  olyan  tevékenységet,  melyben  a 
növekedés  kívánatos  volt,  ilyenkor  végeztek,  mint  például  a  magok  elvetése, 
házasságok  kötése,  pénzt  számlálása.  Ezzel  szemben  az  alsőbb  hold  idején 
foglalkoztak olyan dolgokkal, melyek végét kívánták.

Kuutar, a hold istene szintén kötődött az emberi sorshoz. A balti-finn legendákban 
az égi szűz, a Hold leánya a világfa felső ágain ül, és megszövi az emberek sorsát.  
Minden sorsot egy ezüstfonál jelképez. A megszőtt sorsok az égben a teljes világ 
sorsának  képét  formálják  ki.  Amikor  a  szűz  elszakít  egy  fonalat,  minden 
alkalommal sírva fakad, könnyei a három folyóba hullanak, melyek három dombot 
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folynak körül,  ezeken három nyírfa áll.  Mindhárom nyír  tetején egy-egy kakukk 
dalolja el annak a személynek a végzetét, kinek életfonala elszakadt.

Folytatása következik.

Maat egyensúlya

Az  ősz  kezdetével  belépünk a  Mérleg  jegyébe,  az  egyensúly  pontjára.  A  Mérleg 
levegős jegy; a levegő elemet az elmével és az intellektussal hozhatjuk kapcsolatba. 
Az  ősz  az  az  időszak,  amikor  a  húvösebb  idő  beköszönte  jelzi,  hogy  eljő  az  
elmélkedés ideje. Ilyenkor kapunk új impulzusokat a tanuláshoz, a belső megértés 
megújulásához.

A  legtöbb  nem  pogány  ember  a  pogányságról  az  ünnepeken  keresztül  kap 
betekintést. A rituálék fontosak a közösség megteremtéséhez és fenntartásához; de 
az  ünnepek  közti  időszakban  a  pogány  vallásgyakorlat  nem  annyira  közösségi 
jellegű, sokkal inkább az egyéni út követéséről szól. Sokunk számára nagy kihívást 
jelent, hogyan integráljuk be mindennapi életünkbe az ihlet és inspiráció lángját, a 
felébredt  belső  látást,  az  energia  áramlását  és  a  kapcsolódás  érzését,  melyet 
intenzív  rituális  élményeinken  keresztül  tapasztalunk  meg.  Pogány  vallásúként 
megélni életünket azt  is  jelenti,  hogy spiritualitásunkat mind belső,  mind külső 
utakon keresztül megéljük.  Életünk minden percét áthatja ez az út,  mindennapi 
cselekedeteinket éppúgy, mint a szent rituális helyen történő rítusainkat. 
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Az  egyensúly  és  harmónia  a  Mérleg  jegyének  szívében  honol.  Az  egyensúly  a 
mérleg  serpenyőin  nyilvánul  meg,  a  harmonia  pedig  a  Mérleg  uralkodó 
bolygójának, a Vénusznak egyik legfontosabb sajátossága. A harmónia és egyensúly 
értékeinek  felismerése  végigvonul  a  történelem  évszázadain,  kezdve  az  ősi 
civilizációktól egészen a mai, modern tradíciókig.

Az  egyensúly  és  harmónia 
belső,  spirituális  megélése 
megtalálható az ősi  egyiptomi 
hagyományban,  Maat  istennő 
alakjában.  Maat  a  templomi 
freskókon  tollal  a  hajában 
jelenik meg; elvont értelmében 
ő  mindazok  dolgok  úrnője, 
melyek  helyesek  és 
helyénvalóak. Maat az Igazság, 
de  egyúttal  harmónia,  helyes 
gondolkodás,  egyensúly, 
kiegyensúlyozás,  igazságosság, 
törvény is. Maat útján járni azt 
jelenti,  hogy megtaláljuk saját 
belső  egyensúlyunkat  a 
magunk  által  választott 
ösvényen.

A kelta hagyományban az igazságosság,  a helyes út a  Tecosca Cormaic (Cormaic 
Mac Air király útmutatásai) írásban jelenik meg. Cormaic a 3. században uralkodott 
Írországban.

„Hallgattam az erdőkben,
Bámultam a csillagokat,
Vak voltam, mikor titkok öveztek,
Csendes voltam a vadonban,
Beszédes a sokaságban...
Nem gúnyolódtam az időseken, bár ifjú voltam
Nem dicsekedtem, bár jó harcos voltam,
Nem beszéltem rosszat senki háta mögött,
Sosem szemrehánytam, inkább dícsértem,
Soha nem kértem, inkább adtam...”

Cormac  azt  írja  le,  hogy  kell  szerinte  egy  jó  uralkodónak  viselkednie.  Az 
útmutatásokból  kitűnik,  hogy  visszafogott,  extremitásoktól  mentes,  nyugodt 
viselkedést tart méltónak. A kelta király szavaitól a Wicca közösségig eljutni nagy 
ugrásnak tűnhet, de Cormaic elképzelései nem állnak messze az Istennő Szavaiban 
megfogalmazott  gondolatoktól:  „Ezért  legyen  szépség  és  erő,  hatalom  és  
együttérzés, becsület és alázat, vidámság és tisztelet bennetek.” 

Az ősiek által megfogalmazott ideák most is alkalmasak arra,  hogy vezéreljenek 
minket. Azonban ahhoz, hogy egyensúlyt és harmóniát teremtsünk az életünkben, 
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képesnek  kell  lennünk  arra,  hogy  minden  nap,  legalább  egy  rövid  idő  erejéig 
kilépjünk a napi mókuskerék szorításából. Sok pogány hatalmas időt és energiát 
áldoz  saját  spirituális  ösvényének.  Segítünk  másoknak,  támogatunk  pogány 
közösségeket,  fesztiválokat,  rituálékon veszünk részt.  Sokan elfelejtjük azonban, 
hogy saját magunk lelki békéjére is legalább ennyi időt kell fordítanunk.

Ahogyan belépünk a Mérleg jegyébe, és a természet energiái befelé fordulnak és 
visszahúzódnak, a Föld szenderegni készül, itt az ideje annak, hogy befelé fordítsuk 
saját energiáinkat is, önmagunk legbelsőbb magja felé. A buddhisták számára az 
éberség a nyolcrétű ösvény egyik pontja. A Wicca úton a nyolcrétű ösvénynek más 
értelme van, de egyike ezen utaknak a meditáció. 

A  meditáció  számos  formát  ölthet.  Lehet  vizualizáció,  képekkel  való  munka, 
ösvénymunka,  vagy  koncentrációs  gyakorlat.  De  lehet  az  éberség  és  nyitottság 
megélése  is,  amikor  egyszerűen  magunkba  fogadjuk  a  körülöttünk  zajló 
impulzusokat,  miközben  a  béke  csendes  szigetén  szemlélődünk.  Az  éberség 
állapotában elúsznak tőlünk azok a gondolatok és érzelmek, melyek megzavarják a 
tisztánlátást,  és  tudatára  ébredünk  a  valóságnak,  ahogyan  legmélyebb  belső 
látásunkkal érzékeljük azt. 

A nagy kihívás mindannyiunk számára, hogy ebben az időszakban vonuljunk vissza 
és találjuk meg önmagunk egyensúlyi pontját. Ez az a hely, mely a világok között  
rejtőzik,  sem belül,  sem kívül,  sem fenn, sem lenn;  ahol  önmagunkra lelhetünk. 
Ideje  annak,  hogy  a  rituálén  kívül  is  megtaláljuk  a  szent  helyet,  belső 
középpontunkat, önmagunk szakrális, mágikus körének középpontját.
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April Holloway: Az ősiek mágiája:
öt elképesztő varázsige-, átok- és ráolvasásgyűjtemény

Mióta csak az emberiség hisz egy felsőbb erő létezésében, a mágia, bűbáj, átkok és  
ráolvasások nagy szerepet játszottak minden kultúrában. Számos nagy jelentőségű 
írás  vagy 'grimoire'  (mágikus szövegkönyv)  készült  az  évszázadok alatt,  melyek 
közül  több  titkos  társaságok  és  a  XX.  században  is  kitartóan  fennálló  okkult 
szervezetek  kiválasztott,  alapvető  fontosságú  könyveivé  váltak.  Jelen  írásban  öt 
ilyen kéziratról emlékezünk meg, amely lenyűgöző képet ad az ősiek mágiájáról.

Abramelin Szent Mágiája, A Kabbalista Tudás ezoterikus grimoire-ja

Az  Abramelin Mágus Könyve elbeszélő regény vagy önéletrajz formájában íródott 
egy Abraham of Worms néven ismert emberről. Abraham egy német zsidó volt, aki 
feltehetőleg  a  XIV.  vagy  XV.  században élt.  Az  Abramelin  Mágus  Könyve  az  apa 
(Abraham)  mágikus  és  kabbalista  tudásának  átadását  örökíti  meg  fia,  Lamech 
számára,  egyúttal  bepillantást  engedve  abba  is,  hogy  ő  maga  hogyan  jutott 
eredetileg ehhez a tudáshoz.

Abraham  a  leírást  apja  halálnak  elbeszélésével  kezdi,  aki  röviddel  halála  előtt 
megadta neki a jeleket és az instrukciókat,amelyek ahhoz az úthoz szükségesek, 
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amelynek során megismerhető a 'Szent Quabalah'. Mivel Abraham szomjazta ezt a 
bölcsességet, Mainz-be utazott, hogy egy Mózes nevű Rabbitól tanuljon. Abraham 
négy évig tanult Mózestől, mielőtt elkezdte volna hat évig tartó utazását, melynek 
során végül elérte Egyiptomot.

Egyiptomban történt,  hogy Abraham találkozott  Abramelinnel,  a Mágussal,  aki a 
sivatagban  élt  egy  Arachi  vagy  Araki  nevű  város  mellett.  Az  elbeszélés  szerint 
Abramelin megtanította Abrahamnak Kabbalista mágiáját, valamint két tekercset is 
adott  neki,  amiket  lemásolhatott.  Ezen  grimoire  egyik  kiemelkedő  része  egy 
bonyolult  rituálé,  az  úgynevezett  „Abramelin  művelet”,  melynek  során  a  mágus 
képessé  válik  a  saját  'szent  őrző  angyalával'  való  megismerkedésre  és 
kommunikációra.,  és  démonok  elvakítására.  A  kéziratot  később  olyan  okkult 
csoportok használták, mint az Arany Hajnal Hermetikus Rendje és Aleister Crowley 
misztikus rendszere, a Thelema.

Az Ars Notoria, egy Ősi Mágikus Könyv a Memória Tökéletesítésére és a Tudás 
Tökéletesítésére

A Salamon kis kulcsai néven ismert gyűjtemény részeként az Ars Notoria egy olyan 
mű,  amelyről  azt  mondják,  hogy  a  követői  számára  lehetővé  teszi  a  tudás 
tökéletesítését,  ékesszólást,  tökéletes  memóriát  és  bölcsességet  biztosítva 
számukra. Az Ars Notoria az egyik könyv az öt könyvből álló Salamon kis kulcsai 
néven ismert grimoire-ból, szerzője nem ismert, válogatott szövegekből készítettek 
valamikor a XVII. század folyamán, témája elsősorban démonológia.

Az Ars Norotia a fent említett grimoire legrégibb könyve, egészen a XIII. századig 
vezethető  vissza,  bár  egyes  részei  tartalmaznak  olyan  prédikációkat,  imákat  és 
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mágikus szavakat, amelyek már a XII. században is ismertek voltak. Az imák több 
nyelven  íródtak,  többek  között  héberül,  görögül  és  latinul  is.  A  könyv  nem 
ráolvasások és bájitalok gyűjteménye, hanem imáké és beszédeké, melyek az egyén 
mentális erejét voltak hivatottak erősíteni az istentől kért intellektuális ajándékok 
által (ilyen például a tökéletes memória).

Azok között, akik „szabadelvű művészeteket” gyakoroltak, mint például aritmetika, 
geometria  és  filozófia,  biztosított  volt  a  témájukban  való  mesterré  válás, 
amennyiben elkötelezetten tanulmányozták az Ars Notoriát. Abban leírást találtak, 
hogy  milyen  vizualizációs,  kontemplációs  és  szónoki  gyakorlatokat  végezzenek 
napi szinten, melyek fokozzák a gyakorló koncentrációját és memóriáját.

A  Pseudomonarchia  Daemonum  ördögei,  démonai  és  egyéb  veszélyes 
teremtményei

A Pseudomonarcia Daemonum, más néven a Démonok Hamis Hierarchiája egy nagy, 
XVI. századból származó gyűjtemény, amely 69 démon nevét tartalmazza. A lista 
eredetileg  egy  Johann  Weyer  által  írt,  démonológiával  és  boszorkánysággal 
foglalkozó könyv függelékeként jelent meg. Johann Weyer egy civil kereskedő fia 
volt,  orvos és okkult  gyakorló,  aki  1515-ben született  Hollandiában.  Mivel  fiatal 
korától tanult latinul, hamar Heinrich Cornelius Agrippa tanítványává vált, aki híres 
mágus, teológus és okkultista volt abban az időszakban Antwerpenben.
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Úgy tűnik,  hogy Weyer érdeklődése a mágia iránt az Agrippával töltött idő alatt 
élénkült meg, de később saját jogán is szakértővé vált: egy jövendőmondó bírósági 
tárgyalására  idézték  be  és  a  bíró  tanácsadónak jelölte  ki  az  ügyben.  Ez  az  ügy 
keltette  fel  az  érdeklődését  a  mindennapi  mágia,  boszorkányság  iránt,  melynek 
végén arra a döntésre jutott, hogy meg kell védeni azokat, akiket emiatt elítéltek.  
Huszonhét  évvel  ezután  a  tárgyalás  után,  hatvankét  éves  korában  adta  ki  a 
Pseudomonarchia Daemonum-ot.

Weyer  munkája  azt  állítja,  hogy  bár  a  démonok  és  szörnyek  a  pokolból 
illúziókeltéssel hatást tudtak gyakorolni az egyénekre, nem azokat a személyeket 
kellene  bíróságon  elítélni,  mint  boszorkányokat,  akik  ezt  elszenvedték  -a 
mentálisan betegeket-ahogy fogalmaz –, hanem azokat a mágusokat, akik ezeket a 
teremtményeket megidézték a könnyen jött pénz reményében. Az volt a célja, hogy 
szót emeljen az elítéltekért,  akik  tulajdonképpen ártatlanok voltak.  Nem tudjuk, 
hogy mennyire  volt  sikeres,  hogy felemelte a szavát ezeknek az embereknek az 
érdekében, mindenesetre az nyilvánvaló, hogy többnyire figyelmen kívül hagyták.

Picatrix: Az Asztrológia és az Okkult Mágia Ősi Arab Könyve

A Picatrix egy ősi, arab, asztrológiával és okkult mágiával foglalkozó könyv, amely a 
X. vagy XI. századból származik, és hírhedt volt a benne található receptek obszcén 
voltáról. A Picatrixban található rejtélyes asztrológiai leírások és ráolvasások szinte 
minden  elképzelhető  vágyat  be  tudtak  teljesíteni.  A  könyvet  sok  kultúra  sok 
nyelvére  lefordították  már  az  idők  folyamán,  és  azóta  is  lenyűgözi  az  okkult 
követőket a világ minden táján.

A könyvet eredetileg arab nyelven írták, Ghāyat al-Ḥakīm címmel, ami kb. „A zsálya 
felhasználása” vagy „A bölcsek célja”-ként fordítható. A legtöbb kutató szerint a XI. 
századból  származik,  bár  van  bizonyíték  a  X.  századi  keletkezésre  is.  Az  arab 
írásokat először spanyol nyelvre fordították, majd a későbbiek folyamán fordította 
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latinra Bölcs Alfonz kasztíliai király, ekkor kapta a Picatrix latin címet. 

A szöveg mágiát és asztrológiát egyaránt tartalmaz. Hírhedt eleme a benne szereplő 
obszcén  tartalmú  mágikus  receptek.  A  hátborzongató  főzetek  célja,  hogy 
megváltoztassák  az  egyén  tudatállapotát,  és  esetleg  testen  kívüli  élményekhez 
vezessenek, esetleg halálhoz. A hozzávalók között olyan adalékok szerepelnek, mint 
például  vér,  egyéb testfolyadékok,  agyvelő,  melyet  össze kellett  keverni  hasissal, 
ópiummal,  vagy  egyéb  tudatmódosító  hatású  növényekkel.  Például  az 
„Ellenségeskedés és viszály keltése” így szól:

„Végy 4 uncia fekete kutya vérét, két-két uncia disznó vért és -agyvelőt, és egy uncia 
szamár agyvelőt. Mindezeket keverd össze és jól elegyítsd el. Ha ezt valakinek az 
ételébe vagy italába kevered, meggyűlöl téged.”

Arbatel: Az Ősiek Mágiája – Okkult Grimoire pozitív üzenettel

Az  Arbatel de magia veretum (Arbatel: Az Ősiek Mágiája) egy reneszánsz korabeli 
grimoire, egy mágikus szöveggyűjtemény, és fajtájából az egyik legnagyobb hatással 
bíró.  Más  okkult  kéziratokkal  ellentétben,  melyek  fekete  mágiát  és  káros  igéket 
tartalmaznak,  az  Arbatel  spirituális  tanácsokat  és  iránymutatást  tartalmaz  arra 
nézve, hogy hogyan éljünk őszinte és tiszteletreméltó életet.

Az  Arbatel  az  elemzők  szerint  1575-ben  íródott.  A  szerzője  ismeretlen,  bár 
találgatások  szerint  egy  Jacques  Gohory  nevű  ember  írhatta,  aki  Paracelsus 
követője volt (Paracelsus orvosi teóriáit és terápiáit alkalmazta).

Az  Arbatel  a  természettel,  és  az  emberiség  és  égi  hierarchia  természetes 
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kapcsolatával  foglalkozik.  Középpontjában  az  emberek  és  az  égi  világ  pozitív 
kapcsolata,  és  a  kettő  közötti  interakció  áll.  Az  Arbatel  saját  idejének  nagy 
jelentőségű munkája volt. 

- Fordította: Valiant -

Sárkányok a történelemben – 1. rész

„A legendák sárkányai különösmód hasonlítanak azon teremtményekre, melyek a 
múlr időkben éltek. Nagyon hasonlatosak a nagy hüllőkhöz, kik uralták a földet sok 
idővel  azelőtt,  hogy  az  ember  megjelent.  A  sárkányok  általában  gonoszak  és 
destruktívak.  Minden ország  mítoszköreiben megtalálhatóak.”  (Knox,  Wilson”,  A 
Világ  Könyvének  Enciklopédiája,  1973)  Az  Encyclopaedia  Britannica (1949) 
bejegyzése  a  sárkányokról  szintén  megjegyzi,  hogy  a  dinoszauruszok 
„zavarbaejtően  sárkányszerűek”,  még  akkor  is,  ha  írója  feltételezi,  hogy  az  ősi 
népeknek, akik hittek a sárkányokban, „a leghalványabb fogalmuk se lehetett” a 
dinoszauruszokról.  Az  igazság  az,  hogy  a  modern  paleontológia  atyjai  a 
„dinoszaurusz”  és  „sárkány”  fogalmakat  egy  időben  egymás  szinonimájaként 
használták.

A  sárkányokról  szóló  történetek  számos  civilizációban  fennmaradtak.  Nem 
kétséges, hogy a legendák többségére az évek során sok minden rakódott. De ez 
nem jelenti azt, hogy gyökereikben ne találnánk valós elemeket. Még néhány, ma 
élő gyíkfaj is erőteljesen sárkány kinézetű, 
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2004-ben  egy  figyelemreméltó  dinoszaurusz  koponyát  adományozott  az 
Indianapolis-i  Múzeumnak  három  Sioux  City-béli  lakos,  akik  egy  útjuk  során 
bukkantak rá Dél-Dakota államban. A trió a mai napig végez további ásatásokat a 
területen,  annak  reményében,  hogy  tovbbi  csontokra  bukkannak.  Sárkányszerű 
feje,  szarvai  és  fogazata  miatt  az  új  fajt  Dracorex  hogwartsia („Hogwarts 
sárkánykirálya”)  névre keresztelték.  Igen,  jól  látjuk,  az elnevezés a Harry Potter 
művek  előtt  is  tiszteleg,  magában  foglalja  a  Hogwarts  (magyarul  Roxfort) 
varázslóiskola  nevét  és  a  könyvek  nyomán  újonnan  fellendült  érdeklődést  a 
sárkányok iránt. A dinoszaurusz koponyáján tüskés szarvak találhatóak, dudorok 
és hosszúkás állkapocs.  De ellentétben a pachycephalosaur család más tagjaival, 
melyeknek kupolás a homlokuk, ennek lapos. 

Nagyjából i.  e. 2000 környékén íródott a híres eposz,  Gilgames története,  mely a 
Humbaba nevű szörny leigázásáról szól.  Humbaba Amanus cédruserdejének volt 
szörnyűséges  őrzője.  A  hatalmas  mezopotámiai  istenség,  Enlil  helyezte  oda  a 
szörnyet, hogy pusztítson el minden embert, aki meg meri zavarni a hely békéjét.  
Humbaba óriási teremtmény volt, iszonyatos volt még rápillantani is. Időként nagy, 
emberszerű  alakban  ábrázolták,  akit  pikkelyek  fednek.  Erős  lábai  oroszlánéhoz 
voltak hasonlatosak, keselyűkarmokkal. Fején bikaszarvakat viselt, farka kígyóhoz 
volt hasonlatos. Néhány forrásban Humbaba sárkány formájú és tüzet lehel. 

Az Apokrif Iratok szerint Dániel volt az, aki legyőzött egy sárkányt. Dániel próféta 
felfedte a bálványimádó papok ravaszságát a király előtt. Hamut szórt a földre a 
bálványszobor előtt, s másnap jól kivehetőek voltak benne a papok lábnyomai, akik 
elvitték onnan és megették a bálvány számára kitett étkeket, azt a látszatot keltvén, 
hogy  a  bálvány  az  éjszaka  folyamán  elfogyasztotta  azokat.  A  király  haragjában 
megölette a mind a hetven papot feleségeikkel és gyerekeikkel együtt, Dániel pedig 
összetörte a bálványt és elpusztította a sárkányt,  méghozzá csellel:  „Volt azon a 
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helyen egy nagy sárkány is,  és azt  is  imádták a babiloniak.  Azt  mondta ezért  a 
király Dánielnek: »Íme, erre nem mondhatod, hogy ez nem élő isten; imádd tehát!«  
Dániel azonban így szólt: »Én az Urat, az én Istenemet imádom, mert ő az élő Isten,  

ez  pedig  nem  élő  isten.  Csak  adj 
nekem  te,  ó  király,  hatalmat,  és  én 
megölöm ezt  a  sárkányt  kard  és  bot 
nélkül.« A király így szólt: »Megadom 
neked  a  hatalmat.«  Erre  Dániel 
szurkot  vett,  meg  hájat  és  szőrt. 
Összefőzte  azokat,  darabokra  gyúrta, 
aztán beadogatta a sárkány szájába, és 
a  sárkány  megpukkadt.  Ekkor  ő  azt 
mondta: »Íme, mit imádtatok!«”

Miután  Nagy  Sándor  meghódította 
Indiát, azzal a hírrel tért vissza, hogy 
látott egy nagy, sziszegő sárkányt egy 
barlangban.  A  későbbi  görög 
uralkodókról az a történet járta, hogy 
Etiópiából  élő  sárkányokkal  tértek 
vissza.  Néhány  tudós  úgy  véli,  a 
Hérodotosznál említett griffek leírásai, 
melyek  fészkeiket  őrizték  Közép-

Ázsiában, nem is annyira a fantázia szüleményei, valójában dinoszaurusz koponyák 
és tojások fosszíliái ihlették őket. Egy 3. századi, kínai szöveg „sárkánycsontokat 
említ”, erről szintén úgy vélik, hogy dinoszauruszcsontok lehettek. 

A régi felfedezők és történészek, mint Josephus, 
kis  testű,  repülő  hüllőkről  beszélnek 
Egyiptomban és Arábiában,  és  azt  írták,  hogy 
ragadozójuk,  az  íbiszmadár  állította  meg 
elterjedésüket Egyiptom földjén. Egy 3. századi 
történész,  Gaius  Solinus  hosszasan  értekezett 
az  arábiai  repülő  kígyókról,  és  azt  állította, 
hogy „mérgük oly gyors, hogy előbb következik 
be a halál, semhogy a fájdalmat megéreznénk”. 

A jól ismert, görög kutató, Hérodotosz azt írta: 
„Létezik egy hely Arábiában, nagyon közel Buto 
városához, ahová elmenvén hallottam bizonyos 
szárnyas kígyókról; s mikor megérkeztem oda, 
láttam  kígyók  csontjait  és  gerincét,  oly 
hatalmas  menyiségben,  melyet  lehetetlen 
leírni. A kígyó formája olyan, mint a vízisiklóé; 
de szárnyai vannak tollak nélkül,  mint a denevérnek szárnyai.”  Figyelemreméltó 
leírás,  mely  pontosan  illik  a  pteroszauruszra.  A  Historiae harmadik  kötetében 
Hérodorosz tovább mesél ezekről az állatokról,  melyek az arab fűszerligetekben 
találhatóak olykor. Úgy tűnik, mérges, repülő kígyók éltek a tömjénfákon. Amikor a 
munkások  be  akarták  gyűjteni  a  tömjént  a  fáról,  büdös  füsttel  kergették  el  a 
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hüllőket.  Hérodoroszt  a  „Történelem Atyjának” is  nevezték,  mivel  ő volt  az első 
történész,  akit  ismerünk,  aki  szisztematikusan  összegyűjtötte  adatait,  s  utána 
gondosan leellenőrizte azok pontosságát. 

A  Wawel-i  katedrális  egy  900  éves  templom,  melyben  a  mai  napig  büszkén 
mutogatnak  egy  hatalmas  csontot,  mely  a  legenda  szerint  a  helyi  sárkányhoz 
tartozott.  A  legrégebbi  ismert  beszámoló  Wawel  sárkányáról  a  12.  századból 
származik, Wincenty Kadlubek tollából. Az írás elmondja, hogyan találták meg e 
méretes  hüllő  barlangját  a  város  közelében,  mely  akkoriban  Lengyelország 
fővárosa volt. A lengyel néphit szerint a sárkányt végül egy szegény suszter inasa, 
bizonyos  Skuba  ölte  meg,  aki  nagyon  okosan  kénnel  töltött  bárányt  adott  a 
sárkánynak. Skuba a király lányának kezét nyerte el hősies tette jutalmául.

Gesner,  a  neves  történész  azt  írta,  hogy  „1543-ban  egy  sárkányféle  jelent  meg 
Sztíria közelében, Németország határán, melynek olyan lába volt, mint a gyíkoké, 
szárnya  mint  a  denevéré,  harapása  gyógyíthatatlan”.  Scaliger  egy  leírására  is 
hivatkozik,  melyben  egy  négy  láb  hosszú  kígyó  szerepel,  melynek  törzse  olyan 
vastag,  mint  egy  férfi  karja,  porcos  szárnyai  két  oldalán  csüngenek.  Megemlíti 
Brodeust  is,  ki  szerint  egy  döglött  szárnyas  kígyót  hoztak  Francisnak,  a  gallok 
legyőzhetetlen  királyának.  A  kígyót  egy  vidéki  férfi  ölte  meg  egy  csákánnyal 
Sanctones mellett, s ezt az esetet állítólag számos, szavahihető ember látta. Cardan 
könyvében (De Natura Rerum) azt állítja, hogy míg Párizsban lakott,  öt szárnyas 
sárkányt látott a William Múzeumban; kétlábúak voltak, és oly vékonyak voltak a 
szárnyaik,  hogy azokkal aligha tudtak repülni.  Cardan úgy vélte,  nem lehetettek 
emberkéz  művei,  mivel  különböző  alkalmakkor  érkeztek  hajókon,  és  mégis 
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hasonló, figyelemreméltó alakja volt mindnek. Bellonius azt állította, hogy szárnyas 
sárkány  dögöket  látott  elővigyázatosan  kipreparálva,  melyekről  úgy  vélte, 
ugyanazon faj lehet, melyek Arábiából Egyiptomba repültek. „Hasuk táján vastagok 
voltak,  két  lábuk volt  és  két  szárnyuk,  melyek denevérszárnyakra hasonlítottak, 
farjuk kígyóé.” Az itáliai történész, Aldrovandus szintén azt állította, hogy 1551-ben 
kapott egy „igazi, szárított etiópiai sárkányt”. Ennek is nevetségesen kicsi és gyenge 
szárnyai voltak; de az is elképzelhető, hogy Etiópából a szállítás közben letörtek a 
szárnyak, vagy elporladt egy részük. A sárkányról készült vázlat is ezt mutatja, de a  
szárnyak és a lábak elhelyezkedése is nagyon furcsa a rajzon.

Az első századi görög történész, Strabo, aki beutazta az egész mediterrán vidéket 
és a Közel-Keletet, egy értekezést írt a geográfiáról. Ebben azt írta, hogy Indiában 
„két könyök hosszú hüllők élnek, olyan hártyás szárnyakkal, mint a denevérek, s 
ezek  is  éjjel  repülnek,  közben vizelet-  vagy  izzadtságcseppeket  hullatnak,  mely 
elrohasztja  a  bőrét  minden  elővigyázatlan  embernek.  Könnyen  meglehet,  hogy 
Strabo beszámolója  egy korábbi írásra,  Megasthenes egy művére alapoz,  ki  járt  
Indiában is,  és azt állította,  hogy élnek ott „kígyók (ophies) szárnyakkal, és nem 
nappal,  hanem  éjnek  idején  bukkannak  fel,  és  vizeletet  bocsátanak  ki,  mely 
rothadó, gennyező sebet okoz bárki testén, ha véletlenül ráhullik”. 

A  kínaiaknak  számos  története  van  a  sárkányokról.  A  könyvek  még  arról  is 
beszámolnak,  hogy  ősi  kínai  családok  sárkányokat  nevelgettek,  s  vérüket 
orvossághoz használták fel, tojásuk pedig rendkívül sokat ért. Marco Polo a Karajan 
provinciában tett útjáról szóló beszámolójában hatalmas kígyókról tesz említést, 
melyek  mellső  részén  két  rövid  láb  van,  mindegyiken  három  karommal. 
„Állkapcsuk elég széles ahhoz, hogy egyben lenyeljenek egy embert, fogaik nagyon 
és élesek, és egész megjelenésük oly rettentő, hogy sem ember, sem bármiféle állat  
nem közelíthet feléjük félelem nélkül.” Marco Polo a továbbiakban leírja,  hogy a 
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helyiek hogyan vadászták és irtották ezeket a teremtményeket. Megjegyzi, hogy a 
hüllők éjszakai életet éltek (s a sötétben igen jól láttak, mivel „szemeik nagyobbak 
voltak,  mint  egy  cipó”),  nappal  barlangokban  bújtak  el  a  hőség  elől.  Miután 
elejtették a prédát, Polo szerint vizet kerestek, tavat, forrást vagy folyót. Masszív 
testük „mély nyomokat” hagyott az ösvényen, „mintha nehéz gerendát húztak volna 
végig a homokon”. Mivel a teremtmények általában mindig ugyanazt az útvonalat 
követték, a helyiek nagy, „vastüskében végződő fakarókat helyeztek el arra, melyet 
homokkal fedtek el”. Ezek a tüskék olyan súlyosan megsebesítették a sárkányokat, 
hogy azok hamarosan belehaltak sebeikbe. Érdemes még megjegyezni, hogy ezeket 
a  kétlábú  sárkányokat  Európában  is  több  helyen  jelentették,  sőt,  Mexikóban  is 
megjelennek  az  ősi  Acambaro  művészetben.  Néhány  kínai  sárkánykép  is 
figyelemreméltó hasonlatosságot mutat a dinoszauruszokkal.

Érdekes  tény,  hogy  a  kínia  Zodiákus  mind  a  tizenkét  Zodiákus-jegye  egy-egy 
állatról lett elnevezve, s ezek közül tizenegy még ma is élő faj. De a tizenkettedik, a 
sárkány a legendák világába száműzetett – vagy esetleg valódi állat lehetett az is 
eredetileg,  mondjuk a  dinoszaurusz?  Nem látszik  logikusnak,  hogy az  ősi  kínai 
bölcsek,  amikor  megalkották  asztrológiai  rendszerüket,  egyetlen  mítikus  állatot 
tettek  tizenegy  valós  közé.  „A  dinoszauruszok  sárkányokként  való  értelmezése 
sokkal  régebbre  megy  vissza  a  kínai  kultúrában  kétezer  évnél.  Szent  állatként 
tekintettek rájuk, a hatalom szimbólumaként...” (Doug Zhiming). 

A mellékelt képen fentebb egy sárkány látható, melyet vörös aranyból készítettek a 
Tang  dinasztia  idején  (618-906).  Szemléljük  meg  a  hosszú  nyakat  és  farkat,  a 
fodrokat és a  ruganyos,  kecses  alakot.  A  következő oldalon található képen egy 
Ming-dinasztia-beli (1368-1644) sárkányszobor van, mely ma a Barakat Galléria 
gyűjteményének része. 
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Alant Kína jelenleg ismert legrégebbi sárkányábrázolása található,  melyet  az ősi 
Xishuipo temetőromokban találtak a  Sárga folyó partján Henan provinciában.  A 
képen  három,  fehér  kagylókból  kirakott  sárkány  (tigrisekkel  és  más  állatokkal 
együtt)  látszik  emberi  maradványok között  elhelyezve.  A  Xishuipo romok korát 
néhány  ezer  évre  becsülik,  az  itt  ábrázolt  sárkányok  mégis  meglepő 
hasonlatosságot  mutatnak  későbbi  társaikkal.  Úgy  fest,  mintha  a  sárkányalak 
koncepciója igen keveset módosult volna az évezredek során – talán, mert valós,  
élő teremtményekről mintázták őket? 
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„A Kígyók között találhatunk néhány Szárnyakkal ellátottat. Hérodotosz, ki szintén 
látta  azon  Kígyókat,  azt  mondja,  hogy  nagy  Hasonlatosságuk  van  azon 
teremtményekhez,  melyeket  a  Görögök és  Latinok Hydrának hívnak;   Szárnyaik 
nem Tollakból  állnak,  mint  a  Madarak  Szárnyai,  sokkal  inkább olyanok,  mint  a 
Denevéré; szeretik az édes illatokat, és gyakorta fordulnak elő oly Fákon, melyek 
Fűszereket teremnek. Ezen tüzes Kígyók voltak azok, melyek oly hatalmassá tették 
Izrael  Táborának  Lerombolását...  A  Bronzkígyó  a  repülő  Kígyó,  Saraph  Alakját 
hordozta,  melyet  Mózes  felállított  Póznára  erősített:  S  hogy  volt  ilyen,  az  a 
legnyilvánvalóbb (tény). Hérodotosz, ki látta e Kígyókat, azt mondja, hogy nagyon 
emlékeztettek azokra, melyeket a Görögök és Latinok Hydrának hívtak: A célból 
ment Brutusz városába, hogy meglássa ezen repülő Állatokat, melyeket az Ibidiai 
Madarak elnyelének.” (Charles Owen, 1742)

A  középkorban  a  skandináv  népek 
vízisárkányokról  beszéltek,  és  a  vikingek 
sárkányokat  faragtak  hajójuk  ormára,  hogy 
elrémisszék  velük  a  tengeri  szörnyeket.  A 
mellékelt  képen  jobbra  látható  sárkány  egy 
1734-es megfigyelés után született, melyet Hans 
Egede tett. Mint grönlandi misszionárius, Egede 
ismert  volt  a  természeti  jelenségek  aprólékos 
megfigyelőjeként  és  lejegyzőjeként.  Számos 
hasonló történet született a hajózások korában 
(1500-1900).  A sárkányt legyőző Szent György 
alakja szinte az egész európai  művészetben és 
kultúrkörben megjelenik. A történetet ábrázoló 
korabeli  képek  közül  nem  egyet  találhatunk, 
melyen  a  legyőzött  sárkány  a  megszólalásig 
emlékeztet  a  Baryonyx  elnevezésű 
dinoszauruszra,  melynek  a  csontvázát 
Angliában találták – és Szent György eredetileg 
Anglia védőszentje volt (bár úgy tartják, magát a történetet a keresztesek hozták 
magukkal Keletről). 

Igen ismert  remekműve a korai  angol  irodalomnak Beowulf  legendája,  a  hősies 
északi harcosé,  ki számos sárkányt győzött le.  A végén egy szárnyas sárkánnyal 
folytatott harcban pusztult el.

A sárkányokat még neves, középkori,  zoológiai értekezések is említik. Például,  a 
híres  svájci  természettudós  és  orvos,  Konrad  Gesner  négykötetes  enciklopédiát 
publikált  1516 és 1565 között  Historiae Animalium címmel.  Ebben úgy említi  a 
sárkányokat,  mint  „nagyon  ritka,  de  még  létező  teremtények”.  Elmesél  egy 
történetet is egy tizedik századi ír férfiról, aki egy hatalmas, karmokkal rendelkező 
bestiával találkozott, melynek „farkán vas volt, s ez hátrafelé mutatott”. Feje lóéhoz 
volt  hasonlatos,  vastag lábai és  erős karmai voltak.  Lehetséges,  hogy egy túlélő 
Stegosaurusról van szó?

Sokan Ulysses  Aldrovandust  tekintik  a  modern természettudományok atyjának. 
Számos országban járt, állatok és növények ezreit gyűjtötte be, és ő hozta létre a 
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valaha  létezett  első  természettudományos  történeti  múzeumot.  Lenyűgöző 
gyűjteménye még ma is  látható a Bolognai  Egyetemen (mely a világ legrégebbi 
egyeteme). Aldrovandus megemlíti a Kígyók és Sárkányok Természettörténete című, 
1640-es  munkájában,  hogy  1572.  május  13-án  láttak  egy  sárkányt,  mely  úgy 
sziszegett,  mint  egy  kígyó.  Az  állat  egy  bizonyos  Petróniusz  mester  birtokán 
rejtőzött.  A  sárkányt  egy  Baptista  nevű  pásztor  pillantotta  meg  az  úton,  nem 
messze  a  farm  sövenyétől,  egy  mérföldnyire  Bologna  külvárosának  szélétől. 
Baptista  épp  hazafelé  hajtotta  ökrös  szekerét,  mikor  az  ökrök  hirtelen 
megtorpantak.  Rúgdosta  őket  és  kiabált  rájuk,  de  csak  nem mozdultak,  inkább 
letérdeltek a porba. Ekkor a pásztor sziszegő hangot hallott, és rémülten látta, hogy 
egy kis, különös sárkányfajzat van előtte. Remegő kézzel fejbecsapta a botjával, és 
egy  csapásra  megölte.  Aldrovandus  feltételezte,  hogy  a  sárkány  fiatal  lehetett, 
méghozzá karmai és fogai fejletlen állapotából.  A dög mindössze két láb hosszú 
volt,  s  a tudós úgy vélte,  mind kígyózó mozgással a hasán csúszva,  mind lábain 
járva  képes  volt  mozogni.  Érdemes  megjegyezni,  hogy a  mai  napig  élnek olyan 
kicsi,  kétlábú  gyíkfajok,  melyek  képesek  erre.  Aldrovandus  egy  darabig 
gyűjteményében  tárolta  a  sárkányt,  sőt  egy  festményt  is  készített  róla,  mely  a 
mellékelt képen látható alant. 

Folytatása következik.
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Egzotikus kultúrák spiritualitása - 
A tradicionális Maori vallás - ngā karakia a te Māori

2. rész: Spirituális fogalmak és az istenekkel való 
kommunikáció 

Mana – Az Erő
A  mana  rendkívüli  erőt,  eszenciát  vagy  spirituális  jelenlétet  jelent,  a 
társadalomban a hatalomhoz, erőhöz és presztizshez kapcsolódik. A mana az auta-
któl,  vagyis  az  istenektől  származik,  és  a  rangatira-k,  a  vezetők  között  a 
legnagyobb, közülük is  különösen az ariki-k,  a az elsőszülöttek,  és a tohunga-k, 
vagyis a papok között.

A mana fogalma szorosan kötődik a tapu, a szent-ség fogalmához.

Tapu és Noa
Minden ember a tapu-ját a szüleitől örökli, rajtuk keresztül az ősöktől, így végső 
soron az istenektől. Nemesi születésű emberek tapu-ja is magasabb szintű.

A fizikai világban a növény- 
és  állatvilág,  de  még  a 
tárgyak is a tapu hatása alá 
kerülhettek. Ha egy személy, 
élőlény vagy tárgy tapu (itt: 
szent)  lett,  az  általában azt 
jelentette,  hogy  az  érintett 
személy  tettei  korlátozva 
vannak. (Például a szentnek 
tartott  személyeket 
általában, valamint a magas 
rangú személyeket tetoválás 
közben ilyen etető tölcséren 
(kōrere) keresztül itatták és 
etették pürésített étellel.)

A Noa jelentése hétköznapi, 
közönséges,  a  tapu 
szabályainak  kötöttségétől 
mentes.  Gyakran  rituálékat 
is  végeztek,  hogy 
személyeket  felszabadítsa-
nak a tapu alól, így az adott 
személy  tettei  nem  voltak 
többé korlátozva.
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Mauri

A  Mauri  az  élet  eszenciája,  vagy  az  éltető  szikra.  Minden  ember  és  dolog 
rendelkezik  mauri-val.  Az  emberek  tárgyakat  helyeztek  el  az  erdőkben, 
talizmánokat. Ezek testesítették meg a mauri-t, és így védelem alá estek.

Ha az emberek mauri-ja túlságosan gyengévé vált, meghaltak.

Hau
A Hau egy személy vagy élőlény életereje. A mauri-ként ismert talizmán védelmezi 
a  személy  vagy  hely  hau-ját  (életerejét),  például  úgy  tartották,  hogy  egy  olyan 
erdőben, amelynek van saját mauri-ja, több madár vagy hal van a talizmán miatt.

Wairua
A Wairua egy ember szelleme. A Wairua el tudja hagyni a testet, és vándorolhat. 
Amikor az ember meghal, a Wairua az, ami tovább él. Hagyományosan a Maori-k 
azt tartották, hogy haláluk után a rarohenga-ba, az alvilágba kerülnek. A nyugati  
tradíciókban ez  magába  foglalja  az  utazást  'te  ara  wairua'  (a  szellemek útja)-n 
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keresztül a 'te rerenga wairua' (a szellemek ugróhelye)-hez. Ezek után a wairua a 
tengerbe süllyed. 

Karakia – Az istenekkel való kommunikáció

Mi a karakia?
A  karakia  azok  a  módok,  amelyeken  keresztül  lehetséges  az  istenekkel  való 
kommunikáció.  Te  Rangi  Hiroa  (Peter  Buck)  megfogalmazása  szerint  a  karakia 
„olyan  formulák,  amelyeket  azért  kántáltak,  hogy  előnyöket  érjenek  el  vagy 
elkerüljék  a  bajt”.  Ezek  a  formulák  nem  voltak  használatosak  a  hódolat  vagy 
tisztelet kifejezésére az istenek felé. A karakia egyik módja volt a tūā , a 'varázsige'.

Ki használt karakia-t?
A Tohunga-k  (papok)  voltak  a  legmegfelelőbb emberek a  karakia  használatára,  
mint az istenek médiumai. A Karakia ereje nagyban függött a kántált szavaktól, és a 
kántáló mana szintjétől.

Mindezek  ellenére  minden  ember  -gyerekek  és  felnőttek  egyaránt-  használtak 
karakia-t.  Felnőtteknek  például  egy  egyszerű  ilyen  mondóka  volt  a  „Kuruki, 
whakataha!”  a  nem  kívánt,  nem  látható  erők  távoltartására  („Elszabadult  erő, 
távozz!”)

A karakia típusai
A  karakiának  számos  formája  volt.  Volt  több  „karakia  tamariki”  (gyermekek 
karakiája). Ez például egy egyszerű karakia gyerekeknek, az eső elállítására:
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E rere te kotare
Ki runga i te puwharawhara
Ruru ai ia o parirau
Kei maku o kuao i te ua
Mao, mao te ua

Repülj be, ó jégmadár
repülj be a fák közé;
ott rázd a szárnyad
ne érje az eső a kicsinyeid
szüntesd meg az esőt.

A „kī tao” típusú karakia-t a fegyverek megerősítésére használták harc esetén. A 
„Tā kopito” karakia-t betegségek esetén használták. A „Tūā moe” olyan bűvige volt, 
amelyekkel a madarászok altatták el a tūī-kat. A „Tūā pana” igét gyerekszületéskor 
hívták segítségül. A „Hoa tapuae” a karakia olyan csoportja volt, amelyet harcosok 
használtak gyorsaságuk növelésére.

A karakia gyakran végződött így:
Tūturu ka whakamaua kia tina, tina, haumi e, hui e, tāiki e! 
Vagy így:
Whano, whano, hara mai te toki, haumi e, hui e, tāiki e! 

Néhány fajta karakia-csoport (avagy a felhasználás meglehetősen széles):
• ātahu: szerelmi igék
• hoa: kövek szétválasztása, levelek szárítása vagy madár megölése
• hoa tapuae: hogy gyors legyen a láb és hátráltassa az ellenfelet
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• hono: törések összeforrasztására
• kaha: sikeres vadászathoz
• kawa: a tapu eltávolítása az új házakról
• kī tao: hogy erős legyen a lándzsa – reo tao-ként is ismert
• kī rākau: hogy erősek legyenek a fegyverek
• ngau paepae: hogy a varázslat a háborús (ellen)félre szálljon
• pou: hogy erősítse a memóriát az eligazításon
• rāoa: fulladáskor az idegentest eltávolítására
• rotu: emberek vagy a tenger elaltatására (elcsendesítésére)
• tā kōpito: hasi bajok gyógyítására
• tohi: a tapu and mana újszülöttbe táplálására
• tohi taua: háborús (ellen)fél háborúba ugrasztására
• tūā: gyermek felajánlására a köldökzsinór elvágása után
• tūā pā: balszerencse elhárítására
• whai: sérülések, égések, fulladás gyógyítására
• whakanoa: a  tapu eltávolítása által közönségessé tevés

Folytatása következik.
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