
A kánaánita tüske II. rész 

 Baál és a halál kultusza Kánaántól napjainkig 

 

Az írás első részében bemutattuk, hogy hogyan és milyen okoknál fogva élték 

túl a megátalkodottan gonosz kánaániták az ellenük elrendelt népirtást és 

miként váltak istenükkel, Baállal az Istentől kapott mandátumát be nem 

teljesítő Izrael maradandó kísértőivé. Rámutattunk arra is, hogy a kánaánita 

népek túlélői szerteszóródtak a világban és hosszú időszakon át „el voltak, 

mint a befőtt”, jól konzerválva őseik rettenetes hagyományait távol a 

keresztény kultúrkör határaitól. Majd eljött a felfedezések kora és a 

születésjogi áldásaikat felvevő izraeliták számos olyan területet vettek 

birtokba, amelyeknek az „őslakosait” a kánaánita diaszpóra tette ki - és mint 

azt Isten előre jelezte - folytatódott az eredeti konfliktus. A kánaánita 

valláselemek ismételten teret nyertek, majd átitatták úgy az izraelita népek, 

mint a nyugati „kereszténység” kultúrájának az egészét, így szó szerint a 

szemünk előtt ismétlődik meg Izrael házának a Baál kultuszok általi szellemi 

megrontása. A már a névleges, vagy felszínes keresztény gyökereitől is 

elvágott átlagos nyugati polgár fel sem fogja, hogy a társadalmaik szerves részét képzik a Baál 

kultuszhoz szorosan kötődő ünnepek, trendek, hagyományok, szenvedélyek, sőt, szabadidős 

tevékenységek. Ennek az írásnak a célja feltárni mindazokat a Baál imádathoz fűződő 

kultuszelemeket, amelyek tiltottak Isten népe számára (5Móz. 12:4), hogy ne tartozzunk azok 

közé, akik a balga tudatlanságuk miatt pusztulnak el (vö. Hós. 4:6). Az ókori kánaániták, és a 

szokásaikat átvevő izraeliták ezek miatt kerültek ítélet alá, s ezek ítéletet vonnak maguk után a 

jelen korban is. 
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Az azték halottkultusz kánaánita eredete 

Az azték birodalom történelme és a nép vallási kultuszai 

viszonylag ismertek, viszont magának a népnek és a 

szokásaiknak az eredete már annál kevésbé. A kutatók az 

aztékokat az ún. natchez kultúrkörhöz tartozó népek 

egyikekén tartják számon. Az antropológusok pedig 

megegyeznek abban, hogy a korai natchez nép az ún. 

Mississippi kultúrához tartozó „Talega” halom építő 

kultúra részét képezte, aminek születését i.sz. 700 körülire teszik a szakértők. Ez a civilizáció 

azonban maga is egy jóval korábbinak (i.e. 1000 - i.e. 200), az Adena-Hopewell halom építő 

kultúrkörnek volt a terméke. A szóban forgó „indián” halom építők a Józsué által elűzött 

kánaániták északnyugat Afrikában megtelepedett elemeinek a leszármazottai voltak. A 

kánaánita diszpóra egyes hullámai eljutottak az amerikai kontinensre, ahol először kolóniákat, 

majd pedig teljes kultúrákat hoztak létre. A halom építés egy jellegzetes kánaánita szokás volt, 

amelyek rituális, vallási célból megépített magaslatok voltak, s ezeket a Szentírás is említi. A 

natchezek abszolút uralkodója a „Nagy Nap” titulust viselte, aki vaskézzel kormányozta a 

különböző társadalmi osztályokba tagolt népét. A felső osztály a „kisebb napok”-ból, a 

nemesekből állt, őket követte a tisztviselők rétege, majd a földművesek és a munkások, akiket a 

„büdösök” titulussal illettek. Hatalmas halmokat és piramisokat építettek, amik a templomaik 

alapzatát képezték. A magasabb társadalmi státusz elérésének érdekében gyakran adtak emberi 

áldozatokat. A kutatók szerint, „Ők képezték a leginkább abszolutisztikusan kormányzott törzsi 
társadalmat Mexikótól északra“.  

Ez a halom építő kultúra egész pontosan az észak-afrikai berber kultúra egy leágazása volt, ami 

az idők teltével egy sajátosabb amerikai indián arculatot alakított ki, de a lényegét mindvégig 

megtartva:   

A Mississippi kultúra a berber és mezoamerikai hatásokat tükröző native-amerikai kultúra 
volt. Tagjai fanatikus hódolói voltak a halálnak [a halottkultusznak], amint azt a 
művészetük is bizonyítja a koponyákkal, könnyező szemekkel, csontokkal és a pusztítás 
egyéb jelképeivel. Az antropológusok csak úgy utalnak erre, mint a „déli kultusz”, a 
„halálkultusz”, vagy a „dögkeselyű kultusz”. – The Berber Project, 25. o.  

A déli halottkultusznak számos indián törzs hódolt, bár néhány indián népelem a „fekete 

teknős” kultuszaként nevezte meg. Ma már egyre több ismeretünk van erről a különös világról. 

„Amint láttuk, ez egy szigorú kasztrendszer volt, amelynek csúcsát a papok és nemesek alkották, 
alattuk a köznéppel, vagyis a bűzösökkel. Templomaikat hatalmas halmokra építették fel, ahogy 
később a mexikói piramisokat is.”  (Carl Waldman, Atlas of the North American Indian, NY: 

Facts on File Publications, 1985, 21. o.). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mississippian_culture
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„Fénykorában, az i.sz. 1250-es éveket megelőzően a ‘fekete teknős civilizáció’ egy 
iszonyatosan nagy központosított birodalmat alkotott, ami annyira túlnőtte magát, hogy egy 
ember képtelen volt uralni. A Római Birodalomhoz hasonlóan szétesett, és kis királyságokra 
bomlott, amelyeket már sokkal könnyebb volt kormányozni.” ("Oral Literature and 
Archaeology," The Wisconsin Archaeologist, 1993, p. 101ff). 

A Mississippi kultúra keselyű kultuszát követő népek - köztük a natchez és muskogi nyelveket 

beszélő indiánok – dominálták a mai USA délnyugati területeinek nagy részét, akiknek kisebb 

elemeik egészen a 18. századig fennmaradtak a térségben. Amennyiben ezek az ekkor már több 

eltérő nyelvet beszélő népek valóban az eredeti Adena-Hopewell halom építő kultúra 

utódnépeit alkották, akkor a natches és muskogi nyelvekben nyomát kell találni az eredeti 

Adena-Hopewell kultúra nyelvi hatásának. Nem meglepő, hogy ez a kapcsolat valóban fel is 

lelhető! A korai halom építők által beszélt berber dialektus ugyanis lexikális kapcsolatban áll a 

keselyű kultuszt követő népek nyelveivel, ahogy az USA délnyugati államaiban beszélt hokan 

nyelvekkel is. A korai Mississippi Kultúra szimbólumai és piktográfiái nagyon hasonlítanak az 

ókori kánaánita, hettita szimbólumokra. 

Az aztékok ugyancsak ezen népeknek volt egy nagyobb eleme, amely egy több évszázadon át 

tartó, hosszú vándorút után állapodott meg a Mexikó völgyben i.sz. 1200 körül. Az aztékok 

kulturális öröksége így kánaánita, berber, Adena-Hopewell, keselyűkultusz eredetű volt, s mint 

ilyen, egy velejéig bálványimádó társadalmat alkottak. Az aztékok több mint ezer bálványistent 

tartottak számon és imádtak, de ez az ősi Baál kultuszból fakadó vallás teljesen amorális volt. Ez 

azt jelenti, hogy nem az egyéni karakter, illetve a közösség erkölcsi nívójának a fejlesztése volt a 

célja és még csak nem is az igazságosság iránti vágy. Esetükben a vallás kizárólagos célja az volt, 

hogy kielégítse az istenek igényeinek, olthatatlan vérszomját, annak fejében, hogy ez által azok 

kegyeiben részesülhessenek különösen az időjárást, illetve a bőséges termést illetően. Annak nem 

tudni a pontos okát, hogy miért vált egyre fanatikusabbá az azték társadalom, de tény, hogy az 

emberáldozatok száma fokozatosan növekedett. A Histroy Today magazin egy 2011-ben 

megjelent cikkében Tim Stanley a következőket írta: 

„Az azték kultúra megszállottja volt a halálnak, a halottkultusznak és azt vélték, hogy az 

emberáldozatokkal lehetett elérni a legfensőbb karmikus harmóniát. A tenochtitlani piramis 

1487-ben történő felavatásakor négy nap alatt 84000 embert mészároltak le áldozatként.  Az 

önfeláldozás ugyancsak gyakori volt, aminek alkalmával az egyének átszegezték saját füleiket, 

nyelveiket és nemi szerveiket a templom [vérrel való] táplálásának céljából. Mindezek 

fényében, nem csoda hát, hogy Mexikóban már a spanyolok érkezése előtt kialakult egy 

demográfiai krízis.” 

A közép-amerikai indiánok eredetének a kérdése meg lett fejtve: A kultúrájuk az északnyugat-

afrikai, kánaánita eredetű berber kultúrában gyökerezett. Az izraelita honfoglalók által a 

Szentföldről elűzött kánaániták, kolóniák teljes hálózatát hozták létre a nyugat-mediterráni 

https://www.google.com/search?q=mississippian+culture+symbols&sa=X&rlz=1C1CHBF_enUS755US755&biw=1600&bih=757&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fQgu-aF1wFQz0M%253A%252CF9Kdk2DL8BMbmM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQQ167gI3T10AxELavyIxe4vxTlw&ved=2ahUKEwiVnYXBy4jkAhWDpZ
http://www.historytoday.com/tim-stanley/two-cheers-conquistadors


partvidékeken, s nem csak az afrikai kontinens északi peremén, de Máltán, Szardínián, 

Szicíliában, sőt Európa belsejében is. Ezek a kánaániták továbbra is az őseik Baáljának áldoztak, 

nagyon gyakran gyermekeket, akiket egy a Baált megjelenítő bronz bikaalak tüzes gyomrába 

vetettek. Az ókori görög történész, Diodorus Siculus ekként örökítette meg a szicíliai kánaánita 

gyermekáldozatok bevett rítusát: 

„A városukban volt egy Kronosz [Baál görög megfelelője] képére felállított bronz alak, 
kinyújtott kezekkel és tenyerekkel, amelyek lefelé íveltek, így minden gyermek, akit 
ráhelyeztek az alágördült a tátongó tüzes gödörbe.” - Dioedorus Siculus, Bibliotheca Historica. 
20.14. 

A gyermek halálsikolyát dobok, kürtök és sípok hangos hangjával fojtották el. Plutarch római 

történész pedig a [kánaánita] karthágóiak gyakorlatait jegyezte le: 

„[A szülők] tudatosan és teljes meggyőződéssel maguk adták saját gyermekeiket áldozatul és azok 
pedig, akiknek nem volt gyermekük, gyakran a szegények kicsinyeit vásárolták meg, és úgy metszették 
el a torkukat, mint megannyi báránynak, vagy zsenge madárnak.” - Lucius Mestrius Plutarchus, De 
Superstitione. 171. o. 

A szoboralak némileg módosult az idők folyamán és az adott kor technológiai fejlesztéseit is 

igénybe vették fokozva az „élményt”. A „modernizált” bronz Baál kinyújtott karjait egy súlyok és 

fogaskerekek által működtetett billenthető szerkezetté tették, amelyek így egy karhúzásra 

vetették a gyermeket a szobron tátongó résen keresztül a bálvány izzó gyomrába.  

A Római Köztársaság akkoriban még viszonylag erkölcsös 

népessége elhűlve tekintett a rivális hatalom, Karthágó vallási 

gyakorlataira. Noha a rómaiaknál ősidők óta dívott Szaturnusz 

kultusza - ami a kánaánita Baál megfelelője volt -, de esetükben 

az emberáldozatokat inkább ajándékokkal váltották fel (a 

későbbi idők gladiátorjátékai viszont már náluk is egy bizonyos 

emberáldozati szerepet töltöttek be). A karthágói háborúkat 

Róma nem csak birodalmi törekvésből, de erkölcsi okokra, 

azon belül is éppen a gyermekáldozatokra hivatkozva vívta 

meg. Amikor a rómaiak már Karthágó kapujában voltak, a 

karthágóiak négyszáz gyermeket áldoztak fel istenüknek, Baál 

Hammon-nak a célból, hogy képesek legyenek elhárítani a támadást. Karthágó azonban 

menthetetlenül elpusztult, amit sokan a kánaániták ismételt ítéleteként tartanak számon. A Pax 

Romana idején számos kegyetlen kora-ókori vallásgyakorlat vagy megszűnt, vagy pedig átalakult 

és messze mérsékeltebb arculatot öltött. Ez értelemszerűen nem vonatkozott az amerikai 

kontinensre áttelepült kánaánita kolóniákra, amelyek ekkor már elvágva a hátrahagyott világtól 

nem csak megtartották, de szinte eszelős szintre fokozták az ember-és gyermekáldozatokat. Ebbe 

a kultúrába beletartoztak a maják, az inkák, a toltékok, majd az aztékok. Még a közép-amerikai 



viszonylatban békés népként számon tartott maják is a gyermekáldozatokat tartották a 

legpotenciálisabb áldozatnak az istenek számára. [1]  

A bálványimádattal kapcsolatos utálatosságok tekintetében és a 

feláldozott emberek számát illetően mindennek a tetejét az 

aztékok képezték. Ezt a civilizációt számos kutató fenntartások 

nélkül a világ legrettenetesebb kultúrájaként tartja számon. Az 

aztékok végig hódították Közép-Amerikát, de ezeket a háborúkat 

nem az újabb és újabb területek meghódításáért, és még csak nem 

is a zsákmányszerzésért indították meg, mint inkább abból a 

célból, hogy elegendő emberáldozatot biztosítsanak Quetzalcoatl 

istennek.[2] Az ismert adatok szerint az aztékok évi negyedmillió 

embert áldoztak fel, és minden öt gyermekből egy fel lett áldozva 

az isteneiknek. [3] Az aztékok kánaánita eredetének ismeretében teljesen más dimenziót kapnak 

a kultuszaik és azok hatásai a modern világra, ugyanis így ezeket a bibliai próféciák részeként 

kell kezelni. Vizsgáljuk hát meg e kultúra sajátosságait alaposabban és a Szentírás fényében 

ítéljük meg annak „értékeit”. 

Az azték bálványimádat és az emberáldozatok  

Az aztékok vallási és egyéb szokásairól bőséges, első kézből származó forrásokat nyújtanak a 

korai spanyol hódítók, különösen Bernardino de Sahagún (1499-1590) ferences szerzetes és 

etnográfus leírásai. Sahagún megtanulta a nahuatl nyelvet és ötven éven át tanulmányozta az 

aztékok hitvilágát és kultúráját. Kutatásainak eredményét terjedelmes könyvében, a Historia 
general de las cosas de la Nueva España (Az új-spanyolországi dolgok általános történelme) 

foglalta össze. Leírásaiból alapos belátást nyerünk az azték nép hitvilágára, isteneikre, és vallási 

szokásaikra, valamint ezek hatására a hétköznapi életre. 

A közép-amerikai indiánok agrikultúrális társadalmak voltak, 

így a vallás szoros kapcsolatban állt a föld termékenységével. A 

megfelelő időjárást és bőséges termést különböző áldozatokkal és 

rítusokkal kívánták kieszközölni isteneiktől. Hitük szerint 

ennek a leghatékonyabb eszköze az emberáldozatok voltak, és 

ezeket szigorúan megkövetelték az isteneik a várt „áldások” 

fejében. Az aztékoknál a természet rendjéhez tartozott az 
                                                             
1 - Adrew K. Scherer. Mortury Landscapes of the Classic Maya: Rituals of Body and Soul. 257. o.  

 

2 - Ross Hassig. ‘El Sacrificio y las Guerras Floridas.’ Arqueologia Mexicana. 47. o. 
3 - The Anonymous Conqueror. Narrative of Some Things of New Spain and of the Great City of Temestitan. 73. o. 
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istenek áldozatokkal való kielégítése. Hitük szerint a véres áldozat biztosította a megfelelő 

esőzést, az élőlények termékenységét az évszakok ciklusait és változásait. Huitzlilopoztli a 

napisten még azért is véráldozatokat követelt magának, hogy a nap mindennap felkeljen. A híres 

naptár a vallási ünnepek meghatározója volt. Külön kategóriát képeztek a gyermekáldozatok. 

Sahagún leírása szerint az aztékok elsősorban Tlaloc-nak, az eső és a víz (vagyis Baálnak, a 

termékenység) istenének áldoztak kisgyermekeket, abban a hiedelemben, hogy a kisgyermekek 

fájdalmas könnyei biztosítják leginkább a szükséges esőzést, s így a bőséges termést. A 

feláldozandó kisgyermeket a saját szülei öltöztették fel ceremoniális ruházatba majd ékszerekkel 

ékesítették és úgy helyezték rá a techctl-ra, az oltárkőre. A gyermeket ekkor két pap lefogta, az 

egyik a kezeinél a másik pedig lábainál tartva. Ekkor a szertartást végző pap egy obszidiánból 

készült késsel átdöfte a mellkasát és kivágta a még dobogó szívét és felajánlotta Tlalok-nak. 

Amennyiben a gyermek sokkos állapotában nem sírt a feláldozása előtt, akkor kitépték néhány 

körmét, biztosítva a gyermek sírását és így a könnyeket. Ezután a testét alávetették, majd 

feldarabolták és elkészítették ételnek. A feláldozandó gyermekek életkora általában három és 

hat év közötti volt. [4] Sahagún az áldozati rítus bemutatása után hozzáfűzte saját gondolatait:  

„Nem hiszem, hogy létezik az a kemény szív, amelyben a fentebb vázolt kegyetlen, 
embertelen, brutális és ördögi tettek leírása után ne indulna meg a sajnálat, a rettenet és a 
kétségbeesés; és valóban, siralmas és szörnyűséges látni azt, hogy az emberi természet olyan 
mélységes, degenerált és szégyenteljes állapotba képes süllyedni, hogy a szülők az ördögnek 
engedve megölik és megeszik saját gyermekeiket (azt gondolván, hogy ezek a tettek senkit 
nem botránkoztathatnak meg), és még úgy is vélik, hogy nagy szolgálatot tesznek ezekkel az 
isteneiknek.” – Sahagún, Historia General, 88. o. 

Hernán Cortés az V. Károlyhoz írt harmadik levelében szintén megírta, hogy saját szemével látta 

azt „a sok kukoricazsákot és megsütött kisdedet, amiket az ellenség a saját ellátására használt.” 

[5]Amikor Cortés a Mexikó városhoz közeli Cholula-ban tartózkodott, ott szemtanúja volt 

annak, hogy a háborúra készülő bennszülöttek miként áldoztak fel tíz, hároméves kisgyermeket 

(öt lányt és öt fiút) istenüknek Quetzalcoatl-nak, a „Tollas Kígyónak”. [6]. Az egyik legismertebb 

és legdokumentáltabb tömeges emberáldozat 1487-ben ment végbe, amikor is a források szerint 

négy nap alatt valami 80.400 embert áldoztak fel Huitczilopochtli tenoktitláni templomának 

felavatásakor [7]:  

„Lejegyzések vannak például arról, hogy Ahuitczotl, az azték királyi dinasztia nyolcadik és 
leghatalmasabb császára úgy ünnepelte meg Tenoktitlánban a Huitczilopochtli-i templom 
felszentelését, hogy négyes sorokban vonultatta fel a foglyokat a papok elé, akik négy napon 
át egymást felváltó csoportokban áldozták fel őket. Ily módon egyetlen ceremónia lefolyása 

                                                             
4
 - Sahagún, Historia General, 87-88 o. 
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alatt mintegy 80.000 embert öltek meg.” – Graham Hancock, Fingerprints of the Gods, Ny: Crown 

Trade Paperbacks, 1995, 97. o. 

Ennek alkalmával annyi vér folyt le a falakon, hogy az 

maradandóan vöröses színűre festette a nagytemplom 

köveit. [8]A Xilonen istennőnek feláldozott nőket és 

lányokat gyakran „csak” lefejezték, de ezután a 

szíveiket nekik is kitépték, majd a lenyúzott női 

bőröket a nemesek viselték. [9] Xiuchtecutli-nak, a tűz 

istenének különösen kegyetlen módon áldoztak: Az 

áldozatok testét befestették sárga és vörös festékkel, a 

fejük tetejéről leskalpolták a bőrt, amit kegytárgyként 

őriztek meg. Ezután az áldozat testét bekenték 

tömjénnel, majd elevenen egy izzó parázzsal megtöltött 

és kövekkel körberakott nyílt kemencébe fektették. 

Gondosan ügyeltek arra, hogy testének és húsának csak 

a felszíne pörzsölődjön, és így a lehető leghosszabb 

ideig viselje el a rettenetes kínokat. Végül kiemelték a parázsból, s még élve egy kőre helyezték 

majd kivágták a szívét. [10] 

Diego de Duran egy másik korabeli spanyol történész szintén szemtanúja volt egy tömeges 

emberáldozatnak. Az ő leírása szerint annyi embert öltek meg, hogy a vér, patakokban folyt le a 

templom lépcsőin és „a földszinten rettenetes és nagyméretű rögök formálódtak a megalvadt 
vérből.”  [11] A XVI. század elejére már annyira durva volt a helyzet, hogy az évi áldozatok száma 

elérte az elképesztő kétszázötvenezer főt! Az azték naptár második hónapjában a feláldozott 

emberek vérével befestették a különböző bálványistenek ajkait, ezzel szimbolizálva, hogy azok 

elégedettek voltak a nekik adott áldozatokkal. (Sahagún, Historia General, 87-193. o.) A rítusok 

alkalmával gyakran elevenítettek fel mitikus történeti eseményeket, így pl. elő színjátékként 

játszották el azt, hogy Huitzilopochtli miként vágta le a fejét leánytestvérének, Coyolxauhqui-
nak.  

Az ember és gyermekáldozatok önmagukban is a bálványimádat szörnyűséges és felháborító 

megnyilvánulásai, de az aztékok még ezt is képesek voltak felülmúlni azáltal, hogy áldozataik 
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húsát elfogyasztották. Szokásuk volt az is, hogy a feláldozott emberek bőrét lenyúzták és a 

lenyúzott bőrt magukra öltve táncoltak végig az utcákon. Sahagún szemtanúja volt egy ilyen 

rettenetes ünnepi ceremóniának, amiről az alábbi leírást nyújtotta: 

„Az ünneplők megnyúzták és feldarabolták a foglyaikat, s ezután zsírral kenték be meztelen 
testüket, majd magukra öltötték az áldozatok lenyúzott bőreit... Ezek a szörnyűségesen 
felöltözött emberek aztán végig szaladgáltak a városban, vércsíkokat és zsírfoltokat hagyva 
maguk után, megrettentve mindenkit, akinek nyomába szegődtek... A második nap rítusa 
magában foglalt egy kannibál lakomát a harcosok és családtagjaik számára.” - Sahagún, 
Historia General. 

Az aztékok előtt már a toltékok is áldoztak gyermekeket, ugyancsak Tlaloc-nak. 1980-ban egy 

mexikói archeológus csoport 42 feláldozott két és hat év közötti gyermek maradványát tárta fel, 

akiket az esőisteneiknek ajánlottak fel. [12] 2007-ben pedig 24 lefejezett gyermek maradványait 

tárták fel. A kultúrában dívott a rítusos öncsonkítás és véreztetés is, aminek alkalmával az 

egyének megvagdalták a testüket, átszúrták a füleiket és gyakran a nemi szerveiket is. 

A látottak és tapasztaltak miatt a katolikus spanyolok meg voltak győződve afelől, hogy az 

aztékok egy ördögimádó, démonizált nép volt. [13]Egy ilyen rideg, kegyetlen és könyörtelen 

természetű civilizáció eleve pusztulásra volt ítélve és csupán az idő kérdése volt az ítélet 

beteljesedése. A spanyolok érkezésével betelt az idő. 

Rituális kannibalizmus 

Az áldozati ünnepeket a részeges tivornyák követték és a kánaániták jellegzetes rituális 

kannibalizmusával zárták le. Diaz, Sahagún, Cortéz és számos további szemtanú, valamint az 

archeológiai leletek is megerősítik azt a tényt, hogy az aztékok megették az áldozataikat, s tették 

ezt vallási rítusként.  

„Minden egyes napon négy vagy öt indiánt áldoztak fel a szemünk láttára, akiknek a szíveit a 
bálványoknak ajánlották, a kiontott vérüket pedig a falakra kenték. A lábaikat, a karjaikat és az 
izmaikat levágták, ahogyan minálunk a hentesek teszik, és úgy eszik meg azok húsát, ahogyan 
nálunk [európaiaknál] a henteseknél megvett marhahúst eszik. – Bernal Diaz, The Contquest of 
New Spain, 93. o. 

Az indiánok az elfogott spanyolokat is feláldozták és megették, amit az aztékok lázadását 

követően a Cortéssel visszavonuló szemtanú, Bernal Diaz ekként jegyzett le: 
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„Hallottuk, a dobokat és a kagyló és a szarvkürtök és a trombitákhoz hasonló hangszerek 
rettenetes hangját, és mindannyian a nagy piramisra tekintettünk ... láttuk, miként viszik fel a 
bajtársainkat a lépcsőkön... Láttuk, hogy tollakat helyeznek a fejükre és legyezőket adnak a 
kezeikbe és arra kényszerítették őket, hogy táncoljanak [Huitzilopochtli-nak]. A tánc után 
azonnal a hátukra fektették őket, keskeny kövekre helyezve ... és késsekkel felnyitották a 
mellkasaikat, kiragadták dobogó szíveiket felajánlva azt a bálványaiknak. Ezután lerugdalták a 
holttesteket a lépcsőkön, majd a lent várakozó indián hentesek levágták a végtagjaikat, 
lenyúzták a bőrt az arcukról, kikészítették, mint hasított bőrt szokás, úgy, hogy még a szakáll is 
rajtuk volt .... a húst pedig chilmole-val [csiliszósszal] leöntve megették. A beleket és belső 
részeket a házaikban tartott vadállatok és kígyók elé vetették. Miközben az áldozatokat 
végezték, egy csoport harcos észrevett bennünket és azt ordibálták felénk, hogy ‘nézzétek, 
miként fogtok mind elpusztulni’. Ezután a [feláldozott] indiánok megsütött lábait és a mi 
katonáink karjait dobálták felénk, tovább kiáltozva: ‘Egyétek a teulék [indiánok] és 
testvéreitek húsát, mert mi már jóllaktunk velük.’” – Bernal Diaz, The Conquest of New Spain. 93. 
o.  

A kánaánita és az azték emberáldozatok osztoznak abban is, hogy mindkét esetben hangos 

dobverés, kürtölés és egyéb hangszerek kisérték. A velejáró rituális kannibalizmus szintén egy 

közös motívum. 

A rituális és militáns homoszexualitás 

Habár ez kevésbé ismert arculata az azték kultúrának, de a homoszexualitás náluk is egy 

széleskörűen elterjedt, elfogadott és nagyrészt rítusos gyakorlat volt. A homoszexualitás annyira 

hozzá tartozott az élethez, hogy az azték panteonban a férfi homoszexualitásnak és férfi 

prostitúciónak külön istene volt Xochipili személyében. A Cortés szolgálatában álló Bernal Díaz 

del Castillo leírásaiban kitér a férfi prostituáltakra, és a nőtlen papok rituális szodomita 

gyakorlataira is. Moctezuma az azték uralkodó maga is gyakran szodomizált olyan fiatal 

harcosokkal, akiket aztán a tlachtli labdajátékot követően áldoztak fel.  [14] Cortés az első, V. 

Károlyhoz írt levelében ekként ír az indiánok között dívó homoszexualitásról: „... mindannyian 
szodomiták és semmi bűntudatot nem éreznek ennek a förtelmes bűnnek az elkövetésekor.”  

[15]A kánaániták megrögzött perverzitásait, különösen az agresszív homoszexualitást itt nem is 

részleteznénk, elég csupán Szodoma és Gomora történetére utalni. A homoszexualitás egy 

egyetemes bűn, ebben valamennyi nemzet érintett. Viszont ennek a devianciának a rituális, 
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militánsan agresszív propagálása és legitimizálásának követelése már határozottan a kánaánita és 

az azték kultúra, illetve a luciferiánus szekták sajátos vonása.  

 

III. rész 

 

A Baál imádat formái napjainkban 

 
 

El Día de los Muertos, „Az indián Halloween”  

A halál kultusza talán a legjellegzetesebb kánaánita valláselem, aminek a túlélőképességét mi 

sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy korunkban is hódolnak neki. A nyugati 

kultúrkörben népszerű és felszínes keresztény töltettel ellátott Halloween talán a legismertebb 

modern példája a kánaánita eredetű halálkultusznak. Ennek az ünnepnek azonban van egy 

másik változata, amely egyre nagyobb érdeklődést kelt szerte a világban. Ez nem más, mint 

Mexikó egyik legnagyobb és minden képen legnépszerűbb nemzeti ünnepe a november első két 

napján megtartott El Día de los Muertos, vagyis a halottak napja. Ahogyan a Halloween a 

kánaánita - druida halottkultusz és a katolikus Mindenszentek napjának a párosítása, úgy a 

mexikói verzió is a katolicizmus és az azték halálkultusz egy durva koktélja. A sajátos azték 

elemek, illetve az indián kultúrák iránti fokozódó érdeklődés az, ami egyre népszerűbbé teszi ezt 

az egzotikus verziót világszerte. Az ünnep első napja és foglalkozásai a kisgyermekeknek van 

ajánlva, akik így korán kondicionálva vannak a hagyomány megtartására. A második nap a 

felnőtteké. Az ünnep idején a családok és a közintézmények ajándékokkal megrakott oltárokat 

állítanak fel a halottaknak, sokan a temetőben éjszakáznak, ahol ugyancsak gyertyákkal 

megvilágított oltárokat állítanak fel és offrendas-t, azaz ajándékokat helyeznek rá, majd a 

halottaik kedvenc ételeit fogyasztják, és azok dalait énekelik az éjszaka folyamán. Az ünnep 

hagyományos velejárójaként szinte mindenki beöltözik a halált jelképező maskarákba. A 

ruházatnak és a szobadíszítésnek egy fontos motívuma 

a királylepke. Mivel a királylepkék éppen az ünnep 

idején érkeznek meg Mexikóba a telelésre, ezért a 

néphiedelem úgy tartja, hogy azok az eltávozott 

szeretteik lelkeinek visszatérését szimbolizálják. A 

gyógynövényként számon tartott körömvirág szintén 

egy fontos díszkelléke az ünnepnek. Jegyezzük meg, a 

királylepke a modern okkultizmus, az elmekontroll és 

a szellemi alávetettség, elkötelezettség egy fontos 

szimbóluma. Ezek a szálak pedig összefonódnak.  

http://churchofgod.hu/content.php?act=Halloween


Bár a mexikói ünnep lényegében megegyezik a nyugati kultúrkörben elterjedt és azonos töltetű 

kelta Samhain-nal, vagy jobban ismert nevén a Halloween-nel, ugyanakkor meg vannak a maga 

sajátos vonásai is. Fontos tény, hogy a mexikói halottkultusz messze megelőzi a kontinens 

„keresztény” európaiak általi felfedezését, így ahogyan a kelta változat esetében is történt, az 

azték hagyomány is később lett katolizálva. Az azték naptár több vallási ünnepe is kapcsolatban 

van a halál kultuszával. Természetesen a spanyolok érkezése után a katolikus jelképeket és 

kellékeket is bevonták és az oltárokra feszületeket, szentképeket, ikonokkal díszített gyertyákat 

és rózsafüzéreket is elhelyeznek. Az azték holtak ünnepe és annak kellékei azonban nem csupán 

a halált, hanem az újjászületést is szimbolizálják és éppen emiatt náluk a halottak napját a derült 

vidám hangulat jellemzi. Számukra a halálnak egy nagyon „pozitív” üzenete van. A hagyományt 

követő mexikói családok így ennek az ünnepnek az alkalmával nem csak a maguk halottainak 

állítanak fel oltárt, hanem magának a halálnak is. Így nem csak a halottakat ünneplik, hanem 

magát a halált is. Ebben a kultúrában a halált barátként kezelik, éltetik és megbékélnek vele, 

ellentétben a bibliai keresztény felfogással, miszerint a halál az ember ellensége, aminek a 

bűntől megszabadult emberen nincs többé fogása és utolsó ellenségként maga is pusztulásra van 

ítélve (vö. 1Kor. 15:26).  

Az aztékoknál Mictlantecuhtli  a holtak és a holtak birodalmának az istene, 

akit ennek megfelelően mindig egy halálfejjel [csontkoponyával] ábrázolnak. 

Felesége, Mictecacíhuatl  pedig a halottak nagyasszonya vagy istennője és ő a 

csontvázak védelmezője is egyben. Az istenpár együtt uralja Mictlant, a 

holtak földjét, vagyis az alvilágot és karaktereik nagy inspirációs hatással volt 

a Día de los Muertos tradícióinak kialakulásában. Az ünnep idején a lányok és 

asszonyok stílusos halálfejeket festenek fel az arcukra, amivel Mictecacíhuatl 

karakterét kívánják megjeleníteni. A mexikói meztelen kutya (Xoloitzcuintle) 

ugyancsak fontos szereplője a kultusznak. Ennek a kutyafajnak a neve az 

azték Xolotl és Itzcuintli szavakból áll, Xolotl a mennydörgésnek, a viharnak 

és a halálnak az istene, az itzcuintli pedig kutyát jelent. Az azték hagyomány 

szerint a Xolotl teremtette meg ezt a kutyát abból a célból, hogy őrizze az 

élőket és átsegítse a halottak lelkeit a holtak folyóján, majd kísérőjük legyen 

Mictlán-ban, az alvilági viszontagságok között. Az aztékok mellett a mayák és 

más közép amerikai indián népek is ünneplik a halált, hasonló tartalommal, csupán a vele 

kapcsolatos hagyományok térnek el némileg. Emellett, amint oly sok más 

indián szokás, hagyomány és ünnep esetében is elmondható, a Día de los 
Muertos az USA-ban is egyre nagyobb népszerűségre tesz szert. Sikere csak 

részben tulajdonítható az óriási számú mexikói bevándorlónak, akik már 

megváltoztatták az USA jó néhány államának a kulturális arculatát. Az 

okkultizmusáról egyébként is hírhedt hollywoodi filmipar is aktívan 

propagálja és élteti az amerikai indiánok és más bennszülött pogány népek 

kultúráit, amelyeket határozottan a fősodratú kultúra részévé kívánnak 



tenni. Ennek a kulturális háborúnak nem leplezett célja a hagyományos bibliai keresztény 

értékrend és az európai fehér kultúra kiszorítása Amerikából, de végső soron az egész világból. 

Amivel felváltani kívánják, az a halál kultusza. Lásd csak Az Élet Könyve, a Coco és a Moana 

című, elsősorban a gyermek korosztályt megcélzó alkotásokat. Ennek a jelenségnek bibliai okai 

vannak, ugyanis éppen annak a bizonyos „kánaánita tüskének” a próféciai megnyilvánulásai. Ha 

ugyanis némileg a felszín alá nézünk, és megvizsgáljuk pl. a hírhedt azték kultúra eredetét, igen 

érdekes felfedezéshez jutunk. A közép amerikai indiánok halottkultusza a kánaánita 

halottkultusz egy leágazott és önálló útra tért változata.  

A Yucatán-félszigeten élő maya indiánoknak hasonló, de a részleteiben némileg eltérő, s talán 

emberibbnek mondható szokásaik voltak,  a halottaknak állított oltárok is más jelleget öltöttek. 

November másodikán elkészítik a Hanal Pixán-t, egy ételektől roskadozó asztalt, melynek 

megterítéséhez, tradicionális maya ételeket szolgálnak fel. A terítőt saját kézzel hímzik, ami a 

felhőket jelképezi; a gyerekeknek élénk színű, a felnőtt halottaknak fehér vagy világosszürke 

abroszt helyeznek az asztalra. A tömjén és a füstölő sem hiányozhat, hiszen ez csalja oda a lelket 

az asztalhoz, ahol a halott szimbolikusan elfogyasztja a számára elkészített ételeket, melyet 

utána természetesen a családtagok is ténylegesen megesznek. Az ünnepi napokon rövid, 

szatirikus, rímes versikék jelennek meg a mexikói újságokban, amelyek köré halálfejeket 

rajzolnak, és melyekben egy élő, általában közismert személyt visz el a halál.  

Ahhoz, hogy megértsük ennek a közép-amerikai 

bennszülött hagyománynak a bibliai szempontból is 

fontos jelentőségét, ismernünk kell ezeknek az indián 

népeknek és kultuszaiknak az eredetét. A terjedelemre 

való tekintettel, ezzel nem foglalkozunk itt részletesen 

- ezt megtettük más írásokban - de egy rövid útmutatót 

szükséges nyújtani. Az ma már megalapozott és 

bizonyítható tény, hogy a legtöbb „indiánnak” 

nevezett törzs, vagy nemzetség a kánaánita diaszpóra részét képezi. Az aztékokat azért emeljük 

ki, mert a druidákon is túltéve ők őrizték meg a kánaániták Baál imádatból fakadó halál 

kultuszának messze legdurvább formáit és gyakorlatait, beleértve a tömeges gyermekáldozatokat 

és a kannibalizmust is. Ennek a halottkultusznak van ma reneszánsza nem csak Mexikóban, de 

egyre inkább az Egyesült Államokban is. 

A labdajátékok, mint áldozati rítusok  

https://www.youtube.com/watch?v=NBw5YScs8iQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rvr68u6k5sI
https://www.youtube.com/watch?v=LKFuXETZUsI


Az emberi történelem legősibb labdajátéka a 

mezoamerikai eredetű „tlachtli”, ami legalább i.e. 

1500-tól ismert. Egyaránt hódoltak neki az 

olmékok, a maják és az aztékok is. Ezekben a 

kultúrákban a meccsek szakrális eseményeknek 

számítottak, vagyis a játéknak - amint pl. az ókori 

olimpiáknak is -, fontos vallási, politikai, szociális 

és rituális szerepük volt. Ennek megfelelően a mérkőzések nagyon komoly ünnepi hangulatban 

zajlottak le, amit a papok vezettek le. A meccsek a csillagok, illetve a jó és gonosz erők közötti 

harcot szimbolizálták. A klasszikus maja eredet történet, a Popol Vuh úgy mutatja be a 

labdajátékot, mint az emberek és az alvilági istenségek közötti versenyt, a kialakított pálya pedig 

az alvilág portálját képviselte. Másrészt a játék egy módja volt annak, hogy megoldják vele a 

politikai konfliktusokat anélkül, hogy egy nagy katonai összecsapásra kerüljön sor. A labdák 

tömör kaucsuk gumiból készültek és 1,5-3,5 kilogrammot nyomtak, az átmérőik pedig 25-35 

centiméter között mozgott. Ezek a tömör labdák a súlyuknál fogva képesek voltak a játékosokat 

súlyosan megsebesíteni, vagy rosszabb esetben akár agyon is ütni. A szemben álló csapatok 

tagjainak száma változó volt, de általában négy-négy tagból állt. A mérőzéseket a papok vezették 

le, ahogyan az azt megelőző és lezáró vallási rituálékat is. A szurkolótábort az egész helyi 

közösség tette ki, kiegészítve a más városokból erre az eseményre odaérkező látogatókkal. A 

játékosokat kar és lábvédőkkel is ellátták, a mez pedig gyakran állatokat (jaguár, sas, stb.) utánzó 

jelmez volt. Habár az eredeti szabályok nem ismertek, de a játék máig fennmaradt modernebb 

változatából az ulama-ból levonható, hogy kézzel nem üthették a labdát, csak bizonyos 

testrészekkel, leginkább csípővel, térddel, könyökkel és vállal. A „kapu” egy a pálya oldalfalán 

függőlegesen elhelyezett kőkarika volt, azon keresztül kellett a labdát átvetni.  

A szabályok pontos ismerete valójában lényegtelen, ami lényeges az az, hogy „játék” életre-

halálra folyt. A vesztes csapat tagjait ugyanis lefejezték, a vérüket pedig az isteneknek ajánlották 

fel. A Kolumbusz előtti időkből származó indián kódexekben nagyszámú olyan ábra található, 

amelyek bemutatják azt, hogy miként fejezik le a papok a vesztes csapat tagjait, ahogy a feltárt 

arénák ékes kőfaragásai is megörökítettek ilyen jeleneteket. Jele van annak is, hogy esetenként 

koponyákat, illetve gumival bevont koponyákat használtak labdaként. [16]A pályát két oldalról 

átfogó falak erre a célra kivágott réseibe a vesztesek levágott fejeit helyezték el. 
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Sok kutató rávilágított arra, hogy a játékosok, a mérkőzést levezető papok és a teljes közönség is 

hallucinogén szereket fogyasztottak, leginkább gombát (pszilocibint). Az ekként transzba 

került, felajzott emberek aztán a tömegpszichózis állapotában élvezték a mérkőzéseket és ezt a 

mámorállapotot tovább fokozta  a meccseket követő rituális emberáldozatok „élvezete” is. A 

transzállapotot az tetőzte, hogy, a pap hangos kántálását az egész tömeg skandálta, s a ritmusos 

rivalgástól visszhangzott az egész aréna. Mindebből levonható, hogy a labdajátékokat már e 

korai időben is a szurkolók tudatmódosult állapota, valamint az egyént teljesen magávalragadó 

tömeghisztéria jellemezte. Ez korunkig tartó jellemzője maradt a tömeges sporteseményeknek, 

ami együtt jár a mérkőzéseket követő megszállott tömegtombolással, örjöngéssel, a szurkolók 

romboló, garázda természetű ünnepi felvonulásával. Amikor egy tömeg felhevül azt képes 

magával ragadni egy pusztító szellem, s van ennek a kollektív erőérzetnek egy vonzó ereje, ahol 

az egyén nem érzi magát felelősnek a tetteiért. A Szentírás int bennünket az ilyen helyzetek 

elkerülésére, s egy szellemi ember távol marad az ilyen légkörtől: „Ne kövesd a tömeget a 
gonoszságban.” (2Móz. 23:2; 1Pét. 4:2-4) 

Az indián labdajátékok, a római gladiátor küzdelmek és a modern sportesemények feltűnően sok 

tekintetben hasonlítanak egymásra: 

 Az egész helyi közösség felbolydult és ellepte az arénát, amelyek körül az árusok várták 

őket a különböző portékáikkal a játékok kezdete előtt és után. 

 A játékosok a közösség nemes, illetve a nemesi címre aspiráló tagjai voltak, akiket erősen 

motivált a roppant nagy nyeremény és a nyerteseknek kijáró társadalmi presztízs is. 

Voltak hivatásos játékosok is, akiket különösen nagy tisztelet övezett. 

 A csapatoknak voltak támogatóik, vagy szponzoraik, ezek leginkább az olyan helyi 

gazdag emberek és kereskedők voltak, akik ezáltal nagyobb társadalmi, vagy politikai 

befolyásra kívántak szert tenni.  

 Papok, rituális szakemberek, akik levezették a játék előtti és az, azutáni szertartásokat. 

 A szerencsejátékok, a sportfogadások elődei már az indiánoknál is fontos részét képezte a 

labdajátékoknak. Bárki fogadhatott és a leírásokból kitűnik, hogy gondosan és nagyon 

szigorúan kezelték a tétfizetéseket. 

Korábban már utalást tettünk arra, hogy a mezoamerikai labdajátékok és a római gladiátor- 

játékoknak számos közös vonása van és azonos funkciót töltöttek be. Ez abból fakad, hogy a két 

játék lényegében egy közös ősi szellemi tőről ered. A rómaiak Szaturnusza egy chthonikus 
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jellegű isten volt, ami az alvilággal asszociálta őt, azáltal, hogy szoros kapcsolatban áll az 

alvilágot uraló Dis Pater-rel. Ez utóbbit a görögök Plouton-ként, a rómaiak pedig Pluto-ként is 

ismertek. A görög khthonie vagy khthonios olyan bizonyos áldozati metódusokat jelöl, 

amelyeket csakis adott istenek számára végeztek el. Más szóval, Szaturnuszt egy csak és 

kizárólag őt megillető emberáldozati formával tisztelték meg, méghozzá a szaturnália ünnepi 

idény alatt megölt gladiátorokkal. Ez volt az ő személyére szabott munera, vagyis felajánlás. 

Decemberben tíz teljes napon át folytattak gladiátor küzdelmeket, amiket a quaestorok 

(magisztrátusok) vezettek le. Mindezt az idény alatt Szaturnusznak bőségesen felajánlott 

pénzadományokból rendeztek meg. A korabeli keresztény apologéták erősen kritizálták a 

gladiátor munera-t éppen azok emberáldozati jellege miatt. A gladiátor viadalok a kései Róma 

jellemzői voltak, de tudjuk, hogy Szaturnusz eredetileg is megkövetelte az emberáldozatokat. 

Macrobius (V. sz.) elmondása szerint Dis Patert levágott emberi fejekkel lehetett kiengesztelni, 

míg Szaturnuszt férfi áldozatokkal (virorum victimis). A legendák szerint, amikor a civilizáló 

félisten Herkules Rómában járt, megreformálta a rítusokat és elfogadhatóvá vált az oscillák-kal, 

kis arcképekkel, maszkokkal kielégíteni Dis Pater-t az emberi fejek helyett. Az oscilla általában 

Szaturnuszt, Bachust és egyéb isteneket jelenített meg. Mivel a görög phota egyaránt jelent 

„férfit” és „fényeket” így a Szaturnusznak feláldozandó férfiakat, az élet fényét jelképező 

gyertyákkal helyettesítették. A Szaturnália idején egymásnak adott sigilarria ajándékfigurák is 

egy ilyen áldozathelyettesítő szerepet játszottak. Emlékezzünk erre a karácsonyi gyertyák és 

csillagszórók meggyújtásakor, valamint az ajándékok átadásakor. Mindezekkel ugyanis 

Szaturnusznak mutatunk be emberáldozatot helyettesítő áldozatokat. Ne feledjük, Szaturnusz a 

kánaánita Baál római megfelelője. 

Nem véletlen, hogy úgy a mezoamerikai labdajáték, mint a római gladiátor viadalok sajátos 

jellegű emberáldozatok voltak, amelyeket csakis egy adott istennek nyújtottak. Az arénákat a 

halál kapujaként tartották számon, a játékok rítusos aspektusát erre megfelelő egyének vezették 

le. A levágott emberi fejek mindkét játékot jellemezték. A mérkőzések anyagi hátterét 

hasonlóan biztosították és mindkét esetben adott volt a tömeghipnózis, valamint a mérkőzéseket 

követő huliganizmus is. A győztes azték labdajátékosok és a nyertes római gladiátorok nem csak 

meggazdagodtak, de különleges nimbuszt övezte őket, hasonlóan a modern sport sztárokhoz. És 

ezzel ugorjunk is át a modern foci történetére.  

A nyugati világ Diego Durán (1537-1588) dominikánus szerzetes beszámolója által ismerkedett 

meg az azték labdajátékkal. A katolikus spanyol hódítók idejében a játék értelemszerűen sokat 

módosult és szelídebb formát öltött. Duránt követően aztán több más hittérítő is foglalkozott a 

játék népszerűsítésével, ami nagy érdeklődést váltott ki Európa szerte. Egy indián csapat még 

egy bemutatót is tartott V. Károly (1500-1558) spanyol király és német-római császár udvarában. 

Ami kérdéses, az az, hogy miként és milyen körülmények között került át a játék Angliába, de 

az tény, hogy az angol eredetű modern Football (foci) az azték labdajáték módosított és 
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modernizált változata, aminek a ma ismert szabályait a brit Football Association (FA) 1863-ban 

alkotta meg. Az aztékok [kánaánita] néperedetének és az angolok izraelita eredetének 

ismeretében semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy a modern labdajátékok és azok minden 

negatív velejárói a maradandó kánaánita tüske sajnálatos megnyilvánulásai. 

A Piñata 

A Piñata egy ősi kánaánita valláselem modern változata, aminek 

hagyományát ma elsősorban Mexikóban és néhány más közép-

amerikai államban gyakorolják. A Piñata ma már más területeken is 

népszerűvé vált, így bizonyára Magyarországon is találkozni fogunk 

vele hamarosan. Az óriási méretű mexikói [legális és illegális] 

bevándorlónak köszönhetően elterjedt az Amerikai Egyesült 

Államokban is, ahol elsősorban a gyerekek születésnapi partijain, 

illetve különböző gyermekprogramok alkalmával használják. A 

piñata egy rikítóan színes, papírmaséból készült, belül üreges 

alakzat, aminek számtalan formája létezik. Külön boltokban árulják, 

a kellékeknek számító édességekkel és apróságokkal együtt. Az 

eredeti és hagyományos forma a hexagram, vagyis, a hatágú csillag volt, de ma már számtalan 

variáns létezik. A legnépszerűbbek a hat és nyolcágú csillagok, a gömbök és az állatformák, mint 

pl. a csacsi, unikornis, stb. A piñata üreges belsejét megtömik cukorkával, csokival és apró 

játékokkal, amelyek a papírmasé átszakításakor a földre 

hullnak a gyermekek nagy örömére, akik felszedhetik 

azokat. A piñatát általában egy faágról lógatják le és egy 

zsineggel fel-le lehet húzogatni. A születésnapját ünneplő 

gyermeknek pedig bekötik a szemét, majd jól 

körbeforgatják (hogy elveszítse a helyérzékét], s a többi 

gyermek heves dale, dale [üsd, üsd] buzdítására szét kell 

ütnie  a piñatát a kezében lévő bottal. A cél az, hogy a 

masé széthasadjon és kihulljanak belőle az édességek és a 

csecsebecsék. A játék eltarthat egy ideig, mire a gyermek 

„vakon” csapkodva képes eltalálni annyiszor a le és fel mozgatott bábot, míg azt sikerül teljesen 

szétütnie és földre hull a tartalma. Amikor ez megtörténik üdvrivalgás tör ki és a gyerekek 

rávetik magukat a „zsákmányra” és osztozkodnak azon. Amerikában ennek a szokásnak az 

átvétele jól példázza azt, hogy egy kulturális gyakorlat, vagy idegen hagyomány milyen gyorsan 

el tud terjedni ott is, ahol addig teljesen ismeretlen volt és úgy, hogy fogalmuk sincs az 

eredetéről. Mivel leginkább olyan ünnepi alkalmakon használják, ahol a gyerekek egy csoportja 

együtt szórakozik és játszik, így egy teljesen ártalmatlan, a gyerekek számára mulatságos és 

megfelelő aktivitásnak tűnik. Mi több, ez a szórakozás manapság már az amerikai keresztények 

körében gyakori gyülekezeti zsúrok gyermekprogramjának is részét képezi. Feltehetően a 



legtöbb ilyen hívőnek halvány fogalma sincs a piñata eredetéről és negatív jelentőségéről. De mi 

is a baj a piñatával? Hát, hol is kezdjük? 

Habár Európában és a távoli keleten is léteznek hasonló hagyományok, a közép-amerikai 

változat – részben az indián kultúrák túlidealizálása miatt - megkapóbbnak tűnik. A korai 

aztékok a piñatával ünnepelték meg egy fő istenüknek, Huitzilopochtli-nek [a nap és háború 

istenének] az év végén megtartott születésnapját. Ezen időzítésnél fogva a piñata a karácsonyi 

partiknak is szerves részévé lett téve. Az aztékok a napisten templomában állítottak fel egy 

magas rudat, aminek a tetejére egy felékesített és apró értéktárgyakkal megtöltött cserépedényt 

kötöztek. Az ünnepi rítus részeként az edényt egy bottal összetörték, a kiszóródott tartalmát 

pedig az istenük bálványképe elé tették ajándékként. A mayáknak is volt egy hasonló 

hagyományos szokásuk, azzal a különbséggel, hogy náluk már bekötött szemmel kellett széttörni 

a madzagon lógó és megtöltött cserépedényt. A spanyol misszionáriusok a bevett, de soha be 

nem vált katolikus szokás szerint keresztény töltetet kívántak adni ennek a pogány gyakorlatnak 

is. Ők vezették be a hétágú piñaták használatát, ahol a hét ág a hét fő bűnt kívánta reprezentálni, 

a szétverése pedig a kísértések legyőzését szimbolizálta. Mondani sem kell, mindezek ellenére az 

ünnep megtartotta az eredeti pogány töltetét és az égvilágon senki nem gyakorolja a katolikus 

egyház átértelmezésének megfelelően.  

Magának a rítusnak az eredete egészen Kánaánig megy vissza, és az ottani napimádó kultuszok 

áldozataival kapcsolatos. Hagyományosan a piñata alakzat magát az áldozatot személyesítette 

meg, így még manapság is az ünnepeltet és egyben annak a kedvenc sporthősét, vagy egyéb 

ideálját személyesíti meg! A hagyományban elmélyültebb szülők konkrétan a gyermek jellemére 

szabva választják meg a piñatát. Így lényegében - még ha nincs is ennek tudatában -, az ünnepelt 

szimbolikusan önmagát áldozza fel a bálványistennek, annak reményében, hogy egy az 

ideáljához hasonló létbe reinkarnálódik. Ez valójában nem más, mint a társadalmak démonikus 

tudat alatti kondicionálása a valós gyermek és emberáldozatok bevetetésének elfogadására.  

A masé alakzat a személy testét, pontosabban a fejét jelképezi, az abba behelyezett finomságok 

és ajándékok pedig a lelkét, illetve az élete során felhalmozott jó tetteket és áldozatadásait 

reprezentálja. Amikor az áldozatnak kiontják az életét, az élet ereje jelképesen a földe hullik, 

majd a személyes jósága és karaktere másokban reinkarnálódik. A nap istene áldozatokat 

követel, s az imádójának önnönmagát is fel kellett ajánlani, és áldoznia, amit jelképesen a piñata 

által vitt véghez. Ennek hagyományából fakadóan kell a modern ünnepeltnek is, közvetve 

azonosulni az általa széttört „áldozattal”. Az ártatlan gyermekek áldozata mindig tisztább és 

értékesebb az istenek számára így nem véletlen az, hogy a piñata korunkban már leginkább a 

gyerekek számára fenntartott foglalatosságá lett téve. Ez a rendszer az ószövetségi időkben Baál, 

az „aranybornyú” imádatában, valamint a hexagrammal jelképezett Remfa, Aserát és Molok 

kultuszaiban nyilvánult meg. A hatágú csillag a rítusos halál, a kiontott vér, a termékenység, 

illetve az ezért adott emberáldozat szimbóluma az itt felsorolt kultuszokban. A bibliai Izraelhez 
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nincs köze, legfeljebb annyiban, hogy a zsidók közül sokan átvették a gyakorlataikat (v.ö. Ámosz 
5:26-27; Ap.Csel. 7:43).  

A papírmasé alakzat tehát az áldozat fejét és az abban lakozó szellemet jelképezi. A közép 

amerikai indiánok - ahogy a kelták is - azt tartották, hogy az emberi fej tartalmazta az ember 

szellemét, majd annak a jó és rossz tulajdonságai döntik el azt, hogy miként fog reinkarnálódni. 

A druidáknál a kivájt tök jeleníti meg a koponyát, a trick or treat szokásnak pedig hasonló 

töltete van, mint a piñatából kihulló ajándékoknak. Mindkét változatban dívott a kannibalizmus 

is. A kapcsolat nem véletlen, hiszen az aztékok elődei kánaánita menekültek voltak, a kelták 

druidái pedig a kánaánita Baál imádat papjai voltak és maradandó közös vonásuk a halottkultusz. 

A Halloween és az El Dia de los Muertos ugyan annak a kánaánita hagyománynak a két 

formáiban némileg eltérő, de lényegét tekintve azonos válfaja. Az USA azon államaiban, 

amelyekben nagyszámú spanyol ajkú ember él a két ünnep szokásait már egymással kombinálva 

gyakorolják.  

A dohányzás és hallucinogén drogok 

A dohány, az amerikai kontinensen őshonos növény, 

aminek égetés utáni beszívott füstje először stimulálja a 

központi idegrendszert  majd pedig bódító hatást kelt. A 

kontinens indián lakosai nem élvezeti cikként használták a 

dohányt, mint inkább a vallási rítusaik részeként. Az 

észak-amerikai indiánok hiedelme szerint mivel a dohány 

élénkíti az ember szellemét így az ima gyorsabban eléri a 

szellemvilágot, illetve a szellemekkel való kommunikációt is elősegíti: „amint a pipa kifújt füstje 
felszáll az egekbe, magával viszi az imát és gondolatokat.” De dohányfüsttel pecsételtek meg 

szövetségeket és kötöttek megállapodásokat is, ebből fakadóan nevezték el a fehérek az indiánok 

ceremoniális pipáját „békepipának.” A dohány gyógynövényként is használható, ugyanakkor 

„élvezete” nagyon erős függőséget alakít ki (A nikotin az agyban emeli a dopaminszintet, és ez a 

heroinéhoz és a kokainéhoz hasonló hatás vezet a függőséghez). Európában a 16. század végén 

terjedt el a dohánytermékek tömeges használata és a 20. század derekán érte el a csúcspontját. A 

korabeli hollywoodi filmek elengedhetetlen kelléke volt a cigaretta, a filmek főhősei, férfiak és 

nők egyaránt füstöt eregetve definiálták a korszak „cool” imázsát. A legtöbben éppen e miatt a 

mesterségesen formált és az emberi hiúságra építő hamis imázs miatt szoktak rá. A dohányzás 

százmilliók egészségét tette tönkre és az alkohol után a második legveszélyesebb halálos 

áldozatokat követelő legális élvezeti szer.  

Az amerikai kontinens kultúráinak egy közös vonása volt a hallucinogén szerek ceremoniális 

használata is. Ennek archeológiai, etno-történelmi és etnográfiai bizonyítékai vannak [lásd itt]. 

A már említett történészek, Durán, Sahagún és Motoliníá mind felvázolták „varázsgombák” 
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indiánok általi rítosos használatát és azok kiváltott hatását. Közép-Amerika szerte 54 

tudatmódosító (hallucinogén) gombát (pszilocibint) ismertek, emellett használták még az 

azonos hatású növények, mint pl. bizonyos kaktuszok kivonatait, sőt, még egy varangyos béka 

faj váladékát is nyalogatták [lásd itt]. Külön kategória a kokain, ami ugyancsak egy közép 

amerikai eredetű növény. A dohányhoz hasonlóan ezeket a szereket is éppen a tudatmódosító 

hatásuk miatt használták az okkult rítusok alkalmával, illetve a [bukott] szellemvilággal való 

hatékonyabb kommunikálás céljából. A térségben élő primitív törzsek sámánjai és varázslói a 

mai napig felhasználják rítusaikban ezeket a szereket. A modern nyugati világban ezeket a 

drogokat a tudatmódosítás mellett már jóval inkább élvezeti célokra használják, de nem lehet 

figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy az 1960-as években az ún. pszichedelikus érának is 

volt egy határozott New Age ihletette spirituális arculata . Tény, hogy a kábítószerek használata 

epidémikus szintet ért el a nyugati, vagy fehér kultúrkörben, ahol a drogok önmagukban is 

társadalomromboló hatása mellett szembe kell nézni a velejáró különböző bűnözési formák 

megjelenésével, illetve az egészségre gyakorolt hatásával is. Óriási terhet jelent az egészségügyi 

ellátásra és kineveli az áldozatmentalitást, erősen elsilányosítva a társadalom emberanyagának 

jelentős részét. A tudatmódosító szerek hatására megnyílik az emberi szellem a démoni 

impulzusok befogadására. Vannak, akik mindebben egyféle elégtételt vélnek látni: A fehérek 

egy sor az indiánok által nem ismert betegséggel tizedelték meg az amerikai indiánok 

népességét, akik viszont a varázsszereik által okoztak lelki és össztársadalmi leépülést a 

gyarmatosítóiknak. Az ítéletet végrehajtó fehér ember morális hanyatlása ugyan azokat a 

kórokat szenvedi el, amelyek ellen egykoron fellépett. 

A kannibalizmus reneszánsza?  

Az emberevésnek két ismert oka van: Az olyan extrém éhínség, ami arra késztet egyeseket, hogy 

a túlélés érdekében kannibalizmushoz folyamodjanak. A másik a rituális okokból elkövetett 

emberevés. Ez utóbbi egy szellemi aberráció, ami az okkultizmusban gyökerezik ugyanis a 

rituális emberhús fogyasztás egy mágikus, ceremoniális szertartás része, s csupán másodlagosan 

éhségcsillapítás. Számos primitív törzs hisz abban, hogy az ellenfél megölt harcosainak ereje és 

képességei ráruházódik arra, aki elfogyasztja a testét, vagy bizonyos testrészeit. Bár ma már 

számon tartják az emberevés egy harmadik formáját is, amit leginkább az eltorzult, beteges 

személyiségű bűnözők követnek el, de végeredményben a valós oka ennek is az okkultizmusban, 

illetve a démonizáltságban rejlik.  

A nyugati, vagy keresztény kultúrkörben asszociált emberek számára a kannibalizmus egy a 

legprimitívebb népekkel asszociált undorító és felháborító gyakorlatnak számított hosszú időn 

át. Mondjuk ki, joggal. Az idők azonban változnak és bármennyire is hihetetlen, a modern 

civilizált világunkban egyre tágabb körökben propagálják a rituális emberevést. Noha ezen 

körök hivatkozási pontjai a felszínen azt érzékeltetik, hogy fizikai szempontok alapján tartják 
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előnyösnek az emberevést, de nem kell túl mélyre ásni ahhoz, hogy lássuk, ezek mögött 

valójában szellemi okok és erők állnak. 

A rituális kannibalizmusnak hosszú történelme van. A fősodratú akadémikus körökben magát a 

kifejezés eredetét a spanyol felfedezőknek tulajdonítják. Eszerint, amikor a 16. században a 

spanyolok megérkeztek a mai Karib térségbe, megfigyelték, hogy az ott élő, magukat karib-nak 

nevező vad törzsek emberevők voltak. Ennek alapján a spanyolok a karibalt (karib-embert) és az 

emberevőt szinonimaként használták. Az idők teltével a szó kiejtése módosult az r-t felváltotta 

az n és innen ered a cannibál szó, ami aztán bekerült a francia nyelvbe, onnan pedig az angolba 

és más nyelvekbe. A bibliai történelmet és nyelveket komolyabban ismerő körökben a szó 

eredetét a korai bibliai időkre vezetik vissza. Eszerint a káld kahna kifejezés a kahn szó 

hangsúlyozottabb formája. Mivel a káld kahn szó jelentése pap (a káldlal rokon héber nyelvben 

kohen) így a kahnabaal  kifejezés a Baál papokat jelöli. Azokat a papokat, akikről köztudott volt, 

hogy áldozati rítusaik részét képezte az emberevés. Bárhogyan is legyen, tény, hogy a rituális 

emberevés és annak megnevezése a kánaánitákkal illetve az utódaikkal hozható kapcsolatba. A 

szórványba került kánaániták magukkal vitték a Baál imádat rítusait, így maradt fenn a 

kannibalizmus a kelták között élő druidáknál az aztékoknál a kariboknál és több más indián 

népnél, vagy akár a csendes óceáni polinézeknél, mint pl. a maoriknál. De a modern kor 

kannibáljait már nem is annyira a primitív népek köreiben lehet megtalálni, mint inkább a 

fejlett világ luciferiánus titkos társaságainak okkult szertartásain. Teszik ezt képletesen és sajnos 

egyre inkább a valóságban is.  

A Washington DC-i politikai, valamint a 

hollywoodi okkult elit nyilvános partijainak és 

nagy gáláinak elengedhetetlen elemévé vált a 

rituális kannibalizmus mímelése. Az ételeket és 

a desszerteket emberi alakban – leginkább 

meztelen nőknek megformálva - készítik el, és 

mielőtt fogyasztásra kerülnének, egy nagy késsel 

rituálisan átdöfik, azaz „kivégzik az áldozatot”. 

Egy normális ember számára már ez is felháborító, de néhány bennfentes személy elmondása 

szerint, a zárt ajtók mögött már több mint csupán a mímelése folyik. És amennyiben az okkult 

elit által irányított szórakoztatóipar legfrissebb termékei - zenemű szövegek és klipek, valamint 

filmek - egyféle elővetítői a várható új trendeknek, akkor a kannibalizmus hamarosan a fő sodrat 

egy elfogadott és népszerű gyakorlatává fog válni. Ez már csak azért is valószínűsíthető, mert a 

kannibalizmus propagálásába beszálltak a környezet és klímavédelem „szakértői,“ „tudósai” és 

megmondó emberei is. Ezek az környezetvédő „agytrösztök” és számtalan földanya imádó, mezei 

New Ages azt hirdetik, hogy az ipari állattartás az egyik legfőbb oka a légkör szennyeződésének, 

s ezzel együtt a klímaváltozásnak. Meggyőződésük szerint erre a legmegfelelőbb megoldás az 



emberiség népességének abortusz általi drasztikus lecsökkentése és az állattermelés helyett az 

emberevés. És mindezt a fősodratú médiában hangoztathatják, nem a zárt osztályról.   

Mint láttuk, Baál a természet, a termés és az időjárás istene volt, aki az emberáldozatok és rítusos 

kannibalizmus fejében biztosította az emberi létfenntartást. A gyakorlatban semmi különbség 

nincs a gyermekeiket a jobb termésért tűzbevető ókori ember és az életet a kényelem és jobblét 

érdekében tízmillió szám abortáló modern ember között. Amikor az izraeliták bűnbe estek, 

akkor azt a végletekig tették, gonoszságuk meghaladta a kánaánitákét: 

2Királyok 21:9 Manassze annyira tévútra vezette őket, hogy nagyobb gonoszságokat 
műveltek, mint azok a népek, amelyeket JHVH kiirtott Izrael fiai elől. 

2Királyok 17:16-17 16Elhagyták az JHVH-nak, az ő Istenüknek valamennyi parancsát, két 
öntött borjút és berkeket csináltak maguknak, imádták az ég egész seregét, szolgálták 
Baált, 17bemutatták fiaikat s lányaikat a tűz által, jóslást és jövendölést űztek s arra adták 
magukat, hogy azt cselekedjék, ami gonosz JHVH előtt, hogy bosszantsák őt. 

Ahogy az ókori Izrael és Júda elhagyta Istent, úgy hagyták el a modern leszármazottaik is, hogy 

bálványoknak szolgáljanak. A névleges kereszténység szintúgy. A film, zene és sport sztárok 

fényűző és kicsapongó életmódja testesíti meg a sikert, amit mindenki magának kíván, s amiért 

képes mindent feláldozni. A próféták előre jelezték a kor végén elő emberek romlottságát és 

gonoszságát: 

Ézsaiás 57:4 ... Nem ti vagytok a gonoszság gyermekei, a hazugság fajzata? 5Vágyban égtek a 
terebintek alatt, és minden zöldellő fa alatt. Csecsemőket áldoztok a völgyekben, és a 
sziklák hasadékaiban. 

Minden bálványimádat, amit Isten, illetve az általa megszabott rend helyébe helyezünk. És 

bálványimádat minden olyan élvezet, szokás és hagyomány, ami káros és haszontalan, mert 

elvonja a figyelmünket az élet valós céljáról és a halál kultuszába taszítja az embert.  

Az ítélet sosem marad el 

A post-keresztény éra „felvilágosult” embere szeretné elhinni, hogy önmaga uraként az értelem 

és a racionalitás embere, aki felülkerekedett a maradi vallási ösztönökön és idejét múlta bibliai 

etikán. Ugyan ez a „felvilágosult” ember hisz a kristályokból kiáramló pozitív energiákban, és 

meztelenül ölelgeti a fákat a természet védelme gyanánt. Kiáll és kitart minden mellett, amit a 

Biblia Istene tilt, és nem látja be, hogy a világ ez által egyre gonoszabbá és megátalkodottabbá 

vált. A bukott rend eszközei ők, akik a luciferi Új Világrend megvalósításán dolgoznak. Ezért az 

egykori tabuk, mint megannyi dominó egymás után dőlnek meg, mígnem Kánaán minden bűne 

megismétlődik.  



Világunk sajnálatos kórképe az, hogy az írásban bemutatott tárgyilagos tényeket cáfolják a New 

Age szellemiség ihletette liberális akadémikus és oktatási intézményekben. A bevett liberális 

érvek szerint az ilyen történelmi leírások csupán a kegyetlen, középkori keresztény 

előítéletektől túlfűtött fehér hódítók koholmányai, amelyeket a gyarmatosítás igazolására 

fabrikáltak össze. Ezzel a felfogással képtelenség megérteni a történelmi leckét.  Márpedig a 

tanulságot le kellene vonni. 

Az teljesen nyilvánvaló, hogy az azték és a kánaánita kultúrák között túlon-túl nagy a 

hasonlóság és az etnikai átfedés is. Bibliai szempontból nézve mindkét kultúra példaértékűen 

megromlott társadalmakat alkotott, amelyek konok módon az elkerülhetetlen ítéletig fokozták 

bűneiket. A kánaániták hosszú évszázadokon át szabadon érlelték a bűneik tetőzését, végül eljött 

a pusztító ítélet. Az őseik minden bűnét elkövető közép-amerikai indiánok, különösképpen az 

aztékok ugyancsak hosszú idő teltével, de végül ítéletben részesültek. Nem sokkal a spanyolok 

megérkezése előtt az azték társadalom eljutott a romlás azon szintjére, ahonnan már nem volt 

visszaút és az egész civilizációnak pusztulnia kellett. Ebben a stádiumban már olyan mértékben 

elégítették ki az isteneik mohó vérszomját, hogy az komoly népességcsökkenéshez vezetett. 

Ahogyan az a kánaánita elődeik esetében is történt, amikor tetőződött a bűneik mértéke, 

hirtelen eljött az ítélet. A spanyol hódítók – mindössze 500 harcossal és 16 lóval - nem tettek 

mást, csak véghezvitték az isteni ítéletet ezen a kegyetlen és barbár civilizáción, csakúgy 

ahogyan Józsué alatt az izraeliták tették az eredeti kánaánitákkal az Ígéret földjén. A világ 

jelentős részét gyarmatosító, névlegesen keresztény nemzetek - köztük izraelita nemzetek is – 

civilizáltak számos pogány népet, végül azonban „nagyobb gonoszságokat műveltek, mint azok a 
népek, amelyeket Izrael fiainak kezébe adott JHVH.” Amint az ítélet elérte a korábbi kultúrákat, 

el fogja érni a jelenét is.  

 

 


