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Előszó 

Úgy érzem nincsen egyszerű dolga annak, aki olyan témáról szándé-
kozik írni, amelyről ez a könyv szól. Ennek több oka van. Elsősorban 
kezdjük azzal, hogy az ezoterikus, illetve vallási témákról szóló köny-
vekben az olvasó társadalomnak csupán egy része érdekelt. Ez máris 
megnehezíti az e témában alkotó művészek feladatát. Ugyanis az 
efféle dolgokról írott könyvek az emberek jelentős részét nem érdek-
lik. Ide sorolnám az ateistákat, szkeptikusokat, materialistákat, stb. 
Másfelől azt sem jelenthetjük ki egyöntetűen, hogy egy vallásos, vagy 
éppen ezotériával foglalkozó személy feltétlenül egyetértene e könyv 
üzenetével. Hiszen a különféle vallások mind más és más világnézettel 
rendelkeznek. Ebből kifolyólag gyakran a különböző vallási irányza-
tok követői között nagyobb ellentét áll fenn, mint a szkeptikusok és a 
hívők tábora között. Így hát máris csak egy szűk réteg marad, melyet e 
kötet tartalma valóban foglalkoztat. Hozzá kell tennem, hogy az álta-
lam írott könyv nem csupán egy egyszerű, ezoterikus mű, hanem 
különböző, mélyreható témákat felölelő csokorgyűjtemény, melyben 
olyan témákkal találkozik az olvasó, mint pl. a halál, az élet, az örök-
kévalóság, a reinkarnáció, a babona, vagy éppenséggel a mitológia. 
Azonban én úgy gondolom, hogy ha csupán csak egy szűk réteg szá-
mára bír jelentőséggel ez a könyv, akkor is megéri minden fáradozá-
som és a kötetbe fektetett teljes munkám. 

Na, de miről is szól pontosan ez a könyv? A kötet témája leegysze-
rűsítve a pogány vallás. Most bizonyára ahány ember olvassa e soro-
kat, annyi féle dologra gondolnak a pogánysággal kapcsolatban. Ép-
pen ezért gondolom úgy, hogy az imént említett kifejezés egy rövid 
magyarázatra szorul. Hiszen jó néhányan nem is tudják, hogy valójá-
ban mi a pogányság, illetve, hogy e vallási rendszernek mégis melyik 
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ágáról van szó? Ugyanis pogány vallásúak voltak az ősi egyiptomiak, 
az amerikai indiánok, a sintoista japánok, de a kereszténység előtti 
európaiak is, és még sorolhatnám. Pogánynak alapvetően a politeista, 
természeti vallások követőit nevezzük. Irományom, pedig ezen belül 
az európai pogánysággal foglalkozik, tehát európai ősapáink keresz-
ténység előtti hitével. Ahhoz, hogy még jobban leszűkíthessem a kört, 
hozzá kell tennem, hogy egészen pontosan az észak-európai (tehát 
skandináv) pogány népek hitvilágát fogjuk a továbbiakban elemezni. 
Ezt mindenképpen fontos kiemelni, hiszen az ókori Európában po-
gány vallású volt minden nép. Nem csak a skandinávok, hanem a 
különféle szláv, germán, vagy éppen a balti népek is. Ide sorolhatjuk 
az ókori rómaiakat, frankokat, germánokat, gótokat, görögöket, a 
finnugor népeket, és bizony még saját, magyar elődeinket is. Nagy 
bizonnyal a legtöbbekben felmerül a kérdés: magyar származásúként 
miért éppen a skandináv vonallal foglalkozom, s miért nem saját őse-
im egykori vallásával? A válasz egyszerű: engem a skandináv mitológia 
témaköre ragadott meg és foglalkoztat már évek óta. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy nem fogok bizonyos helyeken kitérni magyar előde-
ink hitvilágára, de a könyv tartalma javarészt a skandináv vonalra 
szorítkozik. Ráadásul a későbbi fejezetekben nyilvánvalóvá válik majd 
mindenki számára, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mely 
európai nép pogány hitrendszerével foglalkozunk, mert tartalmát és 
világnézetét tekintve mindegyik hasonló. 

Magát a könyvet két kötetre terveztem. Ez lenne a dupla kötet első 
része, amely tartalmilag a skandináv mitológia, valamint a pogány hit 
alapjaival foglalkozik, illetve ismertetőt nyújt az év ünnepeinek erede-
téről. Ki kell, hogy jelentsem: ez a könyv nem egy szubkultúrához 
szól. Ez a kötet mindenkihez szól, aki érdeklődéssel bír a téma iránt. 
Túlságosan naiv lennék, ha azt gondolnám, hogy nem lesznek olya-
nok, akikben e könyv tartalma nem váltana ki erős ellenérzéseket. 
Ezzel teljes mértékben, tisztában vagyok, s úgy gondolom, hogy ez így 
van rendjén. Soha, senkinek nem sikerült még olyan könyvet írni, 
amely mindenkinek elnyerte volna a tetszését. Hangsúlyoznom kell, 
hogy én csupán a témával kapcsolatos puszta tényeket fogom ele-
mezni, de ezeket minden fejezetben kiegészítem saját gondolataim-
mal. Célom nem a háborúság kirobbantása, pont ellenkezőleg. Ezzel a 
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Első fejezet 
A pogány Európa 

végnapjai 

Könyvem első fejezetét rövid ismertetővel kezdem, melyben egyrészt 
a pogány vallást definiálom, másrészt az európai pogány kultúra 
megdöntésének folyamatát ismertetem. Végül, pedig saját gondolata-
imat szeretném megosztani az olvasókkal, a témával kapcsolatban. E 
vallás rejtelmeibe, majd magába a skandináv mitológiába a további 
fejezetekben fogunk belemerülni. Tehát a gyakorta meseszerű (ám 
mégis tagadhatatlanul mély tartalommal és jelentéssel rendelkező) 
mitológiai történetek kielemzését, illetve a különféle összefüggések 
vizsgálatát azt javaslom, hagyjuk meg későbbre. E helyett most elő-
ször lássuk a puszta, történelmi tényeket, illetve azt, hogy mikortól 
nevezték pogánynak európai őseinket? 

Ki is az a pogány, vagy kit hívtak (hívnak) pogánynak? Ezt a kérdést 
én magam is már sokaknak feltettem, s nagy megdöbbenésemre az 
esetek többségében azt a választ kaptam, hogy a pogányok a nem 
megkeresztelt, vallástalan emberek. Ez természetesen nem igaz. 
Mindezt nem áll szándékomban szemrehányásként felróni bárkinek 
is, hiszen régebben én magam is ugyanezen a véleményen voltam, 
amíg nem fogtam bele a téma gyökeres tanulmányozásába. Kezdjük 
azzal, hogy manapság ha a pogány vallás témaként előkerül, akkor a 
legtöbben összefüggésbe próbálják hozni magával a kereszténységgel, 
illetve a pogányságot, mint vallást a kereszténységhez viszonyítva 
próbálják definiálni. Ez nem véletlen, hiszen a kereszténység volt az a 


