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előszó

A fák az emberiség kezdete óta gondoskodnak rólunk. Eleinte 
az erdő mint az emberiség méhe és bölcsője gondozta a fák 

közt élő őseinket. Ezután a fák a termésükkel ajándékoztak meg 
minket, valamint alapanyagot nyújtottak otthonainkhoz, szer-
számainkhoz és játékainkhoz – ez mind a mai napig így van. 
Emellett a fák a bolygónk alapvető működéséhez és fennmara-
dásához is nélkülözhetetlenek, mivel a többi növénnyel egye-
temben felelősek a talajvíz egyensúlyáért, a légkör elektromos 
töltéséért, az időjárásért, sőt az egész Föld mágneses mezőjéért 
is. Ráadásul a fák a kozmikus energiák antennái is: azáltal, hogy 
összekötik az eget és a földet, részeseivé válnak minden bölcses-
ségnek, minden tapasztalásnak és minden létező emléknek.

Felismerve, hogy a fák egyfajta kapuk is, amelyeken átléphe-
tünk egy magasabb szintű tudatosságba, az emberek mindig is 
becsülték őket adományaikért és bölcsességükért. A nyugati 
világban azonban a „modern életstílus” miatt ez a szemlélet-
mód ideiglenesen feledésbe merült. A természet szellemének 
jóslatai abban segítenek, hogy újra összekapcsolódhassunk a 
ter mészet és a Zöld Ember ősi és örök bölcsességének törvényeivel. 
Ez nemcsak a saját javunkra válik, de segíti azt az egyetemes 
gyógyulási folyamatot is, amelynek révén az emberiség ismét 
megtanulja tisztelni és önmagáért szeretni a tőle különböző 
életformákat. Ha ez megtörténik, így, a 21. században lehetőség 

• •
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nyílik arra, hogy visszaállítsuk a fák és az emberek ősi barátságát, 
mi több, megpróbáljuk magasabb szintre emelni ezt a kapcsolatot.

Will lenyűgöző illusztrációi egy olyan személy munkái, aki 
nemcsak ismeri az ősi bölcsességet, de aszerint is él. A fantasz-
tikus ábrák méltó kísérői John szövegének. Ez a modern druida 
művészet legmagasabb szintje, az ember és a természet kölcsö-
nös összefonódása. Ennek a szent kapcsolatnak a középpontjá-
ban áll a Fa, mint kapu és őrző, ahogy mindig is tette.

Fred Hageneder, 2003. április
a The Spirit of Trees és a The Heritage of Trees szerzője 
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1 .  f e j e z e t

AZ ERDő NYELVE
Jóslás és hagyomány

�
Ó tölgyfa, oly terjedelmes és bokros

Égbe nyúlsz a többi fa között.
Ó, mogyorófa, karcsúak az ágaid
Illatos termések az adományaid.

Ó, égerfa, barátságos és szíves
Pompa és öröm a te színed.

�
anon, Suibhne fadicsőítése

✥ ✥
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10 AZ ERDŐ NYELVE       

„ Bölcs dolog a fák hangjára hallgatni – írta a 2. századi 
római szerző, Tacitus –, mert olyanról szólnak, amiről 

egyébként megfelejtkeznénk.” A fákat az idők kezdete óta az 
emlékezet raktárának és a hagyományok őrzőjének tekin tették; 
időtlen tudást és bölcsességet hordoznak önmagukban és minden 
fából készült alkotásban. Akár egyedülálló fákat képzelünk el, akár 
Észak-Európa kiterjedt, sötét erdőségeit, a fákkal kapcsolatos 
hagyományok és ábrázolásuk mára ikonikussá és szimbolikussá 
vált. A lefaragott, egyenletes felületű kövekre írt kelta ábécét, más 
néven az ogam betűit legkedvesebb 1600 éve használják jöven-
dölésekben. Ezzel szemben magukat a fákat a legtöbb kultúra már 
sokkal régebb óta szentként tiszteli.

A természet szellemének jóslatai egyesíti és felhasználja ezeket a 
hagyományokat. Egyrészt a természeti világ eredendő bölcsessé-
gén alapul, melyet a Zöld Ember képvisel (aki egyesíti és meg is 
haladja a történelem előtti hagyományokat), másrészt pedig a 
jóslás ősi rendszerére épít, amely az ogam ábécé betűinek felhasz-
nálásával történik.

A fák jelentőségét a kelták körében jól mutatja a számos, fáktól 
eredő klán- és családnév, például MacDara – „A tölgy fia”, Mac-
Cair thin – „A berkenye fia”, MacIbair – „A tiszafa fia” vagy 
MacCauil – „A mogyoró fia’” stb. Néhány törzs a totemének is 
fá kat választott, s ezek máig fellehetők a címereken.

A szászoknál – akiknek a kultúrája nagy hatással volt az ősi brit 
hagyományokra – a „fa” (treow) szó nemcsak magát a fát jelentette, 
hanem az „igazságot” és a „bizalmat” is. Az emberek hűségi és há -
zas sági fogadalmat tettek a fák alatt, mert úgy vélték, ők a leghitele-
sebb tanúk. Úgy tartották, hogy a fákban az iste nek jelennek meg, 
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ezért az erdők a tanúságtétel és a jövőbelátás színhelyei voltak. 1215-
ben a Magna Cartát egy Runnymede nevű helyen írták alá, egy 
olyan tiszafa árnyékában, amely már akkor is roppant idős volt és 
még ma is ott áll. A hely eredeti neve Rune Mede volt, mely azt jelenti, 

„a hely, ahol rúnákkal jósoltak.” Majdnem bizonyos tehát, hogy itt 
jövendölések folytak, melyeket vagy a királyi házak által felfogadott 
látók, vagy időnként maguk a királyok végeztek.

Így aligha meglepő, hogy a fákat övező misztériumokból két, 
egymástól független jóslási mód alakult ki: az egyik a kelta ogam 
ábécén alapul, a másik a skandináv rúnákon, bár sokak szerint a 
kettő valójában ugyanaz. A világ különböző részein fejlődtek ki, 
mégis hasonló rendszerre épülnek, és jelentősen hathattak is egy-
más ra a kora középkorban, amikor a két kultúra még közel állt 
egy máshoz. A misztikus tudományok átszövik mindkét kultúrát, 
és mindkettő a bölcsesség isteneinek védelme alatt áll.

A TITKOS BETŰK
Az ogam ábécé öt törzsből (aicme) áll, amelyek öt-öt betűt tartal-
maznak; az első, ún. „fő betű” adja az adott törzs nevét. De nem-
csak a törzseket, hanem a betűket is elnevezték: a leggyakrabban 
különféle fákat jelölnek (ezért is hívják az ogamot „fa-ábécének”). 
Az egyes változatokban a sorrendek kissé eltérnek egymástól, így a 
13. oldalon lévő táblázat is több eltérő forrásból ered. A bal oszlop-
ban lévő ogam betűk olyan vonások kombinációi, melyek egy füg-
gőleges vonalat (lényegében egy „pálcát”) kereszteznek.

Minden betűhöz társul egy fa, és bizonyos nézetek szerint a 
betűk egyéves ciklust alkotnak: ezért hívják néha az ogam ábécét 

„fa-naptárnak”. Akár hiszünk ebben, akár nem, ez csak egy kis 
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