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I. Bevezetés 

 

Korábbi dolgozatom1, melyben egy újrateremtett rítus szimbólumrendszerét vizsgáltam 

női-, illetve vegyes izzasztókunyhókon keresztül, azt az érdekes eredményt tárta fel, 

mely szerint a „neosamanisztikus” 2  mozgalmak identitásteremtő funkciói hazánkban 

jellemzően a nemek szerint csoportosulnak. Empirikus kutatásaim során azt 

tapasztaltam, hogy bár mindkét esetben a sámánizmus felidézett „hiedelemrendszere3” 

áll a középpontban, a női vezető által tartott női szereken4 a hangsúly a női 

szimbolikákon van, míg a vegyes kunyhóban – melyet férfivezető tartott férfiaknak és 

nőknek egyaránt- a folklóron keresztül megmutatkozó „nemzeti mitológia” 5

A „neosamanizmus” ezen funkcióját Hoppál Mihály is megemlíti: „A samanizmus mai 

formáinak terjedése a kultúra szimbólumteremtő folyamatainak a sorába tartozik. A 

jelképek újratermelése ugyanis fontos kulturális mechanizmus, amelyet éppen a 

hiedelmek és az értékek rendszere szabályoz. Ebben az elméleti kontextusban szemlélve 

a szimbolikus viselkedés az etnikus identitást fenntartó mechanizmus részét képezi a 

városi életben legalább annyira, mint egykor a falusi és törzsi társadalmak 

közösségeiben”(Hoppál 1989: 194). 

 

identitáserősítő szerepe dominál. Az utóbbi esetben a résztvevők maguk is elsősorban 

azért jöttek össze, hogy gyakorolják az elfelejtett „hagyomány” egy fontosnak tartott 

darabját, „eredettudatukat” megteremtve és megerősítve ez által. A szimbólumok az 

„ősi múlt” felidézését, annak idealizált „értékrendjével” való azonosulását segítették. 

                                                             
1 Az izzasztókunyhó szer - egy szertartás szimbólumrendszere- Szigorlati dolgozat, ELTE Kulturális 
Antropológia Szakcsoport 2009. 
2 A szakirodalom e jelzővel illeti a samanizmus hetvenes években újjáéledő mozgalmait. 
3 A sámánizmus hiedelemrendszere alatt Hoppál Mihály definícióját értem, mely szerint: „E rendszer 
magában foglalja azt a hitet, amellyel a sámán segítő szellemeit ( a sámán mitológiai alakjait) tiszteli, és 
azt a tudást, amely a szent szövegeket (sámánénekeket, imákat, himnuszokat, legendákat) őrzi és 
hagyományozza. Magában foglalja azokat a szabályokat, amelyek az eksztázistechnika elsajátításában 
vezetik a sámánt, s végül feltételezi ama tárgyak ismeretét is, amelyek szeánsz közben, a gyógyításhoz, 
vagy a jósláshoz szükségesek” ( Hoppál 1994:32-33).  
4 Az izzasztókunyhó „szertartás” „szer” belső elnevezés. A szertartás ( szer tartása) kifejezést a „magyar 
ősnyelv” fejtegetései szerint ruházzák fel tartalommal. Eszerint a szer jelentése: kapcsolat, összefűz, 
rend. Tehát a „rendet” tartják fenn a transzcendens erőkkel való kapcsolattartással. Voigt Vilmos 
munkájában, a rítust maga is etimológiailag értelmezi, s eszerint a következő definíciót adja: A rítus 
olyan szabályos/szabályozott visszatérés, amely megfelel a „világ rendjének”. (Voigt 2004:143) 
5 A történelem bizonyos, - a közösség által- mítosszá avatott eseményeit, motívumait értem a kifejezés 
alatt 
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A hazai „nemosamanizmus”, „újtáltosság” 6

Azonban ezzel egy időben két döntő momentum is újabb koncepcióra hívta fel a 

figyelmemet. Kezdeti „terepemen”, főleg a „Sólyomfi féle” hazai „újtáltos” 

eseményeken, illetve az - ekkor már külön utakat járó - Meső vezette női körökön egyre 

több (informatív) beszélgetést kezdeményeztem a női sámánokról. Sok nőtől hallottam 

azt a véleményt, miszerint a mostani „sámánasszonyok” is „teszik a dolgukat” a modern 

kornak megfelelően, tehát gyógyítanak, gyerekeket segítenek a világra, de nem nevezik 

magukat sámánnak, inkább dúlák, természetgyógyászok, terapeuták.

 előzőekben feltárt aspektusa talán jobban 

kutatott (lásd: Szilágyi-Szilárdi 2007) és inkább köztudatban van (lásd: média, 

aktuálpolitika), azonban a vezetők neme szerint érezhetően elválni látszó narratívák 

további kutatásra sarkalltak. Női vezetőket, „sámánasszonyokat” kezdtem tehát keresni, 

azonban a sok hazai férfi „sámán” és „táltos” között csak elvétve találtam ilyeneket. 

Kezdeti koncepcióm,- mely önmagukat tudatosan „sámánnak” valló nők vezette 

közösségek kutatását tűzte ki céljául,- így az első próbálkozásoknál felborult. Sok 

utánajárással találtam ugyan „gyógyító asszonyokat”, olyanokat is, akik kifejezetten 

hivatkoznak „sámáni” minőségükre, azonban mögöttük nem állt közösség, így csupán 

egyéni terápiák, előadások álltak volna (busás összegért) rendelkezésemre, amelyekre 

nem lehet antropológiai kutatást felépíteni. 

7 „Nem viselik a 

táltos mellényt”, „nem kiáltják ki magukat sámánnak és tanítják azt jó pénzért” - 

élcelődtek sokan az egyre népesedő „táltosokon” - „hanem ahogy kell, a mindennapok 

gyakorlatában, csendben használják erejüket, módszereiket”.  Elsősorban dúlákat 

neveztek meg, - akik indián asszonyoknál tanultak és azt a „mesterséget” adják tovább – 

de - sem szülő nőként, sem pedig dúlatanoncként - ez szintén járhatatlan útnak 

bizonyult. Egy női elvonulás alkalmával azonban Meső egy ismerőse, Ildikó is a 

csoporthoz csatlakozott, akire bólogatva mondta, hogy „na, ilyen például egy napjaink 

valódi sámánasszonya”.  Ildikó, aki a „holisztikus pszichológiai iskolák” 8

                                                             
6 Az újtáltosság kifejezést Kertész Ágnes–Takács András:István után 1000 évvel: újtáltosság 
Magyarországon az ezredfordulón tanulmánya alapján használom. forrás: 

 felől érkezett, 

http://www.publikon.hu/htmls/tanulmanyok.html?ID=31&essayID=89 
 Dolgozatomban a neosamanizmus és az újtáltosság kategóriái aszerint válnak el, hogy a kutatott 
közösségek mennyiben hivatkoznak a samanizmus, s mennyiben a „magyar táltos hagyományokra”.  A 
különbséget a következő fejezetben részletesebben tárgyalom. 
7 Ez egyben nagyon tanulságos beszélgetéssorozat is volt, mely kijelölte a nők sámán értelmezését, 
definícióját, aki immáron nem a „révülés mestere”, a „közösség összetartója”  és a „szellemvilág 
kapcsolattartója”( ahogyan férfi interpretációkban hallottam) hanem gyógyító, szülésznő és 
„füvesasszony”.Erről a későbbiekben még bővebben is szót ejtek. 
8 Kineziológia, NLP, Hellinger-terápia, melyeket később kontextusukban tárgyalok 

http://www.publikon.hu/htmls/tanulmanyok.html?ID=31&essayID=89�
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nem sokkal ezután „Női lelkünk ébresztése” címen csoportot indított, így volt/ van 

szerencsém egy „valódi/nemsámánasszony” 9

Kutatásom közben (immáron Meső „neosamanisztikus” köreiben és Ildikó 

csoportjában) azonban egyéb revival

 vezette közösségbe is betekintést nyerni. 

10

A különböző „neopogány” női körök és egy mindezekből merítő női „terápiás csoport” 

struktúráját, funkcióját vizsgálom tehát dolgozatomban, a belülről megfigyelhető női 

identitás narratíváira, referenciapontjaira fektetve a hangsúlyt. 

 mozgalmakban (konkrétan az „újtáltos”- 

mozgalmakban) a női minőség egyre dominánsabb jelenlétét, tehát kifejezetten női 

körök szerveződését észleltem, melyek mindegyike a „Női lét tudatosítására” törekedett. 

Szilágyi Tamás és Szilárdi Réka „posztmodern identitáselmélete” szerint a 

„komplexebb, illetve gyorsan változó társadalmakban szinte végtelen számú viselkedési 

és normatív mintalehetőség kínálja magát. Ennek következményeként a 

posztindusztriális társadalmakban az egyénnek és a csoportnak egyre komplexebb 

módon kell kialakítania és védenie az identitását. Az identitás keresése és megőrzése 

egyre nagyobb kihívássá válik, főként azért, mert a környezeti elvárások, illetve a 

személyes preferenciák folyamatos feszültségben állnak egymással” (Szilágyi-Szilárdi 

2007: 79-83). Ebből kiindulva az „újpogányság” nemzeti identitás narratíváit vizsgálták, 

ám én a nemi identitás, szűkebben pedig (női mivoltomat kihasználva) a női identitás 

tükrében vizsgálnám tovább elméletüket. 

A különböző gyökerekből táplálkozó, mégis hasonló tematikájú terepek módszertanilag 

megnehezítették a „mikroantropológiai fókusz” betartását, de mielőtt ennek 

problematikáját bemutatnám, kísérletet teszek a terep(ek) kontextusának definiálására. 

  

                                                             
9 A külső-, és öndefiníció - elsőre ellentmondó – különbségeit a későbbiekben értelmezem. 
10 A társadalomtudomány a „revival” szót olyan kulturális jelenségekhez kapcsolja, amelyek korábban 
elvesztették funkciójukat, csak emlékek („survival”) maradtak, de aztán valamilyen okból új élettel 
töltődtek meg, újból funkcionálni kezdtek, s ezzel újra érvényessé váltak. (Papp 1999: 2) Marót Károly 
„survival-nek” azokat a kulturális formákat nevezi, amelyek passzívan vagy gépiesen élnek tovább a 
kultúrában, aztán vagy „kimorzsolódnak” a kultúra életéből, vagy valamilyen változás következtében 
újra „élményszerűvé elevenednek” az átvevők igényei és szükségletei szerint, vagyis „revivalekké” 
válnak. (Marót 1945: 1-7) 
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II. „Neopogányság” 

 

Mivel a vizsgált mozgalmak igen sokrétűek és nem különülnek el élesen egymástól - 

néhol átfedésben vannak és sok esetben használják a másik módszereit- így a lehető  

legnagyobb halmaztól, a „neopogányság” gyűjtőfogalmától indulok , s ennek definíciós 

kísérleteivel igyekszem a többi mozgalmat azonosítani. A kortárs hazai 

társadalomtudományi, vallástudományi szakirodalom még nem helyezte górcső alá a 

’60-as évektől megfigyelhető mozgalom sokszínűségét, terminológiája tisztázatlan, így 

meghatározásaimban főként a nemzetközi írásokra és a belső értelmezésekre, 

definíciókra hagyatkozom. 

Michael York, az „újpogányság” kutatója, a ’Pagan Theology: Paganism as a World 

Religion’ című könyvében (York 2003), a pogányságot a hatodik nagy világvallásnak 

nevezi. Állítása szerint a világ lakosságának csaknem hat százaléka tartozik valamilyen 

pogány vallási tradíció követőinek sorába, így joggal tart számot a pogányság a fenti 

besorolásra. York igen tág definíciója a pogányság közé sorolja a Kínában őshonos népi 

vallásokat, a sintoizmust, a szibériai sámánizmust vagy a természeti népek törzsi 

vallásait, valamint a „nyugati társadalmak” jelen dolgozatomban tárgyalt „újpogány” 

irányzatait. York megfogalmazásában a pogányság „egy olyan sokalakú és kölcsönös 

viszony igenlése, ami az egyén vagy a közösség és az érzékelhető, élő, nem-tapasztalati 

valóság között fennáll” (York 2003: 9). Igaz ez a definíció az általam vizsgált 

közösségekre is, ám specialitásukra e terminológia még nem teljes mértékben világít rá. 

A jelenség megközelítésének lehetséges irányaihoz így más meghatározásokat is 

figyelembe veszek, és azok szintézisével haladok tovább. 

A Hutchinson Enciklopédia meghatározása szerint a legtöbb esetben az „újpogányságot” 

csak néhány pont köti a pogány múlthoz, mivel esetében nem beszélhetünk kontinuitásról 

Európában. A „neopogányság” tehát nem akarja „újra- feltalálni” a múltat, inkább úgy 

jellemezhető, mint igény a spiritualitás új formáinak kifejezése iránt, amely reflektál az 

ősi pogányok által követett sajátos mintákra (The Hutchinson encyclopedia 2001). 

A magát „újpogánynak” valló írónő, Margot Adler ’Drawing Down the Moon’ című, az 

„újpogányságról” a nyolcvanas években írott könyvében a következőket állítja: „az (új) 

pogányság egy olyan világnézet, amely hangsúlyozza a természet tiszteletét és az 

Istenivel való személyes kapcsolatot hirdeti. Nagy tisztelettel fordulnak a Föld felé, és a 
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természettel harmóniában igyekeznek élni, ezenkívül nagy hangsúlyt fektetnek a 

személyes felelősségre, és arra ösztönzik az embereket, hogy bízzanak saját 

képességeikben és belső erejükben, hogy helyes életet tudjanak élni. Minden különleges 

előírás és parancsolat nélkül az egyénnek törekednie kell a jóra és tartózkodnia attól, 

hogy másnak a kárára legyen” (Adler 1986: 22). 

Kis-Halas Judit az „újpogányság” gyűjtőfogalma alatt azokat a „szinkretikus 

hiedelemrendszereket” és kultuszokat jelöli, amelyek: „1. a kereszténység előtti európai 

hitrendszerek, 2. a kereszténység előtti nem európai eredetű kultuszok, 3. az Európán 

kívüli népek, törzsi társadalmak (pl. szibériai sámánhitű népek) vallásainak, 

hiedelemrendszereinek tudatos és sajátosan értelmezett újraélesztését kísérlik meg”. Az 

újpogányságot szinte áttekinthetetlenül heterogén vallási rendszerként említi, azonban a 

sokszínűség ellenére felhívja a figyelmet néhány alapvető sajátosságra, amelyek 

valamennyi irányzatra jellemzőek. Ezek közül az első helyen a remitologizálás folyamatát 

emeli ki, másik fontos alapelvének pedig a környezettudatos gondolkodást és életmódot 

említi (Kis-Halas 2005:56). 

A fentiekből kiviláglik, hogy nem homogén jelenségről van szó, így nem születhet 

tömör definíció. Így az émikus szemléletet11 figyelembe véve az ’Encyclopaedia of 

Witches and Witchcraft’ meghatározása, a Pagan Federation12

A közvéleményben ilyen „újpogány” irányzatokként élnek a Wicca követői, az ősi kelta 

tradíciókhoz visszanyúló modern druidizmus, az Ásatrú, az "Istennő" különböző 

megjelenési formáit tisztelő csoportok, valamint (az említett forrásra hivatkozva

 bemutatkozása a 

hivatkozási pontom, mely szerint az „újpogányság”: „Széles körű, több kultúrkörből 

vett elemeket tartalmazó irányzat, mely elsősorban nyugaton terjedt el. Jellemzője a 

kereszténység előtti természetvallásokhoz való visszatérés, illetve ezek helyreállítása”. 

13

 

) a 

sámánizmus is. Mivel dolgozatom a fentiek közül a „neosamanisztikus” női köröket 

vizsgálja, így újabb definíciókísérletekként ezt a témakört is taglalom. 

                                                             
11 Az émikus megközelítés a nyelvészetből veszi példáját, a fonémikus megjelenésmód analógiájával, 
vagyis tartalmi, lényegi sajátosságot jelent, a forma által hordozott belső jelentésegységet. Az 
antropológiában az émikus látásmód már azt a fajta belehelyezkedést jelenti, amikor egy másik kultúra 
fogalmait, módszereit stb.  saját definícióival, annak eszközeivel, módszereivel mutatunk  be. 
12 „A Pagan Federation (Pogány Szövetség) 1971-ben alapult. Célja, hogy hiteles tájékoztatást adjon és 
eloszlassa a hibás elképzeléseket a Pogányságról, továbbá hogy érdekvédelmi szervezetként fellépjen a 
pogányok szabad és korlátozás nélküli vallásgyakorlásának érdekében” forrás: 
http://www.hu.paganfederation.org/index.html 
13 http://www.hu.paganfederation.org/index.html 

http://www.hu.paganfederation.org/index.html�
http://www.hu.paganfederation.org/index.html�
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III. „Neosamanizmus” 

 

A hetvenes években újjáéledő samanizmus új formája, a szakirodalom által 

„neosamanizmusként” emlegetett vallási mozgalom létrejöttében nagy szerepe volt a 

vallástörténész Mircea Eliade 1951-ben megjelent „Samanizmus. Az eksztázis ősi 

technikái” című könyvének, és még inkább Carlos Castańeda (eredeti nevén Carlos 

Arana) kulturális antropológus 1968-ban publikált „Don Juan tanításai című (kulturális 

antropológusok által vitatott hitelességű14

Már magáról, a samanizmusról sem beszélhetünk mint egységes vallási jelenségről, 

hiszen minden ide sorolandó népnek sajátos és egyedi a világképe és vallásgyakorlata. 

A samanizmus elterjedésének területi határai sem egyértelműek, a szűkebb értelmezés 

szerint Szibéria és Belső-Ázsia (Diószegi 2005:29-38), tágabb értelemben Dél-, 

Délkelet- és Kelet-Ázsia, Észak- és Dél-Amerika őslakó népeinek vallásgyakorlata, 

továbbá egyes etnológusok (vö. Vitebsky 1996) szerint megjelenik Ausztrália, Óceánia 

és Afrika népeinél is. Közös pontként a transz-technikákat alkalmazó vallási specialista 

személyét, annak kulcsfontosságú szerepét és a világképek közötti nagyfokú 

hasonlóságot lehet megnevezni (vö. Eliade 2002). 

) munkájának. E két mű mind a kutatók, mind 

pedig a nagyközönség érdeklődését felkeltette a már szinte kihaltnak vélt vallási forma 

iránt, így nyomukban nem csak sok e témát érintő tudományos munka, de számos új 

mozgalom is megjelent. 

Hoppál Mihály sámánkutató meghatározása szerint: „A samanizmus egy összetett 

hiedelemrendszer, amely a sámán alakja köré rendeződik, akinek a kulturális 

hagyományai által maghatározott tudást kell magába sűrítenie, ismernie kell bizonyos 

eszközöket, a rítus technikáját és olyan meghatározott szent szövegeket, amelyeket 

alkalmaz” (Hoppál 1983:11: 56-67). Ezen rituális eljárások célja, hogy kapcsolatot 

tartson fenn a szellemi és emberi világ között a közösség szolgálatában, tehát jellemző a 

samanista népek világszemléletének „mágikus-animista” volta, mely szerint „a 

természeti objektumoknak és élőlényeknek gazdaszellemei vannak, akik 

varázspraktikákkal befolyásolhatók” (Szathmári 2003: 5: 61-68). 

                                                             
14  Mivel sosem mutatott be bizonyítékokat arról, hogy adatközlői valóban léteznek, második könyve 
megjelenésétől kezdve tudományos körökből számtalan kritika érte, amik fikcióként utasították el 
munkáit. Mary Douglas, Castaneda hitelessége című munkájában felveti a kérdést, miszerint Castaneda 
mennyiben merít saját társadalmi tapasztalataiból, ám mégis az antropológusok figyelmébe ajánlja a 
műevet. (Douglas 2003:228-237) 
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A samanizmus jellemző világképét ( kiváltképp az ázsiai területen) háromosztatúként 

írják le, mely felső, középső és alsó világból áll, s a világfa köti őket össze. Lényeges 

eleme ezeken túl a kettős/többes lélekhit, mely szerint megkülönböztetendő az élet-lélek 

és a vándor-lélek, mely utóbbi jellemzően az álmodás, és eksztázis közben hagyja el a 

testet. 

A sámánhit - legalábbis feltehető származása szerint - nem más, mint a képzeteknek az 

a halmaza, amellyel az ember igyekezett szabályozni viszonyát az őt körülvevő 

természeti, illetve saját képzetei szerint természetfölötti erőkkel. (vö. Diószegi 2005:29-

38) 

A samanizmus nyomában megjelenő „neosamanizmus”, ha lehet, még összetettebb 

mintázatokat mutat. A kettő közötti választóvonalat a szakirodalom többnyire ott húzza 

meg, ahol a hagyomány átadásában szakadás történt. Ezeknek Szathmári Botond öt 

formáját különbözteti meg, melyek a következők: a népi „revival” mozgalmak, a 

politikai (függetlenségi) sámánmozgalmak, a samanisztikus folklorizmus, a városi 

samanizmus és a samanizmus a nyugati művészetekben (Szathmári 2003: 5: 61-68). 

Tapasztalataim szerint ezek a kategóriák Magyarországon nem válnak el élesen 

egymástól, sok esetben megfigyelhető a „magyar samanisztikus hagyományok” 

felelevenítése, s ezek művészet (zene, színház) általi terjesztése, miközben maga a 

művész/sámán a városi samanizmus „sámángyakorlataival” fejleszti önmagát. 

Az újjáélesztés során született módosulatok különböző mértékben merítettek saját 

kulturális hagyományaikból, a hatvanas évek drogkultúrájának örökségéből, a 

környezetvédő mozgalmakból és a New-Age egyes elemeiből is.(vö.Vitebsky 1996: 

150-155) Ez kiváltképp jellemző a „városi sámánizmusra”. 
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IV. „Városi samanizmus” 

 

A már említett művek, amelyek a neosamanizmus elterjedését hozták, nagy figyelmet 

szentelnek annak, hogy a samanizmust mint az égi világgal való  emberi 

kapcsolatteremtés ősi technikáját mutassák be, kivívva ezzel popularitását mind az 

Amerikai Egyesült Államok, mind pedig Európa nagyvárosaiban. „A modern 

nagyvárosi tömegek jelentős része a XX. században kiábrándult az intézményes, 

közösséget nem igazán teremtő kereszténységből, annak erőteljes elidegenítő effektusa 

miatt. Ugyanakkor a század végére egyre inkább jelentkezett a valódi vallási 

közösségek szükséglete. Ennek a keretében szaporodtak el a keleti vallások, a 

neokarizmatikus mozgalmak és a városi samanizmus is” (Szathmári 2003: 5: 61-68). 

Ezek a mozgalmak a  samanizmusra nem mint vallásra tekintenek, inkább annak 

világszemléletét és technikáit alkalmazzák jellemzően önismereti, terápiás csoportokon 

belül. 

A „városi sámánizmus” egyik legismertebb „életre hívója” Michael Harner amerikai 

antropológus, aki az ötvenes, hatvanas években folytatott dél-amerikai terepmunkái 

során ismerkedett meg az amerikai őslakosok szellemi hitvilágával és az ahhoz 

kapcsolódó transztechnikákkal. A hetvenes években (amikor a nagyvárosi drogkultúra 

világszerte virágzását élte) a módosult tudatállapot droghasználat nélkül elérését 

tanította a korábbi terepmunkák alapján kidolgozott technikákkal. Csoportos 

foglalkozásain dobok és csörgők, a nélkülözhetetlen sámánkellékek segítségével érték el 

a transz állapotát, így belső víziói által mindenki „saját sámánja” lehetett. A 

megváltozott „sámán tudatállapotot” úgy értelmezik, mint „általános emberi 

lehetőséget, amely minden adott hagyományos kultúrában csak részben valósul meg” 

(Vitebsky 1996: 152). 

Harner körbeutazta Amerikát és Nyugat-Európát, előadásokat, tréningeket tartva 

népszerűsítette saját módszerét. 1979-ben megalapította a „Center for Shamanic 

Studies” intézményét, ahol régi tanítványaiból mestereket képzett, akik azóta is járják a 

világot. Magyarországon, 1986 során tartotta első kurzusait Hoppál Mihály 

meghívására, majd tanítványa, Jonathan Horwitz terjesztette tovább hazánkban  

„sámán-gyakorlatait”. 
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V. „Újtáltos” kultúra 

 

A hazai „újtáltos” kultúra a harneri neosamanizmushoz képest a kezdetektől fogva 

hordozott új elemeket. Egyrészt markánsan megjelentek benne azok az ismeretek, 

amelyeket a magyar néprajztudományból lehetett meríteni, másrészt pedig – miután a 

saját kulturális múlt egyfajta lehetséges értelmezése vált a csoportok működésének 

alapjává – hangsúlyozódott a saját nemzeti identitáshoz való viszony. 

Ezekre a csoportokra jellemző a nép eredetéről való sajátos, a „hivatalos” történelmi 

álláspontokkal szembemenő nézet, mely Szűcs Jenő megfogalmazásával élve 

„ideológiai hídnak” is tekinthető a múlt és jelen között. Szűcs Jenő, a nemzeti tudati 

struktúrák vizsgálatánál azt állapította meg, hogy miután a XVIII. században kialakultak 

a polgári viszonylatok, „tisztázódott a valódi etnogenezis”, „az etnikai tudat a meglévő 

nyelvi-kulturális és/vagy politikai intézményi tényezőkben találta meg a kohéziót, 

melyhez a történelem inkább csak háttérként szolgált” (Szűcs 1997: 63). 

Ezzel szemben a csoport a magyar őstörténet rekonstrukciójára törekszik: „A magyar 

őstörténet csakis az egyes tudományágak önálló eredményeinek komplex elemzése 

alapján írható. Azt a magyar őstörténeti képet, melyet Magyarországon mintegy kétszáz 

éve írnak és az utóbbi ötven évben kizárólagos joggal tanítanak, a finnugor nyelvészetre 

építették. Ezzel ellentétben a társtudományok újabb eredményei a magyarság 

hagyományos őstörténeti képét igazolják” ( Cey-Bert 2003: 192). Az ősi történet 

kutatása, hagyományok megismerésének célja pedig nem más, mint magának a nemzet 

mítoszának megismerése, megteremtése. 

Elméleteik szerint a sámánisztikus világkép alkothatta a pogány magyarság 

világfelfogásának alapját, azonban a táltos és a sámán személyét és szerepét 

határozottan elválasztják. Táltosaink állításuk szerint sajátos hagyományokat gyakorló 

emberek voltak, akik nem hasonlíthatók Európa pogány népeinek sámánjaihoz, 

varázslóihoz, mert a magyarság táltosainál azonos szerepet játszott a kiválasztottság és a 

szakmabeli ismeretek tudatos megszerzése. Szerintük a tudományok és a nép nevelése 

szintén a táltosok kezében volt, s őket tartották közbenjáróiknak az „Egy Istennél” -

áldozatok és könyörgések által. 

Az „újtáltos” kultúra tehát a „magyar ősvallás” rekonstruálására törekszik, ám ennek 

problematikájára Bartha Elek is felhívja a figyelmet. A magyar néphitet ugyanis egy 
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olyan samanisztikus gyakorlat- és képzetrendszer-ősvallás- szétszóródott darabjainak 

gyűjtőhelyeként mutatja be, amely maga is állandó változásban volt, külső hatásoknak, 

belső folyamatoknak engedve, és amely társadalmilag ás areálisan erősen tagolt lehetett. 

Ennek értelmében tehát „egy rekonstruált, visszakövetkeztetett ősvallás, még ha 

elemeiben helytálló lehet is, különböző idősíkok jelenségét állíthatja egymás mellé, 

olyanokat is, amelyek esetleg időben és térben nem, legfeljebb tudós szövegekben 

találkozhatnak egymással” (Bartha 1998:476). 

A magyarországi „újtáltos” közösségek azonban a „magyar ősvallást” mint koherens 

egészet kívánják „újjáéleszteni”, különböző korok, különböző forrásaiból merítve. 

A Magyarországon terjedő „városi sámán ideológiák” kutatása közben találkoztam 

Sólyomfi Nagy Zoltánnal is, aki a kilencvenes évek folyamán a Harner – tanítvány 

Jonathan Horwitz vezette kurzusokból került ki, és a harneri sámániskola követőjeként a 

hazai „újtáltos” kultúra egyik vezető személyisége. Ahogy mondja, a „sámáni 

technikák” csak az egyik része az általa vezetett közösség tevékenységének, igen fontos 

hangsúly van azonban a magyarság hagyományainak újraélesztésén: „Nincs szent 

könyvünk (csak ajánlott irodalom), nincsenek feltétel nélkül elfogadandó dogmáink. De 

van tiszta forrásunk: a magyar nyelv, a természet lényei és tanításai, népmeséink 

bölcsessége, régi ünnepeink és népszokásaink ezer évekből megmaradt üzenete, a még 

köztünk élő idősek tudása, embertársaink és saját lelkünk felszínre hozható 

lelkiismerete, jósága és szeretete. Több helyről épül fel ez a rend, nem ugyanaz, mint 

ami Jonathan Horwitznál van. Felismerhetően ott vannak benne az őselemek, és én 

jobban szeretem ezt a magyar hagyományok koszorújában tálalni.” 

A magyar neosamanizmus tehát sajátos helyzetben van a más helyeken tapasztalt városi 

samanizmussal szemben, mert természetszerűen az “ősmagyar pogány hit” elemeit 

próbálja rekonstruálni, a magyar törekvések a magyar “táltos-hit” elemeivel vannak 

átszőve. 
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VI. A kutatott közösségek 

 

Kutatásom kiindulópontja a „Sólyomfi-féle mozgalomból” elinduló, majd onnan kiváló 

Meső és az általa vezetett női körök. Meső saját bevallása szerint inkább „az ősi indián 

hagyományokat követi”15

Az általuk „hitelesnek” mondott Ildikóval is egy női elvonuláson kerültem kapcsolatba. 

Ahogy mondták, a sámáni feladatkör fontos (lelki vezető és gyógyító) részét végzi 

napjainkban igen elhivatottan és „nagy erővel”.  Ő maga azonban sámáni minőségére 

nem hivatkozik, a samanizmus „rendszerező elvét” hangsúlyozza inkább. Ehhez képest 

ő is „elhívottnak” érzi magát, csak az ő sorsát többek között a „számmisztika” és az 

asztrológia „támasztja alá”. Miközben az ő gyakorlatain vettem részt, több 

„samanisztikus” vonást véltem felfedezni, s dolgozatomban is ennek a párhuzamnak- az 

egyre népszerűbb „holisztikus pszichológiai iskolák” és a „samanizmus” közötti 

párhuzamnak- relevanciája mentén mutatom be az általa vezetett női közösséget- a „Női 

lelkünk ébresztése csoportot”- és annak nemi identitást erősítő funkcióját. 

, s nagyrészt azokra alapozva tartja foglakozásait: „Tízedik 

éve vezetek olyan női köröket, közösségeket, ahol nőtársaimat segítem újjászületési 

folyamataikban. Indián gyógyítóktól rám hagyományozott technikákat alkalmazok kellő 

szakértelemmel és tudatossággal.” Tehát a magyar vonatkozások hangsúlyozása nem 

kerül nála előtérbe, a gyakorlatok igen változatosak, s többnyire mind a női létre 

reflektálnak. Ahogy mondja, „szellemi kapcsolatban áll egy feketeláb 

indiánasszonnyal”, „révülések” és „látomások” közben tartja vele a kapcsolatot. 

Mindezeket azonban nem hangsúlyozza, nem is tud róla mindenki, informális 

beszélgetések alatt kerülnek elő hasonló utalások. Az ő „szertartásain”, „elvonulásain”, 

„körein” és „erőgyakorlatain” közel három éve veszek részt, így leginkább az általa 

vezetett közösséget ismerem „belülről”, így sok esetben ők képezik referenciapontomat. 

Mivel Magyarországon a „városi samanizmus” mellett – illetve azzal átfedésben – az 

„újtáltos” mozgalmak is jelen vannak, s eseményein való részvételem során 

tapasztaltam a „női minőség” hangsúlyozását, így azok „nő definícióit” is igyekszem 

értelmezni. Azonban kifejezetten e tematikára épülő női csoportok indulása – hosszas 

tervezgetés és elméleti beszélgetések után- csak dolgozatom írása közben esedékes, így 

                                                             
15 A „neosamanista” törekvések különböző népek sámánhagyományainak szinkretizálását Szathmári is 
kiemeli ( Szathmári 2005:53), s a köztudatban is e szinkretizált  „neosamanizmus” – mely  általában 
amerikai és ázsiai eredetű gyakorlatokból merít- terjedt el.  
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a közösség résztvevő megfigyelése nem állt módomban, tehát a formális-informális 

beszélgetésekre és az elmélet interpretációjára építkezem. Mivel az „Aranyasszonyok” , 

ahogyan majd látni fogjuk, inkább minőségében és hétköznapi gyakorlatában 

megragadhatóak, s jellemző referenciaponttal bírnak, így mindenképp taglalásra 

érdemesek ezeken keresztül is. 

 

Tehát a vizsgált foglalkozások, jelenségek a következők: női szertartások; a nőiség 

tematikája szerint felépülő női közösségek - „Holdsátor női kör” „Női test, női 

bölcsesség” „Női lelkünk ébresztése”; valamint „Aranyasszonyok” napjainkban. 

Dolgozatom kerete azonban nem engedi meg mindegyik közösség részletes 

bemutatását, igyekszem tehát - az émikus szemléletmódot követve- az általam vizsgált 

közösségek legjellemzőbb szertartását, öndefinícióját, módszerét (és azok 

kialakulásának okait, folyamatát) elemezni, s a feltárt mozaikokból következtetni. 

Célom így a közösségek funkciójának, a női identitás-referenciáinak vizsgálata és az 

azokból fakadó „női minőség” értelmezése. 
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VII. Módszertan 

 

Mielőtt a leírásra sor kerül, mindenképpen szót kell ejtenem a módszerről, amely 

alapján dolgozatom született, hiszen az összehasonlítás nagy veszélyeket rejteget, 

amelyekre elsőként Boas hívta fel a figyelmet ( Boas 2006:137-148). Bár a 

hasonlóságot, a női identitáserősítő szerepet vizsgálom az összes közösségben, 

jelenségben, nem szabad szem elől téveszteni, hogy „a valóságban a kulturális 

különbségeknek van alapvető etnográfiai jelentőségük” (Boas 2006: 138). 

Tehát Boas elméletét figyelembe véve nem az átfogó összehasonlítás a célom, hanem az 

azt megelőző analízis, mely során a jelenség (a női identitás erősítése) eredetét és 

kifejeződését, módszerét vizsgálom különböző kontextusukban, a kulturális egész 

részeként. (vö. Boas 2006:137-148) Nagyon fontos azonban, hogy ezeknek a folyamatát 

is belülről ismerjem és bemutassam, amihez a kulturális antropológia specifikus 

módszerét, a résztvevő megfigyelést alkalmaztam. Azonban az összehasonlítás 

módszerének nem csak elméleti, hanem gyakorlati korlátai is vannak, s ezekkel 

kutatásom során szembesültem is. Nevezetesen a legfőbb gondot az okozta, hogy az 

„Aranyasszonyok” közösségének csak elméleti hátterét ismerhetem, s csak egyenként 

sikerült velük találkoznom, a csoport indulása most van folyamatban. Mindezek 

ellenére úgy gondolom, hogy az egyéb alkalmakon való közös részvételekből, 

beszélgetésekből, levélváltásokból és az általuk ajánlott irodalomból elegendő anyag 

gyűlt össze ahhoz, hogy belülről érzékelhessem a jelenség főbb referenciapontjait. 

A résztvevő-megfigyelést alkalmazva, valamint a belső keletkezésű és hivatkozású 

források elemzése során számos feljegyzésre, élményanyagra tettem szert, amelyeknek 

rendszerezése állandó egymásba szövődésük miatt egyre kezelhetetlenebbnek tűnt. 

Ahogy Geertz említi:„Az etnográfus (…)valójában összetett fogalmi struktúrák 

sokaságával kerül szembe, számos struktúra egymásra rétegződik vagy 

összegabalyodik. Ezek a struktúrák egyszerre idegenek, szabálytalanok és rejtettek, s 

neki kell kitalálnia, hogy először miként ragadja meg, majd hogyan mutassa be őket.” 

(Geertz 2006: 719) Ennek nyomán tehát - anélkül, hogy az igazságtartalmakat 

vizsgálnám – bemutatom sorra az öndefiníciókat és az ebből adódó belső logikai 

struktúrát. 
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VIII. Női forrás – szertartás 

 

A következőkben egy rítus 16

A négynapos női elvonulásra Somogyi István

 szimbolikus cselekvésrendszerének interpretációján 

keresztül mutatom be azokat a főbb referencia pontokat, melyek mentén a közösség a 

nemi identitását éli meg. A szertartásra ugyanis egy női elvonulás alkalmával került sor, 

amelyen kifejezetten e cél érdekében vett részt a közösség. Ahogy egyikük 

megfogalmazta: „ A mindennapi életben a nőiségem megélésére csekély energiát 

fordítok. Bár mindig nő vagyok, máshogy vagyok nő anyaként, feleségként, és az 

üzletben. Vagyis inkább anya vagyok, feleség, üzletasszony, mintsem nő. Ezért úgy 

döntöttem, hogy kis időre, kibújva szerepeimből csak magam leszek. Nő.” Az 

elmondottak alapján kiderül tehát, hogy főleg szerepeivel azonosítja magát mivel 

azonban a szerepeit a közösség „hátrahagyta”, így most én is csak a női identitás 

megélésének módjára fókuszálok. 

17

Az erdei többnapos elvonulás Van Gennep modelljébe helyezve (Gennep 2007)  a 

liminális szakasznak feleltethető meg, ugyanis az egyének elszakadtak társadalmi 

státuszuktól, s így létrehozták -Turner definíciójával élve- a communitast. Turner a 

communitast az „ideális társadalom” megfelelőjeként írja le, melyben hangsúlyozza a 

közösség homogenitását (Turner 2006:674-709). Az egyenlőség, a bajtársiasság az 

elvonuláson résztvevőket is jellemezte, s „kiszakadásuk édeni állapotát” többször is 

hangoztatták: 

  cserkúti házában került sor, távol a 

falutól, az erdő közepén. A közösség tagjai, akik közös (nemi) identitásuknál és 

céljaiknál fogva válnak közösséggé, már többnyire ismerték egymást egyéb 

szertartásokról, foglalkozásokról. Tizenketten voltunk, változatos élethelyzetekben 

(válás, munkahelyi krízis, új szerelem stb.), változatos életkorban (20-50), mindenkiben 

a közös „női minőség megélése” iránti vággyal. 

                                                             
16 Rítus alatt Boglár Lajos definícióját értem, mint „olyan cselekedetet vagy cselekedeteknek a sorát, 
amihez mágikus vagy vallásos tartalmú képzetek tapadnak, és ami rendszerint mitikusan meglapozott, 
hagyományok által előírt formában kerül kifejezésre” (Boglár 
1995) (Azonban a vezetők a szertartás kifejezést használják, így magam is arra törekszem dolgozatom 
során.) 
17 Somogyi István maga is részt vett Harner 1986-os kurzusán,s azóta is aktívan gyakorolja és fejleszti 
saját „táltostechnikáját” 
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„Sokszor eszembe jutnak a cserkúti napok. Az, hogy milyen jó is volt otthagyni a 

mindennapokat, feltöltekezni egymásból, a természetből. Onnan, a Paradicsomból 

láttam csak rá igazán a valódi életemre, a valódi minőségemre…”- írta egyikük 

levélben, s többen is csatlakoztak e megállapításhoz. 

Bár tudták, ki vagyok és mivel foglalkozom, antropológus kutatói mivoltom  nem volt 

hangsúlyozott, az évek alatt talán már el is felejtették antropológiai célomat, hiszen 

ahogy mondták „mindenkit máshogy terel erre a helyre a sors”.  A közösség tagjaként 

így bátrabban kérdezősködhetek, azonban az igen személyes válaszok és foglalkozások 

még mindig megnehezítik az antropológiai leírásomat. Az elvonulásra és a megélt 

szertartásokra a „kunyhótitok” vonatkozik, vagyis azok személyes vetületei nem 

kerülhetnek ki az erdőből, s bár néhány esetben megkönnyítené interpretációmat, így 

sem a közösség tagjaként, sem pedig kutatói státuszomnál fogva nem használhatom fel 

ezeket az információkat. Így esett a választásom egy jól körülhatárolható rítus, a forrás 

szertartás bemutatására, mely során egyértelműen a női identitás megélésén volt a 

hangsúly, azonban az utána (és erről) való beszélgetések során nem az egyéni, hanem az 

általános került megfogalmazásra. 

A szertartást Meső „sámánnő18

„…Jézust ugyanúgy tisztelem és fejet hajtok előtte, mint ahogy tisztelettel hajtok fejet 

más világnézetek nagy tanítói előtt. Szeretem az ősi tanításokat firtatni-kutatni még 

azon időkből, amikor nem agyalták szanaszéjjel politikai és hatalmi érdekek. Azt 

keresem, ami összeköt és nem azt, ami elválaszt. … Valaki a múltkor azt mondta: csakis 

a történelmi egyházak zászlai alá tömörüléssel lehet ezt az országot jobbítani. Én pedig 

erre azt mondom, el kell olvasni az erkölcsi tanításokat, melyek a Magyarok Szövetsége 

” vezette, aki hangsúlyozottan „samanisztikus” 

hiedelemrendszerben interpretálja foglalkozásait. Ahogy ő mondja:„nem feltétlenül ősi 

szertartások ezek, de az ősi hitvilág értékei, élményei és tudásai elevenednek meg 

benne.” Bár a szertartás elemzésénél most a női minőség referenciái relevánsak 

dolgozatomban, egy korábban – pogányságról, kereszténységről és sámánizmusról 

szóló eszmefuttatása kapcsán- megismert véleménye rávilágít, mely perspektívából 

értelmezi a sámánságot, pogányságot, s így majd kontextusában értelmezhetjük magát a 

szert. 

                                                             
18 Kimondva- kimondatlan, magáról informálisan megemlít sámán-vonásokat (p.: több foggyökere van, 
indián sámánasszonnyal szellemi kapcsolatban áll, elhívást kapott) és a csoport tagjai is sámánként 
tekint rá. 



16 
 

honlapján találhatók, el kell olvasni a Tízparancsolatot és meg kell kérdezni a pogány 

eszméket vallók erkölcsi nézeteit és rájönni, semmi különbség. Ha pedig valaki nem 

tudná: a pogány szó nem istentelent jelent, hanem a paganus latin szóeredet annyit 

jelent: népies. Az emberek, akik nagyapáiktól örökölt rend szerint éltek és hittek. 

Gyökereik voltak, emlékeztek apáikra és nagyjaikra. Származtatták magukat és a 

világhoz való hozzáállásukat. Ez a gyökér hiányzik manapság. Itt élünk Európa 

közepén, s mindenki szabadon eldöntheti, Jehova tanait választja - e, avagy a Busidó 

útját. S a mestereket is szabadon megtalálhatja, így az ősi és kevésbé ősi láncolatok 

behálózzák a világot. Mindenhol élnek muszlimok, zsidók, buddhisták, taoisták, 

mormonok... Csak egyetlen dolog hiányzik: egymás megölelése”. 

Tehát egyértelműen kitűnik, hogy a „sámánság” alatt inkább az ősi tudást érti, nem 

pedig annak a „sámán” köré épült funkcióit. Ezt az ősi tudást jellemzően a természettel 

való kapcsolattartásra vonatkoztatja, s szertartásait is főként ez határozza meg. Állítása 

szerint a révülésekből, az alsó és felső világba való utazásaiból sokat tanult és merített, 

de ezek személyes élmények, amelyeket a közösség számára szertartásai során 

kamatoztat. Közvetve akarja átadni tudását, inkább rávezetni az embereket a 

„természettel való közös lélegzésre.” A következőkben leírt rítus elemzésénél tehát nem 

a mögöttes „hiedelemrendszer” sokféle értelmezési lehetősége, hanem a női minőség 

természeti szimbólumai  relevánsak. 

Geertz megfogalmazásában a kultúra nem más, mint „jelentést hordozó szimbólumok 

szervezett rendszere” (Geertz 1994: 69), és  maga az antropológiai interpretáció olyan 

"eszközök" és fogalmak segítségével valósítható meg, mint a szemiotika, a jel, a 

metafora, a szimbólum, a "szimbolikus cselekvés", a "lejegyzés" (vagy a "thick 

description", azaz a "sűrű leírás"), vagy az olvasat” (Szűcs 2004: 13.). E szerint fejtem 

ki magam is a szertartás szimbólumaiból s azok interpretációiból a közösség által vallott 

nézeteket.  Az értelmezésem a szertartásvezető és a résztvevők értelmezéseire épít, 

„hiszen maguk a kutatott közösség tagjai is interpretációra kényszerülnek mindennapi 

életük során” (Geertz 2006: 718), s ez nem mellékes körülmény Geertz felfogásában. 

Ezt a helyzetet jeleníti meg a Sűrű leírás című tanulmányában: "Jóllehet az egész 

vállalkozás tényszerű alapjaiig - sziklaágyát is beleértve (ha van egyáltalán ilyen alap) - 

mindenütt magyarázunk: s ami még rosszabb, magyarázatokat magyarázunk" (Geertz 

2006:719).  Elemzésemben tehát a résztvevő megfigyelés interakciói során kapott 
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információkon túl a belső keletkezésű írásokat és az általuk hivatkozási pontként 

feltűntetett forrásokat is figyelembe vettem. 

A rítus szimbólumrendszerének értelmezéséhez a Boglár Lajos által megfogalmazott 

mozaik- módszert használom, mely a részek összemontírozásával segít elemezni a rítus 

mögött megbújó világképet (Boglár 2001: 9-10). A jelenségek észrevételétől a 

szimbolikus jelentések feltárásáig azonban elemzések sorát kell elvégezni, így az 

értelmezés, értelmezések előtt magát a szer menetét vázolom fel részletesen. 

A szertartásra kora reggel került sor, az erdei házból egy rövid séta vezetett a forráshoz. 

Indulás előtt a vezető kért mindenkit, hogy vegyen fel hosszú szoknyát, de alatta ne 

viseljen semmit, s mindenki vigye magával az előző este saját kézzel készített csörgőjét. 

„Az úton mezítláb haladjatok, kivételesen ne beszélgessetek, hanem a fák, a növények, 

az erdő hangjait, belső sugallmainkat figyeljük” - sorolta Meső. A tízperces mezítlábas 

erdei séta során mindenki így is tett, fókuszáltan figyelt befelé és a környezetére, van 

aki meg-megállt, lehajolt egy bokorhoz, átölelt egy fát. Mikor megérkeztünk és 

körbeálltuk a forrást, behunytuk a szemünket, és hosszú percekig csak a légzésre, az 

„energiaáramlásra” kellett figyelni. Meső instruált mindenkit: „Érezd a Földanyát, 

ahogyan a mezítelen talpadon és a nemi szerveden keresztül áramlik beléd energiája, 

majd a fejed búbján távozik, örök körforgásban…” „Majd ezt a körforgást, az eggyé 

válást megtartva ereszd ki a belső hangod.” Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy 

mindenkinek azon a hangszínen és hangerőn kellett kiabálnia, ami „belülről jön és 

igazán az övé”. Kiabált hát hangosan mindenki a saját hangján- ki oázott, ki óhmozott – 

közben szóltak ütemesen a csörgők. Előtte azonban még jött a következő instrukció.„Ha 

úgy érzed, eljött a Te időd, nyisd ki a szemedet, menj oda a forráshoz (alulról jövő, 

sárral fedett búvó forrás volt), nyúlj bele mélyen az üregébe és a víz útját akadályozó 

iszapból meríts ki a markoddal”. Jó félórányi meditatív kiabálás után mindenki a maga 

ütemében ment hát könyékig a sárban kutakodva segíteni a víznek, hogy az utat törjön. 

Amikor mindenki végzett, a vékony patakot követve lementünk a “Sárkánytorok” 

medencéjéhez, ahová az ér torkollt, és beszélgetés következett. 

Az erdei többnapos elvonulás az résztvevőket a „Nagy időbe, szent időbe” ( Eliade 

2006) helyezte . Ezt szimbolizálta a forráshoz vezető út is, melynél a természetre való 

koncentrálás tovább erősítette a „profán időből” való hangsúlyozott kiszakadást. A 

„szent” és „profán” térbeli elválasztására Durkheim is felhívja a figyelmet, csakúgy, 

mint a „negatív kultuszokra” ( erre példa itt a beszéd tilalma) amelyek magát a rítust 
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vezetik be(Durkheim 2002). „A szentet a profántól elválasztó korlát miatt ugyanis az 

ember csak akkor kerülhet bensőséges kapcsolatba a szent dolgokkal, ha mindattól 

megszabadul, ami profán benne. Csak akkor élhet valamennyire is intenzív vallási 

életet, ha többé-kevésbé teljesen kivonja magát a világi életből. A negatív kultusz tehát 

bizonyos értelemben olyan eszköz, amely egyetlen célt szolgál: a pozitív kultuszhoz 

való eljutás feltétele. Nem pusztán megóvja a szent lényeket a profán érintésektől; 

magukra a hívőkre is hat, pozitív módon módosítja az állapotukat.”(Durkheim 2002:86) 

Ez azonban még nem a rítus része, csupán előfeltételezi azt. 

A forrást „erőhelyként” definiálta később Meső, aki szerint az úgynevezett 

„erőhelyeken” intenzívebben tapasztalhatjuk meg az életenergiákat. Szerinte a 

természetben sokféle „erőhely” van, amelyek különböző minőségűek és erősségűek. 

„Általában az egyén érzékenysége dönti el, hogy ki, mit él át e pontokon. Saját 

erőhelyünket a természetben úgy találjuk meg, hogy megfigyeljük, hol érezzük 

magunkat nagyon jól, hol esik jól elidőzni, hol töltődik fel lelkünk, szellemünk és hol 

enyhülnek testi bajaink. Őseink alaposan megfigyelték környezetüket, és jelek alapján 

tájékozódtak arról, hol vannak ezek a nagy energiájú helyek – az ilyen tájékon például a 

növényzet dúsabb, egészségesebb, magasabb, az állatok nagyobbak, a vizek tisztábbak, 

a levegő lágyabb, az ott élő emberek békésebbek, nyugodtabbak voltak”.  A források 

régen szent helyek, ilyen értelemben tehát „erőhelyek” voltak.  Az energiát animista 19

                                                             
19Sir Edward Burnett Tylor nyomán, aki szerint az animizmus lapvető jellegzetessége, hogy különböző 
dolgokat, élőket és akár életteleneket is, lélekkel, szellemmel rendelkezőnek gondol, megelevenít.(Tylor 
2005:66) 

 

értelemben is magyarázta, miszerint „Mindennek, mindenkinek van lelke. Az 

embereknek, állatoknak, növényeknek, köveknek, vizeknek, szélnek, csillagoknak, 

Napnak, Holdnak, felhőknek, de még a helyeknek is. Ezt a lelket energiának, rezgésnek, 

erőnek is felfoghatjuk.” A Földanya energiájával/lelkével való kapcsolódás is 

hangsúlyozza, hogy a Föld élő bolygó, női minőségű, hiszen életet ad, az embereket 

élteti, legősibb gyökereink talaja. „Földanya mindannyiunk édesanyja. Bolygónk maga 

is élőlény, önálló élettel rendelkezik, s ahogy bánunk vele, úgy gondoz bennünket, s ha 

megbetegítjük őt, akkor mi is beteggé válunk…Ezért szó szerint édesanyánk”. A 

Földanyát a víz termékenyíti meg –mely ugyanakkor a tisztaság, tisztulás eleme- és 

ebben a folyamatában segítettünk, tehát mintegy termékenységi rítusként is lehetne 

definiálni a szertartást. 
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A csörgő, szintén erős női minőséget képvisel, a csörgő nyele a világfát, a feje a világot, 

a kis kavicsok pedig a szellemeket jelképezik. A meditációt pszichológiai szempontból 

megváltozott tudatállapotnak fogják fel, az erős, mély hang kiadása tovább segíti a test 

ellazulását, a belsőre való koncentrálást. „A meditáció jelenlét. Megszűnik minden, az 

itt és most van. Nem csupán egy dologra koncentrál az ember, mert ezáltal megítéli az 

összes többit. Meditáció során kontemplálunk. Mindent érzékelünk.” –fejtette ki az 

egyik résztvevő. A kiadott hang ugyanakkor rezgés is egyben, amelyet a világegyetem 

lényegeként magyaráznak. Hitük szerint minden, ami él, rezeg, s a molekulák, atomok 

mozgása és a közöttük lévő tér kölcsönhatása adja azt a feszültséget, amely maga az 

életerő. Az animisztikus lélek jelenlétét tehát természettudományos magyarázattal is 

alátámasztják. 

A „spirituális összeolvadás” a Földanyával, a legnagyobb női minőséggel tehát mintegy 

módosult, meditációs állapotban történik meg. A Földanya „rezgésének” /„lelkének” 

érzékelése és a saját „rezgéssel” /„lélekkel” való összekapcsolása által a „női 

energiákkal való feltöltődés” volt a cél. A közösség  behunyt szemmel való  érzékelése 

(azaz érezni, hogy mikor nincs senki a forrásnál) az egymásra való  hangolódást 

erősítette. A rítus kohéziós erejét Durkheim is hangsúlyozza, mint amely megszilárdítja 

a kollektív érzést és a közös (itt nemi) identitást ( Durkheim 2002). 

A víz előtörését segítő beavatkozás megtapasztalását sokan szülés/születés-élményként 

definiálták. A női életkör egyik leghangsúlyozottabb állomása a szülés, mely a női 

identitás meghatározó eleme. A szertartáson több anya is részt vett, ők így vallottak 

szülésükről: „A szülés alatt olyan spirituális dimenzióba kerülhetünk, ahol minden nő 

megélheti a világmindenséggel való egységet, az én kiteljesedését. Olyan extázis 

élményben lehet részünk, amely kivételes lehetőség a nagyobb szellemi és lelki 

teljesség eléréséhez, az önmegvalósításhoz, ezáltal a személyiség fejlődéséhez. Ilyen 

értelemben a szülés egy hatalmas spirituális orgazmus lehetőségét rejti magában”. 

Sokan az itt átélteket is hasonló szavakkal írták le. Persze nem mindenki számolt be  

„orgazmikus spirituális” élményről szülése kapcsán,  így ők e gyakorlat révén várták 

gyógyulásukat, a kórházban átélt „megaláztatások” oldódását. 

A résztvevők így nyilatkoztak  a szertartás végeztével: „Őseink fáradhatatlanul lesték, 

kutatták a természet minden apró jelét, tisztelték minden aspektusát, az eget, a földet, a 

levegőt, a tüzet, a vizet. A természet üzenetei azonban számunkra, nők számára is 

jelentősek lehetnek, csak meg kell őket hallgatni.” 
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„A szertartások révén, a természettől kaptam meg azt, amit a hétköznapokban ritkán 

érezhetek, vagy legalábbis ritkán figyelek rá. Igazi nőnek érzem magam, és ha a napi 

hajrában erről megint megfeledkezem, elég csak a Földanyára hangolódnom, egy fára 

pillantanom, amit ő táplál, s máris segít ennek tudatosításában.”  Így viszik magukkal a 

hétköznapokba a szertartás alatt átélt „egységet”, egy mindennapi látvány ugyanis 

számukra többletjelentést idéz fel. A természet szimbólumai tehát identitásuk 

referenciapontjai, hiszen- ahogyan Turner fogalmaz-: „A szimbólumok, mint jelentés 

tárházai segítenek leküzdeni a kommunikációból adódó problémákat, elősegítve az 

emlékezést és bizonyos mértékig kiküszöbölve a gondolatok újbóli kifejezésének 

szükségességét.” (Turner1983:699) 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a fent leírt rítusban a női lét átélése, a nemi 

identitás megerősítése a természet körforgásaival való szimbolikus cselekvésekben 

jelent meg. 

A jelenlévők az elvonulás során tudatosan hagyták távol a többi szerepüket, és kizárólag 

női mivoltukra, annak megerősödésére koncentráltak. Durkheim megfogalmazása, 

miszerint „Ez is részét alkotja annak a lelki megerősödésnek, amely a hívőt a rítus 

végeztével elfogja; mert a kikapcsolódás is egyik formája annak a lelki megújulásnak, 

amely a pozitív kultusz fő célja. Amikor teljesítjük rituális kötelességeinket, 

felbátorodva, megerősödve térünk vissza a profán életbe, s nemcsak azért, mert egy 

magasabb rendű energiaforrással kerültünk kapcsolatba, hanem mert erőink 

megacélosodtak attól, hogy egy ideig kevésbé feszült, könnyebb, szabadabb életet 

éltünk.”  (Durkheim 2002: 71)igen találó, hiszen megfogalmazta azt a jelenséget, amely 

jellemző e női táborra is. Azzal, hogy kis időre a hétköznapi szerepeiket, teendőiket 

hátrahagyták, mobiltelefonjaikat kikapcsolták, s kizárólag önmagukra (nőiségükre) 

fókuszáltak, a communitas „édeni” állapotából éppen úgy erőt merítettek, mint a 

Földanya energiájából. 
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IX. „Holdsátor női kör” -„Női test, női bölcsesség” 

 

A következőkben egy városi körülmények között létrejövő csoportot mutatok be, mely 

„neosamanisztikus” gyakorlati technikákkal és „New ages” „ezoterikus” 20 elemekkel 

egyaránt bír. Kutatásom során talán ezek összefonódása jelentette a legnagyobb 

kihívást, hiszen a „New Age” kifejezés számos ezoterikus, metafizikai és keleti vallási 

elemet, gyakorlatot és irányzatot foglal magában, melyeket –ahogy időközben 

felismertem- nem lehet és nem is érdemes kategorizálni.(vö: Gál 1994, Barker 1992). 

Ezeket a „nem keresztény új vallási mozgalmakat” ugyanis többek között éppen az 

különbözteti meg a hagyományos vallásosságtól, történelmi egyházaktól, tradicionális 

spirituális formáktól, hogy bennük az egyes eszme- és hitrendszerek határai jóval 

összemosódottabbak (Mund é.n.)21

A fentiek fényében érthetjük meg, hogyan teremt többek között az asztrológia, a 

buddhista tanítások és az indián hagyományok koherens egészet a közösség számára, 

annak ellenére, hogy ezek az eszmék és kultuszok a legkülönfélébb kulturális 

környezetből származnak. Természetes tehát, hogy két „lélekrész visszatérítés” között 

Kryon

. A vallásosságot itt tehát eliadei értelemben 

használom, úgymint  ami „ nem feltétlenül Istenben, istenekben vagy szellemekben való 

hitet jelent, hanem a szentség élményére vonatkozik, következésképpen a lét, a jelentés 

és az igazság gondolatához kapcsolódik” (Eliade 2002:9). 

22, vagy a Plejádok23

                                                             
20 A belső források- írások és szóbeliek egyaránt-  ódzkodnak a definiálástól és leginkább mint „belső 
titkot” említik, azt a tudást, amit a „láthatatlan megtapasztalásával lehet elérni”. Így belső definícióként 
– az általuk sokat hivatkozott– Müller Péter egy írását idézem, melyet a közösség egy tagja küldött 
nekem levélben ( nem titkolt utalási célzattal állandó „értelmezési mániámra”) :„Az ezotéria eredeti 
jelentése - görög szó - azt jelenti: belső. Valami, ami belül van. A titok. Ennek ellentéte az exotéria, tehát, 
ami kívül van. Minden szent hagyományban létezik ez a kettősség, a mindenki számára elérhető, és a 
kiválasztottaknak fenntartott tudás. A zsidó vallás titkos tanítása a kabbala, az iszlám ezotériája a szufi, a 
kereszténységé - többé-kevésbé - a gnózis. A titok, a beavatottak tudása - részben - megismerhető, de 
nem ellopható, mivel a valódi ezotériához csak a tudáson túli tapasztalatokkal lehet eljutni. Olvashatsz 
róla, tanulmányozhatod, értheted, de a tied csak akkor lesz, ha megvalósítod, teljes mértékben átéled 
azt. A haszidok azt mondják, légy magad a Tóra. Ugyanerről szól a Pál apostoli mondat: a betű öl, a lélek 
megelevenít. A zen-buddhista tanítások szerint, amikor a tanítványok rengeteg ismerettel megjelennek a 
tanító előtt, hogy végre megtudják, mi az igazság, a megvilágosodott mester azt mondja: hozzám 
felejteni jöttök. Így működik az ezotéria.”  internetes forrás: 
http://agifoz.nlcafe.hu/noklapja/20080319/muller_peter_mi_is_az_az_ezoteria_/ 

 legújabb üzenetei a közösség központi beszédtémái. Ebben 

21 internetes forrás: http://hps.elte.hu/~km/ARTAS.pdf 
22 Kryont egyesek mint „angyali lény” írják le, mások azt mondják, hogy egy „földre szakosodott csoport 
energiáját képviseli”. Aktuális, „emberiség érdekében szóló üzeneteit” médiumok „csatornázzák”, s ők 
terjesztik könyvekben, interneten. 
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a típusú vallásosságban voltaképpen az individualitás játszik domináns szerepet, itt az 

egyén szükségleteinek, igényeinek megfelelően válogatja össze hitét a „vallási piac” 

számos eleméből. „A megunt tanításokat elhagyja, újakat vesz helyettük, mondhatni ez 

a vallásosság erősen fogyasztói jellegű” (Mund é.n.). Így nem is a közösség „közös 

hite”, hanem a foglalkozásokon való részvételük célja és annak tematikája mentén 

mutatom be női identitásuk meghatározó referenciapontjait. A foglalkozások hétről- 

hétre zajlanak, hasonló gyakorlatokkal, de főleg beszélgetésekkel. Minden hónapban a 

teliholdhoz közeli szerdán zajlik a „Holdsátor női kör”, egyéb napokon pedig a „Női test 

női bölcsesség” néven gyűlik össze a csoport. A résztvevők létszámát tekintve igen 

változatos, vannak, akik néhány hétre kimaradnak, és - jellemzően valamilyen krízis 

hatására- újra megjelennek. 

Akadnak, aki a „neosamanisztikus”, Sólyomfi féle „hagyományőrző” közösségből 

érkeznek, de akadnak olyanok is, akik nem vesznek részt egyéb szertartásokon, s inkább 

az ezotériában jártasak. 

Kezdem tehát a közössel, a cél megfogalmazásával, ami „az ősi női erő, a belső 

sugárzás, az igazi nőiség” felszínre hozása. Hogy ezek milyen fogalmak szerint 

határozódnak meg, azt már a foglalkozások neve is jól szemlélteti. A „Holdsátor női 

kör” és a „Női test, női bölcsesség” Meső vezetésével zajlik, s tematikájuk a 

„menstruáció szentségére épít”. Ezért először is a menstruációhoz tartozó képzeteket 

mutatom be, a közösség szemléletmódja szerint. Az alkalmakra szóló meghívó szövege 

így szól: 

„Az a nő, aki megfigyeli önnön ciklusát, és ahelyett, hogy elnyomná, takargatná,  

megtanulná a belőle fakadó erőt, energiát kezelni, használni, működtetni:a pihenés 

napjain valóban pihenni; az aktivitás napjain világot megváltani; a feszültebb napokon 

önkontrollt gyakorolni;a szexuálisan túlfűtött napokon hatalmasakat szeretkezni…nos 

igen……egészen másképpen lehet megélni a nőséget, nőiséget, nőiességet, a belső 

tüzet, vulkánerőt.…nem csak magunk járunk jól a tudással, de családunk,környezetünk 

és az általunk felvállalt feladatok is. 

Van kedved megtanulni a segítségemmel, útmutatásommal Önmagadat, Női mivoltodat, 

Tudatos és Öntudatos Tenmagad?” 

                                                                                                                                                                                   
23  A Plejádokat  szintén egy „energia közösségnek”  írják le, mely a Fiastyúkról érkezett. Az ő őseik a Föld 
Eredeti Tervezői, így a mi rokonaink is- vallja a közösség. 
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Ahhoz, hogy a fenti „önleírást” értelmezhessem, felhasználom a „Női test, női 

bölcsesség” csoportjában hallottakat, ahol is a menstruáció, mint a „női létezés csodája” 

van definiálva. 

Meső Hoppál Bori testtudat-oktató nézeteire hivatkozik (akivel számos közös női 

rendezvényen és programon működtek közre), miszerint a menstruáció napjainkban 

átoknak számít, és megfeledkezünk annak áldásos mivoltáról: „A mai világ azt sugallja, 

hogy ilyenkor el kell bújni, titkolni, szégyellni kell”. Megfigyelhető tehát a 

társadalmilag „fiziológiai szennyeződéssel”(Douglas 2003:78) szembenálló nézet, mely 

a menstruáció mintegy „szentségét” hirdeti. A „szentség” és „tisztátalanság” 

összekeveredésével Frazer munkáiban is találkozhatunk, aki az alábbi következtetéseket 

vonja le: ”Ez (…) rámutat arra, hogy milyen bizonytalanság lengte körül a vallást, a 

szentség és tisztátalanság fogalmai még nem különültek el egymástól élesen, hanem egy 

olyan zavaros elegyben keveredtek egymással, amelyet tabunak nevezünk.” (Frazer 

1998: 23) A legtöbb kultúrában megtalálhatjuk a havi vérzéshez kapcsolódó tiltásokat, 

amelyek mögött mindig az bújik meg, hogy a menstruációs vérnek különleges, 

varázslatos, félelmetes erőt tulajdonítottak. A hagyományos társadalmakban a 

menstruáló nőt körülvevő tabuk széles körét ismerjük: a nő nem közösülhet (pl. 

maszájok), a nő nem érhet a férfi tárgyaihoz (pl. maorik), a nő nem főzhet a férfinak (pl. 

asantik), s végül a menstruáló nőnek el kell vonulnia egy másik kunyhóba (pl. papagók) 

(Montgomery 1974:2:137-170). A tabuk magyarázatára számos elméleti elképzelést 

ismerünk: egyesek azt gondolják, hogy ott, ahol a nők munkája többet ér, a 

menstruációs tabuk is elenyészőek, mások szerint a menstruációs tabuk a nők 

diszkriminációjának intézményesített formái (Young - Bacdayan 1965:4: 225-241), 

Bettelheim (idézi Montgomery 1974: 141) pedig azt állítja, hogy a tabuk a férfiak 

menstruáció-irigységét (male envy to the biologically powerful act of menstruation) 

tükrözik.  Mary Douglas szerint a „szennyről” való fogalmak a renddel és a 

rendetlenséggel vannak összefüggésben. „A szenny az anyag szisztematikus 

rendezésének, osztályozásának mellékterméke, minthogy a rendszerezés az oda nem illő 

elemek elvetését jelenti.( …) A tisztátalannal kapcsolatos viselkedésünk olyan reakció, 

amely bármely dolgot vagy gondolatot elítél, ha azok megzavarják féltve őrzött 

osztályozásainkat, vagy ellentmondanak azoknak.”(Douglas 2003:35) Douglas ez 

alapján értelmezi az emberi testnyílásokkal és a test termékeivel kapcsolatos igen 

gyakori tabukat is:  „ A test ’küszöbét’ átlépő termékek a testhez tartoznak, ám az mégis 
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kiveti őket, a testen kívül kerülnek. Sem az egyik, sem a másik kategóriába nem 

tartoznak, így kerülni kell őket, tiltás vonatkozik rájuk” (Douglas 2003:35) Ezek 

azonban Douglas szerint a társadalmi rend bizonyos aspektusait és az ezeket érő 

fenyegetéseket tükrözik, s „a nők irányításának manipulatív eszközei” (Douglas 

2003:38). 

 

A női reprodukciós ciklus tehát számos antropológiai vizsgálódás tárgya (lásd: 1988. 

The Blood Magic. The Anhtropology of Menstruation, szerk. Thomas Buckley- Alma 

Gottlieb), ám ezek közül most elsősorban azok relevánsak, amelyekre a közösség 

hivatkozik. Leginkább André Zsigmond 24

                                                             
24 André Zsigmond szövegét a forrás megjelölése nélkül, nyomtatott lapon kaptam a közösség egy 
tagjától. Internetes forrása: http://www.istennotemplom.com/files/menstruaciomitologia.pdf  

 vallástörténész és természetgyógyász 

összefoglalása jellemzi nézeteiket: „Megfigyelések és a világ számos kultúrájának és 

mitológiájának elemzése kimutatta, hogy a női ciklus és a hold ciklusnak 

összehangolódása adhatta az inspirációt a legősibb szertartásokhoz, rítusokhoz és így 

talán az emberiség első vallásainak eredete is. Az univerzális hit a menstruációs vér 

mágikus erejében, szakralitásában adhatott alapot a matriarchátus és Istennő kultusz 

kialakulásához. Régészeti feltárások, hagyományok és etimológiai elemzés mind 

alátámasztják, hogy a történelem előtti időkben (kb. i.e. 40 000 – 5000) a vér volt a 

legtiszteltebb, legfontosabb, de legveszélyesebb anyag is a világon. Az a tény, hogy a 

nők természetesen és rendszeresen véreztek és ennek ellenére életben maradnak, 

képesek voltak életet adni, szülni és ezután testükből táplálni az újszülöttet – 

természetfeletti erőnek tűnt. A hasonlóság a Föld(anya) természetével és képességével 

elkerülhetetlennek látszott. Ebből „logikusan” az következett, hogy minden egyes nő a 

Föld Anya testi és szellemi örököse. A menstruációs vér tehát –az egyetlen vér, ami 

nem erőszak vagy betegség által fakad, magában hordozza az Földanya erejét, áldását és 

bölcsességét.”( André Zsigmond é.n. )Az alkalmak a menstruáció körüli különböző 

mitológiák felelevenítésével kezdődnek, ahol a női vérzést mint egyetemes „megváltó 

szimbólumot” ismerik el. Az ismeretek átadása felolvasás útján történik, amikor is a 

közösség tagjai körbeülnek, s gyertya fényénél hallgatják az előadást különböző népek 

menstruációs szokásairól, a kapcsolódó mitológiákról. A sokszínű palettát néhány 

ismertetett példával illusztrálom: 
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A hindu vallásban Kali-Maya-t említik, aki meginvitálja az isteneket, hogy fürödjenek 

méhe véres folyamában és igyanak belőle; a taoizmusban is van egy olyan út a 

halhatatlansághoz, amelyben a férfi magába szívja a vörös jin levet, ami a nő Misztikus 

Kapujánál található. A maorik minden szentséget vörösre színeznek. A Stix folyó is a 

vértől nyerte sötét színét. Hera eredeti jelentése méh, Pallas Athénéé vulva. A görög és 

római templomokat díszítő ökörfej embléma, a szent bucranium, a kétszarvú 

(petevezetékes) méhet jelképezte. – így minden alkalomra jut néhány minta, ami 

alátámasztja elméletüket, miszerint a „nőé az igazi, eredeti beavató/oktató szerep, mert 

neki van közvetlen tapasztalata az osztatlan létről, ahol a test történéseinek aprólékos 

megfigyeléseiből elvontabb természeti, szellemi és spirituális rendszerekre tud 

következtetni. A korai társadalmak szellemi kalauzai, a sámánok, nagy valószínűséggel 

mind nők voltak”. Ezt a „tudást” a ciklus megfigyelésével és az ahhoz való 

alkalmazkodással kívánják „feléleszteni”, hiszen szerintük ezáltal a nő az élet, elmúlás, 

újjászületés körforgását rendszeresen éli meg saját testén keresztül. A - mitológiailag 

szentté avatott - fiziológiai folyamatot a felolvasások után „tudományosan”, a biológia 

nyelvén is értelmezik, s így a mindennapokra vonatkoztatják. Ekkor (annak 

függvényében, hogy vannak-e új résztvevők, akik ne ismernék e ciklus a közösség által 

vallott folyamatait s azok jelentéseit) a következő felfogás kerül a felszínre — főként 

beszélgetés útján. 

A 28 napos periódus, mivel hormonális változásokkal kísért folyamat, egyben lelki és 

szellemi periódus is- így a közösség szerint a test, szellem és lélek egységét jelenti.  A 

test biológiai ritmusa – amelyet a „természet ritmusaként ” értelmeznek - határozza meg 

a mindennapi cselekvéseiket - legalábbis erre törekszenek. E szerint a peteérés 

folyamán, vagyis a ciklus első felében, az ösztrogénszint növekedése fokozza a bal, és 

csökkenti a jobb agyfélteke tevékenységét. Ez tehát a szóbeli kreativitás időszaka, 

szerintük ekkor érdemes új ötletekkel kísérletezni, s friss energiával új munkához látni. 

A ciklus közepén a nők termékennyé válnak, s ezt nem csak biológiailag értelmezik. Ezt 

a „harmónia, az elégedettség idejének” vallják. A szexualitás ekkor a legdominánsabb, 

azonban a fogantatás elmaradásával a női test a ciklus második szakaszába lép, mely az 

idegrendszer működése szempontjából az előzőével ellentétes irányú. A 

progeszteronszint emelkedésével az energia, lelkesedés és alkotókedv folyamatosan 

csökken, s ahogy a test a havi vérzéshez közelít, hangoztatják, hogy a léleknek és a 

szellemnek is egyre több figyelemre van szüksége. „Visszavonulunk, befelé fordulunk, 
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intuitív és ösztönös képességeink jelentősége megnövekszik. Élesebben látjuk a 

problémákat, így felizgatnak az elmismásolt, szőnyeg alá sepert korábbi gondok. 

Dühösek vagyunk, megmondjuk, ami nem tetszik, de legfőképpen magunkban 

rágódunk azon, hogyan tehetnénk tisztába az életünket. Tudatalattink, álmainkon 

keresztül is arra ösztönöz, hogy rendbe tegyük a dolgainkat”.  A biológiai, hormonális 

folyamatot így tudatosan, a „test, a szellem és a lélek” szintjén egyaránt értelmezik. 

Eliade gondolata, miszerint „Az ember azért tud a szentről, mert az megnyilatkozik” 

(Eliade 1999: 3), így a menstruációs ciklusra is vonatkoztatható. A női lét szentsége a 

közösség számára a „mitológiailag megalapozott” „szent vérből” fakad, s ezen a 

biológiai folyamaton keresztül nyilatkozik meg, így eliadei értelemben, a 

menstruációról mint hierophániáról beszélhetünk (Eliade 1999: 3), Számukra tehát a 

menstruáció nem csupán fiziológiai aktus, hanem „szakramentum”: a szenttel 

összekapcsolódó, vagy azzá váló jelenség. (Eliade 1999: 10). 

A „Női test női bölcsesség” az elméletek ismertetésén túl e „hierophánia” üzeneteinek 

megbeszélésről, tehát a ciklus hétköznapi megélhetőségének módjairól szól. 

Elmondásuk alapján igyekeznek úgy időzíteni életüket, hogy figyelembe veszik 

„természeti ritmusukat”. Olyan hétköznapi cselekedeteket társítanak egy-egy fázishoz, 

mint például munkahelyváltás, nagytakarítás, párkapcsolati problémák megbeszélése, 

vagy akár egy nagyobb volumenű dokumentum megírása. A „szent tudás” hétköznapi 

alkalmazásáról egyikük így beszél:„Elég önmarcangoló és maximalista vagyok, és ha 

valamiben nem teljesítek úgy, ahogy én azt elvárnám, akkor bele se kezdek. Igyekszem 

figyelembe venni tehát, hogy mikor miben tudom a maximális teljesítményt nyújtani.” 

Tehát néhányuknak így segítenek a „szent üzenetek”, a profán világban. Van aki 

azonban egyértelműen a „szellemi hangra” helyezi a hangsúlyt, s így vall: „Ha figyelem 

a ciklusomat, alaposan kiismerhetem önmagamat is. Tudom, hogy mikor jön zsigerből, 

és mikor adódik valódi problémákból a dühöm. Ilyenkor tényleg lépni kell. Lehet, hogy 

ezt mások egyértelműen a pms-hez társítják, de ez a nők szellemi voltának 

degradálása”. A közösség igen változatos hozzáállását szemlélteti, hogy ez a mondat 

nem maradhatott kacagás és összekacsintgatás nélkül. Mindenesetre ki így, ki úgy,- 

„szellemi”, „lelki” vagy biológiai aspektusra helyezve a hangsúlyt- abban egyetért, hogy 

a menstruáció a női lét csodája, s annak ciklusához való alkalmazkodás növelheti a 

mindennapok teljesítményét. 



27 
 

Nagy a hangsúlya a vérzés alatti álmoknak, megérzéseknek és ezek közös 

megbeszélésének. Mintegy közös „pszichoanalízis” zajlik, együtt fejtegetik a 

„menstruációs álmodásokat”. „Ilyenkor a nő nyitottabbá válik a szellemek szavára.”- 

magyarázza a vezető. Éppen ezért az ekkor érkező intuícióknak központi szerepük lehet, 

amelyek fölött nézeteik szerint nem szabad elsiklani. Harner megfogalmazásában „az 

álmok kétfélék lehetnek: hétköznapi álmok és nem hétköznapi vagy nagy álmok” 

(Harner 1997:125). A menstruációs álmok tehát „nagy álmok”, melyet sokan erőállatuk, 

vagy őrzőszellemük üzenetének tekintenek. Erőállataik mibenlétével a csoport tagjai 

már tisztában vannak, korábbi szertartások révén meghívták őket, és azóta is tartják 

velük a kapcsolatot. A kötelék fontosságára a vezető sokszor emlékeztet:„Az 

őrzőszellemek/erőállatok mindenki életében ott voltak gyerekkorukban. De ha nem 

veszel róla tudomást, nem tartod vele a kapcsolatot felnőtt fejjel is, akkor elhagynak. 

Rajtad múlik csak, hogy élsz –e ennek az erejével.” Az erőállatok „meghívása” 

általában szabad ég alatt, tűz körül zajlik, ahol is a dobok ütemes hangjára, a tűz körül 

táncolva az ember előbb-utóbb „ráérez” saját erőállatára, s mozdulatai révén azonosulni 

tud vele. Harner erről mint sámángyakorlatról ír: „ Ez a tánc egyfajta ima, és az őrző 

állatszellemek rokonszenvének felkeltése. A samanizmus nyelvén fogalmazva pedig 

valóban azért táncolunk, hogy a szellemeket felébresszük” (Harner 1997:82). Azonban 

az erőállatok városi körülmények között is „előhívhatók”, s ezek a gyakorlatok is 

előfordulnak az alkalmakon. Ekkor sötét szobában, néhány gyertya körül lefekszik az 

egyén, miközben a többiek,- vagy csak a vezető - csörgő kíséretével segíti a módosult 

tudatállapot elérését. Egyfajta vezetett meditáció történik ekkor, s az érkező képek, 

érzések révén módot adhat a segítővel való kontaktus „felelevenítésére”. Ha már 

„megmutatta” magát nekünk, akkor is „foglalkoztatni kell”, vagyis törődni a számunkra 

küldött – főleg menstruáció alatt érkező- üzeneteivel. Sokszor ezek megvalósításához 

nyújt erőt a közösség támogatása, az intuíciók fontosságának bizonygatásával, 

alátámasztásával. Például van, aki ekkor álmodta meg új otthonát, s a csoport 

egyöntetűen hangoztatta, hogy akkor itt az idő, valóban tovább kell lépni. A régóta 

vágyálomként élő lépés így a „szellemek” által is támogatottá vált. Sokan tudatosan 

készülnek erre az időszakra, kérdésüket megfogalmazzák, s minden jelre nyitottá 

válnak. Jel lehet egy belső sugallat, de egy odavágó, jelként értelmezett plakát az utcán, 

madár a faágon, bármi. A legkülönbözőbb jeleket sorolják ekkor, s bár többnyire ezeken 

jól szórakoznak, a nevetés mögött valóban hisznek ezek jelentőségében. Itt is él a kettős 

hozzáállás, miszerint van, aki úgy gondolja, hogy minden jelet csak alátámasztásra szán 
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az ember, s van, aki valóban a „szellemek” üzenetét látja ezekben. „Akárhogyan is 

legyen, az istened-legyen az bárki, vagy bármi, vagy te magad- úgyis eljuttatja üzeneteit 

hozzád, nevezd jelnek, vagy tudatalattinak, csak oda kell figyelni rá”- összegzi egyikük. 

Tehát a havi vérzés ereje, így kétféleképpen is megnyilatkozik: a női spiritualitást a vér 

„mitológiai szentsége” támasztja alá, „hatásfokát” pedig a „természet”, vagyis a ciklus 

üzenetének olvasata, tudatos megélése. 

Többen azonban „gyógyulni” jönnek, testi, vagy akár lelki bajukra keresnek a csoport 

által gyógyírt. A „betegségek” jellemzően a nőiségükből fakadnak, legyenek azok 

nőgyógyászati, vagy akár önelfogadási problémák. A menstruáció hiánya, vagy erős 

fájdalmai a közösség hite szerint mind lelki eredetűek. Az ezekről való nyílt 

beszélgetést már önmagában „felszabadítónak” érzik, s a közösség „női erejére” 

támaszkodnak. „Egy csoportnak, körnek, női körnek ereje van. A menstruáció a nőket 

összekötő szavakkal nehezen körbeírható misztérium, melynek egymást támogató 

körben való átélése gyógyít, erősít”- vallja egyikük, s így a menstruáció erejével együtt 

a csoport fontosságára is fény derül. Hiszen a menstruációs álmokat valójában egyedül 

is meg lehet álmodni, fejtegetni, és a ciklus követése is igen egyéni program. A 

közösség támogató funkciója, s a „menstruáció szentségébe” vetett hitük közös 

megélése az, ami a társaságot időről-időre, vagy éppen alkalomadtán összekovácsolja.  

Az együttlét, együtt cselekvés pozitív hatású következményét Hoppál Mihály is 

megemlíti a „neosamanisztikus” közösségek kapcsán ( Hoppál 1997:182). S valóban, a 

havi vérzés ürügyén az élet minden egyes területe napirendre kerül. Az „aktuális 

üzenetek” lefedik a résztvevők mindennapi életét, s lehetővé teszik a fájdalmak, az 

örömök közös megélését. 

 

Amennyiben a fent leírt „Női test női bölcsesség” a menstruáció „profán”, hétköznapi 

megélésének alkalmai, úgy a „Holdkunyhó női kör” maga a „szentség” megünneplése. 

Formáját tekintve is kötöttebb, jól jellemzi az első alkalmon-illetve időről időre, új 

résztvevők apropóján- megejtett „Hold szertartás”, ami egy imitált „beavatási rítus”. 

Arnold Van Gennep úgy emeli ki e rítusok közös funkcióját, mint amely az egyént 

átjuttatja egy adott helyzetből egy másik meghatározott állapotba (idézi Fejős 

2008:214). Mivel társadalmunkban nem követi e biológiai változást „társadalmi, illetve 

kulturális szentesítés” (idézi Fejős2008:219) a Hold szertartás segíti a „menstruáció 

szentségének” átélését. A rítus célját így fogalmazzák meg: „A szertartás lehetővé teszi, 
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hogy ne a társadalom által beléd beszélt átoknak, hanem annak érezd, ami valójában. A 

női lét csodájának.”  Maga a szertartás igen rövid: Az egyén megáll az első kapunál (a 

szoba küszöbénél), hátrafordul a múlt felé, s fejet hajtva édesanyja és minden női 

felmenő előtt megköszöni az életet. Visszafordul a második kapu felé (amit puffok 

jelölnek), felvesz a küszöb mellé helyezett kavicsok közül egyet, és elindul. Az úton 

(kb. 3 lépés) azokra a jelzőket mondja magában (vagy éppen hangosan), amelyeket 

kislányként gondolt, s gondol most a menstruációról. Ezek zömében negatív jelzők: 

fájdalom, kényelmetlenség, feszültség, szorongás, stb. Amikor odaérkezik a kapuhoz, 

ami az első vérzést jelöli, leteszi a kavicsot, és ezzel együtt a negatív gondolatokat, 

miközben arra gondol, amiért szeretheti a menstruációt. Nehezen kerülnek kezdetben 

elő ezek a jelzők, így néha a vezető is besegít az egyénnek: a vérzés életet adhat, az 

egyén spirituális ereje megnő tőle, mindig emlékeztet a Földanyával való 

elválaszthatatlan egységre. Ekkor az egyén felemel a földről egy virágot, vagy az előre 

odahelyezett termésekből választ egyet (makk, gesztenye, dió). Ez az úgynevezett női 

„erőtárgyává” válik, melyről Harner is beszámol könyvében: „Az olyan tárgyak, amik 

látszólag minden ok nélkül magukkal ragadják figyelmünket, sámáni szempontból 

lehetnek erőtárgyak.(…) amelyekhez mind erős képzettársítások és emlékek fűződnek” 

(Harner 1997:134). Ez emlékezteti tehát későbbiekben a termékenységére és a „női 

virágzásra”, s ebből meríthet erőt is.  Így indul a következő kapu felé, ami már a jelent 

jelöli, s ezekkel a pozitív gondolatokkal tekint a jövőbe (ki az ablakon), s arra gondol, 

miképpen változtatja át életét a menstruációról való máshogyan gondolkodás. A 

rövidített rítus, (melynek preliminális, liminális, és posztliminális periódusai (Gennep 

2007) igen tömör változatban jelennek meg) lényege tehát az, hogy a nő átérezze azt, 

amit a navajo indiánok így fogalmaznak meg: „Minden alkalommal, amikor egy nő 

beavatást nyer, a világ győz a káosz felett, mert a Teremtés ősi ereje éled újra asszonyi 

lényében.” 25

                                                             
25 A közösségben sűrűn elhangzó mondás. 

 Az első menstruációhoz kötődő „beavató” szertartást igen fontosnak ítéli 

meg a vezető, s így arra bátorítja a résztvevőket, hogy - bármilyen formában is- de 

tartsák meg otthon lánygyermekeiknek, hiszen „Tudniuk kell, hogy hatalmas erő 

birtoklói ők, ahogyan az észak-amerikai indiánok is mondják: Az első menstruációval a 

lány lépést tesz bölcsessége felé, a menstruáció évei során a nő gyakorolja bölcsességét. 

A menopauzával pedig Ő maga válik e bölcsesség erejévé.” 
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A „Holdkunyhó női kör” szintén imitálja eredeti funkcióját, miszerint együtt holdazó 

nők közösen élik meg holdidejüket. „Régen az asszonyok egy közösségen belül együtt 

holdaztak. Teliholdkor, az áradás idején. Ebben a korban a menstruációs vérnek 

mágikus erőt tulajdonítottak, az élet, gyógyulás, áldás és tudás forrásának tekintették. 

Ma már nem így élünk. A fogamzásgátló tabletták és a különböző kemikáliák, a 

stresszes életmód felborítja az egyén hormonháztartását”. Így jellemzően épp 

menstruáló nők vesznek részt az alkalmakon, bár nincs ilyen kikötés. Formáját tekintve 

az izzasztó kunyhó „száraz változataként” jelölik meg, a körök éppen úgy, égtájaknak 

szóló üzenetekkel zajlanak. ( Előző dolgozatomban az izzasztókunyhó szert részletesen 

tárgyaltam, így most a specifikus jellemzőket taglalom.) Ekkor az „imák” „fohászok”, 

vagy a „kikívánkozó” mondatok pozitív jellegére kell összpontosítani, tehát hálát adni, 

vagy éppen erőt kérni. Ahogy mondják, a holdidő idején különösen fontos a pozitív 

minőség, hiszen ekkor a nők ereje megnő, „így gondolataik termékenysége is erősebb”. 

A szakralitás hangsúlyozása érdekében egyenként mécsest gyújtanak, s a gyertya 

lángjába mondják „kívánságaikat”. Az imákat a „Testvéreim” helyett a „Nővéreim” 

megszólítás nyitja, s az „Istenanyánk légy velünk” zárja. 

Nem minden alkalommal esik meg a szertartás, azt a vezető „érzi”, hogy mire van 

igazából éppen „szüksége” a csoportnak. Van, amikor csendes meditáció folyik, utána 

festéssel, rajzolással kerül megfogalmazásra a „bennük rejlő üzenet” s azokat beszélik 

meg közösen. 

A Holdsátor női kör tehát a „befelé” fordulásra, vagy éppen a „szellemek felé” 

fordulásra ad alkalmat, az érkező „álmok”, „látomások” ideje ez. Ennek jelentőségéről 

Susun Weed- ismert indián gyógyító asszony- is beszámol: „Az az információ, ami egy 

nő számára elérhetővé válik a menstruáció ideje alatt, az a legtisztább forrásból, a Nagy 

Misztérium méhéből való és fontos dolgokat üzenhet az Ismeretlenről és a Jövőről. 

Álomlátó embereink legmeghatározóbb, profetikus jövendölései – mint például a fehér 

ember eljövetele – éppen a Holdkunyhókból érkeztek.”- idézi Susun írását Hoppál Bori 

testtudat-oktató. 26

                                                             
26 http://www.noitestcsodai.hu/menstruacio/holdkunyho.html 
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Ekkor mindig előkerül egy gyertya, melyet az „éppen menstruáló nők közösségéért” 

gyújtanak. Az „elképzelt közösséggel”27

Ahogy láttuk, a közösség (női létüket) meghatározó jelentőséget tulajdonít a 

menstruációnak. Nem csupán fiziológiai folyamatnak tekintik, amely 

megkérdőjelezhetetlenül megkülönbözteti őket a férfi nemtől, hanem mintegy 

„csodának”, amelyet különböző aspektusokból „használnak fel”. „Az ősi időkben együtt 

menstruáló nők csoportja erő, autoritás, mágia, de a női vérzés talán mindenekelőtt 

csoport egységet, összetartozást, identitást jelentett.”- mondta egyikük, s ez igaz e 

közösség esetében is. Egyrészt a havi vérzés női identitásukat jelöli, s számon tartják 

eszerint a többi nőt is, akikkel egy „elképzelt közösséget” alkotnak. Hangoztatják 

ugyanakkor, hogy bár a társadalom a menstruációt még mindig „Éva bűnének, átkának” 

tartja, ők mégis – a megfelelő mitológiák kiválasztásával- „szentséggé avatják” azt. 

Spiritualitásukat is innen származtatják, hiszen az ekkor érkező „erő”, intenzívebb 

álmokat, látomásokat, megérzéseket biztosít, melyek alkalmával „erőállataik, 

segítőszellemeik” szavát tudatosabban érzékelik. A „női szakralitás” feltárása azonban a 

profán létet is szabályozza, hiszen magának a biológiai reprodukciós folyamatnak is 

releváns üzeneteket tulajdonítanak, s így életük hétköznapjait, nőiségük megélését 

ciklusukkal, vagyis a természettel való összhangban alakítják. A „természetfeletti” így 

magából a természetből adódik. 

 (Anderson 2006) való egység, így 

szimbolizálva jelenik meg. Asszonysorsokról beszélgetünk ekkor, ki-hogyan élheti meg 

nőiségét, milyen keretek között, vagy mekkora fokú szabadság mellett. „Emlékezünk 

régi népszokásokra, hagyományokra, nem csak saját népünk hagyatékára, de távoli 

természeti népek szokásaira, ahol még mindig jelen valóság és nem történelem az ilyen 

jellegű szertartás”- hangoztatja Meső.  A menstruáció, mint a női lét egyik „sarokköve” 

teremt tehát nemzeteket átívelő „közösséget”, s jelöli a közös női identitás referenciáját. 

  

                                                             
27 Bár Benedict Anderson művében az „elképzelt közösségek” alatt többnyire a „nemzetet” taglalja, 
terminológiája szerint minden közösség „elképzelt”, melynek tagjai többségükben nem ismerik egymást 
személyesen, mégis összetartozóként tekintenek egymásra. (Anderson 2006) 
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X. „Aranyasszonyok” 

 

A nőiség egy egészen más aspektusával szembesültem a hazai „újtáltos” közösségek 

interpretációiban. A szertatások elemeinek a hétköznapokban való jelentőségére csak 

több hónapi résztvevő megfigyelés és „legfőbb (belső) forrásuk” tanulmányozásával 

derült fény. 

A magyarországi „újtáltos” kultúra önmeghatározását egy sokat vitatott tartalmú és 

sorsú könyv is segítette. A Paál Zoltán által lejegyzett „Arvisurák” a „genetikus 

emlékezet” talaján értelmezhetők, hiszen az „Igazszólásként” definiált művét 

„kinyilatkoztatás” illetve a „kollektív tudattalannal” való kapcsolattartás révén írta meg. 

Az Arvisura története az „elsüllyedt őshaza földjén”, Ataiszon28 kezdődik és a 24 Hun 

Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékről nemzedékre, Kr.e. 4040-

től Kr.u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag. A művet lejegyző 

„rovósámán29

Ennek nyomán érdeklődtem, hogy hol vannak a „mai táltosok” mellett az 

„aranyasszonyok”. Legelhivatottabb „aranyasszony-hívőnek” Czeke András bizonyult, 

akivel egy előadása után beszélgettem. Mivel az „aranyasszonyokról” tőle is csak az 

Arvisurákból ismerteket tudtam meg, így a „női minőségre” és a napjainkban 

megfigyelhető női-körök „divatjára” tereltem a szót. Írását

” szerint a magyarok Nagyboldogasszonya Arvisura- Anyahita volt, s 

lejegyzéseiben több utalás található az „aranyasszonyokról” is, akik a magyar „ősi 

hitvilágban” a női teremtői és gyógyító princípiumot képviselték, és hatalmas mágikus 

erővel valamint bölcsességgel rendelkeztek (Paál 2003). 

30

„Mostani kultúrkorszaka Földünknek – az Atlantiszi-t követő – mintegy 12,000 év,  a 

tiszta férfi erők teljes kibontakozása, megmutatása. Ezen okból a női erők önkéntes 

gátoltsági állapotban vannak. Azonban lehet-e fokozni ezt az állapotot a férfi-erő 

 szó szerint és hosszan 

idézem, hiszen annak narratívája legalább annyit árul el, mint tartalma. 

                                                             
28 Ataisz, az elsüllyedt földrész nem azonos Platon Atlantiszával.   A mű szerint a Csendes óceán középső 
részén, vagyis a mai Hawai-szigetektől délnyugatra feküdt, s innen kerültek a hunok Mezopotámián 
keresztül Ordoszba, ahol időszámításunk előtt 4040-ben megalapították a 24 törzsből álló szövetségüket 
29 Belső kategória szerint az Arvisurákat lejegyzőket nevezik rovósámánnak. Feladatuk a hunok 
történetének rovása, megörökítése volt. A rovósámánnak még életében ki kellett választania az őt 
követő, e feladatra alkalmasnak talált rovósámán-jelöltet, akinek megtanította a rovás tudományát. Még 
halála előtt átadta az új rovósámánnak a telerótt táblákat, hogy másolja le, s hogy majd az ő életének 
vége felé adja tovább a másolatokat a kiválasztott utódjának.  
30 Beszélgetésünket akkor nem tudtam szó szerint lejegyezni, azonban egy prospektuson –készülő 
könyvét reklámozva- viszontláttam gondolatmenetét és szófordulatait, így azt használom fel. 
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javára? Valóban “tökéletes” eredményt az jelent, ha a női energiákat is valamiképpen 

átalakítanánk férfierővé! Ennek jegyében született meg az “emancipáció” elmélete. E 

manipuláció hihetetlenül tökéletes, mondhatni “ördögi”.A Nőt teljes egészében, minden 

szerepében semlegesíti, majd férfiassá formálja. Társadalmi szempontból először 

megszünteti a férfi támaszaként, menedékeként szolgáló nőt, mint biztos hátteret, majd 

hamis önértékelést ad a nőnek és teljesítmény-szemléletűvé teszi. Ezáltal az otthont 

teremtő és őriző nő megszűnik ebbéli szerepében, és vele az otthon is. Most már a 

gyermek nevelése, a jövő generációk, a kulturális hagyomány örökítése is megtörik, - 

hisz a gyermek 7 éves korig anyja aurájában él! Tehát a manipulált program szinte 

észrevétlenül adódik tovább. Azzal, hogy a nő nem őrzi meg a hagyományt, életellenes 

törés jön létre. Az élet szabályai, ritmusai újraírhatókká válnak. Így esik szét a 

társadalom sejtje, a család, és vele a társadalom válik ingataggá, zavarttá. A női 

energiák csitítják, simítják, oldják fel a férfiakban a teremtés, - a férfi működés -  során 

keletkezett energia-csúcsokat, villámokat. Ennek hiányában a férfi erő igen durvává, 

zabolázhatatlanná, erőszakossá, agresszívvé válik. Amikor a nő otthon egyszerűen csak 

kézimunkázik, és férje tőle távol van, akkor is ezt cselekszi. A létrehozott “mű” – az 

otthon díszeként – pedig mint mandala (képi kód) működik a házban. Az étel, amit 

testünkbe beviszünk, - amivel eggyé válunk – szintén tartalmazza mindazon energiákat, 

amiket az alapanyag előállításakor, illetve a főzéskor, elkészítéskor “beleviszünk”. Egy 

kenyérsütés ezért szakrális, azaz szent cselekvés. Aki ismeri ezt az ősi rítust, az minden 

elemében felismeri a szakralitást. Ám szexuális szerepében is becsapták a nőt. Elvették 

(kicsalták) tőle azt az energetikai működést is  amit szeretkezéskor tölt be, tudva, vagy 

tudatlanul. A nő e Földi Világ dimenzió-kapuja. Két alkalommal. Amikor orgazmusban 

van, és amikor szül. Ezért nincs ma egyik sem! Új –férfias – teljesítményszemlélete 

megakadályozza abban, hogy önátadó, megnyíló legyen. Ami az orgazmus előfeltétele. 

A szüléseket intézményesítették, azaz a nőnek nincs joga otthon, saját természetes, 

biztonságot nyújtó, szerető környezetében szülni. A szüléskor sem egy tapasztalt nő – 

bába – segít neki, hanem rendszerint férfi orvos, aki persze nem tehet róla, hogy férfi 

energiával van jelen. Mindezek lehetővé teszik, hogy szellemtani és energetikai 

szempontból kiszolgáltatott, védtelen helyzetbe kerüljön! A kötelező gyakorlattá vált 

gátmetszés azonban mindennél veszélyesebb! Az emberi test legalsó energia-pontja 

(1.csakrája) amelyen keresztül a Föld energiáival vagyunk közvetlen összeköttetésben – 

sérül. Adott esetben maradandóan. Energetikai csonkítása  a női nemnek!A legnagyobb 

veszélyt azonban a tiszta női energia minta elvesztése jelenti. Nélküle nincs meg az az 
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etalon, amit a világon –rendszerint – féltve őriznek valamely múzeumban, intézetben, 

vagy bankban. A Földi emberiség elvesztette aranyfedezetét. Az egyensúly 

visszaállításához nélkülözhetetlen szent rezgést, energiát, erőt. Ahol nincs nő, ott nincs 

növekedés, ott nem nő semmi. Leáll az élet és egyhelyben jár, ami itt pontosan tudott 

következményekkel jár a Földön. Sürgős segítségre szorulunk, sorsunk – az egyensúly 

visszaállítása – a női erő visszaállításától függ!” 

Leírásából látjuk, hogy az Arvisura szerinti időszámításba helyezi elméletét, tehát biztos 

vonatkoztatási pontnak tekinti azt. A társadalom bomlását a nők szerepének 

megváltozásában látja. Kifejtett teóriája úgy teljes, ha tudjuk, hogy a feminista 

mozgalmat is „összeesküvésként” magyarázza. Ezt az elméletet több forrás is említette, 

miszerint a mozgalmat a CIA és a Rockefeller Alapítvány támogatta annak idején, s 

céljuk az adó kiterjesztése mellett a családok bomlasztása, az egyének intézményesített 

függősége volt. A gyerekek ugyanis így korábban iskolába jártak, s így azt tekintették 

„családnak”. A nő –véleményük szerint tehát- szerepénél fogva a család összetartására, 

a hagyományok továbbvivésére determinálódott.  Ennek értelmezéséhez Ralph Linton 

„státusz és szerep” elméletéhez fordulok, mely szerint a társadalom működése a 

közösség tagjai közötti „reciprocitás alakzatok” meglététől függ. Ahol a státus- ami az 

egyén adott társadalmon belüli jogainak és kötelességeinek összessége- a „reciprocitás 

struktúrákban” elfoglalt pozíciókra, a szerep pedig a státus viselkedési vonatkozására 

utal. Így az egyén szerepe határozza meg, hogy mit tesz a társadalmáért, és mit várhat el 

attól. A státus és a szerep összefoglalva arra szolgálnak, hogy a társadalmi élet ideális 

mintáit tömören közvetítsék az egyének szintjén(Linton 2006: 268-285). Ennek 

értelmében a nő (mint feleség)- amely itt önmagában elért státuszként értelmezendő- 

szerepe a gyermek hagyományra nevelése, a család és ez által a társadalom összefogása. 

Azonban „napjaink” társadalmában az említett szerepek mellett (vagy helyett) a nő 

éppen annyira családfenntartó, mint összefogó. A Czeke András által leírt „ideális 

szerep” mindenesetre csorbult. A státuszok nemek szerinti kiosztása és tulajdonítása 

már nem annyira alapvető, s a foglalkozások a nők számára is státuszuk integráns részét 

alkotják. A modell, mely mentén az egyén „attitűdjét és viselkedését” szervezi 

megváltozott. Bár „kívülről” nézve az „újtáltos eszményi női képének” tevékenységi 

köre erősen behatárolt, a kulturális relativizmus szemléletmódja rávilágít arra, hogy ez 

nem jár státuszuk csökkenésével, hiszen vallják, hogy „Ahol nincs nő, ott nincs 

növekedés, ott nem nő semmi”- a nő tehát nélkülözhetetlen a (társadalmi) élethez. A nő, 
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mint „dimenzió kapu” említése szintén értelmezendő mozzanat írásában. Ahogy 

magyarázza, az Égi és Földi közötti kapun két irányba lehet haladni. Mindkettőhöz a nő 

nyújt segítséget. A szülés révén a „túl-világról” érkező lelket testében hordja ki. Amikor 

a lélek pedig időlegesen ki akar szakadni ebből a földi világból („a test, az anyag 

szorításából, és szabadon akar ismét szárnyalni, abban a világban, ahonnan érkezett, az 

„öröklét honá”-ban „) – ehhez nőt („szeret-ő-t”) választ magának. Amikor végleg 

távozik ebből a világból, s testét visszaadja az „Anyaföldnek”, akkor sirató asszonyok 

búcsúztatják a lelkét. Tehát mind a biológiai-, mind a társadalmi-, mind a szakrális 

élethez (Úgymint Föld és Menny közötti közvetítők) elengedhetetlen a női minőség. 

Czeke éppen ezért vallja, hogy a „női erő” visszaállítása létfontosságú, és már indulóban 

lévő folyamat. Tehát (állítása szerint) ez az a jelenség  amit én is érzékeltem. Szerinte 

ezt a folyamatot a nők többsége már érzi, és tudatosan vagy tudattalanul, de ennek az a 

női energiának a visszaállítására törekednek csoportosan. Itt (ahogyan már többször) 

ismét előkerült, hogy valójában én is emiatt keresem a női köröket, hiszen az élet 

mindenkit máshogyan terel az útjára. Czeke ezután még kifejtette, hogy az 

„Aranyasszonyokat” „minőségükben”, nem „csoportokban” kell keresnem, hiszen ők a 

hétköznapokat „aranyozzák be”. Ez igencsak megnehezítette antropológiai 

módszeremet. 

További kutatások azonban elvezettek Máriához, aki „Aranyasszonyok” női körét a 

napokban indítja, így annak gyakorlatáról nem, csak elméleti hátteréről, 

beszélgetésekből és hosszas levelezésekből idézhetek. Általa tudtam meg az 

„Aranyasszony” jelentését is: „Az ’arany’ szó valódi jelentése örök (az öröklétből való). 

Mivel az Örök Lét Világából való, így Szent.”  Ő is az Arvisurát idézte, s kifejtette, 

hogy „Népünk, nemzetünk legmagasabb megbecsülésével övezte Őket minden koron! 

Teljes jogú szakrális vezetők voltak a férfiak  mellett, vagy azok távollétében. Jó 

szervezőkészségükkel és megfontolt, szívből jövő bölcsességükkel, hosszú távú 

gondolkodásmódjukkal harmonizált erőt, biztos alapokat adtak a teljes közösségnek.” 

Az „aranyasszonyok”  valójában „NagyBoldogAsszony - ÉG-i Anyánk leányai”- írta 

egyik levelében. „Nagyboldogasszony” alakját mint az „aranyasszonyok” hivatkozási 

pontját egy „népi imádság” szövegén keresztül mutatom be, mely találkozásaik és 

szertartásaik alkalmával minden esetben elhangzik, így idézve fel a „Magyarok 

Nagyasszonyát”. 
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Az „imádság” így szól: 

„Ég szülte Földet, 

Föld szülte fát, 

Fa szülte ágát, 

Ága szülte bimbaját, 

Bimbaja szülte virágát, 

Virága szülte Szent Annát, 

Szent Anna szülte Szűz Máriát, 

Szűz Mária szülte Jézus Krisztust – 

Világ megváltóját.” 

 

Az „ősvallás” istenasszonyában két személyt tisztelnek és tartanak számon: 

Nagyboldogasszonyt és annak szűz leányát, a Kisasszonyt.  Nagyboldogasszony, az 

anyai istenség a magyar hitvilágban a világ alapját megjelenítő, eget földdel összekötő, 

életet adó, lelket termő Világfával is azonos. Nagyboldogasszony tehát az életet adó 

istenasszony, nemcsak mint „faistennő” 31

A szűzen fogant Boldogasszony egyaránt megtestesíti a „keresztény” Szűz Máriát

, hanem Földanya is, minden belőle születik s 

belé tér vissza. A Nagyboldogasszonyban Szent Annát látják, aki hosszú meddőség után 

hozta világra Kisasszonyt, akit Boldogasszony elnevezéssel is bírnak. (vö. Kálmány 

1885; Katona 2000) 

32

                                                             
31 Belső elnevezés. Az asztalhoz, fához vagy zöld ághoz kapcsolódó mágia (kopogás háromszor az 
asztalon, ételek, tárgyak erővel telítődése rajta, a középoszlop tisztelete, sőt kultusza, a fejletlenül, 
betegesen született gyermek jelképes újraszületése érdekében kétágú fa között történő átadása, fánál 
végzett áldozat, az ablak alá, kerítésekre, kapura, a szárazmalom tetejének csúcsába, felépült ház 
tetejére tűzött zöldág, valamint a tavasszal vágott ágakkal az állatok megvesszőzése, a zöldághordás, 
ágszentelés) célja is a termékenységvarázslás, varázserővel való telítés, megtisztítás, megáldás – azaz 
Boldogasszony bőséget teremtő, védelmet adó erejének közvetítése, a gonosz erők távoltartása volt. 

, és 

a „pogány” Emesét: „Az Emese-szimbólum érteti meg velünk Szent Istvánnak és 

Árpád-házának feltűnő Boldogasszony kultuszát, az országnak az ő oltalmába ajánlását. 

Ez a hit magyarázza, hogy a keresztény utódok templomot építenek Árpád sírja fölé, és 

 
32  Szűz Mária szülőanyja, Szent Anna  neve nem fordul elő az Újszövetségben, az apokrif evangéliumok 
szerint azonban hosszú meddőség után foganta Máriát.( Magyar Néprajzi Lexikon) 
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alapítanak hasonlóképpen Mária tiszteletére Szeren, az első országgyűlés mondai 

székhelyén monostort” – írja Bálint Sándor (Bálint 1977: 28). 

A Boldogasszony kultusz33 tehát a kereszténységet felvéve más alakban (itt kettős 

alakban) él tovább: „Az őshitnek az Atyaúristenéhez hasonlóan jelentős szereppel 

központi alakja volt tehát Boldogasszony, mint Anyaistennő, ezt bizonyítja a magyarok 

máig jelentős Boldogasszony-kultusza. A kereszténység felvételét követően Szűz 

Máriával azonosították alakját, nevét Szent Gellért legendája szerint a püspök tanácsára 

a hittérítők Szűz Máriára alkalmazták. Szent István közvetlenül halála előtt felajánlotta 

Boldogasszonynak az országot, azóta Magyarország Mária országa, Szűz Mária a 

nemzet gondviselője. István szertartásos, mintegy mágikus tette így alkalmat adott arra, 

hogy Boldogasszony alakjában ősi tartalmak éljenek tovább, azaz szerepe így 

átmentődött, továbbra is a védelmező erő megtestesítője volt, házat-hazát óvó istennő, 

akinek alapvető feladata a család és a nemzet óvása.”- foglalja össze Csörgő Zoltán 

írásában( Csörgő é.n.)34

A „ház-haza” oltalmazása tehát az „aranyasszonyok” feladata is, melyről Mária így írt 

levelében: „…Mert a családot az asszony tartja kézben! Egyik legfontosabb feladatunk 

a család szentségének visszaállítása, ennek megtartása” . Tehát az asszonyok szerepét – 

Czeke András után- ő is a család összefogásában látja. Ennek hétköznapi eszközeiről 

így vall: „A családi együttlét elengedhetetlen része a családi asztal”. 

. 

A mindennapok személyes „szertartásaiként” említi tehát a közös étkezést, mely előtt az 

„imádság” 35

                                                             
33 A Hét Boldogasszony kultusz napjai: 1, Gyertyaszentelő Boldogasszony vagyis Boldogasszony tisztulása 
(február 2.). 2, Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Üdvözítőnek Mária méhében való fogantatása 
(március 25.: éppen 9 hónappal karácsony előtt) 3, Sarlós Boldogasszony, vagyis Mária látogatása 
Erzsébetnél (július 2.). 4, Nagyboldogasszony napja, vagyis Mária mennybevétele (augusztus 15.). 5, 
Kisasszony napja, vagyis Mária születése napja (szeptember 8.). 6, Olvasós Boldogasszony, a Boldogságos 
Szűz rózsafüzérének ünnepe( október első vasárnapján) 7, Földtiltó Boldogasszony napja, Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatásának ünnepe (december 8.). 

, az „áldás kérése” szintén a rítus része. Itt szintén megjelenik az étel 

„szakralitása”, vagyis a „szakrálissá tevése” ami tudatos cselekvések következménye. A 

hétköznapi ebédből tehát úgy lesz szertartás, ha az asszony az étel készítésétől kezdve, 

annak tálalásán át az elfogyasztásáig tudatában van a cselekvés jelentőségének. „Szívét-

34 internetes forrás: http://www.tavam.hu/article.php?id=95&cid=80 
35  Az imát, egy korábbi beszélgetés során így definiálta: „Mindennapi életünk még többnyire hiányzó, de 
elengedhetetlen részei. Az "emelkedett" lélek felér a mennyekig, és több-kevesebb rendszerességgel 
megbeszélést, tanakodást tart. Amikor Mi beszélünk "felfelé", az az ima, amikor hallgatunk RÁ-juk, azt 
meditációnak, elcsendesedésnek hívjuk. Ima csak szívből jövő lehet. Csak spontán lehet. Csak az "itt" 
és "most"-ban lehet.  
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Lelkét” beleadja az étekbe, azt ajánlja fel Istennek és szolgálja fel családjának.  Másik 

feladatként a gyermek „magyar szellemben” nevelését említi: „Gyermekeid ne 

higgyenek istenben. Tudják Istent! Ismerjék régi imáinkat. Érezzék, tapasztalják, 

mindennapi életükben. Legyen házi oltár a házadban! Mert te vagy a ház úr nője! Kit 

beengedsz az beengedtetik, kit kizársz, az kizáratik! Legyen Boldogasszony házad 

állandó vendége! Gyermekeid ismerjék régi nép-meséinket, mert mérhetetlen tudás van 

bennük elrejtve.”  Úgy vélik, hogy a kereszténységet követő „pogány üldözés” 

következtében főként a népmesékben, mondákban, imádságokban él tovább az ősi 

hagyomány világképe, bölcsessége, amelyek formájuk révén a gyermekek is be tudnak 

fogadni, így a kezdetektől magukévá tudják tenni. 

Ezek következtében kívánják tehát elérni az értékrend „visszaállítását36

Tehát az idilli „ősi” kép él tudatukban, s az ahhoz való visszatérést kívánják a - női 

szerep szintjén - a családi szinten- kivitelezni. Ezek révén lehet egy nő „aranyasszony 

minőségben”, azonban az „aranyasszonyi léthez” beavatás szükségeltetik. Erről a 

beavatásról így beszél egy „beavatott Aranyasszony”: „Az én meglátásom szerint maga 

az út a beavatás. Az út mint beavatás fontos mérföldköve, mintegy koronája, hogy a nő 

szent időben és szent helyen találkozik az isteni kiválasztó-beavató erővel és akarattal, 

"abban a szent pillanatban", ahogy szép anyanyelvünkön mondjuk. Ez akkor történik 

meg, ha minden Együtt áll ehhez. Utam során erre a pillanatra (2008. október 29.) jelek 

egész sorozata mutatott. Azon vettem észre magam, hogy minden és mindenki 

megváltozott körülöttem, és szinte minden és mindenki arra terelt, ahova minden 

akadály nélkül vitt a lábam. Egy küszöbhöz érkeztem, amit át kellett lépnem. Válaszra 

vártam, hogy merre kell haladnom, mi a feladatom, milyen módon tudok adni, adni, és 

még többet adni magamból, a szeretetemből az embereknek. Egyetlen cél vezérelt, hogy 

segítsek a hozzám fordulóknak. A tanfolyam végén ( Czeke András vezette 2008-as 

„szakrális nő tanfolyam”) váratlanul mozgolódni kezdtek a lányok, majd titokzatosan 

sugdolóztak, rám adták a gyönyörű mennyegzői ruhát. Addig nem hallottam még arról, 

”. Erről a 

mintaadó, „régi értékrendről” így vallott egyikük: „Nem pénzben mérhető az érték, 

hanem szeretetben, becsületben. Férjed ha hazajön a munkából, otthonod mindig a béke 

szigete legyen. Ne kényszerítsd kölcsönökbe! Ne siránkozz, hogy nincs mit enni! Mert 

neked egy almából is három fogást kell készítened, szépen megterítve!” 

                                                             
36 A „visszaállítást” maguk hangsúlyozzák, tehát a „régi értékrend” a mérvadó számukra, s nem újat 
kívánnak teremteni. 
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mi az, hogy Aranyasszony beavatás. Emlékszem, akkora volt a fény a szobában, hogy a 

szememet alig bírtam nyitva tartani. Gyönyörű zene szólt. E misztérium után tértem 

haza. Egy fontos dologra azonban gyorsan rájöttem. Az Aranyasszony a beavatással 

valójában esélyt kap az aranyasszonyságra. De nem lesz automatikusan az. Először el 

kell fogadnia a kiválasztottságot. És ha ő Boldogasszony követője, ha élete és minden 

gondolata, szava, cselekedete összhangban áll vele, és ha az emberek felismerik benne, 

akkor lesz azzá.” 

Tehát mindazok a hétköznapi cselekedetek, melyek magát a beavatást jelentik, egyben a 

család, a társadalom összefogásának módjai is. A női kör,- melynek indulása 

folyamatban van- ezeknek az elméleteknek, cselekvéseknek mentén kívánja tudatosítani 

a nőkben szerepük fontosságát. Hiszen  „a nőkben a mai napig benne rejlik az eszencia, 

a lényegi rész, amely őket bármikor aranyasszonnyá teheti. Ehhez azonban fontos 

felismerni a női és férfi szerepek különbözőségét, fontos lenne megtalálni az egészséges 

egyensúlyt a női harciasság, küzdelem és a befogadó, feminin minőség között”. A nemi 

identitás „kiművelése, fejlesztése” tehát esetükben azt jelenti, hogy „női szerepüket” 

egyre jobban és tudatosabban éljék. Ehhez nélkülözhetetlennek tartják a kellő 

önismeretet, vagyis azt, hogy a nők ismerjék személyiségük „napfényes és sötét 

oldalait”, és ráleljenek arra, hogy hogyan javíthatják, kovácsolhatják előnnyé kevésbé 

pozitív személyiség jegyeiket. „Amikor a nő elkezdi felfedezni valódi önmagát, akkor 

kezd felfényleni lélekszikrájának aranysárga fénye, és kezd előtűnni az igazi 

aranyasszony”. 

Az „Aranyasszonyok” tehát a női identitást szerepük mentén határozzák meg, s mindezt 

egy cél, a „Magyar nemzet” érdekében teszik. Nira Yuval-Davis - aki a nemzetekről 37 

és nacionalizmusról38

                                                             
37 Nira Yuval-Davis a nemzet fogalmát Otto Bauer„közös sors” , és Benedict Anderson „elképzelt 
közösségek”  gondolatára  egyaránt építi.(Yuval-Davis 2005:26-31) 

 szóló diskurzusokba bevonta a nőket- amellett érvel, hogy a nők –

és nem csak a bürokrácia és az értelmiség- azok, akik újratermelik a nemzetet, 

méghozzá biológiai, kulturális és szimbolikus értelemben is ( Yuval-Davis 2005). A 

fent leírtakat így e teóriában is össze lehet foglalni. A „biológiai újratermelés” 

nyilvánvalónak látszik, azonban csak abban a kontextusban értelmezhető, melyben a 

„közös eredet” határozza meg a szervezőelvet (mintahogyan itt is) nem pedig a „közös 

38  Nira Yuval-Davis a nacionalizmust, Thomas Nairin nyomán Janus-hoz, a „kétarcú” római istenhez 
hasonlítja, melynek egyik arca előre, a másik pedig hátra néz, s eszerint hívja fel a figyelmet arra, hogy a 
„nacionalista vállalkozások több formában léteznek”( Yuval-Davis 2005:33). 
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sors”.( vö. Yural-Davis 2005:34-37) A „nemzet jövője” tehát annak folyamatos 

növekedésétől, a nők reproduktív képességétől függ. „Hasonlóképpen a társadalmi 

reprodukciónak a kultúrában betöltött központi szerepe miatt a társadalmi nemi 

viszonyokat gyakran a kultúrák „lényegének” látják, amelyek generációról generációra 

átörökítendő életmódokat hoznak létre” – írja Yuval-Davis (2005: 60), s valóban, az 

„otthon” konstrukciója itt is kiemelt fontossággal bír. Magában foglalja a családhoz 

tartozó felnőttek és gyerekek, illetve a felnőttek egymás közötti kapcsolatait, a főzés és 

az ételek elfogyasztásainak módjait, a házimunkát és az esti mesét. Mindezekből egy 

egész –etikai és esztétikai- világnézet jön létre, válik természetessé és termelődik újjá. A 

szimbolikus újratermelődés azonban jelen esetben nem csak a hétköznapi „rítusok” 

(lsd.: étkezés, mesélés) során, hanem a „kereszténység” és „pogányság” női 

princípiumaiban  is megfigyelhető. 
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XI. „Női lelkünk ébresztése” 

 

A sámángyógyítás és a pszichoterápia különböző korok lélekgyógyító tevékenysége- 

írja  Horváthné Scmidt Ilona( 2005:79-90). Ennek nyomán vizsgálom a „női lélek” 

gyógyítását egy csoporton keresztül, mely igen különös példát mutat arra, hogy egy ősi 

„rendszer” motívumai miként töltik be ugyanazt a szerepet modern köntösbe bújtatva. A 

samanizmus mint pszichoterápia már nem új keletű fogalom, Boglár Lajos (2001) és 

Hoppál Mihály (1989;1997)antropológusokon kívül pszichológusok is bemutatták az 

analógiákat. Az egykori sámánok gyógyító tevékenysége és az ebből kialakult városi 

samanizmus a modern pszichoterápiás módszerek több elemével is összevethetők, mutat 

rá Horváthné Schmidt Ilona is( 2005:79-90) A kortárs írások, melyek ezt az  analógiát 

tárják fel, többnyire a révülés és a transzperszonális pszichológia39

A foglalkozásokon való részvételek alkalmával feltettem a kérdést, hogy vajon a 

résztvevők maguk mennyiben látják a hasonlóságot a samanizmus és az általuk 

alkalmazott módszerek között. A válasz nem a technikák, hanem a „rendszerező elv” 

fontosságát nyomatékosította, s igyekszem az elemzésem során én is ehhez tartani 

magamat. Szántó R. Tibor a samanizmust nem mint hiedelemrendszert,hanem inkább 

mint tudásrendszert identifikálja. „A samanizmus komplex rendszer, melyben a 

gondolati és cselekvési-eljárási elemek szervesen összekapcsolódnak, s a körülöttünk 

levő világ jelenségeire, azok összefüggéseire vonatkozóan egységes és koherens 

magyarázat együttest, világmagyarázatot, világképet alkotnak.”(Szántó 2005:48) Ebből 

az elméletből kiindulva vizsgálom tehát a következő közösség „tudásrendszerét”- 

fókuszban tartva a női identitáserősítő szerepét-  mely Hellinger „mezőelméletén”  

alapszik. 

 transztechnikái, 

illetve az imaginatív módszerek és meditatív tréningek kapcsolatát vizsgálják (vö. 

Horváthné 2005, Süle 2005:67-79; Szabó - Takács 2005:109..). Habár a kutatott 

közösségekben ezek is megjelennek, egy eleddig nem vizsgált aspektusra fektetném 

mégis a hangsúlyt. 

Célom természetesen nem az, hogy e terápiát mint sámánizmust mutassam be, csupán 

Hoppál Mihály teóriáján kalandozom tovább, mely szerint ez az ősi 

„hiedelemrendszer”- viszonylagos egyszerűsége és elemeinek nem túl kodifikált 
                                                             
39 A transzperszonális tanok a tudatfelettivel, a személyiségen túlival is foglalkoznak, és az integrációt, az 
egységet hangsúlyozzák. (Horváthné 2005:88) 
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rendszere, s rugalmas szerkezete következtében- a modern korunk követelményeihez is 

alkalmazkodni képes.(Hoppál 1989:194) 

A női táborban ismerkedtem meg Ildikóval, aki maga NLP tréner, kineziológus és 

családállító terapeuta. Nem tartja magát sámánnak, de küldetésének tekinti az emberek 

lelki-gyógyítását, főbb törekvése szerint pedig női csoportokat „gyógyít”, nőket segít 

női létük tudatosabb, boldogabb megélésére. Erre való determinációját a számmisztika, 

az asztrológia is bizonyítja, illetve elmondása szerint különböző események láncolata 

terelte őt útjára.  Az utóbbi tíz évben számtalan önismereti és terápiás módszert próbált 

ki és sajátított el, a professzionális szinttől a féltudományos módszerekig. Így a 

„sámánná” válás „aktív” és passzív” (Diószegi 1978:33) úját is bejárta. A 

sámánizmusban központi szerepet játszó sámán módosult tudatállapotban teszi meg 

lélekutazásait, mely révén a közösségen, vagy annak valamely tagján kíván segíteni, 

többnyire azok „elrabolt lelkének” visszaszerzésével (Diószegi 1978; Eliade 2002; 

Hoppál 1994). A „nesomanizmus” terápiái inkább arra törekszenek, hogy az egyének 

váljanak önmaguk sámánjaivá, s így erősítsék személyiségüket (Harner 1997). A leírt 

foglalkozásokon mindkettőnek nagy szerep jut, hiszen a vezető irányításával, de a 

résztvevők tudatállapotának megváltozásával kapják meg az üzeneteket. Azonban ezt az 

állapotot itt nem eksztázis, mint inkább a közös tudásrendszerbe vetett hit indukálja. 

Ildikó évek óta vezet így csoportokat, „Női lelkünk ébresztése” címen, melyen állandó 

tagok vannak, rendszeres részvétellel. A vizsgált közösség 7 főből, harmincas, budapesti 

nőkből (tanár, ügyvéd, producer stb.) áll. Amiért a csoportra „hívást éreztek” az mind 

„női minőségükkel” áll kapcsolatban: női identitási, párválasztási-, párkapcsolati, anya-

lány viszonybeli, vagy önértékelési problémák.  Ezekre kínálnak segítséget a „gyógyító 

gyakorlatok”, melyek az NLP, kineziológia és a Hellinger-terápia módszereire épülnek. 

E technikák révén „oldódnak a blokkok”, melyek korábban kialakított hibás viselkedési 

mintákat jelentenek valójában. Ezek a blokkok azonban nem feltétlenül az egyén 

életében alakultak, hanem generációkra visszamenőleg „cipelhetjük ősünk terheit”. 

Amiért dolgozatomban a női identitás erősítésén kívül tehát releváns a csoport, az pont 

az a módszertani sajátosság, amely a sámánizmus egyik fontos meghatározója is: az 

ősökkel való kommunikáció (vö. Hoppál 2005:13). 

A kommunikációt jelen esetben nem a sámán teremti meg, hanem a csoport egy másik 

tagja hozza az üzenetet. Nehezen leírható folyamatok ezek, de belső terminológiájukra 



43 
 

hagyatkozva megkísérlem bemutatni a módszer hátterét, hogy a gyakorlat leírása után 

értelmezhessem azt mindkét „tudásrendszeren” keresztül. 

 

Az NLP módszere, vagyis a „Neuro-lingvisztikus programozás” tapasztalatokra épülő 

konkrét pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere, mely a 

viselkedés és a kommunikáció struktúráját elemezve tökéletesíti azokat. Röviden 

összefoglalva, az érzékszervek és a gondolkodás összefüggésére fekteti a hangsúlyt, és 

azt hirdeti, hogy a másik ember belső világához, gondolkodási stratégiájához az 

érzékszervi nyelv felismerése és használata vezet. Az NLP ezek alapján megkülönböztet 

vizuális, auditív, kinesztetikus, olfaktorikus és gusztatrikus reprezentációs rendszereket, 

melyek egyénektől függően kerülhetnek előtérbe. Erről információt ad a másik egyén 

gondolkodás közben történő., akaratlan szemmozgása (balra-felülre, jobbra-le néz stb.), 

tehát mintegy a geertzi sűrűleírást (Geertz 2006)felhasználva eszköz lehet a 

kommunikáció hatékonyságának fejlesztésére. Ezt jelen esetben a vezető alkalmazza a 

közösség mélyebb megértésére, a problémák felszínre hozására.  A terápiás háromszög 

egyik csúcsa ez (Horváthné 2005:79), a vezető szerepe, amely –akárcsak a sámánok 

esetében- mély emberismeretet feltételez. 

A kineziológia Magyarországon 1997 óta a természetgyógyászathoz tartozó hivatalosan 

elismert és egyre inkább elterjedt technika. Belső definíciója szerint: „holisztikus 

gyógyító és személyiségfejlesztő módszer, mely a szervezetünk szabad 

energiaáramlásának biztosítását, az energiák útjában álló akadályok feloldását célozza, 

bármilyen témára vonatkozóan, amelyben jobbulást, pozitív változást szeretnénk 

elérni”. Gyakorlatban a kineziológus kérdéseket tesz fel egy meghatározott rendszer 

szerint, miközben enyhe nyomást gyakorol a vizsgált személy kinyújtott karjára. A kar 

izmai - közvetítve az agy, illetve a test sejtes memória szinten tárolt információit - a 

kérdésekre erősen tartó vagy elgyengülő izomtónussal „válaszolnak”. A kapott 

válaszokat tehát a tudatalatti adja, így lehetséges a több generációval korábban kialakult 

problémák felbukkanása. 

A Hellinger terápia Bert Hellinger nevéhez fűződik, aki a Kongregation der Missionare 

von Mariannhill tagjaként Dél-Afrikában dolgozott, s ott figyelte meg, hogy a 

természeti népeknél milyen nagy jelentősége és gyógyító ereje van az ősök 

tiszteletének. Visszatérése után pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a 

primérterápia, a tranzakció-analízis és különböző hipnoterápiás eljárások hatása alatt 
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kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált 

családfelállítást. 

A családfelállítás gyakorlata során azt látjuk, hogy az egyén két-három mondatban 

elmondja problémáját, majd a vezető vagy az egyén a csoportból a családtagok helyett 

megszemélyesítőket választ. Helyüket a térben a vezető jelöli ki, vagy megkéri az 

egyént, hogy kezeit vállukra téve helyezze el őket úgy, ahogy abban a pillanatban 

megfelelőnek érzi. Ezután magától elindul a személyek mozgása, mintegy ráérezvén az 

egyén és a hozzátartozó sorsok, események energiájára, kötődéseire. A mozgásban 

előbb utóbb megjelenítődik a „sérült pont”, a kitagadott, elfelejtett, megítélt ős, 

hozzátartozó. Ezután következik a „tudattalan szeretetből fakadó kötődések feloldása”, 

és a tudatos szeretet kialakítása: az egyén a felvállalt sorsot nagy tisztelettel, - elődök 

előtt meghajolva- „visszaadja” annak, akihez az tartozik, gondolkodásmódja 

ítéletmentessé válik és „elkezdheti” a saját életét. 

A gyakorlatban tehát az egyén és a közösség másik tagja között kialakult interakció 

során- figyelve a saját és a másik érzéseire, gesztusaira- fogalmazódnak meg az ősökre 

vonatkozó „állítások”, melyeket utódja is magán visel. 

Ezen módszerek összességével, főleg a női felmenők üzeneteinek értelmében történik az 

önismeret, a női identitás kialakítása. 

A családállítás gyakorlati vázolása helyett a vizsgált terápia gyakorlatát mutatom be, 

hiszen a közösség ezt a „vegyes” módszert alkalmazza, mely a kineziólógia és a 

Hellinger terápiából egyaránt merít. Alkalomról-alkalomra változik a téma, amely a 

nőiség tematikáján belül helyezkedik el, és főként a családtagok, némely esetben pedig 

volt kapcsolatok, párkapcsolatok kerülnek elő. 

A következőkben egy „állítási gyakorlat” részletének leírására vállalkozom. Az „állítás” 

során arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan, hol és miért akadtak el a 

személyiség, azon belül pedig a nőiség blokkjai. 

A személy (Állító) feláll, s vele szemben a többiek egymás mellé sorban 

(Megszemélyesítők). Az Állító szembenéz az egyikkel, figyelnek, figyelik a reakciókat, 

s sorban elmondják, hogy mit éreznek. Agyalni, spekulálni, helyzetet elemezni tilos, 

csupán a zsigeri érzések fontosak. Mondani kell a testi tüneteket (zsibbadás, szédülés, 

bizsergés) és az érzelmieket egyaránt. Az is számít, hogy ki mekkorának érzi magát a 

másikhoz képest, és ezt is mindenki közli a többi  résztvevővel. 
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Megszemélyesítő:  „Én vagyok a nagyobb, és nagyon szeretem őt, érzem, hogy fontos 

számomra, de mély szomorúságot és félelmet is érzek. Úgy érzem, mintha nő lennék.” 

Állító: „Zsibbad a kezem, dobog a szívem….kötődést érzek, tudom, hogy fontos, de 

nem tudom ki lehet ő.” 

Vezető:  „Ki lehet? Melyik női felmenőd szenvedhetett, félhetett életében sokat?” 

Állító: „Az anyai nagymamám… zsidó nő volt… nagyapámat is elhurcolták, de én nem 

ismerhettem már őt… Anyám azt mondja mindig, hogy tisztára ő vagyok, hasonlítok 

rá.” 

Megszemélyesítő : „Igen, én is ezt érzem, akartam is mondani, hogy hasonlítok rád… és 

féltelek.” 

Néznek még néhány percet egymásra, a „nagymamából” kiszakad a sírás, mélyről jövő 

zokogás veszi kezdetét… „Nagyon fontos vagy nekem, akarom, hogy tudd, hogy 

nagyon szeretlek, és sajnálom, hogy nem ismerhettük egymást.” 

Ekkor az Állító is sírásba kezd, egymást ölelik, úgy zokognak.. 

Vezető:  „Most a nagymama nézzen az Állító szemébe és mondja ki: Én vagyok a nagy, 

Te vagy a kicsi… Sokat szenvedtem, de neked már nem kell. Te élheted a nőiségedet, 

neked már nem kell félned. Szeretném, ha boldog nő lennél.” 

A Hellinger-terápia egyik törvénye ez, a kiegyenlítődés törvénye, mely arról szól, hogy 

ha valakivel életbevágóan rossz történt a családban, akkor azt egy-két generációval 

később egy másik családtag magára veheti, mintha átvállalná a sorscsapást, betegséget. 

A közösség megállapítja, hogy ezért nem mer tehát igazán nő lenni, hiszen feltehetően a 

zsidó nagymamát saját korában sok megaláztatás érte. 

Ekkor a vezető  egy nagy párnát ad az Állító kezébe: „Ez a cipelt teher, amit 

nagymamádtól örököltél. De ez az övé, az ő sorsa, az ő terhei… Add neki vissza.” 

Az Állító ezután átadja a párnát/terheket a „nagymamájának”, és azt mondja: 

„Köszönöm az életet, amit kaptam tőled. Sajnálom, hogy sokat szenvedtél, nagyon 

szeretlek, de már nem tudom többet cipelni. Úgy tudok rajtad segíteni, ha én élhetem 

nőiségemet.” 

A „nagymama” ekkor már mosolyog: „Igen, nem neked kell cipelned, kis unokám. 

Boldog lennék, ha te már a saját életedet élnéd.” 
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Ölelkeznek még egy darabig, sírnak, majd megfogják egymás kezét, és a Vezető a 

következő személyhez lép. 

Az érzések felsorolása jön újra: 

Megszemélyesítő:  „Egyértelműen én vagyok a nagyobb., vannak pozitív érzéseim, de 

nem túl hevesek… Szép ez a lány, aranyos, fontos, de nem tudok mi kezdeni vele.” 

Állító: „Nekem nagyon hevesen dobog a szívem, én nagyon szeretem őt, és vágyom rá, 

hogy ő is szeressen.” 

Vezető:  „Van érzésed, hogy ki lehet Ő?” 

Állító: „Az apám szerintem, őt szeretem így.” 

Vezető:  „Erre te reagálsz?” 

Megszemélyesítő:  „Igen, egyértelműen, a gyomromban lett egy kis görcs… de nem 

tudok érzelmi szinten mit kezdeni vele.” 

Állító: „Igen, ő sem tudott, nem nagyon fejezte ki az érzéseit felém.” 

Vezető:  „Lépj hozzá közelebb, öleld át, nézzük mi történik…” 

Az Állító  ekkor odalép az „apjához”, átöleli, de az „apa” kicsit visszább húzódik, csak 

megütögeti barátilag a „lánya” vállát. 

Megszemélyesítő:  „Ne haragudj, nem tudok mit csinálni.” 

Vezető:  „Akkor itt az apa rendszerében lehetnek a problémák, állítsuk fel az ő szüleit 

is.” 

Ekkor két személy az „apja” mögé áll, az ő szüleit képviselik. 

Állító: „Nem ismerte a szüleit, árvaházban nőtt fel.” 

Vezető:  „Akkor ez lehet a gond, nincsenek mintái arról, hogyan kell szülőként szeretni, 

törődni…” 

(Újabb hosszú  állítások veszik tehát kezdetét, miután az Állító ki tudja nyilvánítani 

haragját apja és nem ismert nagyszülei felé, megtörténik végül a megbocsátás és a rossz 

minta lerakása is.) 

Az állítások után így vallott az Állító: „Bevallom, nagyon megrázott, amit láttam, olyan 

ez, mint egy képregény, mint egy tabló. Itt marad bennem, soha ennyire világosan nem 

láttam még magamat, a rossz döntéseimet, a felelősségemet a sorsomért. Azt hiszem, ez 
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majd segít elfogadnom azt, ami eddig velem történt. Megértettem, hogy bizonyos 

leckéket mindaddig újra és újra megkapunk az életben, amíg össze nem szedjük 

magunkat ahhoz, hogy megoldjuk.” 

A többiek is hasonló „felismeréseket” tettek, s hasonlóan összegezték a tapasztaltakat:  

„Már értem, miért nem merek nőiesen öltözködni, hiszen nagyanyámat mennyi 

megaláztatás érte nőisége miatt.” „Már látom, hogy miért félek annyira mindig a 

kapcsolat megszakadásától, hiszen nagyanyámat is otthagyta a nagyapám.”  „ Már 

tudom, hogy miért választom mindig a plátói szerelmet a valódi helyett, hiszen anyám is 

így élte életét.” 

A „Megszemélyesítők” szerepe is igen érdekes: „Nem tudom megmagyarázni, mi 

történt. Fájdalmat éreztem, nagyon szenvedtem, ömlöttek a könnyeim. Olyan érzés volt, 

mintha tényleg én lennék a nagymamája.” 

A más-más kultúrákhoz tartozó sámánoknál eltérő kapcsolattartást figyelhetünk meg a 

szellemvilággal. Belső-Ázsiában a sámán hívja a szellemeket, révületbe esik és az 

eksztázis állapotát használja fel a szellemvilággal való kapcsolttartásra. Ezzel szemben 

a legtöbb afrikai kultúrában az emberek nem utaznak a szellemek világába, a 

transzállapot akkor következik be, amikor a szellemek megszállnak valakit. (Vitebsky 

1996) 

Kérdésemre, hogy ennek fényében mennyiben tekinthető egyfajta „megszállottságnak” 

a „Megszemélyesítők” állapota, így válaszolt: „Mindegy, hogy nevezzük ezt az 

energiát, ami az emberek között hat, morfogenetikus mezőnek vagy szellemek 

közvetítésének. Hellinger ezért azt szokta mondani: mivel egyelőre nem tudjuk 

pontosan leírni, hogyan mozog az energia, csak azt tehetjük, hogy alázattal fejet 

hajtunk, és elfogadjuk a lehetőséget.” 

Ami mindenekelőtt elvárható, az a rítus résztvevőjének abszolút bizalma abban a 

szellemi univerzumban, ahová be kíván lépni: hit nélkül semmi sem érhető el. (Eliade 

2006)” A kulcsot tehát a „mezőelméletben” mint tudásrendszerben való hit szolgáltatja.  

Ahogyan a sámán „páciensei” sem kérdőjelezik meg a „rendszer” alapvető elemeit, így 

a terápián résztvevő közösség sem firtatja a hétköznapi világban nem látható „mező” 

létét. 
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A sámáni gyógymódok és a Hellinger terápia mind a - jungi megfogalmazással élve( 

Jung 1993)- kollektív tudattalan40 üzeneteihez fordulnak. Az ősi sámánok archaikus 

létformájában, a test és a szellem egységében, a kollektív tudattalan a tudatos lélektől 

még nem vált el.  A kollektív tudattalant mint szellemvilágot ismerték, és az eksztázis 

állapotát használták fel a kapcsolattartásra. (Horváthné 2005:83) A Hellinger módszer a 

„szellemvilágot” „mező”-nek nevezi, amely a bemutatott hipnózisszerű41

A sámánizmus - mely a test és lélek egységét vallja (Boglár 2001: 23-33)- a különböző 

betegségeknek két fő okát látja: a betegbe valamilyen nem kívánatos erő kerül, valami, 

aminek nem kellene ott lennie, vagy éppen hogy hiányzik valami a betegből, aminek 

meg kellene lennie.  A „lélekrészvesztés” állapotát a pszichológusok az én-állapotok 

kialakulásával, és az énről való leválásával magyarázzák:„Az énfejlődés során a trauma 

túlélése, az elutasítások elviselése, az elvárásokhoz való igazodás érdekében az életkori 

sajátosságoknak megfelelően alakulnak ki a viselkedési módok. A nehéz helyzettel való 

megküzdést segítő énállapot a veszély elmúltával háttérbe húzódhat, elfojtódhat.  A 

konfliktus, a fokozott stresszhelyzet újra aktivizálhatja ezeket az énállapotokat, a 

múltbéli szituációkhoz hasonló helyzetben előhívhatja ezeket az énrészeket, belső 

segítőket. Az énrészek nem megfelelő helyzetekben való jelentkezése vagy túlzott 

reakciója kóros tüneteket eredményezhetnek, a személyiség fejlődésének gátjává 

válhatnak.”( Horváthné 2005:87) 

 állapot révén 

válik elérhetővé, megismerhetővé. Célja tehát mindkét tudatmódosításnak a profán 

észlelés lerombolása (Frecska Ede- Nagy Alexandra 2005:114), s ezáltal a tudattalan 

elérése, mely „pozitív lehetőségek , megoldásmódok, a konstruktív erők kiaknázhatatlan 

tárháza”. (Horváthné 2005:82) E tudattalan mindkét esetben szimbólumok által kerül 

felszínre, a sámáni utazás révén szimbolikus segítő állatok és szellemek bukkannak fel, 

míg a vizsgált esetben egy másik személy szimbolizálja az ősöket. 

A módosult tudatállapot – a sámán utazása, illetve a mező érzékelése – ezeknek a 

túlélést segítő, ám tudattalanba merülő énrészek/lélekrészek megjelenésének kedvez. A 

                                                             
40 Jung elképzelése szerint a tudattalan személyes-egyéni és kollektív-általános részből áll.(Jung 1993) A 
kollektív tudattalanban az emberi faj ősi tapasztalatai vannak jelen archetípusok (ősképek) formájában. 
(Horváthné 2005: 82) 
41 A hipnózis olyan sajátosan módosult tudati állapot , amelyben a hipnotizált személy 
magatartástervező funkciója csökken, figyelme átrendeződik és fokozott fantáziatevékenységre válik 
képessé. (Bányai Éva 2005: 90) 
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felszínre hozott énrészek/lélekrészek szimbolikus újrakódolása révén megtörténhet a 

személyiségbe való integrálása. 

A szimbolikus gyógyításról és annak univerzális szerkezetéről írt összefoglalójában 

Dow a következőket állítja. „Általános szintre emelt kulturális mitikus világot hoz létre 

; A gyógyító meggyőzi a beteget arról, hogy meg lehet határozni a beteg viszonyát a 

mitikus világ egy részéhez, és megadja a meghatározást; A gyógyító a páciens emócióit 

tranzakcionális  szimbólumokhoz kapcsolja ebben  a pontosan meghatározott mitikus 

világban.; A gyógyító manipulálja a tranzakcionális szimbólumokat, hogy elősegítse az 

érzelem tranzakcióját” (idézi Frecska-Nagy 2005:120) . A leírtak így mind a sámáni 

„pszichoterápiára”, mind pedig a vizsgált közösség vegyes módszereire igazak, hiszen a 

szimbólumok mindkét esetben érzelmeken alapulnak, s a „tudásrendszerben” 

megalapozott helyet foglalnak el. 

Ahogy láttuk, a módszerek főként az ősök „tiszteletére, üzeneteire” apellálnak. Ennek 

értelmében a vezető a sámán egyik szerepkörét tölti be, aki az ősök és a személy közötti 

kommunikációt – ha nem is révülés útján, de a modern „tudomány” segítségével- 

megteremti. A kezelés itt is egyfajta pszichoterápia, hiszen, ha a személy elhiszi, hogy a 

vele szemben álló idegen az a dédnagyanyja, a felé irányuló érzelmek valóban 

előjönnek, s a mélyen elfeledett- akár gyerekkorban hallott egy-két szó, vagy elsárgult 

fényképek alapján összerakott- ősi sorosok függvényében értelmezheti saját 

viselkedéseit, identitását is. 
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XII. Összegzés 

 

Dolgozatom a hazai „neosamanisztikus” –illetve ahhoz köthető- mozgalmak női 

köreiben vizsgálta a női identitás különböző referenciáit. Mivel identifikációjuk minden 

esetben az adott közösség világnézetébe ágyazódik, így azok mélyebb megismerésével 

válhattak csak értelmezhetővé az adott azonosulási pontok. A sámánizmus- tekintettel 

arra, hogy a terminológia igen tág értelmezése került köztudatba - nyújtja különböző 

módokon ezeknek talaját, s különböző aspektusainak, elemeinek kiragadásával fordítják 

önismereti, vagy éppen önmeghatározási célokra. A közösségek kulturális 

gyakorlataiban így - hiedelmeik, rítusaik, világnézetük, tudásrendszerük révén – a 

valóság elmélyülése mellett a szűkebben vett identitásuk, a női identitásuk is 

megerősödik. Ez a megerősítés tudatos, reflexív folyamat, hiszen a résztvevők többször 

is hangsúlyozzák, miszerint „női minőségük megerősödése” miatt választották az adott 

közösséget. Miközben bemutatásra került a nőkről szóló  koncepciók és szimbolizációk 

sokfélesége, gyakorlati mintákat láthattunk arra is, miszerint:  „A nemi identitás nem 

pusztán arra vonatkozó tudásunk, hogy történetesen férfiak illetve nők vagyunk, hanem 

rendezett, vagy kevésbé rendezett, érzelmekkel átszínezett tudatos és nem tudatos – s 

mindenképpen alternatív- ismereteket és gyakorlati kompetenciát is tartalmaz arra 

nézve, hogy miként valósíthatjuk meg kategoriális besorolásunk gyakorlati- cselekvéses 

következményeit” (Pataki 1987:31). A vizsgált közösségek eszerint alakítják maguk 

számára azt a nézetrendszert- tágabb értelemben valóságkonstrukciót-melyet közösen 

tarthatnak fenn és élhetnek meg, s ezáltal a pozitív önértékelésüket csoport-

hovatartozásuk révén tudják kielégíteni. Így mutatkozott meg Erikson 

„pszichoanalitikus identitáskoncepciója” (idézi László: 1999:97) ,- mely az úgynevezett 

személyes identitás fejlődési törvényszerűségére irányul és hangsúlyozza az „én” 

folytonosságát, szervezettségét, belső és külső egyensúlyát- de ugyanakkor 

megmutatkozott a szociális identitás elmélete is, mely elsődlegesen a csoporttal, mint 

szociális kategóriával való azonosulást emeli ki, mely során az azonosulás az  

„énfogalom” részévé válik ( Pataki 1987) .  A kollektívan megélt egyéni identitás 

eszerint  a közösség tagjainak biztonságot nyújt, mégpedig úgy, hogy jelentéssel tölti 

meg az egyént körülvevő világot. A közösség tagjai jelentéseket kölcsönözték tehát a 

sámánizmus „hiedelemrendszeréből” (Hoppál 2005) ,„tudásrendszeréből” ( Szántó 

2005), s használták fel azokat különbözőképpen nőiségük „megéléséhez”. 



51 
 

 

A női elvonuláson a sámánizmust az „ősi, természetből megfigyelt tudással” 

azonosították, s az ez alapján alakított szertartáson a természet szimbólumaival való 

„egyesülés” révén élték át női minőségüket, s jelölték ki e szimbólumok által kollektív –

és személyes- identitásukat. Durkheim a rítusok funkcióját elsősorban abban látta, hogy 

a csoport identitását konstruálják, szimbolikusan megjelenítsék, megújítsák és 

stabilizálják, (Durkheim 2002: 353) s így történt ez a bemutatott „forrás szertartás” 

során is. Az elvonuláson résztvevő közösséget a communitas kategóriája jellemezte 

leginkább, melynek figyelembe veendő aspektusa Turner azon megállapítása, mely 

szerint a communitas tagjai „a világi hatalom terén elszenvedett veszteségüket szent 

hatalommal tudják ellensúlyozni, a gyengék hatalmával, amit egyrészt az újra előtérbe 

kerülő természetből, másrészt a szent tudásból merítenek” (Turner 2006: 699). 

A természettel való azonosulás és az abból merített szent tudás jelenik meg a másik 

vizsgált közösségben is, ám városi körülmények között a természetet saját biológiai 

ciklusukkal , a menstruációjukkal azonosítják. Egy-általuk hangsúlyozott- „ősi indián 

hagyományt” elevenítettek fel a Holdkunyhó életre hívásával, és ott a sámáni álmodás 

módszerét használják fel testük – lelkük- szellemük üzenetének előhívására, annak 

hétköznapokon való alkalmazására. Ortner a „természettel azonosulásból” és 

„természeti szimbólumokkal való társításból” eredezteti a nők „összkulturális 

másodosztályú helyzetét” szemben a férfiak kultúrával való társításával42

Ám míg Ortner – de Beauvoir

. „Mivel a 

kultúrának állandó feladata, hogy maga alá rendelje és felülmúlja a természetet, ha a nőt 

a természet részének tekintjük, akkor a kultúra „természetéből adódóan" a nőt 

alárendeltként kezeli, hogy úgy mondjuk, elnyomja.” (Ortner 1974:201) 

43

                                                             
42 A férfiak kultúrával való társítását Ortner azzal magyarázza, hogy míg a  nő természetéből adódóan 
saját magából képes teremteni, addig a férfi lehetősége sőt kötelessége, hogy a kulturális eszközök 
segítségével, mesterségesen alkosson, és lényegében ezzel magát a kultúrát fenntartsa. (Ortner 
1974:205) 

 nyomán- „egyszerű tényként” veszi , hogy a nők 

„nagyobb árat fizetnek, hiszen a faji reprodukciót övező természeti folyamatok lekötik 

egészségüket, erejüket és kihatnak általános stabilitásukra is.”(Ortner 1974:203)- tehát a 

43 Simone de Beauvoir (1908-1986) francia egzisztencialista írónő, drámák és regények szerzője és a 
filozófus Jean Paul Sartre (1905-1980) élettársa. A de Beauvoir-ra való hivatkozás, az írónő 1949-es 
munkáját, A második nem-et érinti, mely a nő alsóbbrendű helyzetét elemzi a társadalomban. De 
Beauvoir egzisztencialista érveléssel és etnografikus adatok felhasználásával hasonlította össze a nők és 
az „elnyomott kisebbségek” jellemvonásait, valamint felvetette a kérdést, hogy a nők státusza inkább a 
társadalmi körülményeik, mint biológiai tényezőik következménye. Mára A második nem a modern 
feminizmus egyik alapműve lett. (Ortner 1974:211) 
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női létet- ahogy a közösség fogalmazza – „átoknak” titulálja, addig a közösség tagjai 

ennek a természeti folyamatnak az „áldását”, „szentségét” hangsúlyozzák. 

Ortner továbbá azt a gondolatmenetét is kifejti, miszerint a nők otthoni környezettel 

való összekapcsolása is sok szempontból hozzájárul ahhoz, hogy a természethez 

közelebb állóknak tekintsék őket(Ortner 1974: 206). A kutatott „újtáltos” közösség női 

interpretációiban ezzel az aspektussal azonban közvetlenül nem találkoztam, s 

leginkább Linton „státusz és szerep” elméletével tudtam bemutatni a női lét 

referenciáját az adott közösségben, tekintettel arra, hogy női identitásukat mintegy 

szerepükkel azonosították. 

A neosamanizmus egy speciális változataként jelent meg az „újtáltosság” hazánkban, 

mely kezdetektől nagy hangsúlyt fektetetett a magyar hagyományok felelevenítésére. Ez 

a revivalizmusként44 is értelmezhető mozgalom tehát arra irányul, hogy újraélessze egy 

korábbi életforma szokásait. Így az „ősmagyar” vallás és a „nemzeti önazonosság tudat” 

olyannyira meghatározóvá válik a közösségen belül, hogy „világnézetükben” a női 

szerepek is szorosan összefonódnak ezekkel. Ezek szerint a nő „feladatai” főként a 

család köreiben keresendők, s kitűzött céljuk a „kultúra újratermelése”, melyet olyan 

„szakrálissá” avatott hétköznapi cselekedetek – ahol a cél emeli szakrálissá magát az 

„eszközt”- folyamán kívánnak elérni, mint például a gyereknevelés, vagy a főzés.  A 

természet és kultúra dichotómiájába Lévi- Strauss (Lévi Strauss 1983) teóriája 

alapján45

A bemutatott „Női lelkünk ébresztése” csoport csak a legtágabban vett samanizmus-

értelmezéssel mutathat analógiát abban az értelemben, miszerint a „sámánizmus azon a 

felismerésen alapul, hogy az ember mint szellemi lény, a szellemi folyamatok 

- melyben a nyers étel főtté alakítását a természetből a kultúrába való 

átmenetként ábrázolja- a nő ehhez a fontos kultúrateremtő folyamathoz igazodva a 

„természet felett diadalmaskodó kulturális lény kategóriájába illeszthető”(vö Ortner 

1974: 209). A közösség szempontjából azonban hangsúlyozottabb, a „nemzeti egység” 

„újraélesztése” s női identitásukat is e szerepük mentén fogalmazzák meg. 

                                                             
44 Boglár Lajos a revivalizmust abban az értelemben említi, mely „arra irányul, hogy újraélessze egy 
korábbi életforma szokásait, és, hogy terjessze a hitet a közömbös tömegekben”(Boglár 1995). 
45 Lévi-Strauss mitológiáról írt két tanulmánya - A nyers és a főtt (The raw and the cooked) (Levi-Strauss 
1983) valamint A méztől a hamuig (From honey to ashes )(Lévi-Strauss 1974) - az általa alapvetőnek 
tekintett természet és kultúra közötti oppozíción alapult. Lévi-Strausst követve Ortner kijelenti, hogy az 
emberek a szimbólumok használatával felül múlják és ellenőrzik a természetet. A természetest, a 
veszélyest és az elfogadhatatlant a rítusokon keresztül alakítjuk kulturálissá, elfogadhatóvá és 
biztonságossá. ( Ortner 1974:200) 
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láncszeme, s a világ tapasztalható jelenségei a szellemek világában parallel 

folyamatokként játszódnak le.” (Boglár1995) Eszerint a szellemek világát a közösség 

tagjai „morfogenetikus mezőnek” nevezik, s hangsúlyozzák annak a mindennapi, 

tapasztalható világra való hatását. E „tudásrendszer” analógiája mellett a sámáni 

pszichoterápia egyes elemei bukkannak fel, mely egyre inkább felkeltette a sámánizmus 

iránti érdeklődést a pszichológusok körében is. Süle Ferenc a sámánt, mint „legelső 

ismert emberi foglalkozást” határozza meg, mely egyben az összes gyógyító orvos, pap 

és lélekgyógyász- pszichoterapeuta is egyben. (Süle 2005:34) Az ősök „megidézése” – 

mely módosult tudatállapotban történik - a sámán felsővilágba tett utazásának felel meg, 

amely során az ősök szellemeivel találkoznak, s azok adnak útbaigazítást. Ebben a 

folyamatban tehát- a samanizmus terápiájához hasonlóan – nem konkrétan a 

történésekbe avatkoznak be, hanem a párhuzamosan lejátszódó „szellemvilágra” illetve 

„morfogenetikus mezőre” gyakorolnak hatást.(Boglár 2001) A bemutatott terápiás 

módszerben kiváltképp nagy jelentőséget tulajdonítanak a női ősök jelenkori életükre 

tett hatásának és a női felmenőkkel való azonosulás identitás - meghatározó szerepének. 

Dolgozatomban különböző mintákat láthattunk arra, hogy a felidézett sámánizmus 

egyes elemei miképpen segítik a bemutatott közösségeket női létük „tudatos 

megélésében”, s eközben arra is példát kaptunk, hogy e „ősi hiedelem - tudás-

komplexum” (Hoppál 1989:186) hogyan érvényesül a mindennapi szférában. 
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XIII. További kutatási kérdések és célok 

 

Dolgozatom egy szeletét mutatta be az egyre inkább terjedőben lévő női körök 

jelenségének, kifejezetten azok női referenciapontjaira fókuszálva. Tanulmányom 

keretei azonban nem tették lehetővé azon rítusok és esettanulmányok közlését, amelyek 

inkább a sámánizmus különböző interpretációi, mintsem a női referencia pontok 

számára relevánsak. További kutatásaim így ezek kibontására irányulnak, valamint a 

sámánizmus mellé bevett elméletek vizsgálatára, az Arvisurától a földönkívüli entitások 

üzeneteinek egybefonódásának értelmezésére. A kérdéskör aktualitására a közösségek 

maguk hívták fel a figyelmemet, naponta kapok ugyanis tőlük (több közösségtől, 

egymástól függetlenül) különböző figyelmeztetéseket, melyek a „hamarosan 

bekövetkező pólusváltásra” hívják fel a figyelmet.  Elméletük szerint a „pólusváltás” 

során a Föld pólusai felcserélődnek, a „Föld átfordul”. Szerintük ebben a 

„magyarságnak kitüntetett szerepe lesz” s ezt a szerepet különbözőképpen 

hangsúlyozzák, de  mindegyikük a „magyarság spiritualizmusával” támasztja alá. 

Egyes „újtáltos” közösségek a „Tri-a-nont” úgy értelmezik, mint „három nem-et”, 

vagyis „test-lélek-szellem szintjén nem működik”, s bár ez „fizikálisan legyengítette a 

magyarságot, de spiritualitását fokozta”.  Értelmezésükben Magyarország térképe régen 

az emberi agyat mutatta, Trianon óta azonban csak a tobozmirigyet, vagyis a „harmadik 

szemet” ábrázolja. A „harmadik szemet” mint olyan érzékszervet írják le, amely a a 

homloklebenynél található tobozmirigy aktivitásától függően „lép működésbe, nyílik 

ki”, és egyéb érzékszervek által nem érzékelhető információkat lehet vele szerezni a 

világról — így fokozza a spiritualitást. 

Más közösségek arra a „rezgésszám növekedésre” hívják fel a figyelmet, mely főként a 

Kárpát medencét érinti, s különböző technikák gyakorlására buzdítanak. Ezeket az 

üzeneteket Kryon, a Plejádok és a „szellemvilág” is „közvetíti a magyarok felé” , s igen 

érdekes mintázatokat mutatnak arra, miként alkothatnak ezek koherens világképet a 

„sámánizmussal”, illetve az „ősmagyar vallással” kiegészülve. Kutatásom ezzel együtt 

arra irányulna, hogy mely közösség honnan meríti „tudását” s azok miként hitelesítik, 

illetve miként határozzák meg a közösségek fennálló nézeteit. 
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