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nn „„VilViláágg--hhííres csodres csodáákat beszkat beszéélnek lnek őőss--regregéék:k:
nn DicsDics--teljes daliteljes daliáákat, kat, harczokharczok ttöörtrtéénetnetéét,t,
nn ZajZajáát vt vííg g üünnepeknek, siralmas bnnepeknek, siralmas báánatot,natot,
nn BoszBoszúútt mely fmely fööldet renget: most ily csodldet renget: most ily csodáákat kat 

halljatok!halljatok!””

nn A A NibelungNibelung éének: Elsnek: Elsőő kaland, Krimhilda kaland, Krimhilda 
áálmot llmot láátt



nn IdIdőőrrőől idl időőre re öösszegysszegyűűllüünk, nk, üünneplnneplüünk, ritunk, rituáálléén n 
veszveszüünk rnk réészt.szt.



MiMiéért?rt?



nn Ez mEz máár rr réégieket is foglalkoztatta.gieket is foglalkoztatta.
nn SallustiusSallustius Az istenekrAz istenekrőől l éés a rendezett s a rendezett 

mindensmindenséégrgrőőll



nn Az Az istenek listenek léényegnyegüüket tekintve soha nem jket tekintve soha nem jööttek ttek 
lléétretre, mert az , mert az öörröökkkkéé llééteztezőők soha nem jk soha nem jöönnek lnnek léétre.tre.

nn ÖÖrröökkkkéé azok lazok lééteznekteznek, amelyek az els, amelyek az elsőődleges erdleges erőővel vel 
rendelkeznek rendelkeznek éés terms terméészettszettőől fogva l fogva semmilyen semmilyen 
hathatáást nem fogadnak be. st nem fogadnak be. 

nn TestekbTestekbőől sincsenek, hellyel sem rendelkeznek. l sincsenek, hellyel sem rendelkeznek. 
nn Nincsenek elkNincsenek elküüllöönnüülve az elslve az elsőő oktoktóól, mint ahogyan a l, mint ahogyan a 

gondolatok sincsenek elkgondolatok sincsenek elküüllöönnüülve az lve az éértelemtrtelemtőől,                       l,                       
a tuda tudáás a ls a léélektlektőől,                                                              l,                                                              
az az éérzrzéékek az kek az ééllőőlléénytnytőől.l.

nn Mivel Mivel minden lminden lééteztezőő öörvend a hasonlrvend a hasonlóóssáágnakgnak,                      ,                      
a a mmíítoszok az istenekrtoszok az istenekrőől szl szóólnaklnak,                                                               ,                                                               
az az istenek jistenek jóóindulatindulatáát a mt a míítoszok ismtoszok isméétltléése rse réévvéén n 
nyerjnyerjüük el.k el.

nn A mA míítoszok ismtoszok isméétltléése rse réévvéén felidn felidéézzzzüük az isteni k az isteni 
lléényeget, az eredendnyeget, az eredendőő okot. okot. 



nn KKöövetkeztetvetkeztetéés: s: 
nn ha az isteni megjelenik mindenben, a mha az isteni megjelenik mindenben, a míítoszok toszok 

rréévvéén egyesn egyesüüllüünk a mindennel, a mindsnk a mindennel, a mindséég g 
rréévvéén az istenivel.n az istenivel.

nn CaiusCaius SallustiusSallustius CrispusCrispus; (i. e. 86 ; (i. e. 86 –– i. e. 35) politikus, i. e. 35) politikus, 
ttöörtrtéénetnetíírróó



nn A mA míítoszok megismertoszok megismeréése, se, ááttéélléése, ismse, isméétltléése se 
rréévvéén az n az „ú„újoncjonc”” ((„„neofitaneofita””) ) úúj ismeretre tesz j ismeretre tesz 
szert, azaz BEAVATszert, azaz BEAVATÁÁS.S.

nn A beavatA beavatáás megvs megvááltoztatja az egyltoztatja az egyéén tn táársadalmi rsadalmi 
ststáátusztuszáát. Az emberek egymt. Az emberek egymááshoz valshoz valóó
kapcsolata megvkapcsolata megvááltozik. ltozik. 

nn FilozFilozóófia: Beavatfia: Beavatáás: A s: A lléétt ontolontolóógiai giai 
meghatmeghatáározrozáássáával egyenval egyenéértrtéékkűű. . 



nn Az Az ontolontolóógiagia, m, máás ns nééven ven llééttanttan, , lléételmtelmééletlet, , 
lléétfiloztfilozóófiafia vagy vagy ááltalltaláános nos metafizikametafizika, az a , az a filozfilozóófiaifiai
tudomtudomáány, amely a lny, amely a lééttel mint lttel mint lééteztezőők alapjk alapjáával val 
foglalkozik, azaz elsfoglalkozik, azaz elsőősorban nem sorban nem a la lééteztezőőrrőőll, hanem , hanem 
a la léétrtrőől szl szóóllóó tudomtudomáány. Az ny. Az „„ontolontolóógiagia”” kifejezkifejezéés a s a 
ggöörröögg onon (l(lééteztezéés/ls/léét) t) éés a s a logoslogos (jelent(jelentéése: se: 
nn 1, Arisztotel1, Arisztoteléész szerint az sz szerint az éésszel bsszel bíírróó lléélekrlekréész; sz; 
nn 2, sz2, szóó, besz, beszééd, nyelv, d, nyelv, igeige; ; 
nn 3, tudom3, tudomáány) szavak ny) szavak öösszekapcsolsszekapcsoláássáábbóól szl száármazik. rmazik. 



BeavatBeavatáás ts tíípusai (pusai (EliadeEliade):):

nn 1. kollekt1. kollektíív rv ríítus (serdtus (serdüüllőőbbőől felnl felnőőtt), tt), „„ifjifjúú
avatavatáási rsi ríítustus””, , „„ttöörzsi beavatrzsi beavatáásoksok””, , 
„„korosztkorosztáályi beavatlyi beavatááss”” –– ez a kez a köözzöösssséég minden g minden 
tagja sztagja száámmáára kra kööteleztelezőő (a t(a tööbbi mbbi máár nem r nem 
kkööteleztelezőő mindenkinek)mindenkinek)



nn 2. valamilyen titkos t2. valamilyen titkos táársasrsasáágba vezet be gba vezet be 
nn ÓÓkor: Kkor: Köözelzel--Kelet Kelet éés Mediterrs Mediterráán tern terüület, kelta let, kelta 

terterüületek letek –– a miszta misztéérium mindkrium mindkéét nem szt nem száámmáára ra 
nyitott volt (Lnyitott volt (Láásd keltsd keltááknknáál az AES l az AES DANADANA--tt). ). 
(G(Göörröögg--keleti misztkeleti misztéériumok kivriumok kivéétel tel –– egyik egyik 
nem tnem túúlslsúúlya)lya)

nn KKöözzéépkor pkor éés s úújkor: a tjkor: a táársasrsasáágokban csak egyik gokban csak egyik 
nem tnem túúlslsúúlya alakul ki. DE: lya alakul ki. DE: wiccawicca egyensegyensúúlyly



nn 3. Saj3. Sajáát vallt valláási si éélmlméény megtapasztalny megtapasztaláása, sa, 
misztikus elhivatottsmisztikus elhivatottsáág, az extatikus g, az extatikus éélmlméény a ny a 
jellemzjellemzőő rráá.  (Orvoss.  (Orvossáágos ember, sgos ember, sáámmáán, AES n, AES 
DANA)DANA)



1. Ifj1. Ifjúú avatavatááss

nn megismeri a csoport (tmegismeri a csoport (töörzs) titkos rzs) titkos 
hagyomhagyomáányait, mnyait, míítoszait,toszait,

nn milyen kapcsolat fmilyen kapcsolat fűűzi a tzi a töörzset a rzset a 
TermTerméészetfeletti Lszetfeletti Léényekhez a misztikus nyekhez a misztikus 
ididőőktktőől fogva,l fogva,

nn NemisNemiséég felfedezg felfedezéése,se,
nn GyereklGyerekléétbtbőől l áátltléép a kulturp a kulturáális llis léétbe.tbe.
nn Az ifjAz ifjúú szimbolikusan meghal, szimbolikusan meghal, úújjjjáászszüületik.letik.
nn Ezzel az egEzzel az egéész tsz töörzs rzs úújjjjáászszüületik. letik. 



2. Titkos t2. Titkos táársasrsasáágokgok
nn Az IfjAz Ifjúúavatavatáások tsok tööbb fokozatbbb fokozatbóól l áállnak. llnak. 
nn A magasabb fokozatok nem mindenki szA magasabb fokozatok nem mindenki száámmáára ra éérhetrhetőő el.  el.  ==

Titkos tTitkos táársasrsasáágok kialakulgok kialakuláásasa
nn BeavatBeavatáás azonos az ifjs azonos az ifjúúavatavatáásokkal (ksokkal (kíínznzáás, prs, próóbatbatéétel, haltel, haláál, l, 

úújjjjáászszüületletéés, s, úúj nj néév adv adáása, titkos tannal valsa, titkos tannal valóó megismerkedmegismerkedéés, s, úúj j 
nyelv tanulnyelv tanuláása, sa, úúj dal tj dal tíípus megtanulpus megtanuláása sa stbstb……))

nn TTúúlslsúúlyban az lyban az ŐŐssöök, nincs jelen a Legfelsk, nincs jelen a Legfelsőőbb Lbb Léény (ny (EliadeEliade
szerint)szerint)

nn A nA nőői ti táársasrsasáágokban elgokban előőjjöön a termn a terméékenyskenyséég, fogantatg, fogantatáás, szs, szüületletéés s 
rejtelmei.rejtelmei.

nn A beavatott mA beavatott máár tr tööbb dimenzibb dimenzióóban ban éél. l. ÚÚj vilj viláágot tgot táárnak fel.rnak fel.
nn AzAzááltal lesz igaz emberrltal lesz igaz emberréé, hogy egy Isteni L, hogy egy Isteni Léényhez lesz hasonlnyhez lesz hasonlóó..
nn Az igazi, szellemi ember nem adott, a mesterek hozzAz igazi, szellemi ember nem adott, a mesterek hozzáák lk léétre.tre.



3. Extatikus beavat3. Extatikus beavatááss

nn A A „„ssáámmáánbeavatnbeavatááss”” eksztatikus eksztatikus éélmlméénybnybőől l 
((áálmok, vlmok, víízizióók, k, öönknkíívvüületi lleti láátomtomáások) sok) éés s 

nn Szellemek vagy Szellemek vagy ööreg sreg sáámmáánmesterek nmesterek ááltal ltal 
áátadott tantadott tanííttáásbsbóól l áállnak. llnak. 

nn BeavatBeavatáás lehet nys lehet nyíílt lt éés zs záárt is, rt is, ááltalltaláában sok ban sok 
rréészbszbőől l áállnak.llnak.



A beavatA beavatáási betegssi betegséég fokozataig fokozatai
nn A test gyA test gyöötrtréése, felszabadse, felszabadííttáása,sa,
nn A test csontvA test csontváázzzzáá csupaszcsupaszííttáása,sa,
nn Belek kicserBelek kicseréélléése, a vse, a véér felfrissr felfrissííttéése,se,
nn LeszLeszáálllláás az alvils az alviláágba ahol gba ahol őőssöök, rk, réég meghalt g meghalt 

ssáámmáánok, esetleg dnok, esetleg déémonok, nem evilmonok, nem eviláági lgi léények nyek 
tantaníítjtjáák,k,

nn ÉÉgbe szgbe száállllááss
nn FeltFeltáámadmadáás, azaz bels, azaz belééppéés az s az úúj lj léétmtmóódba, dba, 

felszentelfelszentelőődik a jeldik a jelöölt, innentlt, innentőől szeml szeméélyesen lyesen 
éérintkezhet a trintkezhet a túúlvillviláág lg léényeivel, Istenekkel, nyeivel, Istenekkel, 
ddéémonokkal.monokkal.



nn Az egyes irAz egyes iráányzatoknnyzatoknáál a kl a köözzééppont ppont éés a fs a főő
iriráányvonal az irnyvonal az iráányzathoz kapcsolnyzathoz kapcsolóóddóó
misztmisztéériumrium--rendszer.rendszer.



nn Szent tSzent téér r –– Szent idSzent időő

nn Szent tSzent téér: ahol a fizikai vilr: ahol a fizikai viláág g öösszesszeéér az r az 
Istenek vilIstenek viláággáával (misztval (misztéériumok ismriumok isméétltléése se 
ááltal)ltal)

nn Szent idSzent időő: a m: a míítosz adott esemtosz adott eseméényeinek nyeinek 
ismisméétltléése, kse, küüllöönnöös tekintettel a teremts tekintettel a teremtéés tiszta s tiszta 
áállapotllapotáát, ezzel a vilt, ezzel a viláág megtisztul.g megtisztul.



nn A Falvak, telepA Falvak, telepüülléések ksek kéépe az pe az éég tg tüükköörkrkéépe, pe, 
Isteni mintIsteni mintáák tk tüükköörkrkéépe, pe, őőssöök vk véédelme.delme.

nn Ezek mind megtalEzek mind megtaláálhatlhatóók, pl. a keltk, pl. a keltááknknáál is.l is.



A keltA keltáák vilk viláágkgkéépepe

nn Megszentelt vilMegszentelt viláágban gban ééltekltek
nn KKöörnyezetrnyezetüüket rket ríítusokkal tetttusokkal tettéék szenttk szenttéé: a lak: a lakóóhháázat, a falut, a tzat, a falut, a töörzs orszrzs orszáággáát t 

éés a kirs a kiráályslysáágot. got. 
nn SzSzáámukra csak az bmukra csak az bíírt rt éértelemmel, csak az lrtelemmel, csak az léétezett, ami szent volt, az ezen tezett, ami szent volt, az ezen 

kkíívvüül ll léévvőő vilviláág az g az őőskskááoszban loszban léévvőő, kiforratlan hely volt. , kiforratlan hely volt. 
nn ÍÍgy amikor egy ismeretlen, gy amikor egy ismeretlen, úúj vilj viláágba lgba lééptek, ezt is meg kellett szentelniptek, ezt is meg kellett szentelniüük. k. 
nn A falvaknak,vA falvaknak,váárosoknak is megvolt ez a krosoknak is megvolt ez a köözzééppontjuk, sppontjuk, sőőt a lakt a lakóóhháázaknak zaknak 

is. Ezen keresztis. Ezen keresztüül l áállt kapcsolatban az egyllt kapcsolatban az egyéén az istenek viln az istenek viláággáával val éés nyerte el s nyerte el 
ezezááltal magltal magáának a lnak a léétnek a biztonstnek a biztonsáággáát. t. 

nn A kA köözzééppont kijelppont kijelöölléése jelentette egyben a vilse jelentette egyben a viláág megalapg megalapííttáássáát, beemelt, beemeléésséét a t a 
lléétbe. tbe. 

nn A telepA telepüülléések hatsek hatáárait fallal jelrait fallal jelööltltéék, de ennek nem csak vk, de ennek nem csak véédelmi delmi jelentosjelentoséégege
volt, hanem kultikus is: ezzel tartottvolt, hanem kultikus is: ezzel tartottáák tk táávol a rossz szellemeket vol a rossz szellemeket éés hats hatáároltroltáák k 
el magukat a vilel magukat a viláág tg tööbbi rbbi réészszééttőől, amely ugyan nem volt a kl, amely ugyan nem volt a kááoszban, de oszban, de 
kküüllöönbnböözzöött az tt az őő vilvilááguktguktóól. l. 



EdelEdeléény ny –– kelta fkelta fööldvldváárr



SzabolcsSzabolcs



BBüükkszentlkkszentláászlszlóó kköörnyrnyéékeke



A keltA keltáák vilk viláágkgkéépepe

nn RRíítusoktusok
nn Ezek valamely Ezek valamely őősi cselekedetet ismsi cselekedetet isméételtteltéék el, amit k el, amit 

az istenek vagy az az istenek vagy az őőssöök valamikor a kezdetekkor k valamikor a kezdetekkor 
vvéégrehajtottak. grehajtottak. 

nn Mindennapjaikat vMindennapjaikat véégigkgigkíísséértrtéék a szertartk a szertartáások, sok, 
rríítusok tusok éés s íígy eggy egéész sz ééletletüük sork soráán folytonosan n folytonosan 
visszatvisszatéértek a szent idrtek a szent időőhhööz. z. 



A keltA keltáák vilk viláágkgkéépepe

nn Szent idSzent időő::
nn Ez egy Ez egy áállandllandóó ididőőt jelent. t jelent. 
nn MegtMegtöörtrtéént valamikor rnt valamikor réégesges--rréégen, a vilgen, a viláág kezdetg kezdetéén, de a rn, de a ríítusokkal btusokkal báármikor rmikor 

visszahvisszahíívhatvhatóó éés s úújra meg jra meg úújra megtjra megtöörtrtéénik eznik ezááltal. ltal. 
nn JJóó ppéélda erre az lda erre az úújjéév, amikor rituv, amikor rituáálisan meglisan megöölik az istent, visszatlik az istent, visszatéér az r az őőskskááosz, osz, 

majd majd úújra megalapjra megalapíítjtjáák az idk az időőt t éés a vils a viláágot, hogy a vilgot, hogy a viláág kereke tovg kereke továább forogjon. bb forogjon. 
nn A keltA keltáák ismertk ismertéék termk terméészetesen a mai szetesen a mai éértelemben vett idrtelemben vett időőfogalmat, a proffogalmat, a profáán n 

ididőőt. t. 
nn TisztTisztáában voltak azzal, hogy voltak ban voltak azzal, hogy voltak őőseik seik éés azoknak is s azoknak is őőseik, de seik, de őőket is ket is 

öösszeksszekööttööttttéék a szent idk a szent időővel azvel azááltal, hogy a ltal, hogy a mmíítikustikus őőssööktktőől szl száármaztattrmaztattáák le k le 
őőket. ket. 

nn A mindennapi A mindennapi ééletletüükben ismkben isméétltlőőddőően felven felvááltotta a profltotta a profáán idn időőt a szent idt a szent időő. . 
TTöörtrtéénelemszemlnelemszemlééletletüüket, ket, íígy nevezhetjgy nevezhetjüük kk köörkrköörröösnek, azaz mindig ugyanonnan snek, azaz mindig ugyanonnan 
indul ki indul ki éés mindig ugyanonnan indul s mindig ugyanonnan indul úújra (persze megjra (persze megúújulva). julva). 



A keltA keltáák vilk viláágkgkéépepe
nn FejlFejlőőddééss

nn az az úújjííttáásokat, legyenek ezek aksokat, legyenek ezek akáár tr táársadalmi, akrsadalmi, akáár technikai r technikai 
jellegjellegűűek isteni kinyilatkoztatek isteni kinyilatkoztatááskskéént fogtnt fogtáák fel k fel éés s íígy ezt is gy ezt is 
a ma míítoszokhoz toszokhoz éés a szent ids a szent időőhhööz kz kööttööttttéék. k. 

nn Ezt tEzt táámasztja almasztja aláá az is, hogy maz is, hogy mííg g 
nn nagy arnagy aráánynyúú technikai fejltechnikai fejlőőddéés (Gallis (Galliáában a ban a Kr.e.I.sz.Kr.e.I.sz.--rara feltalfeltalááltltáák k 

ttööbbek kbbek köözzöött az arattt az aratóóggéépet) pet) éés s 
nn ttáársadalmi vrsadalmi vááltozltozáás (szints (szintéén itt ekkorra mn itt ekkorra máár kialakultak r kialakultak 

kkööztztáársasrsasáágszergszerűű áállamok, ahol a vezetllamok, ahol a vezetőőket egy ket egy éévre vvre váálasztottlasztottáák) k) 
zajlott le, zajlott le, 

nn a valla valláásosssossáág megmaradt az emberek g megmaradt az emberek ééletletéében. ben. 



A keltA keltáák vilk viláágkgkéépepe
nn SzemSzemééletlet

nn Egy kelta tehEgy kelta teháát pontosan tudta (vagy tudni vt pontosan tudta (vagy tudni véélte), hogy honnan jlte), hogy honnan jöött, kik tt, kik 
az az őősei, hogyan keletkezett a vilsei, hogyan keletkezett a viláág, vg, váálaszokat kapott a mlaszokat kapott a míítoszokbtoszokbóól a l a 
mimiéértjeire rtjeire éés a miks a mikééntjeire. ntjeire. 

nn MMúúltjltjáában ban íígy teljesen biztos volt. gy teljesen biztos volt. 
nn A cA céél: a csall: a csaláád, a td, a töörzs fenntartrzs fenntartáása sa éés gyaraps gyarapííttáása. sa. 
nn Mindent ennek a cMindent ennek a céélnak vetettek allnak vetettek aláá. . 
nn EzEzááltal biztosak voltak a jltal biztosak voltak a jöövvőőbeli cbeli cééljaikat tekintve is (mljaikat tekintve is (máás ks kéérdrdéés, s, 

hogy jhogy jöövvőőjjüükben azkben azéért nem lehettek biztosak, mert az rt nem lehettek biztosak, mert az éélelmezlelmezéés s éés a s a 
kköözbiztonszbiztonsáág is ekkor mg is ekkor méég megoldatlan volt) g megoldatlan volt) éés s íígy gy biztos talajon biztos talajon áállt llt 
jelenjjelenjüük isk is. . ŐŐk egy k egy áállandllandóó, , öörröökkkkéé tarttartóó vilviláágban gban ééltek.ltek.



Kelta szimbKelta szimbóólumok (kiemellumok (kiemeléés!)s!)

nn A kelta vallA kelta valláási szertartsi szertartáások  sok  éés szimbs szimbóólumok  lumok  
nagyrnagyréészt a termszt a terméészeti helyekhez kszeti helyekhez kööttőődik.dik.

nn A hegyekben gyakran tiszteltA hegyekben gyakran tiszteltéék a hegyek k a hegyek 
Isteneit.Isteneit.

nn ÁÁldozati tldozati táárgyakat talrgyakat talááltak:ltak:
nn TTóó
nn FolyFolyóó
nn MocsMocsáárr
nn ForrForráásoksok



nn Szent helyek: tisztSzent helyek: tisztáások, sok, tiszttisztáásoksok, k, köörrüüllööttttüük k 
kkőő oszlopok. (oszlopok. (ÉÉllőő kköövek mvek míítosza.)tosza.)

nn A kA köövek elhelyezkedvek elhelyezkedéése a szent fa jelkse a szent fa jelkéépe is pe is 
volt.volt.



Kelta szimbKelta szimbóólumoklumok

nn KKőőoszlopokoszlopok
nn ForrForráásoksok
nn FFáák, ligetekk, ligetek
nn FejekFejek



KKőőoszlopokoszlopok

nn Szent helyeket jelSzent helyeket jelööltek, volt ahol fa oszlopok ltek, volt ahol fa oszlopok 
voltak. voltak. 

nn Oszlop = Oszlop = ééleterleterőő
nn Faoszlop = Faoszlop = ÉÉletfaletfa
nn KKőőoszlop = fallosz nyers erejeoszlop = fallosz nyers ereje
nn Oldalukon fafaragOldalukon fafaragáások sora, kelta vilsok sora, kelta viláág g 

felfelééppííttéésséének, a vilnek, a viláágok kgok köözzöötti utak tti utak 
szimbszimbóóluma (elluma (előőadadóó vvéélemleméénye)nye)



TuroeTuroe stonestone GalwayGalway megymegyéébenben



WoodhengeWoodhenge







StonehengeStonehenge



TaraTara

nn A Lia A Lia FailFail lakhelye volt (vlakhelye volt (véégzet kgzet kööve).ve).
nn ArdArd RRíí itt uralkodott.itt uralkodott.



Hegyi IstennHegyi Istennőő

nn KerryKerry megymegyéében egymben egymáás mellett ls mellett léévvőő kkéét t 
hegy: hegy: DDáá ChichChich AnannakAnannak ((AnuAnu keblei keblei –– 2db), 2db), 
mmáás forrs forráások szerint sok szerint DanuDanu……. . 

nn Kelta Anya IstennKelta Anya Istennőő, a Pireneusokban tisztelt, a Pireneusokban tiszteltéék k 



ForrForráásoksok
nn A A vvíízetzet minden megjelenminden megjelenéési formsi formáájjáában a keltban a keltááknknáál l 

nagy tisztelet nagy tisztelet öövezte.vezte.
nn MMíítoszok, szimbtoszok, szimbóólumok sora kapcsollumok sora kapcsolóódik dik 

tengerekhez, folytengerekhez, folyóókhoz, patakokhoz, forrkhoz, patakokhoz, forráásokhoz, sokhoz, 
kutakhoz, mocsarakhoz.kutakhoz, mocsarakhoz.

nn Ilyen helyeken Ilyen helyeken ááldoztak:ldoztak:
nn ÉÉrtrtéékes tkes táárgyakat (rgyakat (éékszereket, fegyvereket kszereket, fegyvereket –– kard!)kard!)
nn NNöövvéényeket,nyeket,
nn ÁÁllatokat,llatokat,
nn Volt hogy embereket is.Volt hogy embereket is.



nn A vA vííz mozgz mozgáássáábbóól terml terméészetfeletti erszetfeletti erőőre re 
kköövetkeztettek.vetkeztettek.

nn GyGyóógygyííttóó szentszentéélyek,lyek,
nn AlvilAlviláággal valggal valóó öösszeksszekööttetttetéés.s.
nn KKúút = kaput = kapu

nn GyGyóógyvgyvííz meditz meditáácició…ó…





FaFa

nn ÉÉlet let éés hals haláál fl fááii
nn EgyedEgyedüülláállllóó fa, liget..fa, liget..
nn Fa a fenti vilFa a fenti viláág g éés alvils alviláág kapcsolata (lomb g kapcsolata (lomb éés s 

gygyöökkéér)r)
nn ÉÉlet kezdete let kezdete éés vs véége ge 
nn RituRituáálléék helyszk helyszíínene



nn „„SS”” alak alak éégg-- éés napkultusz jelks napkultusz jelkéépepe
nn villvilláámm



Fa Fa éés a vads a vadáászatszat

nn GundestrupiGundestrupi üüst st –– úújjjjáászszüületletéés s üüstje (pstje (páárhuzam rhuzam 
DagdaDagda üüstje)stje)







nn A hely felA hely felééppííttéése: szent tse: szent téér r éés ids időő
nn Kapcsolat a termKapcsolat a terméészettel.szettel.
nn Istenek szimbIstenek szimbóólumai klumai köörbe vesznek.rbe vesznek.

nn Ezek Ezek öösszesssszesséége = ge = áátalakultalakuláás, s, áátvtvááltozltozáások sorozatasok sorozata
nn (Ehhez hozz(Ehhez hozzáájjáárul a vrul a váándorlndorláás, a fs, a féélelmetes idegen lelmetes idegen 

formformáák, mesk, meséék k 
–– áállattllattáá vvááltozott ember,ltozott ember,
-- Ember vagy Ember vagy áállat alakot llat alakot ööltltöött Isten, tt Isten, 



nn EZEKBEZEKBŐŐL KL KÖÖVETKEZIK: az VETKEZIK: az áátalakultalakuláás s 
jelkjelkéépe:pe:

nn FejdFejdíísz (gyakran fej forma, viselsz (gyakran fej forma, viselőőjjüük k 
felsfelsőőbbrendbbrendűű lléénnynnyéé vvááltozik, Istennltozik, Istennéé vváálik),lik),

nn MaszkMaszk
nn KKéétarctarcúú szoborszobor



RoquepertuseRoquepertuse (francia)(francia)





HHáármas fejrmas fej

nn NNéémetorszmetorszáág, Franciaorszg, Franciaorszáág, Nagyg, Nagy--BritanniaBritannia
nn Gyakran a fejet hGyakran a fejet hááromszoroztromszoroztáák.k.
nn IkonogrIkonográáfia = szfia = szööveg felerveg felerőőssííttőő hathatááss
nn EgyedEgyedüülláállllóó Isteneket Isteneket áábrbráázoltak hzoltak háármas rmas 

arccal.arccal.



BevayBevay





FejekFejek

nn Fej = lFej = léélek laklek lakóóhelyehelye
nn Harcos begyHarcos begyűűjtjtöötte az ellenstte az ellenséég fejg fejéét (kt (kééssőőbb jbb jóó

nagy summnagy summáát fizettek t fizettek éérte a rokonok, vagy rte a rokonok, vagy 
ererőőssíítetttettéék a harcos erejk a harcos erejéét),t),

nn Templomok elejTemplomok elejéére koponya vre koponya véédelemkdelemkéént.nt.
nn Istenek Istenek óóririáási fejjel.si fejjel.



nn A levA leváágott fej is lehetett halgott fej is lehetett haláálos fegyver.los fegyver.
nn ConchobintConchobint ((UlsterUlster kirkiráálylyáát, t, MedbMedb IstennIstennőő

szeretszeretőőjjéét) t) MeasMeas GeaghrGeaghráánaknak ((LeinsterLeinster kirkiráálya) lya) 
az agybombaz agybombáájjáával val ööltltéék meg. k meg. 



GGöörröög mitolg mitolóógiagia

nn MedMedúúza fejeza feje





De: Szent DDe: Szent Déénesnes

nn PPáárizs vrizs véértanrtanúú ppüüspspööke,ke,
nn TTúúlléélte sajlte sajáát nyakazt nyakazáássáát, tt, tööbb bb kilkilóómmééterttert

gyalogolt kezgyalogolt kezéében a fejben a fejéével. vel. 
nn A szent testet nem lehetett megsemmisA szent testet nem lehetett megsemmisííteni, teni, 

mivel a lelke tovmivel a lelke továább bb éélt a levlt a leváágott fejben.gott fejben.





Jack Jack O'LanternO'Lantern



A tA tööklkláámpmpáás legends legendáájaja
nn Egy Egy íír legenda szerint nevr legenda szerint nevéét egy t egy Jack Jack O'LanternO'Lantern nevnevűű rréészeges kovszeges kováácsrcsróól l 

kapta. A legenda szerint egy szkapta. A legenda szerint egy széép napon odament a rp napon odament a réészeges Jackhez az szeges Jackhez az 
öördrdöög g éés hs híívta a pokolba, de elvta a pokolba, de előőtte felajtte felajáánlotta, hogy igyanak mnlotta, hogy igyanak méég meg egy g meg egy 
italt. Jack azonban nem akart vele tartani, ezitalt. Jack azonban nem akart vele tartani, ezéért hrt háát furfangos cselt eszelt ki t furfangos cselt eszelt ki 
inkinkáább bb éés ravasz ms ravasz móódon megkdon megkéérte, hogy vrte, hogy váálasszon egy almlasszon egy almáát az t az 
almafalmafáájjáárróól, mire az l, mire az öördrdöög felmg felmáászott a fszott a fáára. Jack tudta, hogy mitra. Jack tudta, hogy mitőől fl féél az l az 
öördrdöög g éés a fa oldals a fa oldaláára egy keresztet rajzolt. Az ra egy keresztet rajzolt. Az öördrdöög nagyon megrettent a g nagyon megrettent a 
kereszttkereszttőől l éés nem is mert lems nem is mert lemáászni, kszni, kéénytelen volt a fa nytelen volt a fa áággáán kucorogni. Az n kucorogni. Az 
öördrdöög addigg addig--addig egyezkedett a furfangos kovaddig egyezkedett a furfangos kovááccsal, hogy ccsal, hogy ííggééretet tett retet tett 
arra, hogyha leengedi az arra, hogyha leengedi az öördrdööggööt a ft a fáárróól, (mivel Jack l, (mivel Jack ééletletéében sok rosszat ben sok rosszat 
tett) nem kertett) nem kerüülhet, azaz nem engedi be a pokolba. Jack ekkor megengedte lhet, azaz nem engedi be a pokolba. Jack ekkor megengedte 
az az öördrdöögnek hogy lemgnek hogy lemáásszon a fsszon a fáárróól, aki abban a pillanatban el is tl, aki abban a pillanatban el is tűűnt. nt. 
Azonban amikor Jack meghalt, lelke a menny Azonban amikor Jack meghalt, lelke a menny éés a pokol ks a pokol köözzöött rekedt, tt rekedt, 
mert a mennybe nem engedtmert a mennybe nem engedtéék be, mivel k be, mivel éélete sorlete soráán sokat rn sokat réészegeskedett szegeskedett éés s 
bbűűnnöös ms móódon don éélt, de az lt, de az öördrdöög sem akarta a pokolba befogadni, mert g sem akarta a pokolba befogadni, mert 
nagyon haragudott Jackre a rnagyon haragudott Jackre a réégi csgi csíínye miatt. Jack arra knye miatt. Jack arra kéérte az rte az öördrdööggööt, t, 
hogy legalhogy legaláább egy kis fbb egy kis féényt adjon neki, hogy megtalnyt adjon neki, hogy megtaláálja a visszautat az lja a visszautat az 
ééllőők vilk viláággáába. Vba. Vééggüül az l az öördrdöög megszg megszáánta nta éés egy izzs egy izzóó fadarabot dobott fadarabot dobott 
Jacknek a pokol katlana alatt lobogJacknek a pokol katlana alatt lobogóó ttűűz parazsz parazsáábbóól, az l, az öörröökkkkéé izzizzóó
parazsat Jack egy kivparazsat Jack egy kiváájt takarmjt takarmáányrnyréépa (pa (rutabagarutabaga, sv, svééd kard karóórréépa) belsejpa) belsejéébe be 
tette, amit a nyugtalan lelktette, amit a nyugtalan lelkéének sznek száánt, vilnt, viláággííttóó lláámpmpáásnak. Azsnak. Azóóta Jack lelke ta Jack lelke 
ennek a takarmennek a takarmáányrnyréépa lpa láámpmpáácskcskáának a fnak a féénynyéénnéél keresi a megnyugvl keresi a megnyugváássáát. t. 



nn A legenda sok egyA legenda sok egyééb vb vááltozata is lltozata is léétezik az tezik az 
angolszangolszáász nyelvtersz nyelvterüületen, kleten, kööztztüük Fukar Jack k Fukar Jack 
((StingyStingy JackJack) t) töörtrtéénete is, az nete is, az ööreg rreg réészeges szeges 
kovkováácsrcsróól, aki szeretett mindenkit megtrl, aki szeretett mindenkit megtrééffáálni, lni, 
de egyszer eladta a lelkde egyszer eladta a lelkéét az t az öördrdöögnek... gnek... 



nn A legenda egy mA legenda egy máásik ismert vsik ismert vááltozata szerint, ltozata szerint, 
amikor az amikor az öördrdöög el akarta vinni a pokolba a g el akarta vinni a pokolba a 
rréészeges kovszeges kováácsot, Jack csele az volt, hogy csot, Jack csele az volt, hogy 
meggymeggyőőzte az zte az öördrdööggööt, hogy vt, hogy vááltoztassa magltoztassa magáát t 
ppéénznzéérmrméévvéé, mellyel fizetheti az italukat a , mellyel fizetheti az italukat a 
kocsmkocsmáában. Az ban. Az öördrdöög g úúgy is tett, Jack azonban gy is tett, Jack azonban 
a pa péénzt zsebre tette egy eznzt zsebre tette egy ezüüst kereszt mellst kereszt melléé, , 
mely megakadmely megakadáályozta, hogy az lyozta, hogy az ÖÖrdrdöög g 
visszavvisszavááltozzon eredeti alakjltozzon eredeti alakjáába. ba. 



nn Az Az íír nr nééphagyomphagyomáányt knyt köövetvetőő AmerikAmerikáában a ban a 
legendlegendáában szereplban szereplőő eredeti takarmeredeti takarmáányrnyrééppáát a t a 
narancssnarancssáárga szrga szíínnűű, az Amerik, az Amerikáában ban őőshonos, shonos, 
lláátvtváányosabb, knyosabb, köönnyen kivnnyen kiváájhatjhatóó vigyorgvigyorgóó
ssüüttőőttöök nk nöövvéény vny vááltotta fel.ltotta fel.













A teremtA teremtéés isms isméétltléésese

nn A vilA viláág kg köözepe az zepe az elselsőődrenddrendűűenen megszentelt megszentelt 
öövezet, a vvezet, a véégsgsőő valvalóóssáág terg terüülete. A villete. A viláág g 
kköözepzepéén helyezkedik el a vn helyezkedik el a véégsgsőő valvalóóssáág g 
minden mminden máás szimbs szimbóóluma is (luma is (éélet flet fáája, ifjja, ifjúússáág g 
forrforráása). Az idevezetsa). Az idevezetőő úút neht nehééz (prz (próóbbáák, k, 
labrintusokbanlabrintusokban ááttéélt viszontagslt viszontagsáágok viszik gok viszik 
kköözelebb a vzelebb a váándort az ndort az „é„énheznhez””, a l, a lééteztezéés s 
kköözepzepééhez. Az hez. Az úút rt ríítus, amely tus, amely áátvisz a tvisz a 
profprofáánbnbóól a szentbe, a kl a szentbe, a küülslsőőbbőől a belsl a belsőőbe, a be, a 
vilviláág szg széélléérrőől a vill a viláág kg köözepzepéébe.be.



nn A vilA viláág kg köözepzepééhez valhez valóó eleléérréés vals valóójjáában ban 
felszentelfelszenteléés, beavats, beavatáás. Ezt fejezi ki a s. Ezt fejezi ki a 
megszentelt kmegszentelt köörnyezet, akrnyezet, akáár termr terméészetes, akszetes, akáár r 
ééppíített. tett. 



A rA ríítusok isteni minttusok isteni mintááii

nn Minden rMinden ríítusnak isteni minttusnak isteni mintáája, archetja, archetíípusa pusa 
van. van. „Ú„Úgy kell eljgy kell eljáárnunk, amikrnunk, amikéént az istenek nt az istenek 
tetttettéék kezdetben.k kezdetben.”” ((SatapathaSatapatha--brbrááhmanahmana))

nn Minden vallMinden valláásos cselekedetet istenek, kultsos cselekedetet istenek, kultúúra ra 
teremtteremtőő hhőőssöök vagy k vagy mmíítikustikus őőssöök vezettk vezettéék be.k be.

nn Az idAz időők kezdetk kezdetéének teremtnek teremtéés mints mintáája ja 
megtalmegtaláálhatlhatóó a vila viláág minden jelensg minden jelensééggéében.ben.



nn De az De az úút elhalvt elhalváányul, a teremtnyul, a teremtéés tisztass tisztasáága ga 
megszmegszűűnik. A knik. A köözzééppont elhalvppont elhalváányul. A nyul. A 
mindennapi mindennapi éélet rlet ríítusaival, kapcsoltusaival, kapcsolóódva az dva az 
őőseredetihez megtisztul az seredetihez megtisztul az éélet flet féénye, nye, éés s 
kitisztul az kitisztul az úút a kt a köözzéépponthoz. pponthoz. 



nn A gyA gyóógygyííttáás is a teremts is a teremtéés kezdeti, s kezdeti, őőseredeti seredeti 
egyensegyensúúly ly áállapotllapotáát t áállllíítja helyre. tja helyre. 

nn Sok gySok gyóógyngynöövvéénynek varnynek varáázserzserőőt t 
tulajdontulajdoníítanak, amihez mestanak, amihez meséék, mk, máágikus rgikus ríítusok tusok 
tartoznak. tartoznak. 



Az Az éév, az v, az ÚÚjjéév v éés a kozmogs a kozmogóóniania

nn Az Az úújjéév sok tv sok táársadalomban mrsadalomban máást st éés ms máást st 
jelent. Van ahol az jelent. Van ahol az úújjéév azonos az v azonos az úúj termj terméésre sre 
helyezett tabu visszavonhelyezett tabu visszavonáássáával: ezzel a val: ezzel a 
kijelentkijelentééssel a termssel a terméés ehets ehetőővvéé éés s áártalmatlannrtalmatlannáá
vváálik a klik a köözzöösssséég szg száámmáára. Ahol tra. Ahol tööbb bb 
gygyüümmöölcsfa van, gabona, egymlcsfa van, gabona, egymáást kst köövetvetőő
ididőőszakokban terem, ott gyakran tszakokban terem, ott gyakran tööbb bb úújjéévi vi 
üünnepel talnnepel taláálkozhatunk. Van ahol a remlkozhatunk. Van ahol a reméény ny 
szimbszimbóóluma (Szluma (Szííriusz, Nriusz, Níílus, lus, KemetKemet, , 
TermTerméékeny fkeny fööld kild kiááramlramláása).sa).



nn A szent idA szent időő megjelenhet az idmegjelenhet az időő felosztfelosztáássáában, ban, 
a vila viláágkgkéép megjelenp megjelenéésséében. A termben. A terméészet szet 
ritmusritmusáán keresztn keresztüül megl megéélhetlhetőő a szent ida szent időő éés s 
hely. Ezzel felfedezhethely. Ezzel felfedezhetőő az az úút a teremtt a teremtéés s 
kköözzééppontjppontjáába. ba. 



MindenMindenüütt tt éél bizonyos elkl bizonyos elkéépzelpzeléés a s a biokozmikusbiokozmikus ritmusokra ritmusokra 
alapozott idalapozott időőszak vszak vééggéérrőől l éés kezdets kezdetéérrőől, amely egy tl, amely egy táágabb gabb 
rendszerbe is beilleszthetrendszerbe is beilleszthetőő. E t. E táágabb rendszert alkotjgabb rendszert alkotjáák az k az 
ididőőszaki megtisztulszaki megtisztuláások, sok, éés az s az éélet meglet megúújjííttáássáának szertartnak szertartáásai. sai. 
Ezekhez kapcsolEzekhez kapcsolóódnak:dnak:

nn éévente ismvente isméétltlőőddőő ddéémonmonűűzzéések, betegssek, betegséégektgektőől, bl, bűűnnööktktőől vall valóó
megtisztulmegtisztuláás,s,

nn Az Az ÚÚjjéévet kvet köövetvetőő éés megels megelőőzzőő napok szertartnapok szertartáásai (bsai (bööjt, jt, 
szertartszertartáásos megtisztulsos megtisztuláás, tiszts, tisztáálkodlkodáás, ts, tűűz eloltz eloltáása, sa, 
meggymeggyúújtjtáása, dsa, déémonok kimonok kiűűzzéése hanghatse hanghatáással ssal –– kikiááltozltozáás, ks, küürt, rt, 
duda, duda, 

nn kikkiköözzöössííttéés, elkergets, elkergetéés, els, elűűzzéés rs ríítusa (akit eltusa (akit elűűznek, az  znek, az  
megtestesmegtestesííti a kti a köözzöösssséég vg véétkeit, magtkeit, magáával viszi a bval viszi a bűűnt, nt, 
betegsbetegsééget, a kget, a köözzöösssséég megtisztul),   g megtisztul),   -- lehetett lehetett áállat vagy llat vagy 
ritkritkáábban ember is.bban ember is.

nn SzertartSzertartáásos csata szsos csata szíínnéész csapatok ksz csapatok köözzöött, kollekttt, kollektíív orgia, v orgia, 
maszkot felmaszkot felööltve vonulltve vonuláás.s.



nn Ezek az Ezek az éév vv véégi gi éés s éév eleji szertartv eleji szertartáások sok 
odavonzzodavonzzáák a halottak lelkeit, visszatk a halottak lelkeit, visszatéérnek a rnek a 
ttúúlvillviláágrgróól, illetve a bolygl, illetve a bolygóó lelkeket is lelkeket is 
bevonzza. Van hogy megterbevonzza. Van hogy megteríítenek nekik, tenek nekik, éételt telt 
ajajáánlanak fel sznlanak fel száámukra, belekmukra, belekööltltööztetik egy ztetik egy 
eszkeszköözbe, amit megsemmiszbe, amit megsemmisíítenek, eljuttatva a tenek, eljuttatva a 
halottakat a thalottakat a túúlvillviláágra. gra. 



A teremtA teremtéés szakaszais szakaszai

nn Az Az úúj j éév nemcsak az v nemcsak az úúj j éévet jelvet jelööli, hanem a li, hanem a 
holtak holtak ééletbe valletbe valóó visszatvisszatéérréésséét is jelenti. t is jelenti. 
Mivel a hatMivel a hatáár r ééllőők k éés halottak ks halottak köözzöött tt 
elmoselmosóódik, s azdik, s azéért jrt jöönnek vissza, mivel e nnek vissza, mivel e 
lláátsztszóólagos ellentmondlagos ellentmondáásos pillanatban az idsos pillanatban az időő
felffelfüüggesztggesztőődik, dik, úúj teremtj teremtéés kezds kezdőődik. dik. 



nn A tA táárgyak, cselekedetek akkor valrgyak, cselekedetek akkor valóóssáágosak, akkor bgosak, akkor bíírnak rnak 
jelentjelentőőssééggel, ha rggel, ha réészt vesznek olyan folyamatban ami szt vesznek olyan folyamatban ami 
meghaladja meghaladja őőket. Pl. egy kket. Pl. egy kőő mitmitőől szent? A hegy l szent? A hegy 
öösszenyomhatatlan, sebezhetetlen, sok minden ami nem sszenyomhatatlan, sebezhetetlen, sok minden ami nem 
ember. Ellenember. Ellenááll az idll az időő mmúúlláássáának. nak. 

nn Az archaikus embernek olyan cselekedetei vannak, amelyeket Az archaikus embernek olyan cselekedetei vannak, amelyeket 
mmáár mr máás megtette (s megtette (őőssöök, mitikus hk, mitikus hőőssöök). k). 

nn Archaikus lArchaikus léételmtelméélet:let:
nn a vala valóóssáág g éégi archetgi archetíípus utpus utáánznzáássáának fnak füüggvggvéénye,nye,
nn a vila viláág kg köözepzepéének jelknek jelkééprendszere idprendszere idéézzőődik fel a kdik fel a köörnyezetben rnyezetben 

(templom, h(templom, hááz, szentz, szentéély),ly),
nn megismmegisméételtteltéék Istenek, hk Istenek, hőőssöök, k, őőssöök cselekedeteit.k cselekedeteit.
nn ÍÍgy az idgy az időő megmegúújul, ha jul, ha öösszeksszeköötjtjüük az k az éévszakok vvszakok vááltozltozáássáával, val, 

akkor eltakkor eltöörlrlőődik, dik, éés s úújra indul. Mint egy jra indul. Mint egy úúj teremtj teremtéés. s. 



nn VilViláágos gos –– SSööttéétt

nn Nappal Nappal –– ÉÉjjeljjel

nn Nap, TNap, Tűűz z –– HalHaláál, Hidegl, Hideg

nn BeltaneBeltane –– SamhainSamhain



MMíítoszok a haltoszok a haláál eredetl eredetéérrőőll
nn A halA haláál cl cééljljáát tekintve nem lesz soha egyett tekintve nem lesz soha egyetéértrtéés. s. 

AhAháány kultny kultúúra, ahra, aháány ember annyi vny ember annyi váálasz, lasz, éérzrzéés s éés s 
tapasztalat. Egy ntapasztalat. Egy néézet: a halzet: a haláál spiritul spirituáális lis éés szent.s szent.

nn Vannak, akik felfedeztVannak, akik felfedeztéék a halk a haláál banalitl banalitáássáát, t, éés ez s ez 
elelőőrevetrevetííti az ti az éélet abszurditlet abszurditáássáának nak éés s 
éértelmetlensrtelmetlensééggéének felfedeznek felfedezéésséét.t.

nn Egy ateista eurEgy ateista euróópai ember vpai ember véélemleméénye: Bolondnak nye: Bolondnak 
szszüületletüünk, knk, kééssőőbb szert teszbb szert teszüünk bizonyos moralitnk bizonyos moralitáásra, sra, 
amitamitőől ostobl ostobáák k éés boldogtalanok leszs boldogtalanok leszüünk, aztnk, aztáán n 
meghalunk. meghalunk. 



nn Az ember mAz ember máás kults kultúúrráákban is arra tkban is arra töörekszik, hogy rekszik, hogy 
behatoljon a halbehatoljon a haláál misztl misztéériumriumáába, ba, éés megragadja s megragadja 
annak jelentannak jelentőőssééggéét. Eurt. Euróóppáán kn kíívvüül l „„aztaztáán meghalunkn meghalunk””
nem magnem magááttóól l éérthetrthetőőddőő. Helyesen . Helyesen íígy lenne:  ezgy lenne:  ezéért rt 
meghalunk.meghalunk.

nn TTööbb hagyombb hagyomáányos kultnyos kultúúrráában a halban a haláál eljl eljöövetele vetele 
szerencsszerencséétlen baleset. Ha megtlen baleset. Ha megéértjrtjüük hogyan jelent k hogyan jelent 
meg a halmeg a haláál a vill a viláágban, meggban, megéértjrtjüük az ember k az ember 
halandhalandóóssáággáának oknak okáát is: Az ember azt is: Az ember azéért hal meg, mert rt hal meg, mert 
a kezdetek kezdeta kezdetek kezdetéén ez n ez éés ez ts ez töörtrtéént vele. Maga a nt vele. Maga a 
mmíítosz ad magyartosz ad magyaráázatot az ember sajzatot az ember sajáát t 
halandhalandóóssáággáárróól. l. 



nn Csak nCsak nééhháány mny míítosz van, ami az embert okolja a haltosz van, ami az embert okolja a haláállal, llal, 
mivel mivel ááththáágott egy isteni parancsot. gott egy isteni parancsot. 

nn Gyakoribbak azok a mGyakoribbak azok a míítoszok, amelyek egy dtoszok, amelyek egy déémoni lmoni léény ny 
kegyetlen kegyetlen éés zsarnoki tetteivel magyars zsarnoki tetteivel magyaráázzzzáák a halandk a halandóóssáágot. got. 
Ilyen pIlyen pééldldáául egyes ausztrul egyes ausztráál tl töörzseknrzseknéél vagy kl vagy köözzéép p áázsiai, zsiai, 
szibszibéériai riai éés s éészak amerikai mitolszak amerikai mitolóógigiáákban ahol a halandkban ahol a halandóóssáágot got 
a Teremta Teremtőő egyik ellenfele hozza el a vilegyik ellenfele hozza el a viláágba.gba.

nn Ezzel szemben az archaikus tEzzel szemben az archaikus táársadalmakban a halrsadalmakban a haláál egy l egy 
baleset kbaleset köövetkezmvetkezméénye vagy az elsnye vagy az elsőő őőssöök ostoba k ostoba 
vváálasztlasztáássáának tulajdonnak tulajdoníítjtjáák. Pl. A kk. Pl. A kéét ht híírnrnöök vagy A k vagy A 
meghimeghiúúsult sult üüzenet. Ezek kzenet. Ezek küüllöönnöösen Afriksen Afrikáában gyakoriak. ban gyakoriak. 



nn Isten azzal az Isten azzal az üüzenettel kzenettel küüldte el a kamldte el a kamééleont az leont az őőssööknek, knek, 
hogy hallhatatlanok lesznek, a gyhogy hallhatatlanok lesznek, a gyííkot pedig azzal hogy meg kot pedig azzal hogy meg 
fognak halni. A kamfognak halni. A kamééleon meghalt leon meghalt úút kt köözben, zben, éés a gys a gyíík k 
éérkezett meg elsrkezett meg elsőőkkéént. Miutnt. Miutáán n áátadta az tadta az üüzenetet, megzenetet, megéérkezett rkezett 
a hala haláál a vill a viláágba.gba.

nn Az effAz effééle mle míítoszok felttoszok feltéételezik a Sztelezik a Szóó gondosan kimunkgondosan kimunkáált lt 
teolteolóógigiáájjáát, Isten azt, Isten azéért nem tudta megvrt nem tudta megvááltoztatni az ltoztatni az ííttééletet, letet, 
mivel a szavak, melyek elhangzottak, valmivel a szavak, melyek elhangzottak, valóóssáággggáá vvááltak.ltak.

nn Ilyen drIlyen dráámaiak azok a mmaiak azok a míítoszok, melyek a haltoszok, melyek a haláált az lt az őőssöök k 
gondatlan cselekedeteink tartjgondatlan cselekedeteink tartjáák.k.

nn Egy melanEgy melanééziai mziai míítosz szerint az emberek levedletttosz szerint az emberek levedlettéék bk bőőrrüüket, ket, 
mint a kmint a kíígygyóók, ezk, ezááltal megfiatalodtak. De egyszer egy ltal megfiatalodtak. De egyszer egy 
megfiatalodott megfiatalodott ööregasszonyt nem ismert fel a gyereke, ezregasszonyt nem ismert fel a gyereke, ezéért rt 
visszavette a levedlett bvisszavette a levedlett bőőrt. Ettrt. Ettőől az idl az időőttőől az ember halandl az ember halandóó
lett.lett.



A kA kőő éés a bans a banáán indonn indonééz mz míítosza: tosza: 
nn A kezdetekben az A kezdetekben az éég nagyon kg nagyon köözel volt a fzel volt a fööldhldhööz, z, éés s 

Isten adomIsten adomáányait knyait kööttéélen len llóóggattaggatta le az embereknek. le az embereknek. 
Egyszer Egyszer lellelóóggatottggatott egy kegy köövet.  Az emberek azt vet.  Az emberek azt 
mondtmondtáák, mihez kezdjk, mihez kezdjüünk ezzel a knk ezzel a kőővel, adj mvel, adj máást. st. 
Isten egy banIsten egy banáánt nt llóóggatottggatott le, amit az emberek le, amit az emberek 
boldogan elfogadtak. boldogan elfogadtak. 

nn Isten szIsten szóólt, mivel a banlt, mivel a banáánt vnt váálasztottlasztottáátok, eztok, ezéért az rt az 
ééletetek is legyen olyan mint a banletetek is legyen olyan mint a banáánnéé, amikor a , amikor a 
banbanáánfnfáának sarja lesz, az nak sarja lesz, az áág elsg elsáárgul, a frgul, a főőáág elhal. g elhal. ÍÍgy gy 
fogtok ti is meghalni fogtok ti is meghalni éés a gyermekeitek ls a gyermekeitek léépnek a pnek a 
helyetekbe. Ha a khelyetekbe. Ha a köövet vvet váálasztottlasztottáátok volna, akkor a tok volna, akkor a 
ti ti ééletetek is olyan lenne mint a kletetek is olyan lenne mint a kőőéé: v: vááltozatlan ltozatlan éés s 
halhatatlan. halhatatlan. 



nn KKőő = elpuszt= elpusztííthatatlansthatatlansáág, vg, vááltozatlansltozatlansáág, g, 
sebezhetetlenssebezhetetlenséég, ugyanannak a dolognak a g, ugyanannak a dolognak a 
vvéégtelen folyamatossgtelen folyamatossáággáát is jelzi, szellemit is jelzi, szellemi--
lelki slelki sööttéétstséég, tehetetlensg, tehetetlenséég g éés mozdulatlanss mozdulatlansáágg

nn BanBanáán = emberi ln = emberi léét, szabadst, szabadsáág, kreativitg, kreativitááss
nn A halA haláál tapasztalata az, ami l tapasztalata az, ami éértelmessrtelmesséé teszi a teszi a 

lléélek lek éés a lelki ls a lelki léények fogalmnyek fogalmáát. Bt. Báármi is rmi is 
legyen a hallegyen a haláál oka, az ember l oka, az ember öönmaga lett tnmaga lett tőőle. le. 
ÍÍgy a halgy a haláált az lt az éélet kieglet kiegéészszííttőőjekjekéént tartjnt tartjáák. k. 



TemetkezTemetkezéési rsi ríítusok kozmoltusok kozmolóógiai giai 
jelkjelkééprendszereprendszere

nn A halA haláállal a test llal a test éés a ls a léélek szlek széétvtváálik aminek lik aminek 
hathatáássáára a kozmosz szerkezete (kisebb vagy ra a kozmosz szerkezete (kisebb vagy 
nagyobb mnagyobb méértrtéékben) kben) áátalakul. Elmozdult az talakul. Elmozdult az éég, g, 
éés megszakadt a kapcsolat a fs megszakadt a kapcsolat a fööld ld éés s éég kg köözzöött tt 
(Elt(Eltöört a lrt a léétra, elszakadt a litra, elszakadt a liáán, lelapult a hegy n, lelapult a hegy 
–– ami a kapcsolat volt ami a kapcsolat volt éég g éés fs fööld kld köözzöött). Eztt). Ezéért rt 
megszakadt a kmegszakadt a köözvetlen kapcsolat ember zvetlen kapcsolat ember éés s 
Isten kIsten köözzöött. A kapcsolat felvtt. A kapcsolat felvéétele exttele extáázisban zisban 
vagy vagy „„lléélekbenlekben”” lehetslehetsééges.ges.



nn A hagyomA hagyomáányos tnyos táársadalmakban a halrsadalmakban a haláál folyamata l folyamata 
addig nem fejezaddig nem fejezőődik be, amdik be, amííg a temetg a temetéés szertarts szertartáása le sa le 
nem zajlik. A temetnem zajlik. A temetéés olyan ritus olyan rituáális mlis műűvelet, amellyel velet, amellyel 
a halottnak a halottnak úúj identitj identitáást adnak, megteremtik az st adnak, megteremtik az úúj j 
helyhelyéét a tt a táársadalmi krsadalmi köözegben zegben éés a hit ks a hit köözzééppontjppontjáában ban 
lléévvőő vilviláágrendben. A testet grendben. A testet úúgy kell elhelyezni, hogy gy kell elhelyezni, hogy 
azt ne lehessen varazt ne lehessen varáázslattal felzslattal felééleszteni, vagy gonosz leszteni, vagy gonosz 
varvaráázslatokat vzslatokat véégrehajtani rajta. A lelket el kell grehajtani rajta. A lelket el kell 
vezetni vezetni úúj tartj tartóózkodzkodáási helysi helyéére re éés integrs integráálni kell lni kell 
riturituáállééval ebbe az val ebbe az úúj helyre. j helyre. 



nn ReichelReichel--DolmatoffDolmatoff kolumbiai antropolkolumbiai antropolóógus 1966gus 1966--ban ban 
rréészt vett egy fiatal lszt vett egy fiatal láány temetny temetéésséén Santa Mn Santa Mááririáában ban 
(Sierra Nevada).(Sierra Nevada).

nn HalHaláál hl hááza za éés a hals a haláál szertartl szertartááshshááza = temetza = temetőő
nn AnyaAnyaööl = sl = síírr
nn MegnevezMegnevezéés, s, éétel a halottaknak, htel a halottaknak, hááz kinyitz kinyitáása, sa, 

becsukbecsukáása. Ssa. Sáámmáán felemeli 9x, ezzel visszatn felemeli 9x, ezzel visszatéér a halott r a halott 
a magzati a magzati áállapotba. Az ajllapotba. Az ajáándndéékok szexukok szexuáális aktust lis aktust 
szimbolizszimbolizáál, amivel megterml, amivel megterméékenykenyíítik a Nagy Anytik a Nagy Anyáát, t, 
illetve pl. kagylilletve pl. kagylóóhhééj elhuny fj elhuny féérjrjéét szimbolizt szimbolizáálja, hogy lja, hogy 
ne vigyen magne vigyen magáával mval máás fiatal fs fiatal féérfit. rfit. 



A halA haláál ritul rituáális lis éés eksztatikus s eksztatikus 
elelőőrejelzrejelzéésese

nn A halA haláál a ml a máásodik szsodik szüületletéés, ami s, ami úúj spirituj spirituáális llis lééteztezéés s 
kezdete. A halkezdete. A haláál beavatl beavatáás a ls a lééteztezéés egy ms egy máásik sik 
szintjszintjéébe, be, úúj lj léétformtformáába.ba.

nn Az Az őőssöök k éés hs hőőssöök tk töörtrtééneteinek neteinek ááttéélléésséének fokozatai, nek fokozatai, 
visszatvisszatéérrééssüük a halk a haláálblbóól, a halottak vill, a halottak viláággáábbóól, ell, eléérik a rik a 
halhatatlanshalhatatlansáágot got –– sokan a drsokan a drááma szma szüületletéésséének nek 
tekintik. tekintik. 

nn SSáámmáánok is visszatnok is visszatéérnek a mrnek a máásvilsviláágbgbóól, meg a l, meg a 
ttúúlvillviláágbgbóól. (sok pl. (sok páárhuzam = a srhuzam = a sáámmáán az alviln az alviláágbgbóól l 
visszahozza a beteg lelkvisszahozza a beteg lelkéét / pl. Orpheusz t / pl. Orpheusz éés Euridiks Euridikéé
vagy Samhain)vagy Samhain)



Az elhunyt lAz elhunyt léélek paradox lek paradox 
multilokmultilokáácicióójaja

nn Az Az elhelhúúnytnyt lelkek az alvillelkek az alviláágban vannak, de gban vannak, de 
ennek ellenennek ellenéére visszatre visszatéérnek a frnek a fööldre az ismert ldre az ismert 
kköörnyezetbe. rnyezetbe. 

nn MagyarMagyaráázat 1: lzat 1: léélek egy rlek egy réésze ott marad a teste sze ott marad a teste 
kköörrüüll

nn MagyarMagyaráázat 2: a lzat 2: a léélek egy ideig itt van a flek egy ideig itt van a fööldldöön n 
mmííg vg véégleg gleg áátltléép a holtak vilp a holtak viláággáába.ba.



nn Van hogy a szeretett halottat egy mVan hogy a szeretett halottat egy máártrtíír vagy r vagy 
szent kszent köözelzeléébe temetik, hogy a szent nedvei be temetik, hogy a szent nedvei 
áátjtjáárjrjáák a szeretett halottat, ezk a szeretett halottat, ezááltal kltal köönnyebben nnyebben 
kerkerüüljenek a holtak villjenek a holtak viláággáába, ba, éés ott s ott „„jjó”ó” helyhelyüük k 
legyen.legyen.



nn A halA haláál l éés terms terméékenyskenyséég, halg, haláál l éés s úújjjjáászszüületletéés ks köözti zti 
ppáárhuzamot fejezik ki azok az rhuzamot fejezik ki azok az áátmeneti rtmeneti ríítusok, tusok, 
amelyeket a termelamelyeket a termelőőknknéél ugyanl ugyanúúgy megtalgy megtaláálunk, mint lunk, mint 
a vada vadáászoknszoknáál. Itt is a hall. Itt is a haláál mintl mintáájjáára, csonkra, csonkííttáással jssal jáár r 
a beavata beavatáás, vagyis az emberek fs, vagyis az emberek fööldi ldi ééletletüük sork soráán is n is 
egyszer meghalnak egyszer meghalnak éés s úújjjjáászszüületnek, ahogy letnek, ahogy ééletletüük k 
kezdetkezdetéén n éés vs vééggéén is n is –– feltehetfeltehetőően en –– ez lejez lejáátsztszóódik.dik.



nn A tA túúlvillviláágrgróól alkotott homl alkotott homáályos klyos kéépek lpek léényegnyegüükben nem kben nem 
kküüllöönbnböözhettek a vadzhettek a vadáászokszokééttóól. Egyes rl. Egyes réégi temetgi temetőők, k, íígy a gy a 
honfoglalhonfoglalóó magyarokmagyarokééi is i is éérdekes elkrdekes elkéépzelpzeléésre engednek sre engednek 
kköövetkeztetni. Itt ugyanis a halott jobb oldalvetkeztetni. Itt ugyanis a halott jobb oldaláára teszik a kardot, ra teszik a kardot, 
amit az amit az ééletben a bal oldalra szoktak, a tegezt meg fordletben a bal oldalra szoktak, a tegezt meg fordíítva. A tva. A 
temettemetőők elrendezk elrendezéése a hse a háázakzakééhoz hasonlhoz hasonlóó, k, küüllöön a fn a féérfiak, rfiak, 
kküüllöön a nn a nőők tetemeivel, de az elrendezk tetemeivel, de az elrendezéés itt is fords itt is fordíítottja a tottja a 
ffööldldöön szokn szokáásosnak. Ennek alapjsosnak. Ennek alapjáán felteszik, hogy a tn felteszik, hogy a túúlvillviláágot got 
a fa fööldi tldi tüükköörkrkéépekpekéént fogtnt fogtáák fel, esetleg a tk fel, esetleg a tóóban lban lááthatthatóó
ttüükköörkrkéép alapjp alapjáán, amelyet szellemviln, amelyet szellemviláágnak kgnak kéépzeltek, s amely pzeltek, s amely 
valvalóóban mindent ban mindent „„fordfordíítvatva”” mutat.mutat.

nn Van hogy lVan hogy lóó fejfejéét is eltemettt is eltemettéék a halottal. k a halottal. 



Emberi koponya Emberi koponya JerihJerihóóbbóóll (Kr. e. 8. (Kr. e. 8. 
éévezred eleje) en.)vezred eleje) en.)



Kelta koponyaKelta koponya



SamhainSamhain

nn TTűűzgyzgyúújtjtáás (s (BeltaneBeltane Nap analNap analóógia) gia) –– a Nap a Nap 
utazutazáássáát a tt a tééli tli tüüzek gyzek gyúújtjtáássáával segval segíítik eltik előő

nn Samhain az alvilSamhain az alviláág ura, szellemek g ura, szellemek 
megszabadulmegszabaduláása,sa,

nn MegbMegbéékkéélléés az s az őőssöökkelkkel
nn DonnDonn egy kisebb sziklegy kisebb szikláás helyen s helyen éélt (a lt (a KerryKerry

partjainpartjaináál fekvl fekvőő SkelligSkellig--szigetekenszigeteken), amit ), amit TechTech
DuinnDuinn--naknak, vagy m, vagy máás ns nééven ven DonnDonn hháázzáának nak 
hhíívtak.vtak.



nn ÚÚgy tartottgy tartottáák, ha a keltk, ha a keltáák meghalnak, ide kell k meghalnak, ide kell 
elelőőszszöör mennir menniüük, mert ezt a hk, mert ezt a háázat jelzat jelööltltéék ki a k ki a 
holtak legfontosabb talholtak legfontosabb taláálkozlkozóó helyekhelyekéént. Itt nt. Itt 
vváárakoztak az elkrakoztak az elkáárhozott lelkekrhozott lelkek

nn DonnDonn rrááadadáásul igencsak ksul igencsak küüllööncnek szncnek száámmíított, tott, 
éés elks elküüllöönnüült mlt máás istenek ts istenek táársassrsassáággááttóól. Nem l. Nem 
volt volt éépp az a barpp az a baráátkoztkozóó ttíípus, sokkal jobban pus, sokkal jobban 
kedvelte a magkedvelte a magáányt nyt éés a ss a sööttéét t SkelligSkellig--szigetsziget
elszigeteltselszigeteltsééggéét.t.



nn Neve elNeve eléé az az őősi keltsi keltáák gyakran odatettk gyakran odatettéék a k a „„barna" jelzbarna" jelzőőt, t, 
miutmiutáán ern erőősen ksen kööttőőddöött az tt az áárnyrnyéék k éés a halottak birodalms a halottak birodalmáához. hoz. 
A keltA keltáák hiedelme szerint gyakran gyk hiedelme szerint gyakran gyűűltek ltek öössze a halottak a ssze a halottak a 
hháázzáában, amely egyfajta beban, amely egyfajta be-- éés kils kilééppéési pontksi pontkéént szolgnt szolgáált az lt az 
éélet let éés hals haláál mezsgyl mezsgyééje kje köözzöött.tt.

nn A mondA mondáák szerint a halk szerint a haláászok gyakran hallottak a hszok gyakran hallottak a háázbzbóól l 
kiszkiszűűrrőőddőő furcsa zajokat furcsa zajokat éés kis kiááltltáásokat, de sokat, de ééjszakjszakáánknkéént a nt a 
sziget mellett elhaladsziget mellett elhaladóó, beazonos, beazonosííthatatlan hajthatatlan hajóók is k is 
felbukkantak. Korakfelbukkantak. Koraköözzéépkori keresztpkori keresztéény ny íírróók k áállllíítotttottáák, hogy k, hogy 
az elkaz elkáárhozott lelkek vrhozott lelkek váárakoztak itt, mielrakoztak itt, mielőőtt elindultak volna tt elindultak volna 
vvéégsgsőő nyughelynyughelyüükre. kre. ÍÍgy lett a Samhain a halottak gy lett a Samhain a halottak üünnepe is, nnepe is, 
amelyet a keltamelyet a keltáák k DonnDonn kultuszkultuszáához khoz kööttööttek. A fesztivttek. A fesztiváálon lon 
gygyúújtott tjtott tüüzek elszek elsőősorban az eltsorban az eltáávozottak vozottak úútjtjáát vilt viláággíítotttottáák k 
meg. Ilyenkor szinte megmeg. Ilyenkor szinte megáállt az idllt az időő..



nn A halottak ura megszerezte A halottak ura megszerezte „„az idaz időőbeli beli 
felffelfüüggesztggesztéés egyeds egyedüülláállllóó ststáátusztuszáát", egy kicsit t", egy kicsit 
mméég a rg a réégi, de mgi, de máár az r az úúj kezdeteket is j kezdeteket is 
jelkjelkéépezve. A pezve. A „„lefagyott idlefagyott időő" k" köövetkezmvetkezméényei nyei 
azonban jelentazonban jelentőősnek bizonyultak: snek bizonyultak: ééjszaka az jszaka az 
éélet termlet terméészetes rendje szabszetes rendje szabáályosan klyosan kááoszba oszba 
fulladt, amikor az fulladt, amikor az ééllőők fk fööldi villdi viláága ga 
remreméénytelennytelenüül belegabalyodott a halottak l belegabalyodott a halottak 
vilviláággáába.ba.



nn A borzongA borzongáást csak fokozta, hogy ekkor mst csak fokozta, hogy ekkor máár nemcsak r nemcsak 
az elhagyott szellemek az elhagyott szellemek éérkeztek a frkeztek a fööldre, hanem ldre, hanem 
szszáámos isten, tmos isten, tüündndéér r éés ms máás bizonytalan terms bizonytalan terméészetszetűű
lléény is. Sny is. Sööttéétstséégbe borul a vilgbe borul a viláág, g, éés megjelennek az s megjelennek az 
őőssöök szellemei. A nem vk szellemei. A nem váárt utazrt utazóó, aki ezen az , aki ezen az 
ééjszakjszakáán tn táávolmaradt az otthonvolmaradt az otthonááttóól, kl, köönnyen nnyen 
taltaláálkozhatott ezekkel az alvillkozhatott ezekkel az alviláági teremtmgi teremtméényekkel. A nyekkel. A 
szellemek szinte mindenszellemek szinte mindenüütt ott voltak, tt ott voltak, éés soha nem s soha nem 
lehetett tudni, hogy lehetett tudni, hogy ééppen milyen szppen milyen száándndéékkal kkal 
fordulnak az fordulnak az ééllőők felk feléé..



Minden tMinden tüüzet vzet víízzel kellett eloltani, zzel kellett eloltani, éés s 
ututáána a szent tna a szent tűűzzel gyzzel gyúújtottak jtottak úújra jra 

mindent, vmindent, véédelem.delem.
nn GrGráánnáátalma: Perszephontalma: Perszephonéé (a term(a terméékenyskenyséég g éés s 

termterméés istenns istennőője) evett a gyje) evett a gyüümmöölcs magjaiblcs magjaibóól, l, 
éés ezzel vs ezzel váált az alvillt az alviláág kirg kiráálynlynőőjjéévvéé, amikor , amikor 
belbeléépett Hadpett Hadéész, a holtak ursz, a holtak uráának birodalmnak birodalmáába. ba. 
HadHadéész msz máár korr koráábban kbban kéérte Zeuszt, hogy rte Zeuszt, hogy 
engedje hozzengedje hozzáá felesfelesééggüül a szl a széépspsééges nges nőőt, t, áám a m a 
ffőőisten erre nem adott hatisten erre nem adott hatáározott vrozott váálaszt. Erre laszt. Erre 
az alvilaz alviláág ura egyszerg ura egyszerűűen elrabolta a en elrabolta a 
barbaráátntnőőivel ivel ééppen virppen viráágot szedgot szedőő PerszephonPerszephonéét, t, 
akit a felesakit a felesééggéévvéé tett.tett.



nn SzintSzintéén az n az üünnep napjnnep napjáán nn nééztek mztek méélyen a lyen a 
ttüükköörbe a hajadon lrbe a hajadon láányok, mert ilyenkor jnyok, mert ilyenkor jóó
esesééllyel lllyel lááthattthattáák meg annak a fk meg annak a féérfinak az rfinak az 
arcarcáát, akihez majd felest, akihez majd felesééggüül mennek. l mennek. 
TermTerméészetesen nszetesen nééha ez veszha ez veszéélyesnek lyesnek 
bizonyult: a kelta hitvilbizonyult: a kelta hitviláág szerint a tg szerint a tüükköörben rben 
ugyanis feltugyanis feltűűnhetett aknhetett akáár maga az r maga az öördrdöög is.g is.



nn A korabeli A korabeli íír kr kééziratok szziratok száámos utalmos utaláást tartalmaznak a st tartalmaznak a 
Samhain mSamhain máágikus jelentgikus jelentőőssééggéérrőől.l.

nn Az Az üünnep jelezte tnnep jelezte tööbbek kbbek köözzöött a harctt a harcáászati szati éés s 
vadvadáászidszidéény vny vééggéét, vagy t, vagy éépp azt, hogy ideje pp azt, hogy ideje 
kkööltltöözkzköödni.dni.

nn A keltA keltáák ilyenkor k ilyenkor ááthelyeztthelyeztéék k ééletterletterüüket egy tket egy tééli li 
ttááborba, mborba, mííg a nyg a nyáári idri időőszakban szakban BeltainneBeltainne--benben
maradtak.maradtak.

nn FionnFionn MacCumhailMacCumhail, kir, kiráály, lly, láátnok, ktnok, kööltltőő, druida , druida éés az s az 
íír mitolr mitolóógia egyik leghgia egyik leghííresebb alakja is ezt a napot resebb alakja is ezt a napot 
vváálasztotta ahhoz, hogy elslasztotta ahhoz, hogy elsőőkkéént lnt láátogassa meg Tara togassa meg Tara 
dombjdombjáát (ahol a legenda szerint megtalt (ahol a legenda szerint megtaláálhatjuk az lhatjuk az 
elveszett frigylelveszett frigylááddáát).t).



nn SSőőt, t, LughLugh, a mindentud, a mindentudáás kelta istene ekkor s kelta istene ekkor 
tette meg drtette meg dráámai belmai belééppéésséét ugyanerre a helyre. t ugyanerre a helyre. 
MaeveMaeve, , ConnaughtConnaught kirkiráálynlynőője pedig ilyenkor je pedig ilyenkor 
vvááltozott ltozott áát hattyt hattyúúvváá, hogy majd egy , hogy majd egy éév mv múúlva lva 
úújra visszatjra visszatéérjen az emberi testrjen az emberi testéébe.be.



nn MMáás kults kultúúrráák a vilk a viláág felg felééppííttéésséének nek éés a s a 
mikrokmikroköörnyezet ciklikus vrnyezet ciklikus vááltozltozáássáának nak 
megfelelmegfelelőően en üünneplik az nneplik az úújjéévet, a halvet, a haláál l 
áátalakultalakuláássáát.t.



EgyiptomEgyiptom

nn AhetAhet éévszak 4. hvszak 4. hóónapja = napja = KaherebKahereb (kopt(kopt--ggöörröög ng néév v ––
khoiakkhoiak))

nn Okt. 30.Okt. 30. 14. nap14. nap HedzsHedzs--HotepHotep éés s TajetTajet
kijkijöön n BenbenBenben templomtemplomáábbóól ezen a napon. l ezen a napon. 

FFéényessnyesséég teszik a javakat (g teszik a javakat (NeithnekNeithnek) ezen a napon. ) ezen a napon. 
SzSzíívvüünk boldog.nk boldog.

nn Okt. 31.Okt. 31. 15. nap 15. nap NeNe……. a m. a máásikbsikbóól (ezen a l (ezen a 
napon))napon))

nn SzahmetSzahmet éés s BastetBastet üünnep Rnnep Réé (jelenl(jelenlééttéében). Nben). Néézdzd……..!..!



AztAztéékk

Halott 
harcosok 
tisztelete

11.01-
11.20

MiskoatlArapapagájKecsolji

Hegyi 
szentély
ekbe vitt 
felajánlá
s

10.11-
10.31

Tlalok
Tlaloke
Tepiktot
an Oktli

Nagy 
spanyol 
moha, 
hegyek 
ünnepe

Vej Pacstili
Tepe
ilvitl

SzertartásIdőIstenJelentésHónapnév

Ebben az időszakban vadász szertartások, hadifoglyok feláldozása, fegyverkészítés.



nn 835835--ben a rben a róómai katolikus egyhmai katolikus egyhááz november 1z november 1--éét t 
Mindenszentek Mindenszentek üünnepnnepéének nevezte ki. nek nevezte ki. 

nn KKééssőőbb az egyhbb az egyhááz november 2z november 2--áát is szent nappt is szent nappáá, a , a 
halottak napjhalottak napjáávváá nyilvnyilváánníította. totta. 

nn TTűűzgyzgyúújtjtáással, felvonulssal, felvonuláással ssal üünnepeltnnepeltéékk, az , az 
emberek beemberek beööltltööztek szenteknek, angyaloknak ztek szenteknek, angyaloknak éés s 
öördrdööggööknek. knek. 

nn A keresztA keresztéénysnyséég terjedg terjedéése azonban nem feledtette a se azonban nem feledtette a 
rréégi hagyomgi hagyomáányokat sem, folytattnyokat sem, folytattáák a Samhain k a Samhain éés s 
PomonaPomona napok napok üünneplnnepléésséét is, t is, íígy az gy az éévek sorvek soráán n 
mindezen szokmindezen szokáások sok öösszevegysszevegyüültek. ltek. 



KeresztKeresztéény mitolny mitolóógiagia

nn November 1. November 1. –– Mindenszentek napjaMindenszentek napja
nn November 2. November 2. –– Halottak napjaHalottak napja

A mindenszentek A mindenszentek éés a halottak napja a s a halottak napja a 
halottakra valhalottakra valóó emlemléékezkezéés s üünnepe.nnepe.



November 1.November 1.

Azon szentek Azon szentek üünnepe, melyek nem kernnepe, melyek nem kerüültek ltek 
megmegüünneplnnepléésre az sre az éév tv tööbbi napjbbi napjáán.n.



November 2 November 2 –– halottak napjahalottak napja

nn Azt a hetet, amelybe a halottak napja tartozik, Azt a hetet, amelybe a halottak napja tartozik, 
halottak hethalottak hetéének nevezik.nek nevezik.

nn SzokSzokáás a ss a síírok megtisztrok megtisztííttáása, feldsa, feldííszszííttéése, se, 
gyertygyertyáák gyk gyúújtjtáása.sa.

nn A hagyomA hagyomáány szerint ilyenkor hazalny szerint ilyenkor hazaláátogatnak togatnak 
a halottak, eza halottak, ezéért a nrt a nééphitben megterphitben megteríítettek tettek 
nekik (kenynekik (kenyéér, sr, sóó, v, vííz az asztalra).z az asztalra).

nn A bukovinai magyarok sA bukovinai magyarok süütnek, ftnek, főőznek, znek, 
kiviszik a temetkiviszik a temetőőbe be éés ott elosztogatjs ott elosztogatjáák.k.



nn A csalA csaláádnak ahdnak aháány halottja van, annyi gyertyny halottja van, annyi gyertyáát gyt gyúújtanak jtanak 
otthon.otthon.

nn RRéégen figyeltgen figyeltéék, kinek k, kinek éég el leghamarabb a gyertyg el leghamarabb a gyertyáája. Ott ja. Ott 
vváárhatrhatóó halhalááleset a kleset a köövetkezvetkezőő éévben. (Csvben. (Csááky G. 1987:186)ky G. 1987:186)

nn Szegeden a Szegeden a mindmindöönszentnszentöökk kalkaláácsa vagy csa vagy koldiskalkoldiskaláácscs ––
üüreskalreskaláácscs ssüüttéése se éés a temets a temetőő kapujkapujáában lban léévvőő kuldusnakkuldusnak adtadtáák, k, 
hogy megemlhogy megemléékezzen a csalkezzen a csaláád halottaird halottairóól. (ma ml. (ma máár nem r nem éél ez a l ez a 
szokszokáás)s)

nn CsalCsalóókköözben hasonlzben hasonlóó szokszokáás, de ms, de máás ok miatt, a koldusok ne s ok miatt, a koldusok ne 
engedjengedjéék ki a halottakat a temetk ki a halottakat a temetőőbbőőll……

nn JJáászdszdóózszsáán mikn miköözben a temetzben a temetőőben vannak, otthon ben vannak, otthon éég a lg a láámpa, mpa, 
hogy a halottak otthon szhogy a halottak otthon széét tudjanak nt tudjanak néézni. (Mzni. (Mííg a harang szg a harang szóól l 
a halottak otthon vannak.)a halottak otthon vannak.)



nn A halottak napjA halottak napjáán n megvmegvééndndéégelikgelik a szega szegéényeket nyeket éés a s a 
koldusokat.koldusokat.

nn Gyimesben: Gyimesben: „„Halottak napjHalottak napjáára fra főőzzüünk, snk, süüttüünk nk 
cipcipóókat, odaadjuk avval, hogy a kat, odaadjuk avval, hogy a hhóóttakttakéé..””

nn IpolyhIpolyhíídvdvéégengen halottak napjhalottak napjáán a kn a köözeli rokonszeli rokonsáág g 
egyegyüütt ebtt ebéédel, majd kimennek a temetdel, majd kimennek a temetőőbe be éés egys együütt tt 
gyertygyertyáát gyt gyúújtanak a halottak tiszteletjtanak a halottak tiszteletéére.re.

nn Ezen a napon tilos dolgozni Ezen a napon tilos dolgozni –– megzavarja a halottak megzavarja a halottak 
nyugalmnyugalmáát.t.



nn TiltottTiltottáák a mosk a mosáást st –– nehogy a halott a vnehogy a halott a víízben zben 
áálljonlljon

nn Nem meszeltek, mert a fNem meszeltek, mert a féérgek ellepik a hrgek ellepik a háázat.zat.
nn Ha dolgoznak a testen kelHa dolgoznak a testen keléések lesznek sek lesznek 

(Szlav(Szlavóónia).nia).



nn GazdasGazdasáági hagyomgi hagyomáányok:nyok:
nn Ilyenkor tereltIlyenkor tereltéék be az k be az áállatokat a karllatokat a karáámokba (gulya, mokba (gulya, 

cscsüürhe, mrhe, méénes, csorda). A feleslegeset lenes, csorda). A feleslegeset leööltltéék.k.

nn Mindenszentek Mindenszentek éés halottak napja ks halottak napja köözzöötti tti ééjszakjszakáán a n a 
halottak a halottak a templomokban mistemplomokban misééznekznek. (Vil. (Viláággííttáás vagy a s vagy a 
harang hangja felfedi harang hangja felfedi őőket.)ket.)

nn Az Az ééllőőnek nem szabad a halottat meglnek nem szabad a halottat megláátnia (aki tnia (aki 
meglmegláátja, meghal tja, meghal –– ruhruháájjáát leszaggatjt leszaggatjáák.)k.)



nn ÍÍgy kapcsolgy kapcsolóódik a fej kultusz, az dik a fej kultusz, az úújjéév, Jack, v, Jack, 
őőssöökk--halottak szellemhalottak szelleméének visszatnek visszatéérréése a se a 
kköözzöösssséég ritug rituáális megtisztullis megtisztuláássáához, a thoz, a tűűz z 
szertartszertartáásokhoz sokhoz éés a mess a meséékhez. khez. 

nn Ez a keltEz a keltááknknáál l SamhainkorSamhainkor kköövetkezett be. vetkezett be. 



nnKKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!



FelhasznFelhasznáált irodalomlt irodalom
nn A A NibelungNibelung ÉÉneknek
nn PogPogáány teolny teolóógia 1gia 1
nn MirceaMircea EliadeEliade: Az eredet b: Az eredet bűűvvööletletéébenben
nn Corvina: Szent szimbCorvina: Szent szimbóólumoklumok
nn MirceaMircea EliadeEliade: Okkultizmus, boszork: Okkultizmus, boszorkáánysnysáág g éés kulturs kulturáális lis 

divatokdivatok
nn MirceaMircea EliadeEliade: Az : Az öörröök visszatk visszatéérréés ms míítoszatosza
nn NevilNevil DruryDrury: A miszticizmus : A miszticizmus éés az ezoterikus tanok s az ezoterikus tanok lexikonalexikona
nn NevilNevil DruryDrury: M: Máágia gia éés boszorks boszorkáánysnysáágg
nn Jan Filip: A kelta civilizJan Filip: A kelta civilizáácicióó öörröökskséégege
nn PopolPopol VuhVuh


