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BEVEZETÉS 
 

 
A tantárgy célja és feladatai: a vallástörténet olyan történeti-filozófiai 

tantárgy, amelyet a történelem szakos diákok a filozófiával, egyetemes kultúrával 
párhuzamosan sajátítanak el.  

A vallástörténeti előadások célja, hogy a diákok megfelelő tudást 
szerezzenek a vallási jelenségek ismeretéhez, azok elemzéséhez, alapos 
ismereteket kapjanak a különféle vallási irányzatok történelméről, alapvető 
ideológiai és dogmatikai jellegzetességeiről. Külön figyelmet fordítunk az Ukrajna 
történelmével kapcsolatos vallástörténeti kurzusokra, kitérve országunk aktuális 
vallásfelekezeti térképére. 

A tananyag elsajátitása eredményeképpen a diáknak alapvető elméleti tudást 
kell kapnia, amely nélkülözhetetlen a világ különböző vallásainak 
megismeréséhez: 

� az alapvető történelmi ismeretek elsajátítása a vallások kialakulásával, 
illetve fejlődésével kapcsolatban; 

� rendszerezni a különféle vallási irányzatokat, azok dogmatikai 
szabályait, alapvető tanításaikat (szent könyveiket); 

� ismerni a vallások szerepét a társadalmi folyamatokban 
A tananyag elsajátitása eredményeképpen a diáknak tudnia kell felhasználni 

a gyakorlatban szerzett elméleti tudását: 
� osztályozni és elemezni a különböző vallási irányzatok szent iratait; 
�  tájékozódni a vallási irányzatoknak a civilizáció fejlődésére való 

hatásaiban; 
� Felismerni és megfelelő módon alkalmazni a különböző vallásetikai 

irányzatokat; 
� Összefoglalni a vallásokkal kapcsolatos tudást 
� Tájékozódni a világ vallási földrajzában.  

Az ájánlott kurzus egy szemeszter alatt olvasandó ki, 108 órát foglal 
magába, ezekből 36 óra előadást és 18 gyakorlati foglalkozást. 

A diákok tudásának a felmérése 
A szemeszter alatt a diákoknak meg kell írniuk egy modul dolgozatott, 

melyek magukban foglalják a rendszeres felszólalásokat a gyakorlati órakon. A 
diákok felkészültségi szintjét tesztfelmérés, szóbeli felelés és az egyéni munka 
kidolgozásának formájában ellenőrizzük. A modulok elsajátításának végleges 
ellenőrzése összefoglaló ellenőrző foglalkozással zárul. 

A diákok tudásának osztályozási kritériumai 
- „jeles” (5) a diák - a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz, 

a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy szaknyelvét használja, 
szabatosan fogalmaz; 

- „jó” (4) a diák - a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy 
szaknyelvét használja, a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés, 
jelentéktelen hibával tesz eleget; 
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- „elégséges” (3) a diák - a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz 
eleget, gyakran szorul a számonkérés során tanári segítségre, a tantervi 
követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális ismeretekkel, 
jártassággal rendelkezik, fogalmakat önállóan nem alkot, egyáltalán önálló 
feladatvégzésre nem képes; 

- „elégtelen” (2) a diák - a tantervi minimumot sem teljesítette,  ennek eleget 
tenni a tanári útmutatás segítségével sem képes. 

Minden modul dolgozatért a diák megszerezheti a maximális 50 pontót: 
- modul dolgozat – 60 pont; 
- gyakorlati órák – 20 pont; 
- önálló munka   – 20 pont; 
Öszegezve a két modul dolgozat eredményeit egy diák összesen 100 pontot 

érhet el, mely a “jeles” osztályzásnak felel meg. 
 

Ha a tantárgy vizsgával vagy beszámolóval zárul, a félévi osztályzat 
egyúttal félév lezárását is jelentheti, és be lehet számítani a vizsgán vagy 
beszámolón a következő skála szerint: 

 

Félévi 
osztályzat 

Félévi osztályzat 
100 pontos skála szerint 

 
Beszámoló 

esetén 
 

Osztályzat 
5 pontos 

skála szerint 

А 90–100 
 
 
 
 

Elégséges 
 
 
 
 

5  
kitűnő 

В 82–89 4 
jó С 74–81 

D 64–73 
3 

elégséges E 60–63 

FX 35–59 
 

Nem elégséges 
 

2 
A félévet lezárta, 

vizsgára vagy 
beszámolóra mehet 

F 0–34 

 
Nincs 

hozzáengedve 
 

1 
A félévet nem zárta le, 

nem mehet vizsgára vagy 
beszámolóra 

 
 
 
 
 

 



 7

A TANTÁRGY TEMATIKUS TERVÉNEK LEÍRÁSA 
 
A segédtudományok 
tantárgy szerkezete: 

Óraszám (ebből): Tanulmányi 
év: 

A 
felmérés 
módja: 

Ö.  Öm. Em. 

E. Gyf. 

 108 36 18 54  II. évfolyam, 
II. 

szemeszter 

Felsz. 
Ref., 
dolg. 

1. Modul. Történelmi 
segédtudományok. 

       

1. A vallástörténet, mint 
tudományág. A 
vallástörténet fejlődése, 
annak korszakai.  

18 4 5 9    

2. A vallás genezise, 
kialakulásának korai 
formái. 

15 6 - 9    

3. Etnikai és regionális 
vallások.  

22 8 5 9    

4. Világvallások. 36 12 5 9    

5. A vallás fejlődése és 
jelenlegi állapota 
Ukrajnában.   

13 4 - 9    

6. A lelkiismereti 
szabadság alkotmányos 
biztosítása Ukrajnában. 

14 2 3 9    

A modul elsajátításának 
felmérése 

108 36 18 54    

 
Megjegyzés: 
 Ö – összesen, E. – előadás, GyF. –  gyakorlati foglalkozás, ÖM. – önálló 
munka, EM. – egyéni munka.  
 
 

I. MODUL 

Téma 
 

Előadások Gyakorlati 
foglalkozások 

Önnálló 
munka 

Egyéni 
munka 

    

1. A vallástörténet, mint 
tudományág. A vallástörténet 
fejlődése, annak korszakai.  

4 5 9 
 

2. A vallás genezise, 
kialakulásának korai formái. 

6 - 9  

3. Etnikai és regionális vallások.  8 5 9  
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4. Világvallások. 12 5 9  

5. A vallás fejlődése és jelenlegi 
állapota Ukrajnában.   

4 - 9  

6. A lelkiismereti szabadság 
alkotmányos biztosítása 
Ukrajnában. 

2 3 9  

A modul elsajátitásának 
felmérése 

    

Összesen az 1. modul 36 18 54  
 

 

Gyakorlati foglalkozások vázlata és tematikája 

 Téma Óraszám 
1. A vallás kialakulása, korai formái 5 
2. Nemzeti és regionális vallások 5 
3. Világvallások 5 
4. A vallások kialakulása és jelenlegi helyzete Ukrajnában 3 
 Összesen 18 
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A TANTÁRGY TARTALMA 

Modul 1. 

Modul 1. Tartalmi modul I. 
1. téma A vallástörténet, mint tudományág. A vallástörténet fejlődése, annak 
korszakai. 

A vallástörténet tárgya. A vallás szerepe a társadalomtudományokban. A 
vallásos teológia elméleti alkotóelemei: a teizmus és tudományos ateizmus. A 
vallás, mint egy átfogó tudományág. Elméleti és történelmi trendek a 
vallástörténeti kutatásokbam. Vallásfilozófia. A vallás elméleti problémái: a 
meghatározása, osztályozása. 

A vallás szerepe a történelemben. Az ókori Görögország vallásai. A filozófia 
és a vallás kapcsolata az ókori Görögországban.  Demokritosz, Arisztotelész és 
Platon. A vallás az ókori Rómában (Cicero, Varro, Tacitus, Plutarkhosz). 

A vallás a középkorban.  A kereszténység. Roger Bacon vallási nézetei. A 
pogányság és a reneszánsz (Erasmus és Boccaccio). Amerika és a Kelet népeinek 
vallási élete.  

Vallási reform-mozgalmak. Kant (vallás és etika). A vallás és a 
felvilágosodás eszméi. A vallás a XIX. és a XX. században. A vallás szerepe a 
modern társadalmakban. A vallás és a pszichológia. A pszichoanalízis (Freud) és a 
vallás. K. Jung Isten-fogalma. A vallás és a kulturális antropológia a primitív 
társadalmakban (Claude Lévi-Strauss). A történelmi materializmus és a vallás.   
. 
2. téma. A vallás genezise, kialakulásának korai formái. 

A vallás kialakulásának korai szakaszai, illetve a korai primitív vallási 
rendszerek rekonstrukciója. A vallás funkciója a primitív társadalmakban. A 
személytelen kozmikus erő (Mana), a halottak és őse istentisztelet (animizmus), 
totemizmus. A tabuk szerepe a társadalmakban.  
 
3. téma. Etnikai és regionális vallások. 

Az ókori világ vallási rendszereinek közös jellemzői. Vallás az ókori 
Egyiptomban: totemisztikus maradványok (állatfejű istenek) és szerepük a 
pantheonban, a fáraók istenítése, a lélek kultusza (temetkezési szokások, 
balzsamozás). A túlvilági lét és a Holtak Könyve az egyiptomi kultúrában.  A 
monoteizmus kezdetei (IV. Amenhotep – Ehnaton vallási reformja), annak 
veresége, a templomok szerepe az egyiptomi mindennapokban.  

Vallások az ókori Iránban. A mazdakizmus, mint vallási rendszer: a jó és a 
rossz dualizmusa. Zarathustra vallási reformja és egy új típusú vallási rendszer 
kialakítása. Az Avaeszta. Mithras kultusza, illetve elterjedése a római 
birodalomban. 

A vallási élet az ókori Görögországban és Rómában, a vallás és mitológia, a 
görög és a római pantheon, a különböző kultuszok kialakulása. 

Az ősi szlávok vallási elképzelések, a szláv pantheon. 
Monoteizmus és monoteista vallási rendszerek. 
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A Biblia vallási és általános jelentősége, szerkezete és tartalma. Biblia-
fordítások. 

A zsidóság története, vallásának kialakulása. Mózes vallásalapító 
tevékenysége. A jeruzsálemi templom szerepe a kultusz kialakulásában.  A kettős 
királyság és a babiloni fogság. A Talmud. A judaizmus fejlődésének szakaszai.  
Kabbala, mint a judaizmus misztikus áramlata.  

Hinduizmus, a legnagyobb tömegvallások egyike. A hinduizmus lelki 
forrásai (Védák, brahmanizmus). A mindennapi vallási gyakorlat alapja. Az avatar-
tan. Ráma és Krisna, mint mint Visnu avatárjai. A krisnaizmus. 

Shinto. A természet kultusza és ősök tisztelete. A császárság isteni 
eredetének tana. A shinto és a buddhizmus. A shinto szerepe a japán nemzeti 
öntudat kialakulásában. 

Konfucianizmus. Az élet és a munka, az ideális a "nemes ember", és a 
társadalmi rend, ősök tisztelete Konfucius tanításában. Konfucianizmus, mint a 
kínai civilizáció lényege. 

Taoizmus. Lao-ce és a Tao értelmezése. A taoizmus történeti fejlődése. A 
taoizmus helye a kínai vallási és ideológiai értékek között.  
 
4. téma. Világvallások. 

Buddhizmus, mint világvallás. A buddhizmus története. A buddhista szent 
könyvek ("Tripitaka"). A buddhista doktrína lényeges elemei. A buddhista 
pantheon istenségei. Buddhista kolostorok és szerzetesek. A Zen-buddhizmus, 
ideológiai tartalma és hatása a keleti (Kína, Japán) és a nyugati kultúrára. A tibeti 
lámaizmus, mint a buddhizmus tökéletes formája. 

A kereszténység. A kereszténység kialakulásának történelmi, kulturális, 
vallási és politikai feltételei. Az Újszövetség, mint a keresztény tanítások legfőbb. 
Kanonikus és az apokrif evangéliumok. Jézus Krisztus tanítása az életről, a 
vallásről és az erkölcsről. Az első keresztény közösségek megjelenése (30-70 
között). A korai keresztények üldözése. A korai kereszténység és a judaizmus. 
Krisztus egyházának átalakulása Pál apostol tevékenysége nyomán.  Az egyházi 
közösség és a hierarchia fejlődése. A gnosztikusok és monofiziták, mint első 
eretnekek. A milánói edictum. Hitelvi viták és a keresztény teológia 
továbbfejlődése. Szt. Ágoston és a kerestzény nyugati hagyomány létrejötte. A 
keresztény hitvallás elfogadása a niceai (325) és a konstantinápolyi (384) 
egyetemes zsinatokon. A niceai és a konstantinápolyi zsinat ariánus ellenes 
határozatai. A keleti teológiai iskolák szerepe a hitelvek elfogadásában. 
Krisztológiai viták az efezusi és chalcedoni zsinatokon. Nyugat és Kelet keresztény 
közösségeinek elkülönülése: Róma és Konstantinápoly kulturális, politikai és 
gazdasági különbségei. Az 1054. évi nagy egyházszakadás. 

A keresztény doktrína általános jellemzői. A keresztény szentségek.   
Az ortodoxia. Az ortodoxia története, hitelvei és vallási tanításai. Az 

ortodoxia szerepe napjainkban.  
A katolicizmus. A római katolikus egyház története, dogmatikai jellemzői. A 

katolikus egyház szerepe napjainkban. 
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A protestantizmus. A protestantizmus története, dogmatikai elvei, fő 
áramlatai. 

Az iszlám. Az iszlám története. A Korán a muszlimok szent könyve. Sharia. 
Irányelvek és tilalmakak az iszlámban. 
 
5. téma. A vallás fejlődése és jelenlegi állapota Ukrajnában.   

Pre-keresztény hitek és kultuszok Ukrajnában. Mitológiai világnézet és ókori 
mitológiák. A pogányság válsága és annak megreformálása a 9-10. században.  

A világvallások hatásai a keleti szlávok fejlődésére. A szlávok 
megkeresztelkedése 988-ban. 

A kereszténység felvételének okai és következményei. A kereszténység 
általános jellemzői a Kijevi Ruszban. A független kijevi metropólia létrehozása. A  
duális hit, mint vallási jelenség a Kijevi Ruszban. 

Politikai harcok a kijevi metropólia körül a  a 13–15. században. Az ortodox 
egyház szerepel a lengyel-litván államban. Eretnekmozgalmak a 13-15. századi 
Ukrajnában. A protestantizmus és katolicizmus Ukrajnában a 16-17. században. Az 
ortodox testvériségek (bratsztvok), mint politikai és vallási jelenség. 

Az 1696-ös breszti unió okai és következményei. Az ukrán ortodox egyház 
Moszkva fennhatósága alatt.  Az ukrán ortodoxia a 17-19. században. Az ortodoxia 
jelenlegi állapota Ukrajnában.  

Az ukrán görög katolikus egyház a 17-18. században. Az egyház szerepe az 
ukrán felszabadító mozgalom kialakulásában. Andrej Sheptickij metropolita 
tevékenysége. A görög katolikus gyház és a Szovjetunió. A görög katolikus egyház 
jelenlegi állapota Ukrajnában. A római katolikus egyház Ukrajnában. 

Protestantizmus Ukrajnában a 17-18. században. A protestantizmus jelenlegi 
állapota Ukrajnában. A judaizmus, az iszlám, az örmény gregorián egyház 
Ukrajnában. Új egyházai irányzatok.  
 
6. téma. A lelkiismereti szabadság alkotmányos biztosítása Ukrajnában. 

A "lelkiismereti szabadság" filozófiai, alkotmányos és jogi szempontjai. 
Ukrajna Alkotmánya és a lelkiismereti szabadságról szóló törvények. Az állami és 
vallási egyesületek közötti kapcsolatok jogi szabályozása. 

A lelkiismereti szabadság alkotmányos és jogi státusza. Az állam és az 
egyház. elkülönítésének elvei. A lelkiismereti szabadság alkotmányos normái és 
valódi lehetőségei. A vallásos élet megvalósulásához szükséges jogi szabályozás. 

Ukrán jogszabályái környezete és a nemzetközi jog: Egyetemes Emberi 
Jogok Nyilatkozata (1948), az Európai Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvető 
Szabadságjogok biztosítására (1950). 

Ökumenikus folyamatok Ukrajnában. 
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VALLÁSTÖRTÉNET 

 
A vallást és a vallásosságot 

többféleképpen határozhatjuk meg, jelen 
fejezetben törekedtünk arra, hogy minél 
elfogadottabb definíciókat, fogalmakat, 
nézeteket közöljünk. Az általános 
felfogás szerint a vallásosság 
természetfölötti lények és erők 
létezésében való hitet és ezzel 
kapcsolatos értelmi, érzelmi és akarati 
tudatvilágot jelent, valamint az ezeknek 
megfelelő viselkedést (hitvallást, 
imádkozást, bűnbűnatot, 
áldozatbemutatást stb.). A vallás az 
emberi természetben gyökeredzik, az 
értelemben, amely a világ okát, eredetét 
kutatva Istenre talál. A vallásos emberek 
a vallási tanokban foglalt szertartások, 
erkölcsi előírások, imádságok, vallásos 
cselekedetek során kapcsolatba léphetnek 
Istennel. Tőle várják életük problémáinak 

megoldását. A vallás egyetemes életjelenség. Minden embernek, minden népnek és 
minden kornak megvan a maga vallása.  
 

A világ népességének vallási megoszlása (1991), népesség 5,2 milliárd lakos. 
 
Keresztény 1685 millió Buddhista 325-900 millió 
Katolikus 955 millió Hindu 710 millió 
Protestáns 383 millió Dzsainista 3,5 millió 
Ortodox 185 millió Konfuciánus 5 millió 
"Bennszülött" 
keresztény 

130 millió Taoista 31 millió 

Egyéb keresztény 32 millió Kínia univerzista 820 millió 
Zsidó 18,5 millió Sintoista 61 millió 
Iszlám vallású 900-1000 millió Természetvallású 

(animista) 
100 millió 

Szunnita 600 millió Sámán hitű 12 millió 
Siita 100 millió   "Új vallású" 117 millió 
Vahabita 105 millió Nem vallásos 

(felekzeten 
kívüli) 

830 millió 

Szikh 18 millió Ateista  200 millió 
Bahái 5 millió   
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A vallások kialakulása, fejlődése, a legősibb vallások 

 
A vallási képzetek az emberi szellem kialakulásával jöttek létre. A vallások 

legprimitívebb formái az őskorban alakultak ki, ennek ellenére vonásai 
napjainkban is megtalálható ma élő természeti népeknél. Az őskori emberek 
vallását vallási hiedelemnek nevezzük, amelynek több változata ismert. A mágia 
során a 40 ezer évvel ezelőtt élt emberelődök a vadászathoz reméltek szerencsét, 
valamint vélt vagy valódi ellenségeiktől próbáltak megszabadulni. A fetisizmus 
alapja, hogy egy-egy tárgynak természetfeletti erőt tulajdonítottak. Az ilyen 
tárgyak (mana) áldást vagy bajt hozhatnak, de a fétisben lévő erő segítségével 
istenséggel is érintkezésbe lehet lépni. Az olyan fétiseket, amelyeket állat vagy 
ember formára alakítottak, bálványoknak nevezzük. A totemizmusnak az a 
hiedelem az alapja, hogy a családokat (nemzettséget) szoros rokoni kapcsolatok 
fűzik az állatokhoz, növényekhez és ezeken keresztül egymáshoz is. A 
halottkultusz a halottakat tekinti emberfeletti erők hordozóinak, míg a sámánizmus 
azt vallja, hogy a természetfeletti erő birtokosa nemcsak halott lehet, hanem élő 
ember is, a törzsfőnök vagy a varázsló. A sámánizmus a szellemekben való hitnek 
egy különleges formája. Nagyon fontos szerepet tulajdonítanak az ún. segítő 
szellemeknek, amelyekkel a sámánnak különleges kapcsolata alakul ki. Egyes 
elképzelések szerint a sámánt magát is szellemek választják ki.   

A totemizmusnak napjainkban is megvannak a nyomai Ausztrália, Óceánia 
törzseinél, az észak-amerikai indiánoknál és Afrika pigmeus népeinél. Az angliai 
Stonehenge-ben látható naptemplom a halottkultusz, majd napkultusz szentélye 
volt. A templomszerű emlék az ún. "krónlechek". A sámánizmus ma Észak-
Szibéria őslakóinak vallási hiedelmeit jellemzi legjobban. Különböző változatai 
megtalálhatók Észak-, Közép- és Dél-Ázsia természeti népeinél (Tibet, 
Mandzsúria, Korea), azonkívül Észak- és Dél-Amerika indiánjainak körében.  

A spanyolországi Altamira-barlang falára a kőkorszaki emberek (13 000 
éve) a sikeres vadászat reményében festettek állatmotívumokta.  

Az írországi Newgrangeben található ez a neolitikumból (12-15 ezer éve) 
származó építmény, amely az akkor élt emberek temetkezőhelye volt.  A sámánista 
varázslóknak két típusa ismert, a gyógyító ember és a sámán (táltos), akinek fő 
feladata a kapcsolatfelvétel a szellemekkel. Az ősi magyar néphitben is megvolt a 
sámánhit sok formája. 
 

Ősvallások, törzsi vallások, 'primitív' vallási formák 
Az elnevezés, a latin anima (lélek, lélekzet, életerő) szóból származik. Ez az 

animussal szemben a lélek szakrális aspektusát jelenti. Az animizmus elnevezés 
tudományos műszó, melynek alkotója Sir Edward Burnett Tylor volt, aki az 
animizmust a vallások kezdeti fázisának tartotta. 

Az animizmus tárgyai elsősorban szellemlények: szellemek, lelkek, tündérek 
és démonok. Alapvető jellegzetessége, hogy különböző dolgokat, élőket és akár 
életteleneket is, lélekkel, szellemmel rendelkezőnek gondol, megelevenít. 
Látásmódja ebből adódóan képszerű, nem absztrakt fogalmakkal dolgozik. Az 
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animizmus nem vallástípus, hanem adott vallások jellemző attribútuma. 
Leggyakrabban és legtisztább formájában a samanisztikus vallásokban és a 
sintoizmusban találhatjuk meg. 

Tylor szerint, az animizmus 
kialakulásához, az emberi álmok, de főként 
a halál, az élettelen (lelketlen) test látványa 
vezetett. Egy halott állat, ember, vagy akár 
egy elszáradt növény látványa arra a 
következtetésre juttatta a természeti 
embereket, hogy a testnek függetlennek kell 
lennie a lélektől. Az ősi népek úgy 
gondolták, hogy az emberek kettős életet 
élnek: az egyiket éberen, a másikat az 
álomban. Az álmokat a lélek egy másik 
életének gondolták, amely kinézetben 
hasonlít a ébrenléti alakjára, csak sokkal 
képlékenyebb, mozgékonyabb. Így például 
az ausztrál őslakók, miután megölték az 
ellenségüket, levágták a jobb hüvelykujját, 
hogy a lelke, amely ezáltal szintén elveszti a 
hüvelykujját, ne tudjon majd dárdát hajítani, és bosszút állni. 

Az animizmus hite szerint a lélek különbözik a testtől, annak halála után 
tovább él. Innen eredtek azok a szokások, hogy a sírokba ételt, ruhát és különböző 
használati tárgyakat helyeztek a halott teste mellé. 

Gyakori az a hit is, hogy a halott emberek szellemei ugyanolyan vágyakkal, 
indulatokkal rendelkeznek mint az élő emberek, ezért képesek beavatkozni akár az 
élők életébe is, aszerint hogy milyen érzéseket táplálnak velük szemben. 
Segítőtársak vagy ellenségek lehetnek, légiességüknek köszönhetően képesek 
behatolni az élők testébe, betegséget okozhatnak vagy növelhetik az életerőt. Ezért 
gyakori szokás a természeti népeknél, hogy ha megbetegszenek nem orvost, hanem 
inkább egy szelleműzőt, varázslót keresnek fel. 

Az animizmus másik jellegzetessége, hogy az uralkodókat (vagy még 
gyakrabban a sámánokat) a leghatalmasabb szellemekkel érintkezőknek tartják, 
egyfajta mediátoroknak, akiknek ezáltal hatalmukban vannak olyan 
természetfölötti erők, mellyel a szellemek befolyását érvényre tudják juttatni. 

Totemizmus – a vallástudomány, ezen belül a vallástörténet, a 
vallásetnológia és az ősvallások kutatásának alapvető fogalma, amely a totem 
(jelentése „a fivér vagy a nővér rokona”) algonkin indián szóból származik. Maga 
a kifejezés a világ számos vallásának azt a közös vonását jelöli, amely szerint az 
emberi közösséget (törzset) leszármazási kapcsolat fűzi valamely állatőshöz 
(ritkábban növényhez vagy élettelen természeti tárgyhoz). A totemizmus, mint a 
vallási képzetek részét, alkalmanként pedig – főleg az amerikai indián és az afrikai 
törzsi vallásokban – lényegét jelentő hiedelemrendszer, a totem alakjában a 
közösség szellemi patrónusát részesíti rituális tiszteletben és tabu általi – 
megölését, elfogyasztását, megsértését egyaránt tiltó – védelemben. Ugyanakkor a 
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totemizmus lényege nem merül ki a totem rituális tiszteletében vagy a közötte és 
népe között fennálló kapcsolatot feldolgozó totemmítoszokban; alakja a törzsi, 
közösségi összetartozásnak is szimbóluma, amelyből a házassági exogámia és a 
közösségi szolidaritás számos formája levezethető. A világ vallásainak későbbi 
történeti fejlődése során az ősi totemisztikus hagyomány számos eleme 
megőrződött: így az istenek állatalakban való tiszteletével és az állatszimbolikával 
kapcsolatos képzetek, az étkezési tilalmak és rituális lakomák, beavatási 
szertartások számos eleme ilyen totemisztikus előzményekre utal vissza. A vallás 
egész világát egy ősi totemizmusra visszavezető etnológiai elméletek ugyanakkor 
erősen vitathatók. 
 

Az ókori keleti vallások hitvilága 
 

1. Mezopotámia vallása  
A legősibb, a mezopotámiai kultúra vallástörténete a Kr. e. 4. évezred elején 

veszi kezdetét. Ez a térség - sumer, akkád, babilóni és asszír korszakában - többé-
kevésbé egységes vallási világot, mitológiai rendszert teremtett, amely régészeti 
emlékek sokaságát és írott források, vallási szövegek tömegét hagyta az utókorra.  

Sumer legősibb vallása termékenységkultusz volt: központi alakjai a vegetációt, 
a termést, az életet és a halált szimbolizáló istenpár, az élet folytonosságának 
biztosítéka, az emberi közösség létének alapja. A Kr. e. 4.-2. évezredben - más 
isteneknek is hódoltak a folyamvölgyek városaiban. Tisztelték az ég, a föld és az 
alvilág istenét. Valójában ők hárman a mezopotámiai vallás főistenei. A három 
főisten népes istenvilág élén áll a mitológiai szövegek szerint: az égiek családjában 
vannak csillagistenek, hold- és napisten.A főbb terményeknek, és mesterségek is 
volt istenük. Pl. pásztoristen, a gabonaisten, Gilgames pedig az írás, a kormányzás 
ura.  

A mezopotámiai társadalom sokáig szakrális alapon szervezett világ volt, 
amelyben a szentély és annak gazdasága a 
város, az állam gazdasági és politikai rendjének 
alapját jelentette, a legrégebbi időkben pedig a 
főpapi funkciók birtokosai egyben királyok is 
voltak.  

Sumérek és akkádok egyaránt szentélyeket, 
templomokat emeltek isteneik számára. Az 
épület belsejében őrizték az istenség szobrát, 
aki körül hivatásos papi rend végezte a 
szolgálatokat. A templomok papsága 
matematikával, földméréssel, irodalommal is 
foglalkozott, a szentélyek területén pedig 
mitológiai szövegeket, szertartási és isten-
jegyzékeket őrző könyvtárak, az írnokokat 
képző iskolák voltak.  

A szentélyek mindennapi élete az étel-, 
termény- és illatáldozatok bemutatásából állt. 
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Jeles ünnepeken körmenetben vitték ki lakhelyükről az istenek szobrait és nagy 
népünnepélyeket tartottak a tiszteletükre. A vallási élet csúcspontjai pedig az 
ismétlődő termékenység-szertartások voltak.  

A korai időszakban a legfontosabb istenek tiszteletére különleges, lépcsőzetes 
toronytemplomokat (zikkuratokat) emeltek a templomkörzetekben. Egyikének 
emléke a 'Bábel tornya' motívuma révén a Bibliába is átkerült. Mezopotámia lakói 
igen nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy vallási eszméiket, gondolataikat 
írásban is rögzítsék. Hagyományaikat nagy gonddal építették és ápolták. 
Alkotásaik sorában különösen jelentős az 'Enuma elis...' kezdetű szöveg, amely a 
világ keletkezésének történetét beszéli el, vagy a 'Gilgames-eposz', amely a teljes 
folyamvölgyi hagyomány költői, epikus foglalata.  

 
  Egyiptom vallása és mitológiája  

Az ókori egyiptomi vallás az egyiptomi emberek több mint 3000 évig 
fennálló hitvilágának öröksége, a kereszténység és az iszlám előtti időkből, 
melyről ismereteink a hivatalos egyiptomi teológiából és a lakosság felső 
rétegeinek kultuszemlékeiből származnak. E vallásból a mai fogalmak szerinti 
dogmatikus rögzítés hiányzik, az egyiptomi világképnek azonban egységes 
színezetet ad a vallási mítoszokban a világrend harmóniájára való törekvés 
megnyilvánulása. Nincs kanonikus rögzítés a vallási irodalomban sem, melyek 
első megjelenési formája az V. dinasztia utolsó fáraójának, Unisznak (ur. i. e. 
2356-2323) és a VI. dinasztia fáraóinak piramisában talált Piramisszövegekkel esik 
egybe. E szöveggyűjtemények középbirodalmi utódjának tekinthetők a 
Koporsószövegek és a már papiruszra írt Halottak könyve a Közép- és 
Újbirodalom idejéből. Az egyiptomi vallásfilozófia egyik alapvetése az 
úgynevezett Memphiszi Teológia. Ezekből az írásos emlékekből megállapítható, 
hogy az egyiptomiak egyes természeti jelenségekben természetfölötti erőknek a 
megtestesülését látták, melyet a hieroglif írásban, a művészi ábrázolásokban 
emberi, állati, növényi vagy akár egy tárgy alakjában mintáztak meg. Egy-egy 
isten megjelenhetett nemcsak emberi, hanem állati alakban is, sőt nagyon gyakran 
az emberi testet állatfejjel olvasztották egybe. Ugyancsak lényeges volt az istenek 
elnevezése is, ami jellemezte 
viselőjét: az Elrejtett, az Alkotó, a 
Hatalmas, stb. A vallásos hiedelmek 
között nagy szerepe volt a 
mágiának, hisz az egyiptomiak 
felfogása szerint egy természetfeletti 
erő igénybe vétele kellett 
mindenféle baj, veszedelem, 
betegség leküzdéséhez. Ilyen 
természetfeletti erőt tulajdonítottak a 
különböző varázsszövegeknek. 
Elképzelésük szerint a fáraó, akit 
Hórusz földi helytartójának tartottak 
szintén varázserőt sugárzott. A 
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fáraónak a napisten, Ré fiaként való tisztelete az Óbirodalom közepétől vált 
általánossá. 

Egyiptom hosszú és sokrétű történelme során a domináns hiedelmek 
folyamatosan változtak, összeolvadtak, ahogy különböző uralkodói csoportok 
kerültek hatalomra. A mai ismereteink szerint ez a folyamat a klasszikus egyiptomi 
civilizáció vége után is folytatódott. Példaként említhető, hogy az Újbirodalom 
során Réből és Ámonból Ámon-Ré lett. Ez az egy istenné való „összeolvadás” 
szinkretizmusként ismert. A szinkretizmus nem tévesztendő össze az egyszerű 
csoportosítással, vagy az istenek családjaival (mint Ámon, Mut és Honszu 
esetében, ahol semmiféle „összeolvadásról” nem beszélhetünk). Idővel az 
istenségek több szinkretikus kapcsolatba kerültek egymással, például Ré és Hórusz 
Ré-Harahtivé vált. Azonban egy ilyen szinkretikus kapcsolatban résztvevő istenek 
nem olvadnak bele maradéktalanul az egyesített istenségbe, de az egyikük 
egyénisége gyakran jelentősen gyengül. Előfordul, hogy a szinkretikus kapcsolatok 
több mint két isten között alakulnak ki, ilyen például Ptah, Szokarisz és Ozirisz 
hármasa, amely Ptah-Szokarisz-Ozirisszé vált. Fontos megemlíteni, hogy néha egy 
istenség tulajdonságai szinte teljesen azonosulnak egy másikéval, mindenféle 
„formális” szinkretizmus nélkül (ilyen például a Hathor és Ízisz közötti laza 
kapcsolat). 

Az ősi egyiptomi vallás egyik 
érdekessége, hogy néha ugyanazon istenek 
egészen ellentétes szerepekben tűnnek fel. 
Például Szahmetet, a nőstény oroszlánt Ré 
azért küldte az emberek közé, hogy falja fel 
őket, büntetésképpen az ellene irányuló 
felkelésükért. De később Szahmet a 
birodalom, az élet és a betegek ádáz 
védelmezőjévé vált. Ennél sokkalta 
összetettebb Széth szerepe. Mai szemlélettel 
Széth mitológiája alapján könnyű őt ravasz 
gonosztevőnek, minden rossz forrásának 
tekinteni, különösen ha csak az Ozirisszal 
való kapcsolatát nézzük. De korábban Széth 
volt Apóphisz elpusztítója (Ré szolgálatában, 
annak Nap-bárkáján), és ezáltal segítette a 

Ma'at megerősítését (igazság, igazságosság, harmónia). 
A vallás változatos és összetett történelme mellett nem meglepő, hogy a 

teizmus több különböző formája alakult ki. Többnyire henoteista természetű, de 
néhány ponton egyfajta monoteizmus (mint Ehnaton uralkodása alatt). Fontos 
felismerni, hogy veszélyes az ókori egyiptomiak vallását a teizmus bármilyen 
sajátságos formájának tekinteni. Még veszélyesebb azt állítani, hogy a klasszikus 
egyiptomi civilizáció végnapjai felé egyre inkább teret nyert a monoteizmus. Az 
ebből az időből (görög-római korszak) származó bizonyítékok ennek éppen az 
ellenkezőjét mutatják: miközben a szinkretizmus még mindig jelen van (és egyre 
gyakrabban egyiptomi és Egyiptomon kívüli istenségek között), még sok istent 
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imádtak és szolgáltak. Példa erre e kései korszak Thot imádata, amit bizonyít a 
számára áldozatként bemutatott mumifikált íbiszmadarak óriási száma. Ezenkívül 
az egyiptomi istenek tisztelete az Egyiptomon kívüli országokban is terjedni 
kezdett, például a római civilizációban. 

Az isteni erők sokféleképpen való megtestesítése mellett az egyiptomi vallás 
legjellemzőbb részei a napkultusz és a halotti kultusz. Ahogy a földi élet Ré 
napsugarának köszönhető, úgy a halál utáni továbbélés, a fennmaradás lehetőségét 
az Ozirisz-hitben található, s ennek része volt a mumifikálás, amivel a test túlvilági 
életét is biztosítani akarták. 

A vallás gyakorlásának helyei a templomok voltak, melyek egyben 
iskoláikkal, könyvtáraikkal a tudománynak, a művelődésnek és a teológiai 
irodalomnak is a centrumaiként szolgáltak.   

 
Szíria és Irán ősi vallásai  

A Szíria és Kanaán területén élő sémi népek a nyelvcsalád nyugati ágához 
tartoznak. Ez a világ kultúrák sajátos kölcsönhatásának területe volt már a Kr. e. 2. 
évezredben: kelet felő a mezopotámiai, nyugatról az egyiptomi, északról a hetita 
civilizáció érdekvilágának pereme volt. Szíria népei nomád, törzsi hitek 
formájában az őssémi vallási világ elemeit építették tovább, prófétáló, extatikus 
vallásosságuk azonban lényeges pontokon különbözött is a környező civilizációk 
statikus, a pantheon és az állami kultusz mindenhatóságáre épülő világától. A 
térség politikai viszonyai a vallási integrációt eleve lehetetlenné tették: a térségben 
vagy idegen hódítók országoltak, vagy olyan apró város-királyságok álltak fenn, 
amelyekben a politikai szaparatizmus természetes, a vallási világra is kiterjedő 
volt.  

A terület ősi vallási világát Ugarit szövegei, a főníciai feliratos hagyomány 
és az ószövetségi anyag alapján ismerjük. A terület hitvilága a pásztornépek 
természet- és termékenységvallásának elvei szerint alakult, amelynek anyagát főleg 
a hellenisztikus korszak irodalmi forrásai alapján ismerjük. A térség népeinek 
pantheonja élén, mint főisten Él áll, a teremtés ura, akit gyakran - a termékenység 
szimbólumaként - bika alakjában ábrázolnak. Haragvó, a világtól távolságot tartó 
isten ő, akinek feleségével, Asérával megélt nászából származnak a többi istenek 
is. Maga Él elvont, általános vonásokat viselő alak; női párja, Aséra viszont 
közvetlenül is jelen van a mindennapi életben, mint a nőiség és termékenység évi 
úrnője. A nyugati sémi mitológia fontos és különösen félelmetes alakja Mót, a 
halál, az alvilág és a pusztító sivatagi vihar istene, akinek tiszteletére még a 
történeti korban is emberáldozatot mutattak be. A szíriai világ vallási kultúrájában 
Baál alakja a meghatározó. A mitológiai hagyomány szerint ő néha a felhőkön 
lovagló viharisten, a villámlás ura, máskor meg égi pásztor vagy a termékenységet 
hozó eső istene.  

Szíria minden városának van saját Baál-ja, aki patrónusként szövetségi 
kapcsolatban áll népével, Baál aspektusainak száma pedig szerepei, tevékenységei 
tekintetében is igen bőséges. Alakja mögött alighanem egy őssémi kollektív 
istenfogalom rejtőzik, amelyet a pillanatnyi helyzetnek, a soron következő 
kultusznak megfelelően aktualizálnak. Talán innen van az, hogy a bibliai 
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hagyomány sem Baálról, mint egyetlen személyről, hanem a baálokról, mint a 
térség sajátos istentípusáról beszél. Ha - a klasszikus mitológia rendjének 
megfelelően mégis egyetlen személynek tekintjük, akkor ő a világot fenntartó, 
működtető, a gondoskodó és ítélő isten. Égi párja Anat, a termékeny földek úrnője: 
az ő alakja később - vallási szenkretizmus jóvoltából - azonossá lett Astarte 
istennővel - a mezopotámiai Istár megfelelőjével - akit a szerelem, a hold és a 
termékenység úrnőjének, az alvilág királyának és a tudás anyjának is megtettek, 
Szíria templomaiban pedig - a termékenységet imitáló - szent prostitúcióval ('ez a 
bibliai 'paráznaság kifejezés' rituális ősforrása) tiszteltek.  

A nyugat-sémi népek vallási világának különleges vonása az extatikus 
prófétaság intézményesülése. Révületre képes jövőlátók azok, akik az istenek 
üzenetét tolmácsolják a hívek számára, magának a prófétai tevékenységnek a 
felélesztése pedig a szentély egész közösségének elragadtatásában, orgiasztuikus, 
extatikus ünnepségek keretében bontakozik ki. Ez az ószövetségi vallásosság 
közvetlen előképének számító vallásgyakorlat az egész térségben általános: a 
próféta, mint az áldozatbemutató pap sajátos 'vetélytársa' beépül az udvari kultúra 
és a népi vallásosság világába is. A Baál-Astarte istenpár mellett a késői ókorban 
Adon (Adonisz) kultusza vált igen népszerűvé, a maga különösen egzaltált, véres 
kultuszával, öncsonkító, már-már őrjöngő vallásosságával. A szíriai népek fontos 
istene még Dagon gabonaisten vagy a föníciai-karthagói világ főistene, a hadisten 
Moloch is. Szíria népeinek szokásai közé tartozott egyébként, hogy a 
kőtemplomok mellett szabadtéri oltárokat állítottak; isteneiket szent hegyeken és 
ligetekben is tisztelték, állat- és illatáldozattal vettők körül, egész vallási világuk 
pedig - a külsőségek tekintetében mindenképpen - Izrael ősi hitével mutat 
hasonlóságot.  

A mezopotámiai 
kultúrkör másik perifériája, az 
iráni fensík már a Kr. e. 2. 
évezred óta ápol ugyancsak 
önálló, bár erős mezepotámiai 
hatásokat is mutató 
hagyományokat. A régi Elám 
vallása szerkezeti tekintetben 
a sumer-akkád pontos 
megfelelője, talán csak annyi 
különbséggel, hogy az istenek 

más, indoeurópai eredetű neveket viselnek. Irán hitének eredeti vonásai csak az 
Akhaimenida-kortól válnak nyilvánvalóvá. Ennek a korszaknak a vallásosságát egy 
ősi, az árja népek közös hitéből táplálkozó gyűjteményből, az Avesztából ismerjük, 
amely a Zagrosz vidékéig nyomuló nomád iráni törzsek himnuszainak és 
szertartási szövegeinek gyűjteménye. Ennek a szövegekből kibontakozó vallásnak 
a legkorábbi rétege a nomád népek hitvilágának sajátosságait mutatja: központi 
eleme a nap- és tűzimádás, a termékenység- és bika-kultusz, a harcos és harcias 
elemek hangsúlyozása az isteni és az emberi világban. A korai, istenekben 
bővelkedő pantheon központi alakja Mithrá, a későbbi Mithrász, a teremtő 
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napisten, minden élet forrása. A klasszikus kor perzsa vallásában azonban az ősi 
napisten elveszítette vezető szerepét: a népes istenvilág legfontosabb alakjává 
Ahuramazdá vált, a teremtés ura, a jóság és okosság patrónusa, az ember 
megalkotója és gondviselője. E két istenalak mellett - főleg a párthus korban nagy 
jelentőségre jut Anáhitá istennő kultusza; ő a vizek, a termékenység és a nemzés 
úrnője.  

A Kr. e. 6. században Irán népei vallási reformot éltek át. Ekkor lépett fel 
már-már prófétai hithirdetéseivel Zarathusztra, akinek nevéhez és reformjához nem 
pusztán Irán vallási megújulása, hanem az egyetemes vallástörténet számára is 
fontos új hitfelfogás megjelenése kapcsolódik. Tanítása nyomán alakul ki a perzsa 
vallási dualizmus sajátos, a környező népek vallási világára - így a zsidóságra és a 
majdani kereszténységre - is hatást gyakorló modellje. Az alapgondolat az, hogy a 
világban két főisten, Ahuramazdá, a tűz, a fény és a teremtés ura és Ahra-Mainiu 
(Ahrimán), a sötétség, a gonoszság és a pusztulás fejedelme állnak szemben 
egymással.  

A hellenizmus idején és a késői ókorban is fennmaradt Irán és vele a helyi 
vallási kultúra folytonossága, bár némi szinkretizmus görög hatásra már 
megfigyelhető a késői párthus és a szászánida korszakban. Lassú hanyatlás után a 
perzsa vallás története a muszlim hódítás korában, a Kr. u. 640-es években ért 
véget. Ma már alig néhány százezer a tűzimádók egykori leszármazottainak, a 
parsziknak a száma: ők sem Perzsiában, őseik földjén, hanem Indiában, Bombay 
környékén tudták átvészelni az idők viharait..  

 
A görögök és a rómaiak vallása és mitológiája 

 
Az ókori görögök vallása 

A görög vallás a görögség előtti őslakók (termékenység, anyaistennők, 
tavasz isten tisztelete) valamint az északról 2000-1100 között bevándorolt 
indoeurópai görög törzsek vallásainak összegyűléséből keletkezett.  

Kr.e. 1600 után került előtérbe az indo-európai (akháj) istenfelfogás. Ez a 
vallás a mükénei paloták hierarchikusan tagolódó társadalmát tükrözi.  

A görög mitológia az ókori hellének vallásából származó mítoszok 
gyűjteménye. Ezeket a történeteket minden régi görög ismerte, és bár néhány 
korabeli filozófus megkérdőjelezte hihetőségüket, a hétköznapi emberek 
szertartásai és világnézete alapjául szolgáltak. Ma a nagyközönség leginkább a 
római költők, írók elbeszélései alapján ismeri ezeket a történeteket (sokuknak nincs 
is más forrása), leggazdagabb e tekintetben Ovidius római költőnagyság 
Metamorphoses (Átváltozások) című műve. 

A környező népekhez hasonlóan a görögök is az élet bizonyos területeihez 
rendelt istenekben hittek. Például Aphrodité a szerelem istennője, míg Arész a 
háború, Hadész pedig a halottak istene volt. 

A tulajdonképpeni imádat mindössze néhány isten, különösen a tizenkét 
olümposzi felé irányult. Az olümposzi istenek (és például Perszephoné, az 
Eleusziszi misztériumok pártfogója) nagy pánhellén kultuszok központjai voltak. 
Sok területnek, sőt még egyes falvaknak is megvoltak a maguk kultuszai, melyek 
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olyan nimfák és kisebb istenségek köré összpontosultak, akiket jóformán sehol 
másutt nem ismertek. A phrügiai Kübeléhez hasonló idegen isteneket jól ismerték 
szerte Hellaszban, de nem tisztelték őket. 

A görög hiedelemvilág a hellenizmus korában nagyban közkinccsé lett a 
mediterráneumban. 

A görög panteon isteneinek emberi alakjuk van (antropomorfizmus), ám 
legfőképpen ők az Univerzum megszemélyesített erői. Mint ilyenek, többé-
kevésbé változatlanok. Míg néha úgy tűnik, van némi igazságérzetük, gyakran 
kicsinyesek vagy bosszúszomjasak. Az istenek kegyeit áldozattal és jámborsággal 
lehet elnyerni, de ez nem jelent garanciát, mivel hajlamosak a gyakori 
véleményváltoztatásra. A haragjuk kíméletlen és a szerelmük is legalább ilyen 
veszélyes lehet. A görög istenek egyetlen dologtól félnek, az aranyagancsú szarvas 
vérétől, amely eltörli az ereikben keringő folyadékból, az ikhórból nyert 
halhatatlanságukat. 

A görög mitológia világa eléggé összetett. Tele van szörnyekkel, 
háborúkkal, intrikákkal és kotnyeles istenekkel. Emellett vannak a hérószok, akik 
segítenek az embereknek felülkerekedni ezeken a problémákon. Az emberek 
persze sokkal nagyobbak voltak akkoriban, ám a görögök nem láttak nagy 
szakadékot a történelmük és a vallásuk között (lásd az Iliaszt és az Odüsszeiát). A 
görögök a mítoszbeli hősök és az ő kultúrájuk egyenes ági leszármazottainak 
tekintették magukat. 

A folyamatos használaton 
és irodalmi utalásokon túl a 
görög mitológia jó néhány 
csodálatos történettel szolgál, 
amelyek máig is élvezhetőek 
maradtak. Jóval a vele szorosan 
összekapcsolódó görög vallás 
eltűnése után is fontos kulturális 
hivatkozási alapul szolgál. 
Amikor a kereszténység 
államvallássá lett a Római 
Birodalomban, igyekeztek a régi 
vallások nyomait eltüntetni vagy 
démonizálni. Így lett például 
Poszeidón háromágú szigonyából 
a Pánról mintázott ördög 
vasvillája, vagy a téli napforduló 
ünnepe (Mithrász és a Nap 
születésnapja) a karácsony. Az 
irodalom már nehezebb 
feladatnak bizonyult a 
keresztények számára; ebben 
lehetetlen lett volna 
megszüntetni a görög befolyást 
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Homérosz, Theokritosz, Vergilius, Ovidius és több száz más görög és római szerző 
műveinek félredobása nélkül. Így aztán a görög mitológia több mint egy 
ezredévvel túlélte a görög vallást. Még a leginkább klasszikus keresztény irodalom 
is tartalmaz utalásokat rá.  

Olimposzi istenek. Ezek az istenek az Olümposz hegyén laktak. 
Boldogságban, pompában éltek, emberi hibáktól, gyarlóságoktól nem voltak 
mentesek ők sem, de halhatatlanok voltak. Eredetileg mind természeti erők és 
jelenségek megszemélyesítői, később emberi tulajdonságok isteni hordozói. Fontos 
szerepe volt a görög vallásban Moirának (Végzet), amely már születéskor 
megszabta minden ember sorsát. Az istenek is kénytelenek voltak alávetni magukat 
hatalmának. 

 A görög vallásnak nincs szent könyve. A nagy irodalmi alkotásokból 
ismerhetjük meg: Homérosz, Hésziodosz és Hérodotosz műveiből. 

 Hésziodosz: Theogónia című műve: az istenek és a világ születésének 
mítosza. 

 Szerinte minden – a világ és az istenek – az Őskáoszból jött létre. Belőle 
születtek a Föld (Gaia) tőle meg az Ég (Uranosz). Házasságukból származtak a 
Titánok. Uranosz gyűlölte őket, akik közül Kronosz szembefordult apjával és 
legyőzte őt. Ezután feleségül vette Reát. Ő gyermekük Zeusz, aki felnőve atyja és 
testvérei ellen fordult és legyőzte őket. Ettől kezdve lett a főisten, az istenek atyja. 

Az ember eredetéről különféleképpen vélekedtek a görögmítoszok: 
 - Zeusz teremtette; - Gaia hozta létre; - Prométeusz alkotta agyagból és 

vízből 
 A görög mitológiában is ismert a vízözön = Zeusz büntetése az emberekre, 

mert szembe fordultak az istenekkel és bűnt bűnre halmoztak. Minden elpusztult a 
Földön egyetlen büntetlen emberpár menekült meg. 

 Szent ligetekben tisztelték az isteneket: imával, énekkel és rituális tánccal. 
Állat és gyümölcsáldozat bemutatása. Áldozati lakomák. Kezdetben nem voltak 
templomaik. Egy-egy városállam politikai és gazdasági erejének növekedésével a 
város megerősített helyén állandó templomok, szentélyek létesültek. Apollónak 2 
nagy szentélye: Delphoiban, Délosz szigetén. Delphoiban: jóshely. Olümpiában 
versenyek Zeusz tiszteletére. 

 A VI. századtól az olümposzi istenek hite egyre inkább hanyatlott. A vallást 
mindjobban a filozofálás, művészet és a sport pótolja. Megnőtt az érdeklődés a 
keleti misztériumvallások iránt. 

 
A rómaiak vallása 

 A rómaiak vallása az Itáliában honos népek (latinok) és az etruszkok 
vallásából alakult ki, majd a görögök befolyásolták. A római istenek az emberi, a 
társadalmi és a gyakorlati tevékenységek különböző nemeinek szellemei. A 
különféle foglalkozások is kaptak isteneket. Sok elvont fogalom is isteni rangra 
emelkedett  

A Rómát alapító latinoknak a vallása földműves természetvallás volt, ami az 
indoeurópai vallási világból ered. Totemizmus (pontosabban animizmus) 
figyelhető meg, hisz a monda szerint Romulust és Remust egy farkas és egy 
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harkály táplálta. A túlvilágról a rómaiaknak mindvégig homályos elképzeléseik 
voltak, mindenesetre az ősök szellemeit mélyen tisztelték, igyekezték kiengesztelni 
őket. A házi oltárokon, amelyeknek papja a családfő volt, naponta áldoztak kisebb 
ajándékokkal, étellel, gyümölccsel, 
kevés borral vagy olajjal.  

Az etruszk és görög vallási 
hagyományok befogadása előtt a 
rómaiak úgynevezett numeneket 
imádtak, akiknek mintegy 
szellemekként nem volt konkrét 
megjelenési formájuk, csupán 
szerepükre utaló nevük: 

a házi istenek: Lares, 
Penates, a Larvae, a család és a 
ház védelmezői, a küszöb és a 
falsarok istenei, Vesta, a házi 
tűzhely istennője, Janus, a ház falainak és kapujának őrzője. 

 a természeti istenek: a vetések oltalmazója, a földművelés patrónusa 
Saturnus, aki Ceres gabonaistennel együtt gondoskodik arról, hogy népének legyen 
mit ennie. Pomona a gyümölcsök védőszelleme, Faunus a nyájak, az állatok 
gondját viseli, Liber a szőlőművelés, a bor istene, Flora a virágok istenasszonya, 
Neptunus pedig a folyók és tengerek ura, Vulcanus a tűz istene. 

 Jupiter, az égbolt ura, aki villámként jelenik meg, később főistenséggé vált. 
A rómaiak előszeretettel nevezték magukat „Mars népének”, neki szentelték 

a március hónapot (Martius = harcias), amely eredetileg a kalendárium legelső 
hónapja volt. Ugyanakkor mint hadistennek, a városfalakon kívül, a Mars-mezőn 
emeltek templomot, mivel a fegyveres hadak nem vonulhattak be a város 
területére. A legelső templomot tudomásunk szerint Kr. e. 336-ban emelték a Porta 
Capenánál, ahol a sereg hadba, a lovasság pedig az éves parádéra szokott indulni. 

Egyesek kétségbe vonják, hogy Mars eredetileg is hadisten volt-e, vagy 
inkább a féktelen, vad természet égi megszemélyesítője. Áldozati állata lehetett ló, 
bika vagy farkas; de neki szentelték a furcsa „disznó-juh-ökör”-áldozatot is 
(suovetaurilia), amelyet Róma határain ötévente a rituális tisztítás alkalmával 
kellett elvégezni (lustrum). 

Mars jelképe a király palotájában (Regia) őrzött lándzsa volt. Ugyanitt 
őrizték azt a tizenkét pajzsot, melyek közül az egyik a monda szerint Róma 
legyőzhetetlenségének záloga, az égből hullott alá, tizenegy másolatát pedig Numa 
Pompilius király parancsára készítette el egy tökéletes tudású kovács, Mamurius 
Veturius, hogy az ellenség ne tudja az eredetit felismerni és ellopni. A csatába 
induló hadvezér Marsot segítségül híva megrázta a dárdát és a pajzsokat. Nagy baj 
előjelének tartották viszont, ha azok maguktól mozdultak meg. E szent ereklyék 
őrzője a saliusok papi testülete volt, Mars ünnepein ők vitték a pajzsokat és járták a 
haditáncot Róma-szerte. Énekük refrénjeként azt kiáltották: „Mars, virrassz!” 
(Mars vigila!) Amikor véget értek a háborúk, Marsnak a quadriga-versenyeken 
győztes lovak közül áldoztak fel egyet. A ló koponyájáért megvívott egymással két 
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városnegyed, s a küzdelem kimenetelétől függően a gabonával felékesített 
koponyát vagy a Regiában tűzték ki, vagy a Mamilius-bástyán. A mén vérének 
tisztító erőt tulajdonítottak, ezért azt a Vesta-szűzek templomában őrizték. 

Női istenség volt a házi tűzhely őrzője. Numa Pompiliust tartják a Vesta-
szüzek rendjének megalapítójának. Őket a főpap (pontifex maximus) a 
legelőkelőbb családok gyermekeiből válogatta ki; ők ápolták kerek szentélyükben 
a mindig égő szent tüzet, őrizték a város Palladiumát (Pallasz Athéné szent képét) 
és az állami Penateseket. A Vesta-szüzeket már kislány korukban 30 évre 
föleskették, ők szigorú elzártságban a Vesta-szüzek palotájában éltek, és 
különleges előjogokat élveztek, kegyelemkérő szavukat még a halálra ítélt bűnös 
érdekében is meghallgatták. Azonban ha elvesztették szüzességüket, élve temették 
el őket egy üregbe. Fennmaradt a neve Vibidiának és Maximának, ez utóbbi 
portréját a Forum Romanumon, a Vesta-szüzek házában találták meg. 

Róma alapításának mítosza szerint Romulus és Remus anyja egy Vesta-szűz, 
Rhea Silvia volt. 

A rómaiak szemében mindig is fontos volt a túlvilági, az emberfeletti 
hatalommal bíró erők kegyeinek elnyerése, a fennálló hatalom igazolni igyekezett 
az istenekkel való jó viszonyát, sőt a császárkorban magukat a császárokat is isteni 
színben tüntették fel. Így a római államnak mindig is volt hivatalos vallása: 
meghatározott istene(i), szertartásai, ceremóniái. 

Róma városának megerősödésével a vallás is hierarchikussá alakul, és 
nagyságának igazolásaként az istenekkel való viszonyát pontosítja. A pantheon 
klasszikus formájának kibontakozásával az istenek világának élére három 'nagy 
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isten' került: Jupiter közöttük a legfontosabb, akit istenkirályként a villámlás 
urának, de az államélet védnökének is tekintenek. Mellette áll Mars, a férfierő, a 
harc és a termékenység istene, de a háborúk patrónusa is. A harmadik főisten 
Quirinus: a római polgárok közösségének és békés gazdálkodásának égi védnöke, a 
napi munka sikerének oltalmazója. 

Az i. e. 6. századtól új korszak kezdődött a latin vallási kultúra történetében. 
Róma ebben az időben etruszk befolyás alá került, ez pedig vallási téren is 
éreztette hatását. Jupiter megőrizte vezető szerepét az istenek világában, sőt ekkor 
épült központi szentélye a Capitolium dombon, amely a hivatalos, "állami" kultusz 
központjának számított egészen a keresztény időkig. Ebben a korszakban tűnnek 
fel a 'nagy istenek' csoportjában nőalakok: Juno, Jupiter felesége a családi otthon 
patrónája és Minerva, a tudomány és a művészet istenasszonya; velük szemben 
Mars, most már mint hadisten megőrzi jelentőségét, Quirinus kultusza azonban 
fokozatosan háttérbe szorul. 

Az előjelek tiszteletben tartása a rómaiak vallásának különösen jellemző 
vonása volt, aki ezeket helyesen értelmezni tudta, az nagy tiszteletnek örvendett, a 
jóspapoknak busás jövedelmet és nemegyszer jelentős politikai befolyást 
biztosított. A jósok a csodás előjeleket megfelelően értelmezhették, illetve 
néhányuk közvetlenül is kapcsolatba léphettek az istenekkel. Egy jóslat csak akkor 
teljesülhetett, ha mindent előírás szerint csináltak. 

Az ókorban különösen nagy tiszteletnek örvendett három jósnő, mégpedig 
az erüthrai vagy marpésszoszi, a delphoi és végül a cumaei. Cumae (görögül: 
Kümé) jósisten volt. 

A madárjóslásnak nagy hagyománya volt az ókori Rómában. Minden 
templom vagy pap felszentelésénél (inauguratio) jelen voltak az augurok 
(madárjósok). Népgyűlést csak akkor lehetett tartani, ha az augur kedvező jóslatot 
hirdetett. Ha egy felszentelt helyet fel akartak számolni (például a Capitolium 
felépítésénél), akkor ahhoz is madárjós 
közreműködésére volt szükség (érvénytelenítés – 
exauguratio). 

Az augur vagyis madárjós jósolt rendkívüli 
égi jelekből (napfogyatkozás, csillaghullás, 
szivárvány stb.), a madarak repüléséből, hangjából. 
A madarakat két osztályba sorozták: olyanokra, 
amelyek hangjukkal adtak jelt, mint például a 
holló, bagoly, harkály, kakas, és olyanokra, 
amelyeknek repülése és száma volt a jóslás alapja, 
mint a sas, ölyv, galamb. 

Hadviseléskor, ütközet előtt abból jósoltak, 
hogy a ketrecbe zárt tyúkok hogyan esznek. Ha 
gyorsan kiszaladtak ketrecükből, és oly mohón 
ettek, hogy egy-egy szem kiesett a csőrükből, azt 
jó ómennek, jó előjelnek vették. 

A II. századtól kezdve pedig a régi római 
vallás tisztségeinek felvételével az idegen 
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vallásokkal szemben a római hagyomány, a mos maiorum védelmezőiként lépnek 
föl. Diocletianus idején még szerepet játszanak a keresztényüldözés 
kirobbantásában. A későbbi uralkodók rendeletei folytán, valamint amiatt, hogy az 
egyre inkább teret hódító keresztény teológia a béljóslást minden egyéb jóslási és 
mágikus tevékenységgel együtt a démonok hatókörébe sorolja, egyre jobban 
kiszorulnak Rómából. 

A római háziszentélyek (larariumok) elmaradhatatlan szobrocskái voltak a 
larok, az elhunyt ősök jelképei akiket szarutülkökkel, gyakran táncolva ábrázoltak. 
A házigazda védelmező szelleme, mintegy őrangyal a genius volt. A rómaiak azt 
gondolták, hogy a halottak szelleme egyfajta árnyalakként létezik tovább. Hittek a 
visszatérő lelkekben, több, ezzel kapcsolatos átkot tartalmazó kőlapot találtak. 

A kezdetekben máglyán égették el a holtakat, gyakran a sírgödröt is 
kiégették. Esquilinus dombja legrégibb idők óta az alsóbb néposztályok temetkező 
helye volt rómában Libitina (a halottak istene) szentélyével, itt a holtakat 
koporsóban vagy gyolcsba csavarva temették. Az alvilágba való bebocsáttatáshoz a 
holtak kezébe vagy szájába pénzérmét helyeztek. 

A gazdagabbak az etruszkok halott tiszteletét követve, és szépen díszített 
sírkamrákat építettek. Ezek jellemzője a több részre osztott szerkezet, gyakran 
timpanonnal, szoborral, szöveggel. A gazdag halottakat szarkofágba fektették. A 
sírtábla neve cippus, melyen az elhunytról részletes adatokat is közöltek. A 
síremlékek szépen faragottak voltak, lehetőség szerint választékos ábrákkal és 
díszítésekkel. 

A Parentalia és a Lemuria a holtak lelkének (lemuroknak) szentelt ünnepek 
voltak. A Lemuriát a monda szerint Romulus alapította (eredetileg Remuria néven) 
halott testvére lelkének kiengesztelésére. A halottakra való emlékező év végi 
napokat, a Parentalia-t (parens = szülő) február 13-22 között tartották. Ennek 
zárónapján, a Feralia napon Rómában az összes templom zárva volt, és áldozati 
tüzet az oltárokon nem volt szabad gyújtani. Az Ovidiusnál olvasható hagyomány 
szerint ez ünnepet Aeneos alapította apja elköltözött lelkének tiszteletére. Ekkor, és 
az elhunyt halálának évfordulóján étellel-itallal teli edényeket, ajándékokat, a 
gyermekeknek játékokat helyeztek engesztelés és megemlékezésképp a sírra. A 
házból viszont csörömpöléses szertartással távolította el a házigazda a halott 
ősöket. Az eltemetettek emlékét hosszú ideig megőrizték. 

A rómaiak az ókori népek többségéhez hasonlóan történelmük jelentős része 
során többistenhívők voltak. Vallásuk erőteljes görög hatást mutat, szinte minden 
jelentős római istennek volt görög megfelelője. A rómaiak szinte teljes egészében 
átvették a görög mitológiát és a görög isteneket, csupán saját istenneveikre 
keresztelték őket. Míg a görög isteneket nem lehetett egy az egyben egy funkcióval 
azonosítani, sokkal inkább egy eszmeiséget, szellemiséget szimbolizáltak, addig a 
római istenek egy konkrét funkcióhoz tartoztak. Róma annyiban is különbözött a 
görögöktől, hogy az egyes istenek körül sokkal szervezettebb kultusz és papi rend 
alakult ki. 

A római isteneket, akik nem idegen vallásokból kerültek át a rómaiba, 
összefoglalóan Di Indigetes néven említették. Ők többnyire csak egy-egy jelenség, 
elvont tulajdonság megszemélyesítései voltak, pl. Africus a délnyugati szél istene, 
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Felicitas a siker istennője. A legjelentősebb talán Janus, a kezdet és vég istene, 
akinek két arca közül az egyik a múlt, a másik a jelen felé fordul, s akinek nevét 
január hónapnevünk is őrzi. 

A vallás nem hit, inkább állampolgári fegyelem dolga volt. Az itáliai istenek 
világa mint a legősibb római vallásban az aggályos tiszteletben tartott szertartások 
világa volt. Rómában azonban az istenek nagyságának elismerése elég ahhoz, hogy 
az ember boldogságát szavatolja. Az istenek nem kívánják az emberektől egész 
szívét, egész lelkét és minden képességét. Az istenek csupán annyit kérnek, tartsák 
őket tiszteletben és megfelelő pontossággal hajtsák végre a szertatásokat. Ha a 
földi halandó ezt megtartja, garantált a sikere itt a földön. 

Szintén jelentős eltérése a róma vallásnak, hogy a császárkortól az uralkodót 
isteni személyként tisztelték (bár ennek csak hivatalos jelentősége volt), ami nem 
található meg a görögöknél. 

Mint a más népekkel kapcsolatban lévő (Róma esetében: azokat meghódító) 
többistenhívő népek általában, Róma is meglehetősen nyitott volt az idegen istenek 
felé. Főleg a köztársaság válsága és a császárkor időszakában voltak elterjedtek a 
misztériumvallások. A római állam főisteneinek egyre formálisabbá váló tisztelete 
helyett a Kr. u. II-III. századtól kezdve az erős érzelmi kötődésen alapuló, az egyén 
evilági erkölcsös élete fejében megtisztulást és boldog túlvilági életet ígérő, keleti 
eredetű misztériumvallások váltak a római vallásosság meghatározó elemévé. Az 
egyiptomi eredetű Ízisz, a napistennel azonosított perzsa Mithrasz, valamint a 
szíriai eredetű Jupiter Dolichenus kultusza terjedt. 
 

A zsidó vallás 
A Jordán folyó és a Holt-tenger vonalától a Földközi-tengerig húzódó 

hegyes vidék Palesztina. Korábbi lakói – akik földműveléssel, pásztorkodással 
foglalkoztak, és rendelkeztek fallal 
megerősitett városokkal is – Kánaánnak 
nevezték. Az i.e. 8. században itt lépett 
szövetségre 12 zsidó (héber) törzs. 
Feltehetőleg e sémi eredetű népesség egy 
keletről már korábban betelepült és egy 
Egyiptom felől ekkor érkező csoportjának 
egybeolvadásával. Palesztina történetének 
legfontosabb forrása a Biblia ószövetségi 
része, amely a zsidók szent könyve. Az 
Ószövetség (Ótestamentum) Ábrahám és 
Mózes történetét egységbe fogva megőrizte 
a palesztinai zsidóság kettős eredetét. A 
keletről érkezők (kb. az i.e. 15-14. sz.-ban) 
emlékét Ábrahámhoz, a nyugatról, 

Egyiptom felől bevándorlókat (az i.e.8.sz. táján) Mózeshez köti. A betelepülő zsidó 
törzsek több évszázados küzdelemben legyőzték Kánaán őslakóit, majd a 
filiszteusok (tengeri népek egyike, akik a zsidókkal közel egy időben foglalták el a 
tengerparti részeket, s nevükből származik a későbbi Palesztina elnevezés) ellen 
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harcoltak a területért. E harcok során Dávid vezetésével, az i.e.10. századra alakult 
ki a zsidó állam Jeruzsálem székhellyel. Dávid utóda, Salamon tette despotikussá a 
királyi hatalmat. Nevéhez fűződik a jeruzsálemi templom épitése. Az Salamon 
halála után az ország két részre szakadt: az északi Izraelre, s a déli Júdeára. A 
romló életkörülmények és a vezető réteg eltávolodása Jahve kultuszától a lakosság 
elégedetlenségéhez vezetett. Látnokok, jósok léptek fel, akik magukat isten 
„szóvivőinek” (prófétának) hirdetve ostorozták a nép kifosztását és a Jahvétől való 
elfordulást. A Próféták a népet maguk köré gyűjtve Isten büntetését jövendölték az 
idegen istenek tisztelete miatt. S valóban, a Mezopotámiában ekkortájt megerősödő 
harcos Asszir Birodalom elfoglalta Izrael fővárosát (i.e.8.sz). A lakosság nagy 
részét Assziriába hurcolták (deportálták). Júdea a teljes meghódolás és adófizetés 
árán menekült meg a pusztulástól. Urai azonban változtattak politikájukon: az 
egység érdekében kiegyeztek a prófétai mozgalommal, és könnyitettek a nép 
sorsán. Szakitottak az idegen kultuszokkal, és Jahvét ismerték el a zsidók egyetlen 
istenének. Csak az ő jeruzsálemi szentélyében lehetett tisztelni az Istent. A 
megpróbáltatások azonban nem értek véget: az Assziria romjain megalakuló 
Újbabiloni Birodalom uralkodója, Nabú-kudurri-uszur (a bibliai Nabukodonozor) 
rövid hadjáratban legyőzte Júdeát, feldúlta fővárosát, Jeruzsálemet, és 
leromboltatta a zsidók szentélyét. Az asszirok szokását követve a lakosság egy 
részét, főként a vezető réteget Mezopotámiába telepitette. A „babiloni fogságnak” 
(i.e.6.sz.) az Újbabiloni Birodalmat megdöntő perzsák vetettek véget, hazaengedve 
a zsidókat, akik újjáépitették létük szimbólumát, a jeruzsálemi szentélyt. A fogság 
időszakában jelentős változás történt vallási életükben: Jahve a zsidók felett 
uralkodó egyetlen istenségből a mindenség teremtőjévé és a földkerekség egyetlen 
istenévé vált, rajta kívül semmilyen istenséget nem ismertek el. Ezzel a zsidó hit 
tisztán egyistenhivő (monoteista) vallássá vált. Kisebb változtatásoktól eltekintve 
ebben az időszakban nyerte el végleges formáját szent könyve, az Ótestamentum. 
 Júdea római provinciává válásakor indult meg a zsidóság szétszóródása 
(diaszpóra) az iszlám és a keresztény világban. Elszigetelt kolóniáikban szigorúan 
őrizték évszázadokon át vallásukat, hagyományaikat. Az állandó kirekesztettség, 
társadalmi problémák megjelenésekor bűnbak-szerep, üldözöttség nem gyengitette 
közösségeiket, sőt, a túlélésre berendezkedett zsidóság, a kiválasztott nép 
megkezdte pénzügyi-gazdasági, kulturális, majd politikai térhóditását. A 
nacionalista eszméktől fűtött 19.század végi Európa újra függetlenséget kivivott 
államaiban ez a törekvés egyre fokozottabb ellenállásba ütközött. Az 
antiszemitizmus kifejezést először Wilhelm Marr német újságiró használta az 1860-
as években. Ekkor alakult ki a zsidót nem vallásnak, hanem biológiailag különálló, 
asszimilálódni képtelen fajnak tekintő álláspont, mely a II. világháborúban a 6 
millió zsidó halálát okozó holokausztig vezetett. A holokausztot (héber soá = 
csapás) követően a zsidóság általános félelme szülte az önálló zsidó állam 
megteremtésének igényét (cionizmus). 1948. máj.14-én Ben Gurion bejelentette az 
ENSZ által legitimizált Izrael függetlenségét, nem törődve a környező arab 
államok ellenséges hozzáállásával, mely a mai napig komoly fegyveres 
konfliktusok forrása (közel-keleti kérdés).     
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A kereszténység 

 A vallás alapitója Jézus Krisztus (Khrisztosz (görög) = Messias (héber) = 
felkent), életének eseményeit a halála után keletkezett 4 (Márk, Máté, Lukács, 
János) kanonizált evangéliumból (evangélium =örömhir) ismerjük (Újszövetség).  
 A názáreti Jézus 30 évesen elhagyta szülővárosát, megkeresztelkedett 
(Keresztelő Szent János, Jordán folyó), s megkezdte tanitói működését. 
Apostolaival (12) járta Júdea városait, hirdetve a közelgő végitéletet, amikor Isten 
dönt arról, elnyerjük-e az örök életet (üdvözülés), vagy kárhozatra jutunk. Vallotta, 
hogy nem azért üdvözülünk, mert részt veszünk a vallási szertartásokon és 
betartjuk a különböző tilalmakat, hanem azért, mert Istenhez méltó életet élünk. 
Tanitásainak lényege a szeretet Isten és embertársaink iránt. Ostorozta a 
vagyonszerzést, a kapzsiságot, a gyűlöletet, az erőszakot, a bosszút, hiszen 
megbocsátás nélkül nincs szeretet. Életével, földi ténykedésével is példát mutatott, 
megtestesitette, tapasztalhatóvá tette azt a magatartást, melyet Isten követelt az 
emberektől. Hiveinek száma gyorsan gyarapodott, igy veszélyessé vált a helyi 
hatalom és a rómaiak számára. Júdea helytartója, Poncius Pilátus a zsidó főpapok 
kérésére kivégeztette. Jézus kereszthalálával tanitásai nem haltak el, hivei őt 
tekintették a Megváltónak, s a feltámadásába vetett hit értelmet adott az istenfélő 
életnek, tanai követésének; várták közeli második eljövetelét. Jeruzsálemben 
tanitványaiból Péter apostol vezetésével kis közösség jött létre. Az új hit követői 
keresztényeknek nevezték magukat. A vallás jelentős mértékű további terjedésében 
nagy szerepet játszott Pál (Saul, páli fordulat) apostol fellépése Hirdette, hogy az 
üdvözüléshez elegendő csupán hinni Jézusban, a megváltás ugyanis az ő halálával 
megérkezett. Sorsunkkal Isten próbára teszi hitünket, ezt e kell fogadnunk, 
ahogyan a világ rendjét, a hatalom és a vagyonosok létezését is. A keresztény 
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közösségekben a vagyonközösség elvét felváltotta a szegények gyámolitásának 
gondolata; megnyilt az út a hit felé a felső rétegek számára is. Pál működésének 
köszönhetően a vallás megbékélt kora valóságával, az államhatalommal és a 
társadalmi különbségekkel. Ekkor ismerte fel Constantinus császár, hogy a 
gyengülő államhatalomnak nem üldöznie kell a keresztényeket, hanem 
támaszkodnia kell annak összefogó erejére. 313-ban Milánóban kiadott 
rendeletével biztositotta a szabad vallásgyakorlatot. A kereszténységet Theodosius 
császár tette államvallássá 391-ben.  
 A 2. századtól már minden 
társadalmi réteg és nép körében 
szerveződtek közösségek. A 
irányitást, a közösség vagyonának 
kezelését a felügyelők (episzkoposz 
= püspök) végezték, akik rövidesen 
állandó tisztségviselői lettek 
közösségüknek. A püspököket 
kezdetben közvetlenül a hivek 
választották, segitőtársaikból, a 
presbiterekből (idősebbek) alakult ki 
a a papság. Fokozatosan elkülönültek 
a világiaktól, s létrehozták a 
keresztény egyházat, melynek belső 
felépitése a hierarchia (szent 
uralom), a magasabb tisztséget 
betöltők feltétlen tiszteletén alapult. A papság vezette szertartások (keresztelés, 
áldozás, úrvacsora) fokozatosan állandósultak, kialakultak a vallási ünnepek 
(elsőként a vasárnap). Az egyházszervezet kiépülésével az egyes provinciák 
püspökei zsinatokat tartottak, ahol a hit kérdéseiről, a szent iratok értelmezéséről 
tanácskoztak. A terület legnagyobb városának püspöke vált a tartomány egyházi 
vezetőjévé (metropolita). A Római Birodalom kettészaladásával teljesen megszűnt 
a világi hatalom egyházra gyakorolt befolyása. Róma püspökét egyre gyakrabban 
illették a pápa megnevezéssel. Jelentősen megerősödött a pápaság, amikor királyi 
hatalmának szentesitéséért (751) cserébe kis Pippin megvétte Rómát a 
longobárdokkal szemben, s neki adományozta Róma és Ravenna vidékét, amelyen 
hamarosan létrejött a Pápai Állam. A Vatikán helyzetét erősitette az is, hogy a 7. 
századtól az iszlám előretörés a kereszténység súlypontját nyugatra tolta 
(Jeruzsálem, Antiochia, Alexandria muzulmán kézre kerül).  

A kora középkorban fokozatosan eltávolodott egymástól a nyugati és keleti 
kereszténység. 1054-ben a pápa és a konstantinápolyi patriarcha kölcsönösen 
kiközösitették egymást és a hiveket az egyházból, a kereszténység hivatalosan is 
kettészakadt a Róma vezettek latin nyelvű katolikus és a Konstantinápoly 
irányitása alatt álló görögkeleti ortodox egyházra. Ezidőtájt alakultak az első 
szerzetesrendek (Monte Cassino – 529), hitkérdésekkel, könyvmásolással 
foglalkozó, világtól elvonultan élő zárt egyházi közösségek. Ők dolgozták ki a 
görög filozófia eredményeire épülő egyházi filozófiát, a skolasztikát a 9-15. 
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században (Aquinói Szt. Tamás – Domokos-rend). A középkor mindennapi életét, 
gondolkodását szinte teljes egészében a vallásos világkép határozta meg, oktatással 
is csak az egyház foglalkozott, az első egyetemeket a 12-13. században alapitották 
(Sorbonne, Oxford, Bologna, Prága, Krakkó).     

A pápaság-császárság küzdelmeiből, az invesztitúraharcokból megerősödve 
kikerülő, hatalmas vagyon felett rendelkező s azt demonstráló egyház fellépése a 
16. sz. elejétől egyre nagyobb elégedetlenséget váltott ki Németországban, 
különösen a polgárság és az elszegényedő parasztság köreiben. Ebből a 
közhangulatból bontakozott ki a reformáció. (1571. okt.31. – Luther Márton 
Agoston-rendi szerzetes 95 pontos tételsora – Wittenberg) Luther főbb tanai: 
búcsúcédulák = kizsákmányolás, a bűnöket egyedül Isten bocsátja meg, felesleges 
tehát az egyház közvetitőszerepe Isten és ember között; egyedül a hit útján lehet 
üdvözülni; nincs szükség költséges szertartásokra, hatalmas egyházi vagyonra, 
pápai hatalomra. A nép reformáció irányzata az anabaptizmus (a gyermekek 
megkeresztelését elvető irányzat: a keresztelkedés legyen felelősségteljes, felnőtt 
döntés) Szászországban, élére Münzer Tamás állt, 1524-es felkelésük elbukott. 
Kálvin a polgári reformáció képviselője, a református egyház megszervezője (Isten 
korlátlan ura a világmindenségnek; siker = kiválasztottság; predesztináció tana). 
Válaszul a katolikus egyház a hitélet helyreállitása céljából meginditotta az 
ellenreformációt (tridenti zsinat – 1545-1563), mely sikerét nagy mértékben az 
1540-ben megalapitott Jézus Társasága (Loyolai Ignác spanyol nemes), azaz a 
jezsuita rendnek köszönheti, melynek tagjai a gyarmatokon is jelentős missziós 
tevékenységet folytattak (Közép-és Dél-Amerika, Indonézia – 15.sz.) Észak-
Amerikában és Ausztráliában a vallást a 17.sz-ban kivándorló protestánstelepesek 
honositották meg.  

A keresztény vallás Nyugat-Európán és Észak-Amerikán belüli 
monopolhelyzete a mai napig érvényes, ami a közösség létszámát illeti; a vallás 
gyakorlati életre, életszemléletre gyakorolt hatása azonban fokozatosan csökkent. 
A fejlett országokban a liberális mozgalmak elvilágiasodáshoz vezettek, melyet 
fokozott a 20.századi tudományos és technikai felfedezések megismerésével járó 
gondolati kiszélesedés (pl. Darwin evolúció-elmélete): a hagyományosan katolikus 
országok (pl. Franciaország) túlnyomó többségükben agnosztikussá – 
szabadgondolkodóvá – váltak. Kelet-Európában és Oroszországban azonban lelki 
megújulásnak lehetünk tanúi. A kommunista ideológia (és annak ateizmusa) 
hosszú évtizedei után meglehetősen széleskörű érdeklődés tapasztalható úgy a 
kereszténység, mint általában a vallásosság iránt. Sok ortodox templomot és 
kolostort építettek újjá, és a felújított épületek a befogadóképességükön túl 
töltődnek fel hívőkkel. Sok protestáns felekezet végez a jövő hívő közösségének 
magjait elültető evangelizáló munkát, míg a katolikusok egyre nyíltabban vállalják 
egykor titkos felekezeti hovatartozásukat és más lépésekkel is egyre 
nyilvánosabban támogatják a Katolikus Egyházat. 
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Az iszlám 
Az iszlám szó arab eredetű, jelentése az Isten 

iránti odaadás, belenyugvás Isten akaratába. A 
vallás követői magukat muszlimnak, magukat 
Allahnak megadónak nevezik. A muszlim szó 
török változata a muzulmán. Az Európában 
használatos mohamedán kifejezést a muszlimok 
többsége elutasítja, hiszen hitük szerint Mohamed 
nem alkotott új vallást, csupán megadta a 
legmagasabb rendű, végleges formát az Ádám kora 
óta létező ősvallásnak.  

A sivatag borította Arab-félsziget a vizhiány 
következtében viszonylag gyéren lakott terület, 1 
%-nyi művelhető földterületét egy keskeny 
tengerparti sáv és elszórtan elhelyezkedő oázisok 
alkotják. A 7. században a térség életét a nomád 
életmódot folytató, ló- és tevetenyésztésből élő 

beduin törzsek folyamatos viszálykodása határozta meg. Ebben az időszakban az 
arabok szellemi életét törzsi együvé tartozásuk tudata határozta meg, mely a törzsi 
hagyományok és az ősök erényeinek megbecsülésében, a közös érdekek 
érvényesítésében, az idegenekkel szembeni határozott elzárkózásban és a 
vérbosszú kötelezettségében nyilvánult meg. A vallás – politeista, szellemekkel és 
démonokkal benépesített mágikus képzeletvilág - ezekhez a szilárd erkölcsi 
normákhoz képest csupán másodlagos szerepet játszott. A próféta fellépésével 
indult el az arab világ egy merőben más úton. 
 Mohamed Mekkában született egy szegény kereskedő fiaként, korán 
árvaságra jutott, nagyapja nevelte fel. Gyermekkorától kezdve dolgozni 
kényszerült, ifjúkorában tevehajcsárként járt Egyiptomban és Szíriában, 
ilyenformán kapcsolatba kerülve a perzsa, zsidó és keresztény kultúrával is. 
Ezekből merített elemeket élénk fantáziája és rendkívüli emlékezőtehetsége révén 
a későbbiekben fel is használt az iszlám tanainak kialakításakor. 25 évesen 
feleségül vette egy gazdag kereskedő özvegyét, s ezzel bekerült a mekkai 
társadalom vagyonosabb rétegébe. 40 évesen szemléletmódja gyökeresen 
megváltozott. Biztos anyagi hátterének tudatában fokozatosan vonult vissza 
hivatásától, s egyre inkább vallási elmélkedéseinek adta át magát. A Mekkától 
északra fekvő Híra-hegy egyik barlangjában meditált, mikor nyugtalan álmában 
isteni hangra lett figyelmes. Álmát úgy értelmezte, hogy Gábriel arkangyal jelent 
meg előtte, s azzal bízta meg, hogy legyen népének prófétája. Állítása szerint ekkor 
kapta meg a Korán első darabját is (pl. 96. szura). Ezt követően rendkívül 
racionális okfejtés keretében megkérdőjelezte és megcáfolta a mekkai írástudókat, 
s összefoglalta tanait, melyet iszlámnak -"Allah iránti odaadás"-nak nevezett. A 
helyi előkelők (koraisita nemzetség) kezdetben ártalmatlan félkegyelműnek 
tartották, de amikor a vagyonos mekkaiak közül is követni kezdték, akkor híveivel 
együtt "tilalom" alá vették, azaz megvonták tőle a törzsi jogokat, s ez szinte egyet 
jelentett a halálos ítélettel. Ekkor azonban a mekkai "Búcsújárás" alkalmával 
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felkeresték őt a Jathribból (későbbi nevén Medinából) érkezett követek, akik 
magukkal vitték azzal a céllal, hogy kibékítse a város ellenséges törzseit. Ily 
módon 622. július 16-án elhagyták Mekkát.– a  hidzsra, Mohamed futása (amely 
tehát nem menekülés, hanem önkéntes kivándorlás) az iszlám időszámitás kezdete. 
Medina lakói elfogadták vezetőjüknek Mohamedet, aki itt már mint egyházfő 
tevékenykedett. Figyelme azonban egyre inkább a mekkai hitetlenek felé fordult; 
megtámadta és i.e. 630-ban elfoglalta Mekkát és Kábát (az utóbbit övező pogány 
jelképeket földig romboltatta, de vallásába iktatta a kábai fekete kő tiszteletét), 
lerakva ezzel az Arab Birodalom alapjait. Nem sokkal ezt követően halt meg 
Medinában; halálának éjszakáján egy félig emberi csatamén Jeruzsálembe 
repítette, ahol a próféta felemelkedett a mennyországba. A mennybemenetel – 
Salamon egykori temploma- helyén áll a Sziklamecset temploma, ma is fontos 
muszlim zarándokhely.  
 Az iszlám vallási egysége röviddel Mohamed halála után megbomlott. A 4. 
kalifát (Mohamed veje, Ali) meggyilkoló fanatikus hatalomra kerülését övező 
konfliktussal párhuzamosan bontakozott ki egy vallási ellentét is: a hivők egyik 

fele kötelező érvényűnek itélte meg a 
szunnát, a hagyományt is, innen ered 
az általuk képviselt irányzat 
(szunnita) neve is. A szunniták a 
másik, csupán a Korán tanait elismerő 
irányzatot pártnak vagy szektának 
(sia) tekintették, innen a siita 
elnevezés. A szunniták meggyilkolták 
Ali egyik fiát, s ettől kezdve a két 
tábort engesztelhetetlen gyűlölet 
választja szét. A siiták nem ismerik el 
a kalifákat vallási vezetőnek, saját 
közösségeiket az imám vezeti (pl. 
Irán).   
 Az iszlám vallás alapeszméit az 
egyedüli istenben, Allahban és az 
utolsó itéletben való hit alkotják. A 

muszlimok öt fő vallási kötelezettségét a hit öt oszlopának nevezik.  
1) Hitvallás (saháda) - Nincsen más isten Allahon kívül, és Mohamed Allah 

prófétája. 
2) Istentisztelet – a müezzin (imára hivó) a mecset minaretjéből naponta ötször 

hiv imára (napkelte előtt, délelőtt, délután, napnyugtakor és este). Az 
imádkozás csoportosan történik (bár egyedül is végezhető), arccal Mekka 
felé fordulva, s minden esetben mosakodás előzi meg.  

3) Inségadó – a rászorulók javára történő önkéntes adakozás. 
4) Böjtölés – Ramadán (ekkor érkezett az égből a korán) havának 30. napjáig 

tart. Ez időszak alatt az igazhitűeknek napkeltétől napnyugtáig 
tartózkodniuk kell az evés-ivástól, dohányzástól, szexuális érintkezéstől 
(mindezek a cselekedetek azonban az éjszaka folyamán megengedettek).  
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5) Zarándoklat – a mekkai zarándoklat minden hivőnek – amennyiben képes rá 
- életében legalább egyszer kötelező. 
Az iszlám 6. pilléreként i számon tartott dzsihád értelmezése problematikus. 

A szent háború eredetileg nem fegyveres harcot, hanem belső küzdelmet jelentett, 
az isten útján teendő erőfeszitést az ember előrehaladásáért és a társadalmi 
igazságosságért. Az iszlám terjeszkedésekor a parancsot természetesen az előbbi 
szerint értelmezték, de ez inkább politikai célokra vezethető vissza, akárcsak a 
kereszténység-szülte inkvizició vagy a keresztes háborúk.  

Mohamed halála után az iszlám által egyesitett arab törzsek a Római Birodalom 
méretét is meghaladó területet hóditottak meg. Néhány évtized alatt elfoglalták 
palesztinát, Egyiptomot, Sziriát, Mezopotámiát, hatalmuk kiterjedt egész Észak-
Afrikára, s 711-ben átkelve a Gibraltári-szoroson (Gebel al Tarik – Tarik sziklája) 
elfoglalták Hispániát. Európai terjeszkedésüket Martell Károly állitotta meg 732-
ben Poitiers-nél. Az Atlanti-óceántól Indiáig terjedő birodalom politikai egysége a 
10. századra megbomlott, és különálló tartományokra esett szét (pl. Cordóbai 
kalifátus 1492-ig – mai Spanyolország). 1453-ban Konstantinápoly elfoglalásával 
a török terjeszkedés vetett véget a görög császárságnak, bekebelezve az egész 
Balkán-félszigetet és Kelet-Európa jelentős részét is. Ezzel egyidejűleg a vallás 
meghódította India nagy részét, s megkezdte térnyerését Belső-Afrikában is. 

A birodalom ura a kalifa (helyettes) volt, az állam politikai és az egyház 
vallási vezetője, akit a Próféta örökösének tekintettek. Helyettese a vezir cimet 
viselte. Az elfoglalt területeket kisebb egységekre, fejedelemségekre osztották, 
melyeknek élén az emirek (a kard emberei) álltak, mint katonai kormányzók. Az 
egész birodalmat divánok (kormányhivatalnokok) irányították, akik az adókkal, 
had- és pénzügyekkel foglalkoztak. A hivatali életben az egész birodalomban 
kötelezővé tették az arab nyelvet. Az igazságszolgáltatást a kádik (birók) végezték 
a Korán tanai alapján. Rangban a kádik alatt álltak a muftik (törvénytudók), akik 
jogi kérdésekben formáltak véleményt, míg a szent szövegek értelmezése az 
ulemák(hittudósok) feladata volt. Az elfoglalt föld a kalifa tulajdonának számitott, 
egy részét azonban a haradzs (telekadó) fejében átengedték az addigi 
tulajdonosoknak. Később ezt az adót a muszlimokra is kiterjesztették. A lakosság 
megtarthatta vallását és szokásait, a nem muzulmán vallásúaktúl fejadót is szedtek 
(akik áttértek az igazhitre, mentesültek ettől). Földbirtokot csak a kalifa 
adományozhatott, ez azonban nem volt örökíthető; a birtokos halálakor visszaszállt 
a kalifára.   

A 18. században számos ázsiai és afrikai muszlim érdekeltségű terület 
európai gyarmatbirodalmak befolyása alá került, anélkül azonban, hogy az e 
területeken élő iszlám vallású közösségek létszáma csappant volna. A modern 
európai civilizációval, nyugati természettudomány, történeti kutatás és filozófia 
eredményeivel való megismerkedés azonban különböző országok muszlimjainak 
tanult rétegét arra kényszeritette, hogy állást foglaljanak ezzel kapcsolatban. 
Egyesek úgy vélik, az öröklött világnézet változatlanul összeegyeztethető az új kor 
követelményeivel, a modernizmus képviselői a vallás racionalista módon való 
megreformálását szorgalmazzák, a visszatérést az iszlám örökké igaz 
alapeszméihez.   
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Az első világháborút követő politikai események mélyreható változásokat 
idéztek elő egyes iszlám országokban. Törökországban (Musztafa Kemál pasa) és 
Perzsiában a hagyományokat korlátozó, nyugatizáló csoportok kerültek hatalomra, 
ugyanakkor Indiában a pániszlám, egységérzület annyira megszilárdult, hogy egy 
muszlim többségű terület politikai leszakadásához (Pakisztán létrejötte) vezetett. 
Jelenlega Nyugat figyelmét leginkább az arab világ felé forditó tényezők az iszlám 
fundamentalizmus, az Arab-félsziget nyersolajkincseinek (olaj) kiaknázásában 
rejlő lehetőségek (öbölháború, Irak-USA-konfliktus), ill. a 20. század második 
felétől a közel-keleti kérdés (iszlám-Izrael).  

A baháizmus az iszlámból nőtte ki magát az 1800-as években. A baháik az 
egyenlőség és a szabad véleménynyilvánítás hívei, gyűlölik az álszentséget. A 
vallásháborúk nagy ellenzői, szerintük, ha a vallások háborúba torkollanak, jobb 
vallás nélkül élni. Nézeteiket több iszlám országban ellenezték és több helyen be is 
tiltották. Többek között Iránban is, ahol a vallás kialakult. Az egyistenhívő vallás 
nem ismeri a szigorú hierarchiát, más vallásokkal és nézetekkel toleráns.  

A baháizmus igazi világvallás, a Föld legkülönfélébb részein fellelhető, és a 
legtöbb helyen egyre népszerűbb. Afrikai központja pl. Kenyában található, de 
Indiában, Amerikában, Ausztráliában és Európában is egyre növekszik a baháik 
tábora. Érdekesség az is, hogy a vallás legfőbb központja az izraeli Haifában 
található. Az itt épült bahái templom őrzi az összes szent iratot, amit a vallásalapító 
írt. Az első baháí templomot 1902-ben építették Türkmenisztánban, de a hatóságok 
kisajátították, ma már nem működik. Ma a világ minden kontinensén van egy baháí 
templom, illetve Chilében hamarosan elkészül a legújabb, ami Dél-Amerika baháí 
temploma lesz. Templomaikat meghatározott elvek szerint építik, szerkezetük 
különlegessé és egyedivé avatja a bahái közösségi házakat. (A Delhiben található 
indiai közösségi ház pl. egy lótusz virágra emlékeztet.) Képen: a Bahái vallási 
szimbóluma.  

A bahái hit híveinek száma világszinten öt és hatmillió között van. Az 
egyistenhívő vallás nem ismeri a szigorú hierarchiát, nincs papság és más 
vallásokkal, nézetekkel toleráns. A közösségeket helyi és országos szinten évente 
választott ún. Szellemi Tanácsok irányítják. A világközösség vezető testülete az 
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Igazság Egyetemes Háza, melynek székhelye az izraeli Haifában található. 
Legnépesebb gyülekezetek: India: mintegy 1,5 millió fő, Irán: 300.000 fő, USA: 
120.000 fő. 
 

Hinduizmus 
Elő-India honi vallását, amelyhez ma a szubkontinens lakóinak kb. 

kétharmada tartozik, brahmanizmusnak (a szó bráhmana papok nevéből származik) 
vagy hinduizmusnak nevezik.  
 India lakói nagy bizonytalanságot tapasztalnak meg a mindennapi életben, a 
szó szoros értelmében bőrükön érzik a világegyetem szeszélyességét. Vallásukban 
tiszteletet mutatnak a hatalmas, láthatatlan erők iránt, s különféle stratégiákkal 
igyekeznek békességben meglenni velük. A hinduizmus – mely más vallásokkal 
ellentétben sohasem törekedett más kultúrák népeit megtériteni, sőt nem indiai 
lakost be sem fogad gyülekezetébe – vonzereje abban rejlik, hogy teológiái, 
filozófiái, istentiszteletének formái valamilyen értelmet adnak a világnak és az élet 
bizonytalanságának, s olyan igazolást nyújtanak a morális parancsoknak, mely nem 
esik messze jelen korunk valóságától.   

 A hinduizmusnak megvan 
a maga meghatározott, szilárd 
nézetekből álló köre, amely 
éltető alapul szolgál számára. 
Ezek a dogmák nagyrészt 
társadalmi természetűek, és 
olyan módon szoritják korlátok 
közé az egyén életét, ahogy az 
minden más vallástól idegen. 
Kárpótlásul viszont a hinduizmus 
mindenfajta hitbeli dologban oly 
nagy mozgási szabadságot 

engedélyez követőinek, melyet egyetlen más metafizikai rendszer sem. Nem 
követel tőlük egyebet, mint hitet abban, hogy a világ rendjét a vétkek és érdemek 
utólag érvényesülő következményei mindig újból helyreállitják (lélekvándorlás 
tana). Ez az elsődlegesen morális rend nemcsak abban jut kifejezésre, hogy 
mindenkinek elkerülhetetlenül fizetnie kell tetteiért, hanem megmutatkozik abban 
is, hogy lehetőség nyilik az élőlények fokozatos tökéletesedésére is. Az örök 
világrendet, a teremtés és pusztulás körforgását megtestesitő három (legnagyobb 
kultusznak örvendő) istenség: Brahma (a teremtő), Visnu (a megtartó), Siva (a 
pusztitó). 
 Az egységes dogmarendszer hiánya elsősorban arra vezethető vissza, hogy a 
hinduk vallásuk megalkotójának nem egyetlen személyt ismernek el (ld. Krisztus, 
Mohamed). A hinduizmus az örök vallás igényével lép fel, olyan vallás kiván 
lenni, mely az örök igazságot mindig korszerű, adekvált formában közli az 
emberiséggel (ehhez fel kell tételeznie, hogy mindig új és új igehirdetők lépnek 
fel). Gandhi nézete szerint a hinduizmus a világ legtökéletesebb vallása, mivel 
vallási tekintetben valamennyi közül a legegyetemesebb. Megvan az a képessége, 
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hogy amit más vallási tanokban igaznak vél, bekebelezze, egyik legfontosabb 
erénye a más rendszerek nagysága és szépsége iránti fogékonyság.   

 Az ősi város, Prajága India 
legszentebb helye, mert itt egyesül a 
két szent folyó, a Gangesz és a 
Brahmaputra. Ennek jelképes 
jelentősége van a hinduizmus 
szempontjából: ez ugyanis lényegét 
tekintve szintén két különböző nagy 
forrásból eredő fejlődési folyamat 
találkozása. Az egyik áramlat az 
árják, akik i.e. 1500 körül nyomultak 
be Indiába, s azt nyelvi és kulturális 
tekintetben messzemenően 
átalakították. A másik áramlatot az 
őslakosság (dravidák) képviseli, mely 
más az árják érkezése előtt sem volt 
egységes, s máig meg tudta őrizni ősi 

sajátosságait. Az indiai kultúra e két komponens teremtő elem szintézisének 
köszönheti keletkezését, a vallás tőlük nyerte az egész világon egyedülálló 
jellegzetességeit.  
 Indiában a kasztrendszer, ha változó formában is, de évezredeken át 
fennmaradt, s máig a társadalmi élet gerincét alkotja; vele szemben az 
államformák, vallási különbségek, stb. szerepe háttérbe szorult. A rend, a 
világtörvény mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy a mindenséget 
benépesitő élőlények származásuk következtében képességeik és kötelességeik 
tekintetében különböznek egymástól. A kasztrendszerben legfelül helyezkednek el 
azok, akik életmódjukban fizikai és erkölcsi szempontból a lehető legnagyobb 
mérvű tisztaságot tartják be, vagyis akik legközelebb állnak az istenekhez; ők a 
brahmanák, tanult, kizárólag szellemi tevékenységet űző papi réteg. Utánuk 
következnek a ksatriják (katonák), akik a társadalmi rend védelmét látják el. Míg a 
brahmanák alanyi jogon részesülnek a juttatásokból, a katonák hadizsákmányokból 
és adók kivetéséből élnek. A dolgozó rendet (állattenyésztés, földművelés, 
kereskedelem, ipar) a vaisják alkotják. E három felső kaszt tagjai  különleges 
beavatási szertartás révén úgyszólván másodszor is megszületnek, őket „kétszer 
születettek”-nek nevezik, s jogosultak arra, hogy egyedül is tanulmányozzák a 
Védákat (Védák – „szent tudás”; az árják az isteneikről szóló szent énekeiket és 
áldozati mondásaikat szájhagyomány útján generációról generációra örökitették, 
majd vlszleg időszmitásunk kezdete után irásban is rögzitették. Az iratot a 
klasszikus szanszkrit előzményének tekinthető nyelven irták.) A negyedik rend 
tagjai, a súdrák, az első három rendnek szolgálnak. A kasztonkivüliek a páriák 
(érinthetetlenek), akik a középkori értelemben tisztátalan mesterséget folytatók 
(utcaseprők, árnyékszéktisztítók, tolvajok) leszármazottai. A társadalmi mobilitás 
Indiában ma is megvalósulatlan.  
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A hinduizmus tipikusan indiai vallás. Rendkívül változatos és sokrétű, 
röviden összegezni szinte lehetetlen. A helyi hagyományok kusza szövevényéből 
gyakran nehéz kibogozni, mi az összekötő kapocs a különböző hindu irányzatok 
között. A hinduizmus a lélek felszabadítására törekszik és ennek számtalan útja 
lehetséges. A híveknek vallási tanítók, ún. guruk segítenek, a szertartásokat pedig a 
papok végzik. A hindu istenvilág sokarcú és rengeteg helyi isten is létezik. Két 
nagy csoportot azért el lehet különíteni a hinduizmuson belül is: Visnu és Siva 
követőit. A két főisten mellett, a teremtés utáni csöndes meditációba 
visszahúzódott legfőbb isten, Brahmá kevesebb hírt ad magáról, külön kultusza 
nem alakult ki. Visnunak és Sivának viszont ezer meg ezer különböző 
megtestesülése ismert, rengeteg ünnep és házi szertartás kötődik hozzájuk. A 
hinduizmus nagy tiszteletnek örvendő bölcsei az aszkéták (szádhuk), akik egész 
életüket a vallásnak szentelik, lemondva az evilági örömökről. 

India lakosságának 87%-a hindu. Ez 870 millió embert jelent, ami a Föld 
lakosságának kb. 15%-a! Nagy számban élnek még hinduk Sri Lankán, Nepálban 
és Bhutánban is. A mohamedán többség mellett kisebbséget alkotnak Pakisztánban 
(1,5 %), Bangladesben (13,5 %) és Malajziában (7 %). Az indonéziai hinduk (3,5 
%) legtöbbje Bali szigetén él. A nagy számú indiai kivándorló, illetve a 
betelepítések miatt ma már több távoli országban is jelentőssé vált ez a vallás. Dél-
Amerika északi részén Surinameban és Guyanában a lakosság 33-34 %-a hindu, de 
a nem messze fekvő Karib-tengeri Trinidad és Tobago lakosságának is 25 %-a a 
bevándorló indiaiak vallását követi. A Fidzsi-szigetek is igen messze van Indiától, 
mégis, a helyiek 40 %-a hindu. Az Indiai-óceánban, Afrikai partjainál fekvő 
Mauritius szigetén pedig 50%-ra rúg ez az arány. Dél-Afrikában és a kelet-afrikai 
államokban is jelentős hindu kisebbség él és természetesen Észak-Amerika és 
Európa gazdagabb régiói is sok bevándorlót vonzottak, illetve vonzanak. Képen: 
Ganésa a tudomány és a leleményesség elefántfejű istene.  

 
Konfucionizmus 

A hatalmas Kína történelmét vizsgálva, láthatjuk, hogy legtöbbször a 
bezárkózás politikáját választotta. Belső fejlődése során jellegzetesen kínai 
vallások is létrejöttek. A híres ókori bölcs Kung Fu Ce (latinosan Konfuciusz, Kr.e. 
5. század) eszméihez kötődik a konfucianizmus. Nehéz ezt valójában vallásnak 
nevezni. A konfucianizmus egyfajta útmutatás, erkölcsi tartás a társadalom 
számára: a tökéletes társadalmi rend megfogalmazása kínai módra, ahol óriási 
szerepe van az ősök és az uralkodó tiszteletének. A konfucianizmus valójában a 
cselekvés és erkölcsiség helyes útját jelenti. Léteznek konfuciánus templomok, de 
inkább a közösségi és az otthoni szertartások formájában jelenik meg vallásként.  

Konfuciusz i.e. 551-ben született előkelő, de elszegényedett család 
gyermekeként. Gyermekkorától rendkivüli fogékonyságot mutatott a tudományok 
(különösen a történelem) iránt, a későbbiekben karrierje egészen az igazságügy-
miniszteri posztig ivelt. A vallásalapitó nem állitotta magáról, hogy birtokában van 
a legfőbb tudásnak és erkölcsnek, de úgy vélte, elmondhatja, hogy lankadatlan 
szorgalmával magas fokú irodalmi ismereteket szerzett, szüntelenül törekedett a jó 
erkölcsre, és fáradhatatlanul iparkodott másokon segiteni. Mindamellett úgy 
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tekintett magára, mint akit az ég jelölt ki 
arra, hogy megújitsa az ókori szent császárok 
megalapozta kultúrát és erkölcsöt, ezért hitt 
abba, hogy őt üldöző ellenfelei nem 
árthatnak neki. Életében Konfuciusznak csak 
kisszámú tábora volt. Valószinű, hogy 
iskolája nem tehetett volna szert olyan nagy 
jelentőségre a kinai szellemi életben, ha a Si 
Huangti bukását követő reakció véletlenül 
nem épp Konfuciuszt tekintette volna a 
konzervativ körök nagy, reprezentetiv 
államfilozófusának, és ha hétrahagyott 
műveinek gyűjteménye nem maradt volna 
fenn. Az első döntő jelentőségű császári 
megtiszteltetésben i.e. 174-ben részesitették 
a halott bölcset (a Han-dinasztia első 
császára áldozatot mutatott be sirjánál). Egy 
i.sz. 555-ben kelt ediktum elrendelte, hogy 
minden tartományi székhelyen Konfuciusz-
templomot kell emelni, de hamarosan nem 
volt jelentősebb hely, mely ne dicsekedhetett 
volna a bölcsnek legalább egy szentélyével. 
Konfuciszt, mint a trón és az egyház 
legszilárdabb támaszát jelentő etikai-
politikai rendszer szimbólumát és megtestesitőjét nemzedéktől nemzedékre mind 
nagyobb tisztelet övezte. Az 1906. dec. 30-án (néhány évvel a császárság bukása 
előtt) kibocsátott ediktummal a mandzsu dinasztia a bölcset egyenrangúvá tette az 
égi és földi istenekkel. A köztársasági államforma bevezetésével az állami kultusz 
elvesztette létjogosultságát, habár a későbbiekben is szellemi hatalomnak számitott 
a Mennyei Birodalomban, s nemcsak ott: Vietnam és Japán vezető rétegeiben ma is 
nagy népszerűségnek örvend a vallás. 
 Konfuciusz nem rendezte áttekinthetően tagolt, önamgában zárt rendszerré 
nézeteit; tanitványai beszélgetések és anekdoták formájában hagyományozták ránk 
azokat, tanitásai ennek ellenére morálfilozófiai rendszernek tekinthetők. Etikája 
azon a gondolaton alapszik, hogy az ember természettől fogva jó, minden 
rosszasága a belőle hiányzó belátás következménye. Az ember nevelése ezért nem 
állhat másból, mint hogy közlik vele a helyes ismereteket, melyek megszerzésének 
legjobb eszköze a múlt tanulmányozása. A tan nagy hangsúlyt fektet az emberek 
egymással szemben tanusitott magatartásának szabályozására (tisztelet, 
udvariasság, önuralom, mesterkéletlenség). A konficiánus etika nem csupán az 
egyén, hanem az egész nép az erkölcs magas fokára való emelését célozza, etikáját 
azonban úgy terjesztette, hogy közben nem hivatkozott semmiféle istenre 
(természeti erő-kultusz).  
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Tao 
 A vallás alapitója Lao-ce, a tanait összefoglaló könyv a Tao te king (Könyv 
a világtörvényről). Gondolatvilágának középpontjában a „tao” áll: ez minden 
létezés örökkévaló ősforrása, a törvény, mely a világban hat anélkül, hogy beszélne 
vagy cselekedne, és ez a helyes cselekvés mércéje is. Azzal, hogy a mindent 
egyesitő taóból sokaság lesz (a nemlét állapota után a világ keletkezése), a 
világban korábban nemlétező ellentétek keletkeztek (jin és jang kettőssége): 
világos és sötét, lágy és kemény; nőies és férfias: kölcsönösen feltételezik egymást, 
egyik a másik nélkül nem létezik. 
 Lao-ce szerint a végső cél az örökkévalóságban való szemlélődő elmélyedés, 
a nyugodt vágynélküliség, a világi dolgoktól való tartózkodás (wu wei – alkotó 
tétlenség). A bölcs mértékletes, béketűrő és engedékeny –  Lao-ce tanaiban 
érvényesül a „megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel”-elv. Népe gondolkodóira 
jellemző szociális hajlamainak megfelelően azonban az általa hirdetett morális 
elveket alkalmas eszköznek tartotta arra, hogy megújitsa a család, az ország, a 
világ erkölcsét is.  
 A tao templomi kultuszát pompás 
szertartások, szinházi előadások, 
körmenetek szinesitették, a kolostorokban 
a magukat teljesen a wu wei-nek szentelő 
aszkéták éltek. A legismertebb taoista 
kolostor a Peking melletti „Fehér felhő 
kolostora”. Az apát az odautazók 
beszámolója szerint elképzelhetetlenül 
hosszú körmöket visel, dokumentálva 
ezzel, hogy nem foglalkozik munkával. 
Ugyancsak itt található a taoista kánonok 
(Tao cang – legkülönfélébb iratok 16. sz.-i 
gyűjteménye, melyet tudományos 
szempontból eddig még alig vizsgáltak 
meg) egyetlen teljes példánya.  
 A taoizmus a társadalmi 
hagyományoktól és szabályoktól való 
spontán szabadságot hirdeti, inkább 
meditatív, az elmélkedést elősegítő vallás. 
A természet és az emberi természet 
összhangjával próbál eljutni a végső valósághoz. Ebből a szempontból hasonlít a 
buddhizmusra, ami szintén fontos vallás Kínában és a környező országokban. E 
három kínai vallás (konfucianizmus, taoizmus, buddhizmus) nem válik élesen szét 
a hétköznapi emberek életében. A kínai vallások, különösen a buddhizmus és a 
taoizmus toleránsak, nem hirdetnek kizárólagosságot, jól megférnek a különböző 
eszmerendszerek egymás mellett - kiegészítői egymásnak. Ezt a jellegzetes 
vallásos nézőpontot és többvallásosságot nevezzük univerzizmus nak. Képen: a 
kínai jang-jin szimbólum.  
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Kína nagy hatással volt környező országokra is, különösen Koreára. 
Koreában is virágzik a konfucianizmus, de az emberek többsége, ott sem kizárólag 
egy vallás követője. A kínai vallások Ázsia más országaiban is megjelennek, ahol 
kínaiak élnek: Szingapúrban , Malajziában, Indonéziában , és Vietnámban is. Ma 
már rengeteg kínai található az Ázsián kívüli kontinenseken, ahova természetesen 
magukkal vitték saját vallásukat is. Ezért találkozhatunk konfuciánus, taoista és 
buddhista szertartásokkal bármelyik kínai negyedben szerte a világon Los 
Angelestől Londonig.  
 

Dzsainizmus 
A Kr. e. VI. században alapította Vardhamána, más néven Mahávíra 

(„hatalmas hős”), a 24. tírthankara („gázlócsináló”) vagy dzsina („győztes” - innen 
a dzsainizmus szó), tehát ama mitikus figurák egyike, akik köré az új vallás 
szerveződött. A dzsainizmus az ortodox védikus (azaz korai hindu) rituálékkal 
szemben határozta meg önmagát, első követői valószínűleg olyan irányzathoz 
tartozhattak, amely ellenezte az élet kioltását, tehát az akkoriban mindennapos 
állatáldozatokat. Erkölcsi lényege az ahimszá („nem ártás”), valamennyi élő 
teremtmény kímélete. A teremtő isten fogalma nem érdekli, vallási ideálja az 
emberi természet tökéletesítése, amelyet mindenekelőtt szerzetesi, aszketikus 
életvitellel tart megvalósíthatónak.  

A dzsainák szerint hitüket - amely öröktől fogva létezik - az egymást követő 
világkorszakokban újra meg újra kinyilvánítják a tirthankarák. Valamennyi 
tírthankara eljutott a tökéletességig és az abszolút szabadságig, s ezt követően 
hirdette a világnak a dzsainizmust. Ezek szerint az első tírthankara, egy bizonyos 
Risabha volna a dzsainizmus 
tulajdonképpeni megalapítója, 
róla azonban - leszámítva, 
hogy a neve felbukkan a 
védákban és a puránákban - 
gyakorlatilag semmi nem 
tudható. Ugyanez áll a 
további tirthankarákra is, 
egészen a 23-ig, Pársváig, aki 
állítólag a Kr. e. VIII. 
században halt meg.  

Mahávíra, a 
dzsainizmus tényleges, 
történeti alapítója Kr. e. 599 körül, a mai Bihar állam területén levő Patna 
közelében született. Apja ksátrija volt (lényegében nemesember), a Náta nemzetség 
fejedelme. Mahávíra idősebb kortársa volt a történelmi Buddhának, Gautama 
Sziddhárthának; a buddhista szövegekben Nátaputra (Náta fia) néven említik. 
Huszonnyolc esztendősen lett aszkéta, évekig tartó önsanyargatás és meditáció 
eredményeképp elérte a megvilágosodást. Mintegy harminc éven át hirdette a 
dzsainizmust; Kr. e. 527-ben halt meg Pávában (szintén a mai Bihar területén). 
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Pává azóta is a dzsainizmus legfőbb kegyhelyei közé tartozik, a zarándokok 
déválikor (a hindu újévkor) szokták fölkeresni.  

Filozófiai ellentétek a dzsainizmuson belül sohasem voltak, szakadár 
mozgalmak annál inkább. Kr. e. a IV. vagy III. században a szerzetesi regulákat 
illető viták két irányzatra osztották a dzsainákat; az egyházszakadás a Kr. u. I. 
század végére vált teljessé. A digambarák („égbe öltözöttek”, értsd: ruhátlanok) 
szerint a hívő semmit sem birtokolhat, így ruhaneműt sem,  továbbá úgy vélték, 
hogy a megváltást nő nem érheti el; a szvétambarák („fehérbe öltözöttek”) 
álláspontja rugalmasabb.  

A dzsaina metafizika dualisztikus felépítésű, a mindenséget két alapvető és 
egymástól független kategóriára osztja: van egyfelől a lélek vagy élő szubsztancia 
(dzsíva), mely megjelenik a természeti erők - szél, tűz - alakjában, s áthatja a 
növényeket, az állatokat és az emberi lényeket; továbbá van a nem-lélek, az 
élettelen szubsztancia (adzsíva), ide tartozik a tér, az idő és az anyag.  

A másik alapfogalom a karma. Ez a dzsainizmusban - ellentétben a 
hinduizmus és a buddhizmus jóval elvontabb megközelítésével - valamifajta finom 
és láthatatlan anyagi szubsztancia, amely elönti és megbénítja a dzsivát, s ezzel 
létrehozza az élet és az újjászületés kötelékeit. Ez a hatás életek hosszú sorozatán 
át tartó aszkézissel ugyan, de megszüntethető, s így elérhető a móksa, a teljes 
felszabadulás, minden emberi erőfeszítés végcélja. Eszerint kétfajta lélek van, az, 
amelyik már elérte a tökéletességet és az, amelyik még rabságban sínylődik.  

A dzsaina etika a lélekről és a karmáról szóló tanításra épül. Az ember 
legfőbb kötelme saját lelkét és a társaiét fejleszteni és tökéletesíteni, ezért az 
ahimszá, tehát minden élőlény kímélete annyira fontos, hogy a dzsainák 
menedékhelyeket (tulajdonképp elfekvő kórházakat) építenek az öreg és beteg 
állatok számára, s itt a halálukig ápolják és etetik őket. A három erkölcsi ideál, 
úgymint a szamjagdarsana („helyes hit”), szamjagdzsnyána („helyes tudás”) és a 
szamjakcsárita („helyes viselkedés”) összefoglaló néven mint ratnatraja („három 
drágaság”) ismert.  

Az időt örökkévalónak és alaktalannak gondolják. A világ szintén 
örökkévaló, továbbá végtelen. A tér (ákása) átfogó és alaktalan, magába öleli a 
mindenség objektumait. A világegyetem tere (lókákása) mellett létezik a 
világegyetem nélküli tér (alókákása), amelynek egyáltalán nincs tartalma. Az 
univerzum közepén van az eleven lelkek birodalma, ahol az emberek, állatok, 
istenek és démonok élnek. A középső világ fölött a két részből álló felső világ, 
alatta pedig a hétszintes alsó világ található.  

Szentjeik tiszteletére a dzsainák monumentális sztúpákat emeltek; 
építészetük, szobrászatuk gazdagsága és színvonala párját ritkító. Templomaik tele 
vannak fémből öntött képmásokkal és szerencseszimbólumokkal.  

A dzsainizmus indiai vallás, de az indiaiakkal másfelé is eljutott sokfelé a 
világban. A dzsainizmus a részvét és a lemondás, illetve az aszkézis vallása. Hívei 
mindent elkövetnek, nehogy ártalmára legyenek más élőlénynek. Egyes dzsaina 
hívők maguk előtt söprögetnek, nehogy eltapossanak akár egy bogarat is, szájuk 
elé pedig kendőt kötnek, nehogy belélegezzenek apró lényeket. Az egyik dzsaina 
szekta (digambara) teljesen lemond a földi élet javairól: tagjai meztelenül járnak és 
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egyetlen tulajdonuk egy edény, amiből esznek, életük legnagyobb részét 
meditációval töltik. Indiában nagy tiszteletnek örvendenek ezek a szellemi utat 
választó, vallásuk iránt mélyen elkötelezett emberek.  

A vallás egy időben keletkezett a buddhizmussal, a hinduizmus pedig nagy 
hatással volt rá, így sok párhuzam fedezhető fel e vallások között. A legnagyobb 
dzsaina közösségek, ma is Indiában vannak, de nem lokalizálhatóak egyértelműen: 
számos dzsaina központ található India különböző államaiban.  

A szikh vallás szintén 
Indiában keletkezett az 1400-
as években. Hindu és iszlám 
elemekből építkezik. Elismeri 
a lélekvándorlást és az örök 
törvény létezését, de ellenzi a 
kasztrendszert és az 
aszkétaságot. Elfogadja az 
egyistenhitet és az emberek 
egyenlőségét, de pl. 
Mohamednek nincs kultusza. 
Ma a világon mindenhol 
fellelhető, ahol indiaiak vannak (ld. hinduizmus). A szikh férfiak könnyen 
felismerhetők jellegzetes turbánjukról. Központjuk India észak-nyugati részén 
Pandzsáb tartományban van, de Indiában is bárhol találkozhatunk szikhekkel. 
Képen: legszentebb helyük az amritsari Aranytemplom. (Amritsar, Pandzsab 
államban, a pakisztáni határ közelében található.) Ma kb. 23 millió szikh él a 
Földön. 
 
 

Buddhizmus 
 A vallást alapitójáról, Buddháról nevezték el. A szanszkrit és az abból 
származó középind nyelvek „budh” szavának jelentése „felébredt”, vagyis aki a 
tévelygés éjszakájából ráébredt a megismerés fényére.  
 A buddha lényege az, hogy tudását saját erejéből szerezte meg, tehát nem 
isteni kinyilatkoztatás segitségével, nem a szent iratok tanulmányozása révén, s 
nem is valamely tanitómester irányitásával. A felébredés az emberben magában 
lejátszódó megismerési folyamat végeredménye. Bármi újnak a születéséhez 
azonban legalább két tényező együttműködésére van szükség, erre Buddha a 
reinkarnáció tanában találta meg a kellő magyarázatot: az ember korábbi 
létformáiban hall más buddhákat prédikálni, s az élmény öntudatlanul végigkiséri 
őt addig, amig az igazság egészen feltárul számára, s ő maga megért a 
buddhaságra. A buddha tehát nem isten, vagy annak földi megtestesülése, hanem 
ember, aki épp úgy ki van téve az öregségnek, betegségnek, mint bárki más, s élete 
a halállal véget ér. Különbözik azonban a többi embertől abban, hogy legyőzött 
minden elvakultságot és szenvedélyt, s e szellemi és emberi tökéletessége 
következtében olyan csodás erők bontakozhattak ki benne, melyek másokból 
hiányoznak (képes visszaemlékezni korábbi létezéseire, tökéletes ismeretekkel 
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rendelkezik a világegyetem szerkezetéről, olvas mások gondolataiban, képes magát 
mágikus módon megsokszorozni, a térben lebegni, stb). 

Sziddhárta Gautama élete folyásáról jobbára csak legendás adatok állnak 
rendelkezésünkre. Apja a Sákják választott fejedelme volt, anyja szintén előkelő 
családból származott. Fia születése után meghalt, a gyermeket anyja húga nevelte 
anyaként.  Elit nevelésben részesült, tanulmányai befejeztével megházasodott, 
gyermeke is született.  Huszonkilenc éves korában elhagyta a házát, nejét és kisfiát. 
Aszkétává lett, hogy lelke nyugalmát megtalálja. Elhatározását négy, egymást 
követő; élmény - egy életunt aggastyán, egy gyógyíthatatlan beteg, egy holttest és 
egy aszkéta látványa - váltotta ki; mindez az élet szenvedésteli és mulandó voltára 
figyelmeztette. Lemondásteli bolyongásainak hetedik esztendejében, a magadhai 
(Bihar) Gaja városkában, egy fügefa alatt, éjszakai elmélkedés folyamán elérte őt a 
"megvilágosulás" (bódhi): felismerte a dolgok végső összefüggését, a négy nemes 
igazságot és a három 
főbajt (érzéki gyönyör, a 
létezés gyönyöre, a 
tudtalanság). Hamarosan 
hirdetni kezdte a 
megváltás tanát. A 
Váránászi (Benáresz) 
közelében lévő szárnáthi 
vadaskertben mondta el 
első prédikációját, 
melyben már formába 
öntötte tanítását. Követői 
a legkülönbözőbb 
társadalmi rétegekből 
kerültek ki, gazdagok és 
nincstelenek körében 
egyaránt villámgyorsan 
terjedtek tanai. Bár fellépett a papi kaszt igényi ellen, még ebből a rendől is 
akadtak befolyásos támogatói. Prédikátorként 43 éven keresztül hirdette tanítását 
az indiai tájakon vezető vándorlásai alatt, egészen 80. életévében bekövetkezett 
haláláig. Teljes lelki békességben érte a halál. Holttestét elégették, hamvait 
ereklyeként síremlékekben (sztúpa) helyezték el.   
 Buddha követői missziós tevékenységének sikere többek közt az azt 
támogató fejedelmeknek volt köszönhető. A vallás legnagyobb patrónusa Asóka 
király volt, aki i.e. 272 és 232 között csaknem egész Indiát egyesitette jogara alatt. 
Asóka nagyszabású intézkedései nemcsak a tan terjesztésére irányultak, hanem 
annak elmélyitésére is. Uralkodása az ókori India fénykorának tekinthető. A 
későbbiekben időszakosan jelentkező visszaesések ellenére a buddhizmus 
töretlenül ivelt felfelé, s megkezdte terjeszkedését Kina, Ceylon, Indonézia s a 
Közel-Kelet  
 A 20. század második felében a szocialista térnyerés Kinában, Vietnamban 
és Észak-Koreában visszaszoritotta a buddhizmust (Tibet Kinához való csatolása a 
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dalai lámát az Indiába való menekülésre kényszeritette), más helyeken azonban a 
vallás komoly előrelépéseket könyvelhet el. Indiában olyan törekvések léptek fel, 
melyek a páriák széles tömegeit igyekeznek megnyerni a buddhizmusnak, ezzel 
akarván javitani embertelen szociális helyzetükön. A vallást követő kinai és japán 
kivándorlók kolóniái révén a vallás eljutott a világ szinte összes pontjára Hawaii-
tól Óceániáig. A vallás aktuális problémáival (nyugati modernizációval való 
megismerkedés, szabadgondolkodók fellépése, kereszténységhez fűződő – 
egyelőre az egyezkedésre törekvő – viszony) kapcsolatos állásfoglalás igénye 
széles körben aktiválta a buddhista szellemi életet, melynek következményeit ma 
még nem lehet felmérni.  

A buddhizmus tipikusan ázsiai vallás. Ázsiában keletkezett, és ma is 
Ázsiában találjuk a hívők döntő többségét. A buddhista gondolkodás alapja 
tulajdonképpen nem is vallásos, hanem inkább bölcseleti, filozófiai. Buddhista 
lehet valaki akkor is, ha nem hisz semmiféle természetfeletti, felsőbb hatalom 
létezésében, de ez nincs is tiltva. A lényeg a buddhisták szerint nem ebben van. 
Véleményük szerint a végső cél a megvilágosodás , a nirvána elérése lehet. Ezt az 
állapotot, a vallásalapító történelmi személyiségnek, Sziddhárta Gautáma 
Buddhának (szül.: Kr.e. 566 körül), sikerült először elérni.  

Sziddhártha Gautama életéről jobbára csak legendás adatok állnak a 
rendelkezésünkre. Apja (Suddhódana) a Sákják választott fejedelme volt, anyja 
(Májá), aki belehalt a szülésbe szintén előkelő származású. A gyermeket anyja 
húga nevelte. Előkelő, uralkodásra méltó nevelésben részesült, tanulmányait 
befejezve megházasodott, majd fiú gyermeke (Ráhulá) született. Huszonkilenc 
évesen elhagyta családját, aszkétává vált, hogy lelke nyugalmát megtalálja. 
Lemondásteli bolyongásainak hetedik esztendejében Gaja városában, egy fügefa 
alatt, éjszakai elmélkedés folyamán elérte őt a "megvilágosulás" (bódhi): 
felismerte a dolgok végső összefüggését, a "négy nemes igazságot", s ezzel 
Buddhává (megvilágosodott emberré) vált. Prédikátorként 43 éven keresztül 
hirdette tanítását az indiai tájakon vezető vándorlásai alatt, egészen a 80. 
életévében bekövetkezett haláláig.  

Buddha volt az egyetlen olyan vallásalapító, aki nem igényelte, hogy 
másvalakinek tartsák, mint embernek. Tökéletesedését, eredméyneit, bölcsességét 
emberi törekvésnek és az emberi intelligenciának tulajdonította. Tanítása szerint az 
ember a legmagassabb rendű lény, önmaga ura, aki sorsát irányítja. Tanainak 
alapját öt aszkétával ismertette meg először, ezzel elindítva a "Tan kerekét".  

Buddha tanításának néhány részlete: 
- sem az érzéki élvezetek hajhászása, sem pedig a túlzásba vitt önsanyargatás 

nem vezet az üdvösséghez; 
 - minden élőlény akadályba ütközik önnön kibontakozásában, ezt 

szenvedésnek érzi, az élet szenvedés; 
 - a szenvedés a vágyakozásból, az élvhajhászásból, az alkotásvágyból és a 

hatalomvágyból fakad; 
 - meg kell szüntetni az olthatatlan szomjúságot és vágyakozást, le kell 

mondani a földi hiábavalóságról - ez az út vezet a szenvedés megszüntetéséhez. 
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A buddhista vallású nem hisz a sorsban, sem a teremtő Istenben. Arról van 
meggyőződve, hogy minden szándékos cselekvése gondolatban, szavakban és 
tettekben visszahat önmagára és jellemének alakulására. Buddha követőjének 
harmóniában kell lennie önmagával és környezetével. Ezért a buddhista naponta öt 
erkölcsi gyakorlatot vállal magára. Úgy él, hogy ne sértsen meg másokat. Nem 
veszi el azt, amit nem adnak oda neki. Erkölcsös, tiszta életet él. Nem hazudik, és 
durva szavakat nem használ. Nem részegíti le magát.  

A szerzetesek számára további öt szabály betartása kötelező: napjában csak 
egyszer étkezhetnek, énektől és mulatságtól tartózkodniuk kell, ékességet nem 
viselhetnek, ágyban nem alhatnak, pénzt és értéktárgyat nem fogadhatnak el. 

Három jellegzetes buddhista iskolát lehet elkülöníteni, amelyek egy-egy 
ázsiai régióhoz kötődnek.  

A hinajána vagy " kis-szekér " követői, a buddhizmus ortodoxabb, a Buddha 
korabeli szabályokhoz jobban ragaszkodó vonalát képviselik. Véleményük szerint 
a nirvánát csak a szerzetesek, a szigorú szabályokat betartó közösségek tagjai 
érhetik el.  

"Kicsi a szekér", 
tehát "kevesen férnek fel" 
erre a szimbolikus 
járműre, amivel el lehet 
jutni az örök bölcsesség 
birodalmába. Ilyen 
képletes üzenet rejlik a 
név mögött.  

Többféle hinajána 
iskola létezett, de ma a 
théra-vádin ("öregek 
tana") a legelterjedtebb.  

A "nagy-szekér" 
vagy mahajána 
buddhizmus szerint a 
megvilágosodást bárki 
elérheti, feltéve, ha végigjárja a buddhisták által javasolt utat. A lehetőség tehát 
mindenki számára adott, a "szekér nagy", azaz erre a járműre sokan "felférnek".  

A harmadik irányzat a vadzsrajána, vagy "gyémánt-szekér", ahol a gyémánt 
a tökéletesség, a tisztaság és az állhatatosság szimbóluma.  

A vadzsrajána kialakulása Tibethez és a Himalájához köthető. Magába 
olvasztotta a területen korábban uralkodó, sámánista elemeket sem nélkülöző ősi 
hitet. Így jött létre a buddhizmus jellegzetesen tibeti vállfaja , a lámaizmus. 
(Lámáknak a kolostorban élő, tibeti papokat nevezik.) A lámaizmus Tibeten kívül 
is elterjedt. Ma leginkább Ázsia közepén , hatalmas, de igen alacsony népsűrűségű 
területeken jellemző - a Tibeti-fennsíkon és a hozzá kapcsolódó területeken 
egyaránt. Kína nyugati részén, Tibetben természetesen ez az uralkodó vallás, de a 
Himalája magasabb vonulatai között majdnem mindenütt: India, Nepál és Bhután 
területén. Lámaisták élnek Mongóliában is, és kevésbé ismert, hogy Kelet-
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Oroszországban, a Bajkál-tó környékén, (Burjátföld, Tuva) is megtalálható a 
buddhizmus tibeti változata. A lámaizmus ma már ismert az egész világon, kisebb 
közösségeket minden földrészen találni Ázsián kívül is, sokfelé. Bizonyára nagy 
szerepe van ebben a Nobel béke-díjas, hazájából elüldözött vallási vezető, a XIV. 
Dalai láma népszerűségének is 

A mahajána buddhizmusnak több irányzata is van Indiában és Kínában. A 
legismertebb is Kínában alakult ki: ez az ún. csan-buddhizmus. Kínából eljutott 
Koreába (seon-buddhizmus) és Japánba is, ahol már zen a neve. A buddhizmusnak 
ma Ázsián kívül ez talán a legnépszerűbb ága. A meditációra, az elmélkedő 
gyakorlatokra óriási hangsúlyt fektető buddhista iskola még a szertartásokat sem 
tartja túl fontosnak, csak a "Buddha-tudat" elérését. A különböző zen iskolák ma 
nagyon népszerűek Észak-Amerikában, Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon 
is, de megtaláljuk Latin-Amerikában és elvétve Afrikában is.  

A zen-buddhizmus csak a 12. században szilárdult meg Japánban és a 
sintoizmus mellett kellett tovább fejlődnie. A sintoizmus ősi japán vallás, egyfajta 
szellemhit. Japánban a vallásos emberek többsége mind a buddhizmussal, mind a 
sintoizmussal lelki közösséget vállal , hisz azokat nem ellentétpárként, hanem 
egymás kiegészítőinek fogják fel. A sintoizmus igazán csak Japánban jellemző. A 
japán kivándorlókkal természetesen eljutott más kontinensekre is, de az eredeti 
környezetéből kiragadott sintoizmus ereje jóval kisebb.  

Az ősi sintoizmusnak nincs írásos hagyománya a VIII. század előtti időkből, 
az első hiteles történeti mű 712-ből való. A sintónak eredetileg nem volt bölcseleti 
rendszere, sem erkölcsi kódexe, csupán a természeti jelenségeknek a sámánhitre 
jellemző imádata. Az ősök tisztelete, a szellem halhatatlanságába vetett hit 
jellemezte. Eredeti formája tehát inkább természeti vallás volt a kezdetektől a kr.u. 
VI. századig. A VI. század első felében megjelenik a buddhizmus, majd nem 
sokkal később a konfucianizmus, s ennek hatására megkezdődik a sintó ideológiai 
megfogalmazása. A XIX. századig számtalan irányzata alakul ki, egyes irányzatok 
szerint a sintó istenek Buddha alárendeltjei, míg más irányzatok szerint a sintó 
istenek a főistenek a buddhizmus istenei felett. A XIX. században a sintó vallást 
megreformálják és államvallásá emelik egészen 1946-ig, amikor az alkotmány 
kimondja a vallásszabadságot. A XIX. századtól a sintónak számtalan szekta 
változata alakul ki, amelyek napjainkban is széleskörben elterjedtek. A 
vallásszabadság kihirdetését követően fellendült a keresztény misszionálás is. 

 
Elfeledett vallási kultúrák  

 
1. Az amerikai kontinens nagy vallási civilizációi  
A világ legjelentősebb, komoly társadalmi, gazdasági és műveltségi 

alapokkal bíró ókori vallásai időtálló képződményeknek bizonyultak. Időtállónak 
vagy abban az értelemben, hogy rendszerük - jelentős történeti változásokon átesve 
- ma is él, vagy úgy, hogy e régi hitrendszerek elemei beépültek később keletkezett 
vallások világába. Így India és Kína hite a régi 'birodalmi' vallási világ örököse, az 
ókori Közel-Kelet, Görögország és Róma vallása viszont a zsidó-keresztény-
muszlim világvallások fejlődésének folyamatában őrződött meg. Meglehetősen 
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kicsi tehát azoknak a 'magaskultúráknak' a száma, amelyek nem csupán maguk 
tűntek el nyomtalanult a történelem viharaiban, hanem vallási hagyományaikból is 
csupán emlékek, töredékes adatok maradtak az utókorra.  

Ha tehát 
elfogadjuk az 'elfeledett 
vallások' fogalmát, 
elsősorban az amerikai 
kontinens egykor 
virágzó birodalmainak 
hitét kell értenünk ezen, 
amelyek jószerével 
nyomtalanul tűntek el 
azokkal a népekkel és 
államokkal együtt - 
különböző történeti 
okok következtében - 
amelyek létrehozták 
őket. Nem az Újvilág 
'törzsi vallásainak' 

sokaságáról van most persze szó: a maja, a tolték-azték és az inka kultúra egykori 
vallási világa bonyolultság, szervezettség, rituális és mitológiai kidolgozottság 
tekintetében az Óvilág nagy folyamvölgyi kultúráival, a mai 'világvallásokkal' 
vagy azok szellemi előzményeivel volt valaha egyenrangú. Az időben legkorábbi 
ezeknek a rendszereknek a sorában a maja vallás, amely a mai Mexikó déli részén, 
Guatemala, Honduras területén virágzott csaknem egy évezreden át, a Kr. u. 4. és 
14. század között, virágkorának régészeti, mitológiai és kultikus emlékei pedig 
elsősorban a Yukatan félszigetről ismertek. A maja vallás a teológiai absztrakció 
magas szintjére eljutott természetvallás volt, erős termékenységi és asztrális 
vonásokkal, alaposan kidolgozott mitológiával és rítusvilággal. Itzamná, a világot 
alkotó főisten állt a pantheon élén: ő a nap és az ég, az írás és a naptárkészítés ura. 
A többi nagy istenek égi jelenségek megszemélyesítései vagy vegetációs istenek, 
akik egy három régióból álló kozmoszban gyakorolják hatalmukat. Az embert az 
életet szimbolizáló kukoricacsőből alkotják meg az égiek és ők gondoskodnak - 
eső, jó termés biztosításával, az embereknek a mesterségekre és a tudományokra 
való felkészítésével - fennmaradásáról is.  

Mindezekért a jótéteményekért a maja nép buzgó állat- és növényáldozatok 
bemutatásával hódolt az égieknek. Az istenek otthonául lépcsős piramisokat 
építettek, amelyekben a teokratikusan szervezett önálló városállamok népe a 
nagyhatalmú papság közvetítésével ajánlotta fel áldozatait. Az isteneknek hódoltak 
szent labdajátokok űzésével is, az égitestek mozgásának, megfigyelésének pedig 
nagy jelentőséget tulajdonítottak. Hittek a lélek halál utáni életében, abban, hogy 
az arra érdemesek az égi, isteni világba kerülhetnek. Szent hagyományukat a maják 
bonyolult, hieroglifikus írásrendszerben örökítették meg; ez az anyag a spanyol 
hódítás idején zömében megsemmisült, számos megmaradt szöveg pedig még ma 
is értelmezhetetlen. A szent, mitológiai irodalom egyetlen fontos darabja maradt 
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fenn: ez a 'Popoh Vuh', 
amely a maja népek 
mítikus történetének 
foglalata. A maja kultusz 
élén bizonnyal tudós 
papok álltak, hiszen egész 
vallási világuk jelentős 
matematikai, 
természetÜismereti, főleg 
pedig csillagászati 
tudásról tesz bizonyságot. 
Alighanem rituális 
meggondolások alapján 
ez a nép alkotta meg az ókori világ legösszetettebb, igen pontos megfigyeléseken 
alapuló naptári rendszerét, amelynek alapja természet- és napimádatuk volt. 
Háromféle időszámítást is használtak: a Nap, a Hold és a Vénusz mozgása szerint 
egyaránt számolták az időt, amelynek kezdőpontja a világ teremtésének általuk 
kalkulált ideje volt. A maja vallás világát nem hódító vagy misszionáló erőszak 
pusztította el: maga a kultúra enyészett el a 14. század végére, népe pedig 
'megfeledkezve' ősei civilizációjáról, hátrahagyva templomait és városait, eltűnt az 
őserdők kifürkészhetetlen rengetegében  

A maják békés, jámbor, 'tudományos' hitéhez képest sokkal harciasabb az a 
vallási kultúra, amelyek Közép-Amerika másik nagy birodalmi kultúrája a tolték-
azték hozott létre. Az ebbe a körbe tartozó, eredetileg nomád törzsek a Kr. u. 1. 
évezred derekától hullámokban érkeztek Közép-Mexikó területére, ahol virágzó 
városokat, majd nagy birodalmakat teremtettek. A tolték, nahuatl, azték törzsek 
mitológiájának főistene Kvecalkoatl, a 'Tollaskígyó', egyszerre égisten, a teremtés 
ura, az elvont égi erők birtokosa és kultúrhérosz, a civilizáció megteremtője, 
népének vezetője is. A hatalmas istenek sorába mellette ég és csillagistenek, az 
eső, a szél, az égtájak urai tartoznak, de ura van a tűznek, a kukoricának, a csírázó 
vetésnek, a városfalaknak vagy a muzsikának is. Az azték vallás egyik központi 
alakja Tlalok esőisten: ő a föld termékenységének patrónusa, de egyben az alvilág 
ura is. A leggazdagabb kultusz azonban az azték világban Huicilopocstli alakját 
veszi körül. Ő az azték törzsek ősi védistene, de egyben nap-, termékenység és 
hadisten is, akinek feladatai közé tartozik a rendezett, szférikusan felépített világ 
működésének biztosítása. Ezt a célt csak állandó, szakadatlan áldozatok 
bemutatása révén lehet elősegíteni: a papi vezetés alatt álló azték társadalom fő 
célja éppen ez, az áldozat folytonosságának biztosítása. Az isteneknek lépcsős 
piramis-templomokban hódolnak, amit pedig felajánlanak az isteneknek, az - 
termény és állatáldozatok mellett - maga az elven ember. A templomterület minden 
egyes város vagy kultikus központ esetében több funkciót is ellát: az oltárok és az 
istenszobrok fülkéi mellett a papok házait, az iskolát, a szent labdajátékok pályáit 
is egyetlen épületegyüttes részeként találjuk meg. A világ nagy vallási kultúrái 
sorában egyedül az aztékra jellemző a tömeges emberáldozat: hadifoglyok tízezreit 
áldozzák évente az istenek 'táplálására' és 'engesztelésére' s maguknak az azték 
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városállamoknak az állandó háborúi sem más, mint a szükséges 'emberanyag' 
biztasítása miatt folynak. Az eleven ember feláldozásának leggyakoribb formája a 
szív kitépése és a lenyugvó nap fényében való felmutatása: a spanyol hódítók 
érkezésekor még Tenochtitlán szentélyeiben naponta százával, ezrével mutattak be 
ilyen áldozatot, de az isteneknek szántak megnyúzása, elégetése, vízbefolytása sem 
számított kivételesnek. A népi hitvilág a hivatalos vallásosságnál sokkal szelídebb: 
a szokások, a hagyományok alapján döntően a kukorica tiszteletére alapozó 
természet- és termékenységkultusz alkotja a lényegét.  

Nem csupán az istenek 
világa alkot jól tagolt és igen 
vérszomjas társadalmat, hanem 
maga a világ is igen összetett, 
bonyolult építmény az azték 
nézet szerint. A számtalan égi és 
alvilági szféra közül a holtak 
birodalmának három 'világa' a 
legfontosabb. A legteljesebb égi 
boldogság az isteneknek 
feláldozottakra és a harcban 
elesett harcosokra vár; más 
helyen vannak az 'isteni' 
közelségét jelző balesetekben, 
természeti csapásokban és betegségekben elhúnytak, ismét máshol pedig a többi 
ember. Igen szigorú erkölcsi elvek jellemzik az azték vallást: az aszkézis, az 
önsanyargatás mindennapos, a vétkek száma temérdek, a bűnök súlyossága és a 
kiszabható büntetés pedig annak a mértékében növekszik, minél előkelőbb - papi, 
nemesi rendű - valaki. A majákkal ellentétben - bár vallási kalendárium itt is van - 
az aztékok hitében a mitológiai irodalomnak vagy a tudományos vizsgálódásnak 
alig van szerepe. A mindennapi hitélet a ritus köré szerveződik, az a mitológiai és 
irodalmi hagyomány pedig, amely túlélte a spanyol hódítás idejét, alig számottevő. 
Néhány jellegzetes vallási szokásról azért tudunk: ismertek egyfajta 
'vízkeresztséget', megtisztulási szertartást és a bűnök nyilvános megvallását, 
ünnepeik központi eseményei pedig - a gyakran vérre menő, halállal, feláldozással 
végződő - szakrális labdajátékok voltak, amelyekhez az égitestek mozgásával 
összekapcsolódó hiedelmek kötődtek. Az azték vallási világ összeomlását Cortes 
hódítása idézte elő: rövid néhány év alatt összeomlott a birodalom, a kultúra és a 
hitrendszer pedig spanyol szerencselovagok és misszionáriusok 'hathatós' 
közreműködésével ugyancsak igen rövid idő leforgása alatt megsemmisült.  

Nem jutott szerencsésebb sorsra Dél-Amerika nagy birodalma és vallási 
világa, az inka kultúra sem. Ezt a vidéket - Peru északi részétől Chile határáig, a 
tengerparton és az Andok hegyei között - kecsua indián népek lakták, amelyek Kr. 
u. 1200 körül a Titicaca tó környékén fejlett civilizációt teremtettek. Bár a mítikus 
hagyomány egy korábbi vallási világ emlékét is őrzi, maga az inka birodalom és 
vallása akkor született meg, amikor a félig legendás király és félisten, Manco 
Capac megteremtette a naptisztelet szellemében szervezett országát. Az inka 
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vallási világ alapeszméje a napisten, Inti tisztelete, akit a birodalom távoli vidékein 
más-más alakban és néven is imádnak. Magának a birodalomnak a teokratikus 
gondolat volt a szervezőelve: az 'inka', mint istenkirály a Nap földi másaként vagy 
gyermekeként uralkodik népén, az istenek teremtő és kormányzó világában pedig 
hasonló szigorú hierarchia érvényesül. Van az inka birodalom vallási életében egy 
titokzatos, elvont, teremtő isten is: Virachocha az, az 'Égi Atya', akit a viharos 
tenger hullámaival azonosítanak. A késői mitológiai spekuláció szerint az ő fia Inti 
napisten; míg neki gyakorlatilag csak mitológiája van, kultusza pedig nincsen, 
addig a napimádat az egész birodalom vallási életének alapja. Virachocha teremtő 
Úr: a világot kezdetben óriásokkal népesítette be, majd azokat elpusztítva 
megalkotta az embert, az eget és a szivárványt, mint a világ legfontosabb 
'szereplőit'.  

A tenger- és égistenek állnak tehát a pantheon élén, a föld porából teremtett 
ember rendeltetése pedig pusztán annyi, hogy engedelmeskedjen az uralkodónak, 
mint földi istennek, szertartásaiban pedig szolgáljon az égi isteneknek. Igen 
jellegzetes, hogy az Andok terméketlen vidékén élő kecsua nép vallási világában a 
termékenység- és vegetáció-kultuszok jelentősége csekély: sokkal fontosabb 
azoknak az asztrális és természeti erőknek a kultusza, amelyek - 'kozmikus 
értelemben' - megszabják az emberi élet lehetőségeit egy kietlen és zord világban. 
A világ 'huacák', szellemi lények sokaságának az otthona: fák, források, kövek 
válnak isteni erők hordozójává ebben a vallási szemléletben. Védőszelleme van az 
egyes törzseknek, nemzetségeknek, sőt az uralkodók mumifikált tetemének is, az 
ég és a föld, a villámlás, a mennydörgés és a földrengés pedig mindent áthat és 
életre, termékenységre serkenti a világot. Az inka felfogásban kétféle túlvilág van: 
az egyik a napisten világa, amely meleg és fényes, a másik viszont a hideg, a fagy, 
a sötétség birodalma. A túlvilági élet a földi élet folytatása: azt a 'rendet' őrzi, 
amely a földi világban is érvényesült.  

Az inka világ vallási ünnepei a természet, a vegetáció fordulóihoz 
kapcsolódnak. Az isteneknek bemutatott áldozat étel és ital; igen ritka az 
állatáldozat, az emberáldozat szokása pedig alig bizonyítható. Az istenek, 
elsősorban a napisten tiszteletére az inka világban szentélyeket emeltek, amelyek 
közül a szent tűz oltalmazására szolgáló templomok a legfontosabbak. A 
templomok zöme föld alatt van vagy terraszos építmények tetején: minden 
szakrális építmény létesítésének látható alapelve a napra való tájolás, a nap 
fényének alkalmas befogadása vagy kizárása. Az inka vallás világa egy tekintetben 
mindenképpen különleges: mivel e birodalom kultúrája nem alkotott az emberi 
közlendő pontos lejegyzésére alkalmas írást, hanem csupán egy egyszerű 
memóriapótló jelrendszert (kipu-írás), ez a világ egyedüli, kizárólag orálisan létező 
vallási nagykultúrája. Pusztulása is döbbenetes gyorsasággal következett be: a 
spanyol hódítók néhány év leforgása alatt megsemmisítették a birodalmat, a 
misszionáriusok évtizedek alatt a hitvilág hagyományát; az inka vallás tartalmáról 
folklór-anyag és misszionáriusi beszámolók, valamint a tárgyi emlékek alapján van 
némi tudomásunk.  
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2. A sámánizmus vallási kultúrái  
A 'történelem nélküli népek' vallási világában talán a legkidolgozottabb, 

legegységesebb vallási modellt a sámánizmus formái jelentik. Az Európa keleti, 
Ázsia északi és középső régiójában és Észak-Amerikában élő, zömében vadász 
vagy nomád állattartó népek közös hitvilágáról van ebben az esetben szó, amely a 
világvallások és a magaskultúrák perifériáján sok évezreden keresztül megőrizte 
önállóságát. A sámánizmus, mint alapvetően egységes vallási kultúra eltűnése - 
szemben a közép- és dél-amerikai vallási rendszerek gyors megsemmisülésével - 
évezredes folyamatnak bizonyult; kiváltó oka lehetett az életmód megváltozása, a 
civilizációs fejlődés, de egy-egy nép eltűnése, idegen hódítók uralma alá kerülése 
vagy a világvallások - elsősorban a kereszténység, a buddhizmus és az iszlám - 
misszionáló hatása is. A sámánhit egyes elemei viszont vallásváltások után is 
fennmaradtak: a népi hiedelemvilágban éltek tovább, de - mint mondjuk a tibeti és 
a mongol buddhizmus esetében - magába a 'győztes' hitrendszer tanításába és 
ritusrendjébe is beilleszkedhettek. Egykor a finn-ugor népek, így a kereszténység 
felvétele előtti magyarság ősvallása is sámánhit volt, amelynek emlékét a folklór 
világa őrzi. Eredeti, tiszta formáját tekintve mindenesetre a sámánhit a 20. századra 
gyakorlatilag eltűnt; egyedül a szibériai kis népek körében - urali, altáji 
népcsoportok, burjátok, szamojédek - találjuk még meg ennek a vallási formának 
néhány millió követőjét.  

A sámánizmus gyökere az ősi animizmus és mágia elemeinek 
összekapcsolása, az emberi és a szellemi világ közötti kapcsolattartás biztosítása, 
arra természetfeletti módon kijelölt médiumok, sámánok közreműködésével és a 
totemizmus, különösen az állatkultusz hiedelmeinek felhasználásával. A vallás 
lényege tehát ebben az esetben a szellemlények és az emberi közösség közötti 
kapcsolattartás rituális technikájának kimunkálása és működtetése; a vallási 
tevékenység központi alakja ennek a sajátos 'mesterségnek' a tudója, a sámán. A 
sámán tehát - a régi magyar vallási világban a táltos - emberfeletti tudománnyal 
rendelkező személy, akinek az égi és alvilági erőkkel való kapcsolatteremtés a 
feladata. Ennyiben alakját a valamennyi természeti nép világából ismerős varázsló 
megfelelőjének is tekinthetjük: egyedi, megkülönböztető jegye leginkább az, hogy 
nem önszántából, hanem magának a szellemi világ kiválasztásának a kényszere 
alatt végzi feladatát, tevékenységének eszközei és az alakját körülvevő mitológiai 
hagyomány pedig az egységesség és a nagyfokú szervezettség jegyeit mutatja. Így 
csak rendkívüli ember lehet alkalmas arra, hogy sámán lehessen: erre a szerepre 
születni kell. A leendő sámán már kisgyermekként elüt a többiektől: patológiás 
tüneteket, révülési hajlamot mutat, 'különös gyermek'. Látomások gyötrik, 
természetfeletti lényekkel találkozik, sőt azok alkalmanként magukkal is ragadják. 
Gyakori az is, hogy a leendő sámán testi adottságként is magán viseli a szentség 
jegyeit: több foga vagy éppen 'farkasfoga' ('táltosfoga' van, farokcsonkja, kezén hat 
vagy hét ujja, esetleg - a hiedelem szerint - a szokásosnál több bordacsontja. Erre a 
rendkívüliségre emlékeztet a sámán felszerelésének egyik fontos darabja, a hatujjú 
sámánkesztyű is, amelyet szinte minden szibériai nép hagyományában 
megtalálunk. A karizmatikus kiválasztottság és alkalmasság bizonyítéka az is, 
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hogy a sámán nem tanulás által, hanem álmában jut tudományához, amikor a 
szellemek - átmenetileg magukkal ragadják a túlvilágra.  

A hiedelem szerint a szellemek a sámánjelöltet gyakran feldarabolják, hogy 
meggyőződjenek róla: testében valóban feles számú csont van-e és kipróbálják azt 
is, teste és lelke valóban képes-e elválni egymástól. Ettől a próbától fogva a sámán 
rendkívüli képességek birtokosa: vihart támaszt, földbe rejtett kincset talál meg. Fő 
tevékenysége az 'istenekkel', az állatősökkel, a holtak lelkeivel, az ártó és segítő 
szellemekkel való érintkezés. Képességei közé tartozik az átváltozás: bikává, 
táltoslóvá változik, repülni képes. A zene és tánc által is stimulált szertartásban a 
sámán lelke kilép testéből: megmássza a világfát, amely az eget, a földet és az 
alvilágot összeköti: erre utal fontos szertartási kelléke, a létra is. Gyakori feladata 
az orvoslás, mint 'halottlátó' pedig a szellemvilág üzeneteit tolmácsolja az 
emberek, az emberek kívánságát a szellemek felé. Révületében a táltos, a sámán a 
nép állatősévé válik, lelke annak lelkével válik azonossá: innen van az, hogy a 
szertartás során agancsot, állatbőrt, maszkot visel és birokra kel az ártó erőkkel.  

A sámánizmus jellegzetes vonása 
istenfogalmának határozatlansága, 
bizonytalansága. Pantheonjában vannak 
személyes 'öreg' istenek, állatősök, 
megszemélyesített természeti erők, 
égitestek, de megtaláljuk ugyanitt a holtak 
lelkeit is. A szellemi lények alakja igen 
változatos; a nevek és a szereplők 
törzsenként, népenként változnak, ám a 
teljes hitvilág keretei között jól meg is 
feleltethetők egymásnak. A sámánhit 
különösen fontos szerepet szán a 
gazdaszellemeknek: ők az egyes ember 
mellett vannak és amolyan 'őrangyalként' 
oltalmazzák 'gazdáikat'. A sámánizmus 
vallási hagyománya közös gyökerű 
kozmológiai világszemléletet is hordoz. 
Nézete szerint a világegyetem hármas 
tagolású, három szintű, korong alakú 
képződmény. Középpontjában áll a 
'világfa' vagy 'világtengely', az 'arbor 
mundi' vagy 'axis mundi', amely 
elválasztja, de össze is köti a felső, a 
középső és az alsó világot. A felső világ 

az égitestek, a jó szellemek birodalma, a főisten vagy főistenek otthona. A 
sámánnak képesnek kell lennie arra, hogy megmássza a világfa égbe emelkedő 
törzsét ('az égig érő fát'), hiszen csak így tud érintkezni az égiekkel. A középső 
világban élnek az emberek, állataikkal és a közéjük ereszkedő vagy kapaszkodó - 
segítő vagy ártó - szellemekkel együtt. Az alsó világ a gonosz szellemek és a 
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holtak lelkeinek birodalma: a sámánnak alkalmanként a világfa gyökerein ide is le 
kell ereszkednie, hogy végezni tudja a maga dolgát.  

A sámánizmus 'mitológiája' maga is sajátos, szokatlan képződmény. Néhány 
teremtéselbeszélést és kozmológiai történetet leszámítva ugyanis ezeknek az 
elbeszéléseknek nem az istenek, hanem maga a sámán a főszereplője. A történetek 
egyik csoportját a sámánkiválasztás és a sámánavatás eseményeinek feldolgozásai 
adják, érzékletes képekkel írva le az egyes 'sámán-próbákat', amikor a jelöltet a 
szellemek üstben főzik, kemencében hevítve üllőn kovácsolják vagy más, 
válogatott módokon gyötrik. A mitológiai anyag másik, nagyobb és színesebb 
része a sámánok működésének feldolgozása. Ennek központi témája a sámán és 
gazdaszelleme ég- és pokoljárásainak megörökítése. A sámán útjai során 
szembetalálja magát az istenekkel; birokra kel a rontó erőkkel vagy csellel, 
furfanggal éri el célja, eszközli ki az emberek kívánságainak teljesülését, 
alkalmanként pedig párharcot folytat más, vele rivalizáló sámánokkal is. A nagy 
mitológiai rendszerekben is feldolgozott témák egész sora bukkan fel így, annyi 
eltéréssel, hogy a főhős a sámán, akinek szerepét a 'klasszikus' mítoszforma 
kultúrhéroszaiéhoz lehet a leginkább hasonlítani.  

A sámánszertartás rituális rendje aprólékosan kidolgozott. A szellemeknek 
állat-, termény- vagy ételáldozatot mutatnak be, az esemény csúcspontja azonban a 
'sámántánc' alkalma. Zene és közös éneklés közben a sámán transzba esik: lelke 
eltávozik a testéből, hogy elinduljon a világfa törzsén az ég vagy az alvilág felé. 
Az eseményhez ima és ráolvasó formulák kántálása is hozzátartozik, máskor meg a 
sámán ajkán a szellemi világ lényei elegyednek párbeszédbe az emberi 
közösséggel. Nem ismeretlen az a mód sem, amikor a sámán jövendöl vagy 
visszatérve az égiektől erőt ad át - kézrátétellel, leheléssel, 'égi tárgyak' 
segítségével - az embereknek. A sámán szerepe a szertartási feladatok közötti 
időben is jelentős: ő az a bölcs tanácsadó, akihez kisebb-nagyobb dolgokban bárki, 
a vezér, a törzsfő, de az egyszerű harcosok is fordulhatnak, ha az otthon, a 
házioltárnál őrzött szellem-bábúktól vagy a gazdaszellemektől nem kapnak 
elegendő útbaigazítást.  

  
3. A totem-vallások alkonya  

A totemisztikus vagy törzsi vallások klasszikusnak számító világa az 
amerikai préri-övezet valamint Afrika, Dél-Amerika és Óceánia egyenlítői, 
őserdős, szavannás övezetének hitvilágai révén van ma már gyorsan fogyatkozó 
arányban jelen világunk vallási térképén. Az ebbe a körbe tartozó hitrendszerek 
követőinek száma - maguknak az egyes önálló vallási formáknak a nagy száma 
mellett - nem éri el a 100 milliót sem. Igaz, hogy Afrikában mintegy 70 millió 
ember tartozik ilyen vallási kultúrákhoz, Ausztrália törzsi vallásait viszont csak 
néhány ezren, az észak- és dél-amerikai kultuszokat pedig 2-3 milliónyian követik.  

Ezeknek a vallási formációknak az alapmodellje szerint a világ feletti uralom 
egy vagy néhány teremtő isten kezében van, akiknek megengesztelése a szertartási 
és áldozati élet célja és akiknek tetteiről az orális hagyományban őrzött mítoszok 
számolnak be. Az isteni lények másik csoportját totem-ősök - állati felmenők vagy 
már-már megistenült hősök alkotják, akiknek közbenjáró segítségétől a jó termés, a 
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kedvező időjárás, a betegségektől való megmenekülés és a hadi siker is remélhető. 
A világot szellemi lények, démonok sokasága is lakja: az ő semlegesítésük 
alkalmas eszköze a mágikus szertartások sokasága. A törzsi vallások többségében 
kitüntetett jelentősége van a termékenység-szertartásoknak és az avatási 
rítusoknak: Óceánia népei körében a vallási élet uralkodó elemei ezek, de hasonló 
a helyzet az afrikai kontinens déli részében élő gyűjtögető és vadásztörzsek 
világában is. Nem idegen ezektől a vallásoktól a természet erőinek isteniként való 
imádata sem: a varázsszertartások zöme is éppen erre, a természeti történések 
kedvező menetének biztosítására irányul.  

A klasszikus totemhit a maga tiszta formájában azt a hiedelmet jelenti, 
amely szerint valamely népközösség egyetlen közös, azóta szellemivé lett állat- 
vagy ritkábban növényőstől eredezteti magát. Maga a totem összekötő kapocs a 
magasabbrendű égi erők és az ember világa között, egyben pedig az ős 
képességeit, fizikai erejét adja tovább népe számára, a mindennapokban pedig 
segíti is övéit. Ebben a klasszikus formában a totemisztikus vallásosság a 
legtisztábban Ausztrália és Óceánia népei között maradt fenn, valamint egyes 
észak-amerikai indián vallási rendszerekben, a legháborítatlanabb formában pedig 
talán Borneó és Pápua-Új-Guinea belsejében, ahol a legutóbbi időkig fennmaradt 
egyebek között az emberáldozat, a 'fejvadászat' szokása, mint az idegen totemek 
elleni küzdelem szimbolikus aktusa, az afrikai fejlődésben viszont az utóbbi 
századokban az animisztikus vonások bizonyultak erősebbnek a totemisztikus 
szokásokkal szemben.  

Afrikában talán a pigmeusok vallási kultúrája a legarchaikusabb: egy elvont 
teremtő isten, a szellemi lények sokasága, a termékenységi mágia és a 
terményáldozat elemei e nép vallásosságának építőkövei, valamint az eredet- és 
teremtésmítoszok meglepő sokasága.Mellettük a busmanok, a hottentották, a 
zuluk, a jorubák és a maszájok vallási világa érdemel figyelmet; visszatérő elemek 
ezekben a vallásokban a szakrális tánc és zene alkalmazása, az engesztelő növény- 
és állatáldozat, a fejlett imakultúra.  

Ázsia és az óceániai térség törzsi vallásai közül a dajakok totemizmusa 
érdemel említést, amely talán a legelevenebben őrzi ma is a mana-hit igen ősi 
formáit. Az ausztrál őslakosság vallási világát is egyértelműen a totemizmus uralja, 
a rituális tevékenység középpontjában pedig a beavatás, mint a totem közösségébe 
való befogadás aktusa áll. Jellegét tekintve hasonló lehetett Óceánia népeinek ősi 
vallási világa is, ma azonban a törzsi vallások követőinek száma néhány tízezerre 
fogyatkozott, maga a hitrendszer pedig számtalan idegen elem hatására elveszítette 
háborítatlan eredetiségét.  

A törzsi vallások fokozatos eltűnése mellett bizonyos szinkretisztikus 
változások is megfigyelhetők - főleg Afrikában és Latin-Amerikában.Olyan esetek 
ezek, amikor az ősi törzsi hagyomány és a felszínesen felvett kereszténység hit- és 
rítusvilága összeolvad, a végeredmény pedig egy új, 'karibi' vagy 'afro-amerikai' 
vallási kultúra lesz: olyan, mint az umbanda Braziliában vagy a vodu Haiti 
szigetén. Ma már számos ilyen mozgalom van, követőik száma pedig nem sokkal 
kisebb, mint a 'régi' törzsi hagyomány keretei között élőké.  
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Gyakorlati foglalkozások témái  
 
1. téma. A vallástörténet, mint tudományág 

1. A vallástörténet tárgya: elve, tárgya, módszertana, struktúrája.  
2. A vallástörténet helye a filozófiai gondolkodásban. A vallásfilozófia, mint a 

gyakorlati filozófia alapja.  
3. A vallástörténet alapvető irányvonalai. 
4. A vallástörténet fejlődésének korszakai. 
5. A vallások modern jellemzői. 
6. A vállás szerepe, funkciója az ember és a társadalom életében. 

 
Szakirodalom 

1. Єришев А. О. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Розд. 1, 2. – К.: 
МАУП, 1999. 

2. Калінін Ю. А., Харьковщенко С. А. Релігієзнавство: Підручник для 
студ. вищ. шк. – Розд. 1. – К.: Наук. думка, 1997. 

3. Радугин А. А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – Лекция 1. – 
М.: Центр, 1996. 

4. Лубський В. І. Релігієзнавство. – Розд. 1. – К.: Вілоор, 1997. 
5. Мечковская Н. Б. Язык и религия. – М.: Гранд, 1998. 
6. Классики мирового религиоведения. – М., 1996. 

 
2. téma A vallás kialakulása, korai formái 

1.  A vallás kialakulásának egyházi-teológiai jellemzése. 
2.  A vallás kialakulásának tudományos hipotézisei.  
3.  Vallás a primitív társadalmakban: totemizmus, animizmus, fetisizmus, mágia, 

sámánizmus.  
 

Szakirodalom 
1. Єришев А. О. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Розд. 3. – К.: МАУП, 

1999. 
2. Калінін Ю. А., Харьковщенко С. А. Релігієзнавство: Підручник для 
студ. вищ. шк. – Розд. 2, 3. – К.: Наук. думка, 1997. 

3. Релігієзнавчий словник. – К.: Четверта хвиля, 1996. 
4. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського 
народу. 1 тис. до н. д. – 1 тис. н. д. / Упорядк., ритм. пер., підг. 
автентичн. тексту, довідк. мат. Б. Яценка. – К.: Велесич, 7502, 1995. 

5. Мифологии древнего мира / Пер. с англ. – М.: Наука, 1977. 
6. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Инвест-ППП, 1995. 
7. Токарев С. А. Ранние формы религии. – М.: Политиздат, 1990. 
8. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994.  
9. Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. – М.: Наука, 1987. 

 
3. téma. Nemzeti és regionális vallások 

1. Különböző népek vallási mindennapjainak kialakulása: általános jellemzők.  
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2. Az ókori Kelet népeinek vallásai. 
3. Judaizmus. Az ókori Görögország és Róma vallásai. 
4. Az ókori Irán és India vallásai. 
5. Az ókori Kína és Japán vallásai. 

 
Szakirodalom 

1. Єришев А. О. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Розд. 4. – К.: МАУП, 
1999. 

2. Калінін Ю. А., Харьковщенко С. А. Релігієзнавство: Підручник для 
студ. вищ. шк. – Розд. 5. – К.: Наук. думка, 1997. 

3. Мифологии древнего мира / Пер. с англ. – М.: Наука, 1977. 
4. Дорошенко Е. А. Зороастрийцы в Иране. – М.: Наука, 1982. 
5. Конфуций. Уроки мудрости. – М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио,1998. 
6. Древнеиндийская философия: Начальный период / Пер. с санскрита, 
подг. текстов, вступ. статья и коммент. В. В. Бродова. – М.: Мысль, 
1992. 

7. Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». – М.: Наука, 
1993. 

8. Васильков Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 1970. 
9. Торчинов Е. А. Даосизм. – М., 1998. 
10. Бхагавадгита / Пер. и коммент. акад. Б. Л. Смирнова. – Ашхабад: 
Ылым, 1973. 

11. Индуизм, джайнизм, сикхизм: Словарь. – М.: Республика, 1996. 
12. Сатпрем Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания. – Л.: ЛГУ, 1989.  
13. Тихонравов Ю. В. Религии мира. – М.: Юниверса, 1996. 
14. Штоль Г. Мифы классической древности: В 2-х т. – М.: Высш. шк., 

1993. 
15. Вильхельм Г. Древний народ хуррити: Очерки истории и культуры. –

 М.: Наука, 1992.  
16. Авеста в русских переводах (1861 – 1996) / Сост., общ. ред., прим., 
справ. разд. И. В. Рака. – СПб., 1997. 

17. Учение Пятикнижие Моисеево / Пер., введ. и коммент. И. И. Шифмана. 
– М.: Республика, 1993. 

18. На ріках вавилонських: З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, 
Палестини / Упоряд. М. Н. Москаленко; Авт. передмови І. М. Дьяконов. 
– К.: Дніпро, 1991.  

19. Бубер М. Два образа веры / Пер. с нем. – М.: Республика, 1995. 
20. Бубер М. Хасидские предания. – М.: Республика, 1997. 
21. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1986. 
22. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. – М.: Мысль, 1996. 
23. Юнг К. Г. О психологии восточных религий. – М.: Медиум, 1994. 
24. Борхес Х. Л. Письмена Бога / Сост., вступ. ст. и прим. 
И. М. Петровского. – М.: Республика, 1992. 

 
4. téma. Világvallások  
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1. Buddhizmus. A Tripitaka, a buddhisták szent könyve.  
2. Kereszténység. Az Újszövetség, mint a keresztény tanok forrása.  
3. Iszlám. A Korán, mint a muszlimok szent könyve. Іслам.  
4. Az Ószövetség, az Újszövetség és a Korán szövegeinek kapcsolódási pontjai. 

 
Szakirodalom 

1. Єришев А. О. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Розд. 5–8. – К.: МАУП, 
1999. 

2. Калінін Ю. А., Харьковщенко С. А. Релігієзнавство: Підручник для 
студ. вищ. шк. – К.: Наук. думка, 1997. 

3. Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. – М.: Наука, 1991. 
4. Судзуки Д. Т. Лекции по дзен-буддизму. – М.: Ассоциация молодых 
ученых, 1990. 

5. Судзуки Д. Т. Наука Дзен-Ум Дзен. – К.: Пресса Украины, 1992. 
6. Дзен-буддизм. – Бишкек: Одиссей, 1993. 
7. На ріках вавілонських: З найдавнішої літератури Шумеру, Палестини / 
Упоряд. М. Н. Москаленко; Авт. передмови І. М. Дьяконов. – К.: 
Дніпро, 1991. 

8. Борхес Х. Л. Письмена Бога / Сост., вступ. ст. и прим. И. М. 
Петровского. – М.: Республика, 1992 . 

9. Новий Заповіт. – Вена: Логоспрес, 1991. 
10. Библия. – Минск: ПИКОРП, 1993. 
11. Флавий И. Иудейские древности: В 2-х т. – Минск: Беларусь, 1994. 
12. Лезов С. Попытка понимания: Избранные работы. – М.; СПб.: 
Университетская книга, 1999. 

13. Тексты Курмана. Вып. 2-й / Введ. и пер. А. М. Газова-Гинзберга, 
М. М. Елизаровой, К. Б. Старковой. – СПб.: Центр «Петербургское 
Востоковедение», 1996. 

14. Мень А. Сын человеческий. – М.: ИПЦ «Вита», 1991. 
15. Оргиш В. П. Истоки христианства: Культурно-исторический генезис. – 
Минск: Навука и тэхника, 1991. 

16. Головащенко С. Історія християнства. – К.: Либідь, 1999. 
17. Ренан Э. Жизнь Иисуса. – СПб: Народная польза, 1906 (Репр. 
воспроизведение. – К.: Украина, 1990). 

18. Вебер М. Избранное: Образ общества. – Разд. «Хозяйственная этика 
мировых религий», «Социология религии». – М.: Юрист, 1994. 

19. Булгаков С. Православие: Учение православной церкви. – К.: Либидь, 
1991. 

20. Флоровский Г. Пути русского Богословия. – К.: Путь к истине, 1991. 
21. Библейский словарь: Энцикл. словарь / Сост. Э. Нюстрем. – Торонто: 
Гуммерсбах-Дершлаг, 1989. 

22. Дамаскин Иоанн Св. Точное изложение православной веры. – М.: 
Братство святителя Алексия; Ростов н/Д: Приазовский край, 1992. 

23. Августин Бл. Энхиридион или о вере, надежде и любви. – К.: УЦИММ-
ПРЕСС-ИСА, 1996. 
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24. Фейербах Л. Сущность христианства. – М.: Мысль, 1965. 
25. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины: В 2-х т. – М.: Правда, 

1990. 
26. Флоренский П. А. Иконостас. – СПб.: Мифрил, 1993. 
27. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. – М., 1999. 
28. Дублянський А. Українські святі. – Мюнхен, 1962. 
29. Иоанн (Кологривов) иеромонах. Очерки по истории Русской Святости. 

– Брюссель, 1961. 
30. Коран / Пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. – М.: Раритет, 1990. 
31. Гольдциэр И. Ислам / Пер. с нем. – СПб., 1911. 
32. Гольдциэр И. Лекции об исламе. – М., 1912. 
33. Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII–XV вв. (курс лекций). – Л., 

1966. 
34. Грюнебаум Г. Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры 

/ Пер. с англ. – М., 1981. 
35. Массэ А. Ислам. Очерки истории / Пер. с фр. – М., 1982. 
36. Ислам: Энцикл. словарь. – М.: Наука, 1991. 
37. Ислам. Историографические очерки. – М., 1991. 
38. Бартольд В. В. Ислам и культура мусульманства. – М., 1992. 
39. Хрестоматия по исламу. – М., 1994. 
40. Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. – М.: Наука, 1989. 
41. Смирнов А. В. Великий шейх суфизма. – М.: Наука, 1993. 
42. Лирики Востока. – М.: Правда, 1986. 
43. Степанянц М. Т. Философские аспекты суфизма. – М.: Наука, 1987. 

 
Тема 5. A vallások kialakulása és jelenlegi helyzete Ukrajnában 

1. A kereszténység előtti hitek és kultuszok a mai Ukrajna területén. 
2. A világvallások megjelenése a mai Ukrajna területén. 
3. Az ortodoxia története Ukrajnában. 
4. Az ukrán görög katolikus egyház története. 
5. Az ukrán római katolikus egyház története. 
6. A protestantizmus Ukrajnában. 
7. Az örmény gregorián egyház, a judeaizmus és az iszlám Ukrajnában.  
8. Új egyházi közösségek és mozgalmak Ukrajnában. 

 
Szakirodalom 

1. Єришев А. О. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Розд. 9, 10. – К.: 
МАУП, 1999. 

2. Калінін Ю. А., Харьковщенко С. А. Релігієзнавство: Підручник для 
студ. вищ. шк. – К.: Наукова думка, 1997.  

3. Релігієзнавчий словник. – К.: Четверта хвиля, 1996. 
4. Історія християнської церкви на Україні. – К.: Наук. думка, 1992. 
5. Фамицин А. С. Божества древних славян. – СПб.: Алетейя, 1995. 
6. Кобута С. Політичні аспекти легалізації Української греко-католицької 
церкви (1987 – 1991 рр.) // Людина і політика. – 1999. – № 3. 
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7. Історія релігії в Україні: В 2-х т. / За ред. Б. А. Лобовика. – К.: Наук. 
думка, 1996, 1997. 

8. Щекин Г. В. Религии мира. – К.: МАУП, 1995. 
9. Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики: Во что верят приверженцы 
культов. – М.: Протестант, 1993. 

10. Мартин У. Царство культов. – СПб.: Логос, 1992. 
11. Каныгин Ю. Путь ариев. – К.: Україна, 1995. 
12. Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 
каббалистической и розенкрейцеровской философии. – Новосибирск: 
Наука, 1997 

13. Возняк Т. С. Хасидизм и катастрофа «банального зла» // Философская 
и социологическая мысль. – 1991. – № 11. 

14. Арутюнов В. Х. Ретроспективный анализ очагов духовной 
жизни этнических армян в Украине // Матеріали наук.-теор. конф. – 
Суми: Сумський держ. ун-т, 1999. 

 
6. téma. A vallás- és lelkiismereti szabadság alkotmányos-jogi garanciái 
Ukrajnában. 

1. A lelkiismereti szabadságról szóló elképzelések fejlődése.  
2. A lelkiismereti szabadság az ukrán államiság kialakulásának tükrében. 
3. A lelkiismereti szabadság törvényi garanciái Ukrajnában. 
4. Az emberi jogok és a lelkiismereti szabadság.  
5. A felekezetek közötti együttműködés helyzete Ukrajnában. 
6. Ökumenikus mozgalmak a világban és Ukrajnában. 

 
Szakirodalom 

1. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і 
релігієзнавче осмислення. – К., 1994.  

2. Єришев А. О. Релігієзнавство. Навч. посібник. – Розд. 13, 14. – К.: 
МАУП, 1999. 

3. Закон України «Про внесення доповнень і змін до Закону УРСР «Про 
свободу совісті і релігійні організації» // Голос України. – 1994. – 12 
січня.  

4. История атеизма и свободомыслия в Европе. – М., 1986. 
5. Клочков В. В. Религия, государство, право. – М., 1988.  
6. Конституція України. – К., 1996.  
7. Религия и права человека. На пути к свободе совести. – М., 1996. 
8. Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії 
сьогодення. – К., 1998. 

9. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996. 
 
 
 

 
 



 61

TÉMÁK EGYÉNI ÉS ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁSRA 

 
1 A Biblia, mint a világkultúra megtestesülése. 
2. A Korán, a muszlimok szent könyve. 
3. A radikális iszlám lényege és fejlődésének pespektívái. 
4. Az inkvizíció alapjai és történelmi fejlődése. 
5. A vallásos művészet a buddhizmusban. 
6. A katolikus teológia alapvető képviselői és ideológiái. 
7. A katolikus és az ortodox vallási épületek sajátosságai. 
8. A vallás filozófiai megközelítése. 
9. A vallás tudományos megközelítése. 
10. A korai hitvilág, hagyományok maradványai az ukrán kultúrában. 
11. A vallásos élet különféle formáinak csoportosítási problémái. 
12. A politeizmus lényege és fejlődésének szakaszai. 
13. A vallás és az erkölcs. 
14. A germán népek vallási felfogásának formálódása. 
15. A Kabbala lényege és fejlődésének korszakai. 
16. A sintó – Japán nemzeti vallása. XIX. századi újjászületésének okai. 
17. Az ókori népek kultikus építményei. 
18.  A hindu pantheon istenei. 
19. A kínai szinkretizmus. 
20. A szlávok korai vallási meggyőződése. 
21. A korai szláv kulturák demonológiája. 
22. A kereszténység felvételének történelme, illetve annak különböző változatai a 
Kijevi Ruszban. 
23. A szláv pantheon istenei. 
24. A testvériségek (bratszvok) szerepe az ukrán ortodox egyház életében. 
25. Az ukrán autokephal egyház. 
26. Az óhitűek Ukrajnában. 
27. A szabadkőművesség Ukrajnában. 
28. Az ukrán ortodox egyház és a Zaporozsjei Szics. 
29.  A protestáns egyházak Ukrajnában. 
30. A görög katolikus egyház újjászületése a XX. Században.  
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Tesztkérdések  
a „Vallástörténet” című tantárgyból  

 
I . 
1. Minek az istene a sakálfejű Anubisz? 
A tudományé. 
A sivatagé. 
A balzsamozásé, Ozirisz segítője az alvilágban.  
A földművelésé. 
2. Melyik  a felsoroltak közül a kereszténység szent könyve?  
Védák. 
Halottak könyve. 
Korán. 
Biblia. 
3. A vallástörténet, mint tudományág jellemzése. 
4.  Jézus, mint vallásalapító tevékenysége. 
 
II. 
1. Hová temetkeztek az Újbirodalom fáraói?  
Piramisokba, Memphishez közel.  
Az amarnai templom alagsorába.  
A Királyok Völgyébe, Thébához közel 
A Nílus medrébe. 
2. Mely könyvet nem tartalmazza az Újszövetség?  
Apostolok cselekedetei  
Négy evangélium  
Ótestamentum  
János jelenései  
3. A vallástörténet tárgya. 
4. Buddha, mint vallásalapító tevékenysége. 
  
III. 
1. Hogy hívták azt a fáraót, akinek sírja legépebben maradt fenn?  
II. Ramszesz 
Tutanhamon. 
Kleopárta. 
Kheopsz 
2. A suméreknél a bölcsesség, mágia és művészetek istene 
Enki 
Anu 
Enlil 
Ea 
3. A vallástörténet alapfogalmai.  
4. Mohamed, mint vallásalapító tevékenysége. 
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IV. 
1. Miben különbözik az egyiptomi alvilág a keresztények túlvilágától? 
Abban, hogy az egyiptomiak alvilága csak "jutalom"; az arra érdemesek jutnak 
csak be, míg a keresztényeknek túlvilágának büntető és jutalmazó "része" (menny 
és pokol) is van. 
Semmiben. 
Abban, hogy az egyiptomiak a föld alá, a keresztények a mennybe képzelik a 
túlvilágot. 
2. Hogy hívják a római pantheon főistenét? 
Neptunusz 
Mars 
Apolló 
Jupiter 
3. A vallástörténeti kutatások módszertana. 
4. Az új egyházak és kultuszok csoportosítása. 
 
V.  
1. Hogy hívták a görög mitológiában az utak, a kereskedők és a tolvajok közös 
istenét? 
Arész 
Hermész 
Apollo 
Pallasz Athéné 
2. Melyik mítoszbéli szörnynek "nincs köze" az oroszlánhoz? 
 Kiméra. 
 Szfinx. 
 Griff. 
 Minotaurus. 
3. A vallástörténet ágazatai.  
4. Nem keresztény vallási irányzatok. 
 
VI.  
1. Ki a germán mitológia főistene? 
Odin 
Loki 
Baldur 
Heimdall 
2. Hol olvashatjuk a sumér özönvíz-történetet? 
Gilgames 
Ramayana 
Kalevala 
Mahatbharata 
3. A vallási szervezetek típusai és azok funkciói. 
4. Ezoterikus kultuszok. 
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VII. 
1. Hogy hívták a legenda szerint Arthur király apját? 
Vermiteus. 
Richárd. 
Merlin. 
Pendragon. 
2. Mit tettek a testvérei Józseffel?  
Eladták rabszolgának 
Megölték 
Fához kötözték, és hagyták meghalni 
Elzavarták a háztól. 
3. A vallás funkciói. 
4. Az orientalista egyházak. 
 
VIII. 
1. Melyik mitológia lényei a párkák?  
Római 
Görög 
Sumér 
Skandináv 
2. Melyik vallás képviselője volt Mahatma Gandhi?  
Keresztény 
Buddhista 
Muzulmán 
Hindu 
3. A vallások klasszifikációja. 
4. A szinkretikus vallások. 
IX. 
1. Ki volt a sumérek „Noé”-ja?  
Nabú 
Tispak 
Utnapistim 
Gilgames 
2. Mi a muzulmánok szent városa?  
Jeruzsálem 
Bagdad 
Mekka 
Medina 
3. A vallás, mint társadalmi jelenség. 
4. A scientológiai egyház. 
 
X. 
1. Ki a görög Poszeidon római megfelelője? 
Jupiter 
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Mars 
Neptunusz 
Uranusz 
2.  Melyik vallás böjtje a Ramadan?  
Mohamedán 
Hindu 
Buddhista 
Tao 
3. Vallásos világkép. 
4. A vallások fejlődése Ukrajnában. 
 
XI.  
1. Mi volt az ókori Egyiptom legfőbb áldozati állata?  
Kos 
Kígyó 
Bika 
Macska 
2. Melyik vallásban kötelező a napi ötszöri ima?  
Keresztény 
Muzulmán 
Hindu 
Buddhista 
3. A vallások kialakulásának elméletei. 
4. A szlávok kereszténység előtti vallása. 
 
XII.  
1. Melyik hegy szikláihoz láncolták Prometheuszt?  
Olymposz 
Kaukázus 
Vezuv 
Etna 
2. Melyik vallás több istenhitű?  
Hindu 
Zsidó 
Muzulmán 
Keresztény 
3. Az ősközösségi hitek és azok fejlődése. 
4. Ukrajna vallási fejlődése a kereszténység felvételét követően. 
 
XIII. 
1. Melyik próféta hívta le Isten tüzét a vízben ázó oltárra? 
Illés 
Nátán 
Elizeus 
Habakuk 



 66

2. Ki volt Buddha eredetileg?  
Herceg 
Pap 
Vándor prédikátor 
Kereskedő 
3. A mitológiai világkép alakulása. 
4. Ukrajna mai vallási irányzatai és főbb vallásai. 
 
XIV.  
1. Ki volt a legbölcsebb zsidó király apja? 
Salamon 
Saul 
Dávid 
Sámson 
2. Melyik nem történelmi egyház? 
 Evangélikus 
 Szcientológiai 
 Katolikus 
 Református 
3. A mítoszok típusai. 
4. A kereszténység korai korszakai. 
 
XV.  
1. Kit vádoltak meg paráznasággal ártatlanul a vének? 
Rebeccát 
Juditot 
Zsuzsannát 
Esztert 
2. Ki a jelenlegi – tizennegyedik – dalai láma? 
Szonam Gjaco 
Trinlej Gjaco 
Tubten Gjaco 
Tendzin Gjaco 
3. A korai nemzeti vallások. 
4. A germán népek vallása. 
 
XVI.  
1. Mitől omlottak le Jerikó falai? 
Az ostromlók kiáltásától 
Tűztől 
Vízözöntől 
Ostromágyúktól 
2. Mi a hinduk szent folyója? 
Indus 
Jordán 
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Gangesz 
Tigris 
3. A korai nemzeti vallások általános jellemzése. 
4. A kelta népek vallása. 
 
XVII.  
1. Ki építette fel az első zsidó templomot?  
Heródes 
Salamon 
Dávid 
Saul 
2. Mi a kabbala? 
Ősi indiai vallási irányzat 
A zsidó miszticizmus egyik legrégebbi formája 
A tibeti szerzetesek meditációs gyakorlata 
Amerikai sztárok által alapított klub. 
3. Az ókori Görögország és Róma vallása. 
4. A szláv népek vallása. 
 
XVIII.  
1. Ki a keresztény egyház alapítója?  
Jézus Krisztus 
Szent Péter 
Keresztelő János 
Szent Pál 
2. Mi a hinduk szent állata? 
Elefánt 
Kígyó 
Tehén 
Kos 
3. Az ókori Egyiptom vallása. 
4. A katolikus egyház kialakulása. 
 
XIX.  
1. Hogy nevezik a buddhista papot?  
Imám 
Láma 
Jógi 
Rabbi 
2. Kik az angyalok? 
Gyerekek számára kitalált bájos mesefigurák. 
Fénylények, Isten hírvivői és az emberek segítői. 
Bibliai alakok, akik a valóságban nem léteznek. 
Emberek, akik sokat segítenek másoknak.. 
3. Zoroasztrianusok. 
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4. Az ortodox egyház kialakulása. 
 
XX.  
1. Ki az iszlám vallás alapítója?  
Mohamed 
Buddha 
Ráma 
Krisna 
2.  Mennyi ideig tart a keresztények nagyböjtje? 
40 napig 
7 napig 
33 napig 
21 napig 
3. Késői nemzeti vallások. 
4. Észak-Amerika népeinek vallása. 
 
XXI. 
1. Mi a hinduk szent könyve? 
Korán 
Biblia 
Védák 
Tóra 
2.  Kik voltak Jézus választott küldöttei? 
Rabbik 
Apostolok 
Jógik 
Próféták 
3. A késői nemzeti vallások általános jellemzése. 
4. Dél-Amerika népeinek vallása. 
 
XXII. 
1. Melyik a zsidók szent városa? 
Betlehem 
Názáret 
Jeruzsálem 
Jaffa 
2. Az alábbi vallások közül 3 ugyanazt az istent imádja. Melyik nem? 
Kereszténység 
Iszlám 
Buddhizmus 
Zsidó vallás 
3. A judaizmus. 
4. Afrika népeinek vallása. 
 
XXIII.  
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1. Melyik vallás "szent" építménye a sztúpa? 
Keresztény 
Hindu 
Muszlim 
Buddhista 
2. Mik azok a Védák? 
japán örömlányok 
kínai orvosok 
hindu vallási szövegek 
holisztikus gyógymódok 
3. A konfucionizmus. 
4. Óceánia népeinek vallása. 
 
XXIV.  
1. Melyik vallás vezetője a dalai láma? 
buddhizmus 
taoizmus 
katolicizmus 
hinduizmus 
2. Hogy nevezik az iszlámban a "szent hadjáratot"? 
Dzsihad 
Sábesz 
Tóra 
Hidzsra 
3. A tao. 
4. A protestantizmus kialakulása. 
 
XXV. 
1. Honnan ered a buddhizmus? 
Kína 
USA 
India 
Japán 
2. Mely ételek, italok fogyasztását tiltja az iszlám vallás? 
 Sertéshús, alkohol 
Hal 
Rizs 
Zöldségek, gyümölcsök 
3. A sintoizmus. 
4. Luther Márton és Kálvin János, a reformátorok. 
 
XXVI. 
1. A Dalai Láma után ki a második legbefolyásosabb tibeti buddhista szellemi 
vezető? 
a brahmana papok vezetője 
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a kyotoi shogun 
a Pancsen Láma 
Keresztelő Szent János 
2. Melyikük NEM tagja a hindu istenhármasságnak-a Trimurtinak? 
Siva 
Brahmá 
Buddha 
Visnu-Krisna 
3. Világvallások. 
4.  Mohamed próféta, mint vallásalapító tevékenysége. 
 
XXVII. 
1. Milyen színű a buddhista szerzetesek ruhája? 
 narancssárga 
 barna 
 fehér 
 fekete  
2. Hova menekült Mohamed próféta 622-ben? 
 Mekka 
 Medina 
 Haifa 
 Bagdad 
3. A világvallások általános jellemzése. 
4. Az iszlám terjedése. 
 
XXVIII. 
1. Melyik Hindu / Indiai szent könyv-isteni kinyilatkoztatás? 
 Bhagavad-gita 
 Biblia 
 Korán 
 Tao The King 
2.  Melyik városban található az iszlám szent relikviája a Kába-kő? 
Jeruzsálem 
Mekka 
Medina 
Damaszkusz 
3. A kereszténység: katolicizmus, protestantizmus, ortodoxia. 
4.  A buddhizmus Indiában. 
 
XXIX.  
1. Melyik népnek volt istene a Tollaskígyó? 
 azték 
 maja 
 inka 
 görög 
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2. Mi a MORMON egyház székhelye? 
Minnesota 
Los Angeles 
Orlando 
Salt Lake City 
3. A buddhizmus: a buddhizmus mai ágazatai. 
4.  Szibéria népeinek vallása. 
 
XXX.  
1. Melyik az a város, melyet 3 nagy vallás is zarándokhelyének és vallási 
központjának tart? 
Mekka 
Santiago de Compostela 
Vrindávana 
Jeruzsálem 
2. Mit jelent a karma törvénye? 
minden, ami történik a világban, az Isten akarata 
ha meghalunk, később újra megszületünk majd egy másik testben 
minden, ami történik a világban, az maga egy következmény, vagyis valamilyen 
oknak az okozata 
azt, hogy bűneink zsoldja a halál 
3. Az iszlám: a szunita, a siita, a szufi irányzat. 
4. Az ókori Egyiptom hitvilágának jellemzése. 
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Kérdések a vallástörténeti szigorlatra: 
 
1. A vallástörténet, mint tudományág. 
2. A vallástörténet tárgya. 
3. A vallástörténet alapfogalmai.  
4. A vallástörténeti kutatások módszertana. 
5. A vallástörténet ágazatai.  
6. A vallási szervezetek típusai és azok funkciói. 
7. A vallás funkciói. 
8. A vallások klasszifikációja. 
9. A vallás, mint társadalmi jelenség. 
10. Vallásos világkép. 
11. A vallások kialakulásának elméletei. 
12. Az ősközösségi hitek és azok fejlődése. 
13. A mitológiai világkép alakulása. 
14. A mítoszok típusai. 
15. A korai nemzeti vallások. 
16.  A korai nemzeti vallások általános jellemzése. 
17. Az ókori Görögország és Róma vallása. 
18. Az ókori Egyiptom vallása. 
19. Zoroasztrianusok. 
20. Késői nemzeti vallások. 
21. A késői nemzeti vallások általános jellemzése. 
22. A judaizmus. 
23. A konfucionizmus. 
24. A tao. 
25. A sintoizmus. 
26. Világvallások. 
27. A világvallások általános jellemzése. 
28. A kereszténység: katolicizmus, protestantizmus, ortodoxia. 
29.  A buddhizmus: a buddhizmus mai ágazatai. 
30. Az iszlám: a szunita, a siita, a szufi irányzat. 
31. Az új egyházak és kultuszok csoportosítása. 
32. Nem keresztény irányzatok. 
33. Ezoterikus kultuszok. 
34. Az orientalista egyházak. 
35. A szinkretikus vallások. 
36. A scientológiai egyház. 
37.  A vallások fejlődése Ukrajnában. 
38.  A szlávok kereszténység előtti vallása. 
39.  Ukrajna vallási fejlődése a kereszténység felvételét követően. 
40.  Ukrajna mai vallási irányzatai és főbb vallásai. 
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Vallástörténeti fogalomtár 

 
• Adonai (héb.) Úr, Isten egyik neve a héber Bibliában 
• advent (lat.) Krisztus-várás, a karácsony előtti négy hét (lásd: egyházi év) 
• adventizmus, adventisták (hetednapos) a szombatnapot megtartó, Krisztus 

közeli visszajövetelét váró szabadegyház, amely a 19. sz. közepén alakult az 
USA-ban 

• agapé (gör.) Isten szeretete, szeretetvendégség 
• ágostai (augsburgi) hitvallás az evangélikus (lutheránus) egyház alapvető 

hitvallási irata (1530) 
• ajatollah (ar.) síita muzulmánok tiszteletbeli címe Iránban népi konszenzus 

alapján 
• albigens 12-13. sz.-i eretnekmozgalom tagja Dél-Franciaországban 
• aliya (héb.) visszavándorlás Izraelbe 
• anabaptizmus újrakeresztelők, felnőtt keresztséget vallók mozgalma (lásd: 

baptizmus) 
• anatéma (gör.) 1. egyházi átok; 2. az egyház ünnepélyes tanításának 

záradéka, azokra vonatkoztatják, akik ezt a tanítást nem fogadták el. Már az 
első évezred zsinatai használták az anatéma formulát. Kelet és Nyugat 
szétválása idején az anatéma és az exkommunikáció együtt járt 

• animizmus (lat.) vallási elképzelés, amely szerint minden tárgynak megvan 
a szelleme, lelke 

• antiklerikális-antiklerikalizmus  (gör.–lat.)a papság világi hatalmának 
ellenzője; az egyház politikai befolyása elleni mozgalom 

• antikrisztus Krisztus ellen fellépő szellemi erő, vagy személy (a Sátán); 
Krisztus és az egyház ellensége 

• antiszemita - antiszemitizmus (gör.) zsidóellenes személy, illetve 
mozgalom 

• antitrinitáriusok  Szentháromság-tagadók, akik Krisztus istenségét tagadják 
• anyakönyv a Tridenti Zsinat (16. sz.) által elrendelt és a történelmi 

egyházak által is vezetett keresztelési, konfirmációi, esküvői, ki- és betérési, 
halotti lap és sorszámmal ellátott könyvek 

• apáca rk. és ort. női szerzetes 
• Apokalipszis (gör.) a Jelenések Könyve, az Újszövetség utolsó irata; szó 

szerint: elrejtett, titkos dolgok feltárulása 
• apostol (gör.) küldött; 1. szűkebb értelemben Jézus 12 tanítványa; 2. tágabb 

értelemben: a Krisztus ügyében eljárók 
• aposztata (gör.) hitehagyott, esküszegő 
• archidiakónus (gör.) az alsóbb papság liturgikus elöljárója, a püspök első 

segítője 
• archiepiscopus (gör.–lat.)érsek 
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• Armageddon v. Hermageddon (héb.) a Jelenések Könyve 16,16 szerint az 
a hely, ahol a végítélet bekövetkezik, mivel ószövetségi csaták színhelye is 
volt, a Jehova tanúi ezt a kettőt egybekapcsolják 

• askenazi (héb.) kelet- és közép-európai, illetve onnan származó zsidók 
• aszkézis (gör.) önsanyargatás, önmegtartóztatás; a megszentelődésért, a 

keresztény tökéletesedésért gyakorolt önfegyelmező életgyakorlat az 
életszentség érdekében 

• ateizmus (gör.) istentagadás, vallásellenesség 
• augur (lat.) madárjós, ókori római pap 
• autodafé (port.) máglyahalál, könyvégetés (lásd: inkvizíció) 
• autokephal (gör.) önálló nemzeti ortodox egyház 

 
• Baal (héb.) úr, pogány Isten 
• Bábel az ókori Babilon városának héber neve; bábeli torony - sokféle nyelvű 

beszédből adódó zavar 
• bahá'i a 19. sz.-ban alapított vallás, szakadár muzulmán csoport; felfogásuk 

szerint valamennyi nagy vallási vezető a megismerhetetlen istenség 
képviselője és valamennyi vallási irat szent; a papságot nem ismerik; minden 
hívőnek a vallások egységesítéséért kell munkálkodnia, mintegy 4,5 millió 
bahá'it tartanak számon a világon 

• baptisták - baptizmus a 17. sz.-ban kialakult pr. egyház, melynek különösen 
az USA-ban van nagy tömegbázisa 

• bazilika (gör.–lat.) több hajós templom; kupolás, magas helyen épített 
királyi kultuszhely 

• bencés Nursia-i Benedek Reguláját, szabályzatát követő rk. szerzetes, ill. 
szerzetesközösség 

• bhakta (hin.) Krsna vagy Visnu híve 
• Biblia  (gör.) könyvek 1. a kereszténység szent–kanonikus iratainak 

gyűjteménye: két része az Ószövetség (Ótestamentum) és az Újszövetség 
(Újtestamentum); 2. a protestáns Szentírás terjedelme kisebb, mint a római 
és ortodox, mert nem tartalmazza az apokrifusokat 

• böjt  1. az egyházi év egyik időszaka, a húsvét előtti 6 hét; 2. az ételtől való 
tartózkodás, mely a pr. egyházakban nem kötelező, de a népi kegyességben 
máig élő (pl. nagypéntek, az úrvacsoravétel előtt) hagyomány 

• bonc (jap.–port.) buddhista pap vagy szerzetes 
• brahman a hindu vallásban a világ teremtője; a hindu hármas istenség 

(Brahma, Visnu, Siva) első személye: pap, tudós 
 

• caddik (héb.) igaz, jámbor ember, zsidó bölcs 
• chanuka (héb.) zsidó örömünnep a Makkabeusok sikeres harcainak, főleg 

Jeruzsálem felszabadításának (i. e. 164) emlékére, a jeruzsálemi Szentély 
újjáavatásának ünnepe 



 75

• cionizmus (héb.) a zsidóságnak Izraelben való tömörítésére törekvő 
mozgalom 

• ciszterci (lat.) a bencés reformmozgalmakból származó, hazánkban főleg 
oktatással, neveléssel foglalkozó rk. szerzetesrend 

• cölibátus (lat.) kötelező papi nőtlenség 
• deizmus (lat.) a személyes Isten létezését tagadó, őt csak a világ első okának 

elismerő felfogás dekalógus (gör.) tízparancsolat (2Móz 20,11-17) 
 

• démon (gör.) gonosz, ártó szellem, ördög 
• dervis (ar.) muzulmán misztikus vallási irányzat tagja 
• Dharma a buddhista mitológiában az igazság megszemélyesítése 
• diakónia (gör.) 1. a rabszolgáknak az étkezésnél végzett tevékenysége; 2. 

szeretetszolgálat 
• diocesis (gör.) egyházmegye 
• diszpenzáció (lat.) 1. felmentvény; 2. házassági engedély megadása 
• dogma (gör.) parancs, átvitt értelemben tantétel; az egyház hivatalos 

tanítása, mely a Szentírásra és a hitvallási iratokra alapozódik 
• drúz közel-keleti vallási szekta, mintegy félmillió taggal; tanításuk, hogy az 

utolsó fatimida kalifa Isten, akinek visszajöttét várják; szent irataikat részben 
a Bibliából, részben a Koránból állították össze, főleg Libanonban élnek 

• dzsámi mohamedán főtemplom 
• dzsihad (ar.) a muzulmánok szent háborúja 
• dzsinn (ar.) szellem (jó vagy rossz) 

 
• éden (héb.) a kert, melyet az Úristen ültetett “Keleten” és amelybe az embert 

helyezte (lMóz 2,8)–paradicsom 
• egyház 1. a keresztények szent és egyetemes közössége; 2. egy adott 

nemzetközi, nemzeti keresztény közösség – egyházak 
• egyházatyák az egyház apostolok utáni első tanítói, teológusai 
• egyházi év a történelmi egyházakban használt időbeosztás, amely advent 

első vasárnapjától az egyházi év végéig (örökélet vasárnapja) tart; 
súlypontja: a karácsonyi, a húsvéti és a pr. egyházakban külön 
hangsúlyozottan a pünkösdi ünnepkör, ezt követi az ún. ünneptelen félév 
(évközi idő) advent első vasárnapjáig 

• Elohim (héb.) Isten egyik ószövetségi neve 
• episzkoposz (gör.) püspök 
• esszénusok (lat.) igen szigorú erkölcsi zsidó szekta a Kr. e. 2. sz.-ban 
• eucharisztia (gör.–lat.) a pr. egyházakban úrvacsora; a rk. katolikus és ort. 

egyházakban a szentmise, illetve az Oltáriszentség 
• evangelisták (gör.–lat.) négy evangélium szerzői: Máté, Márk, Lukács, 

János 
• evangélium (gör.–lat.) 1. örömhír; 2. az Újszövetségnek Jézus életével és 

tanításával foglalkozó négy könyve 



 76

• exkommunikáció (lat.) kiközösítés, kiátkozás 
• exodus (gör.–lat.) 1. az Ószövetség (Mózes) 2. könyve; 2. az Egyiptomból 

való szabadulás története (kivonulás) 
 

• farizeus (héb.–lat.) 1. a törvényt betűkig megtartó zsidó kegyességi irányzat 
tagja; 2. átvitt értelemben: álszent, képmutató 

• filioque (lat.) a “Fiútól is”; a Szentháromság harmadik személye; a 
Szentlélek a második személytől, a Fiútól is származik 

• franciskánus (lat.) Ferenc-rendi szerzetes 
 

• gettó (ol.) 1. elkülönített zsidónegyed a középkorban, majd a hitlerizmussal 
kapcsolatos országokban, így Magyarországon is; 2. a faji alapon 
elkülönített néger v. színes bőrű lakosság külön városrésze 

• gnoszticizmus (gör.–lat.) a korai kereszténység keleti vallási és görög 
filozófiai elemekkel keveredett misztikus vallásfilozófiai áramlata, amely a 
tökéletesség, a világ isteni lényegének megismerésére törekedett 

• goj (héb.) 1. nemzet, nép, a Szentírás a héberekre is alkalmazza; szent nép; 
2. átvitt értelemben nem zsidó, bármely más, nem zsidó felekezethez tartozó 
személy 

• gólem (héb.) Isten nevével életre keltett hatalmas agyagszobor 
• Golgota (ar.) neve annak a Jeruzsálem melletti dombnak, amelyen a Biblia 

szerint Jézust keresztre feszítették (Mt 27,33; Mk 15,22; Lk 23,33) 
• Góliát 1. ótestamentumi óriás, akit Dávid legyőzött; 2. magas, erős férfi 
• grál a középkori vallásos irodalomban és a keresztény legendákban szereplő 

rejtélyes, csak a kiválasztottak által megpillantható csodatevő kehely vagy 
urna 

• gregorián(us) naptár Gergely-naptár; XIII. Gergely pápától 1582-ben a 
szökőnapok beiktatásával rendezett naptár 

• guru (szan.) az indiai szíkh felekezet vallásfője 
• gyaur (ar.) hitetlen; a nem muzulmánok gúnyneve a törököknél 

 
• hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, 

v. Medinába, Mohamed sírjához 
• hadzsi (ar.) Mekkába v. Medinába zarándokló vagy ilyen zarándokutat 

megtett muzulmán 
• háfiz (ar.) az arab világban olyan tudósok megtisztelő címe, akik az egész 

Koránt könyv nélkül tudják 
• héber 1. a Bibliában Izrael népének egyik neve; 2. a zsidó nép nyelve az 

ókorban (ma Izraelben az újhéber nyelvet, az ivritet beszélik); 3. zsidó 
• hedzsra (ar.) Mohamed menekülése Mekkából Medinába, ahol az első 

muzulmán gyülekezet megalakult; a muzulmán időszámítás kezdete (Kr. u. 
622) 

• heretikus (gör.–lat.) eretnek (személy, tan stb.) 
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• hérosz (gör.) hős, félisten 
• hierarchia (gör.) 1. rangsor; az egymás fölé rendelt hivatalok, tisztségek, 

rangok szigorúan megállapított és betartott sora; 2. igazságok hierarchiája, a 
keresztény hit és a katolikus hitigazságok rendszere; 3. értékek hierarchiája, 
a Szentháromság misztériuma minden más titkok forrása, a hit igazságának 
hierarchiájában a legalapvetőbb vonás. A szellemi és lelki értékek mindig 
megelőzik az anyagi és ösztönös élet értékeit 

• hinduizmus (hindi–lat.) India vallásában és filozófiájában a középkortól az 
újkorig uralkodó nézetek összessége; a Visnu és Siva istenek tiszteletén 
alapuló vallások, amelybe a buddhizmus és a brahmanizmus is beleolvadtak 

• hodzsa (ar.) muzulmán pap, hitoktató 
• holokauszt (gör.) 1. áldozat; 2. felajánlás, engesztelő áldozat; 3. teljes 

pusztulás; 4. a zsidóságnak a hitlerizmus által történt majdnem teljes 
kipusztítása Európában 

• hugenotta (fr.) francia kálvinista a 16-18. sz.-ban 
• husziták Husz János, 1415-ben máglyahalálra ítélt cseh vallásújító 

mozgalmának tagjai 
 

• Jad-vasem (héb.) a világ igaza; a holokauszt idején a zsidókat mentők 
emlékhelye Jeruzsálemben 

• Jahve (héb.) a zsidóknál az Istent jelölő négy betű (tetragram) 
• jezsuita (lat.) rk. szerzetes, a Jézus-társaság tagja 
• jiddis Kelet-Európa és Amerika zsidó lakossága egy részének régebbi német 

elemekből álló, szláv és héber sajátosságokkal kevert nyelve 
• jógi (szan.) indiai aszkéta, a jóga követője 
• jóm kippúr  (héb.) a zsidók nagyböjtje (az engesztelés napja) 
• ikonoklaszta (gör.) képromboló; a templomban vallási fogalmak 

képzőművészeti ábrázolását, főleg szentképeket vagy szobrokat nem tűrő, 
azokat eltávolító és elpusztító személy 

• imám (ar.)1. muzulmán egyházi v. világi fejedelem; a próféta utóda; 2. 
muzulmán vallási vezető, aki a mecsetben az imaszolgálatot vezeti; 
előimádkozó; 3. nagy tekintélyű muzulmán vallástudós 

• inkarnáció (lat.) megtestesülés, az Ige testté létele (Jn 1,1) 
• inkvizíció (lat.) a rk. egyház intézménye, törvényszéke a középkorban az 

“eretnekség” kivizsgálására és felszámolására 
• iszlám (ar.) szó szerinti jelentése: Istennek való feltétlen engedelmesség, 

odaadás 
• ivrit a héber nyelvnek mai, Izrael államban használt formája; az újhéber 

nyelv 
• Izrael (héb.) 1. Jákób pátriárka másik neve; 2. a zsidó állam neve 

 
• kádi (ar.) törvénytudó a muzulmán népeknél; bíró 
• kalifa  (ar.) muzulmán politikai vezető 
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• kálvinizmus a református vallás; a protestantizmusnak Kálvin János 
tanításain alapuló ága 

• Kánaán 1. a mai Palesztina bibliai neve; 2. az ígéret földje 
• kánon (gör.) 1. eredeti jelentése zsinórmérték; 2. azoknak a könyveknek a 

gyűjteménye és szentírássá való egyesítése, amelyek isteni sugalmazás 
alapján íródtak és így a keresztény hit normái 

• kardinális (lat.) bíboros, magas rangú rk. főpap 
• karma (hin.) az élőlények jó vagy rossz sorsát előző életükben elkövetett 

tetteik nyomán meghatározó erő 
• kasrut (héb.) kóser, azaz megfelelő zsidó étkezési törvények szerint; átvitt 

értelemben emberre is használják 
• káté (gör.–lat.) a középkor végén kialakult vallásos irodalmi műfaj, mely a 

hit tanítását kérdés-felelet formájában dolgozza fel 
• katolicizmus (gör.–lat.) 1. a rk. egyház képviselte hitbeli felfogás; 2. a rk. 

egyház szervezeti egésze katolikus (gör.–lat.) a rk. egyház tanításának híve, 
annak követője 

• kelyhesek husziták egyik szárnya; elnevezésüket azért kapták, mert az 
úrvacsorai kelyhet használták jelvényként 

• keresztény a Christianos, Krisztust követő hívő kifejezése, ebben a 
formában a rk. egyházban honosodott meg és lett általánosan elfogadottá (= 
keresztyén) 

• kereszténység főbb ágai: 1. római és görög katolikus egyház; 2. pr. 
egyházak; 3. ort. egyházak; 4. szabadegyházak és szabadegyházi közösségek 
– magyarországi egyházak 

• keresztség szentség; jegye a víz; a bűn megbocsátásának és az egyházba 
való felvételnek aktusa; különféle formája van: 1. a baptizma (ez az eredeti) 
a vízbe való teljes bemerítés; 2. a vízzel, a keresztelő kancsóval történő 
leöntés; 3. a víz hintése; 4. a vízzel való keresztvetés a fejre; két típusa van: 
a) gyermekkeresztség; b) felnőttkeresztség; az elsőnél a szülők és a 
keresztszülők tesznek a gyermek nevében fogadalmat és a történelmi 
egyházak gyakorolják; a másodiknál hitbeli döntés, a hit megvallása után 
történik. Az egyetlen szentség, melyet minden egyház elfogad. 

• keresztyén (gör.–szláv) a “Christianos” a Krisztuskövető kifejezése, elsőnek 
a görög pogányok használták, hozzánk a középkorban szláv közvetítéssel 
jutott el: ma a protestánsok szóhasználata 

• kerub isteni küldött; ember- és állatformájú is lehet (Ez 1,1-4) 
• kohén (héb.) az ároni, papi nemzetség tagja, főpap 
• konfirmáció (lat.) 1. a keresztség megfelelő oktatás utáni megerősítése, a hit 

nyilvános megvallása konfirmációi istentisztelet keretében, 12-14 éves 
korban; az első úrvacsoravétel alkalma; azzal a joggal jár, hogy a konfirmált 
keresztszülő lehet; 2. a pr. egyházakban a serdülők ünnepélyes befogadása 
az egyház teljes jogú tagjai közé 

• konklávé (lat.) a bíborosoknak a külvilágtól szigorúan elzárt pápaválasztó 
gyűlése 
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• konkordátum  (lat.) valamely állam és a rk. egyház kölcsönös viszonyát 
szabályozó szerződés az illető állam és a Vatikán között 

• kopt/ok (gör.) az arab hódítás előtti Egyiptom lakóinak ma is keresztény 
vallású és szertartásaik alkalmával még egykori, hamita nyelvűket használó 
leszármazottai 

• Korán  (ar.) a muzulmánok szent könyve 
• Kumrán  1. Holt-tenger melletti zárt közösség Kr. e. a 2. sz.-ban; 2. a 

kumráni tekercsek, a helyhez közeli barlangokban elrejtett és a nemrég 
felfedezett bibliai szövegek 

• kvéker/ek (ang.) szigorú erkölcsi szabályokat követő, papság és szertartások 
nélkül élő, a 17. sz.ban Angliában keletkezett pr. felekezet 

 
• laikus (lat.–gör) 1. a “laos = nép” görög szóból; a pr. egyházak csak átvitt, 

“nem lelkészi” értelemben használják, legtöbb pr. egyházban a vezető 
szerepük megegyezik a lelkészekével; 2. a rk. és ort. egyházban a világiak 
részvétele a vezető testületekben más módon biztosított 

• láma (tib.–ang.) tibeti v. mongóliai buddhista szerzetes 
• lámaizmus (tib.–lat.) a buddhizmusnak Tibetben és Mongólia egy részében 

elterjedt formája 
• lavra (gör.–ukrán) nagy ortodox férfikolostor, amely csak a legfőbb egyházi 

szervnek van alárendelve; különálló szerzeteslakok együttese 
• legátus (lat.) 1. pápai követ (rendszerint bíborosi rangban), aki egy 

személyben képviseli a pápát, mint a rk. egyház és a vatikáni állam fejét; 2. 
református teológiai v. főiskolai hallgató, akit nagy ünnepeken prédikálni 
küldenek (lásd: legáció) 

• lévita (héb.) 1. a régebbi pr. egyházi gyakorlat szerint az a kántortanító, aki 
a szórványgyülekezetben a szentségek kiszolgáltatása kivételével minden 
egyházi szolgálatot elláthatott; 2. “zsidó szerpap” 

• Lucifer (lat.) az ördög, a pokol ura, a sátán (a Biblia szerint Isten ellen 
fellázadt, bukott angyal) 

• lutheránus (lat.) 1. evangélikus: Luther Márton tanítását követő személy; 2. 
Luther tanításával kapcsolatos, rá vonatkozó: evangélikus (hit, tanítás stb.) 

 
• mágus (per.–lat.) keleti csillagjós: perzsa pap, aki jóslással, gyógyítással és 

varázslással is foglalkozott (Mt 2,1-12) 
• mahájáná (szan.) a buddhizmusnak egyik későbbi irányzata 
• mahdi (ar.) a muzulmánok várta megváltó, megszabadító 
• manicheizmus Mani perzsa vallásalapító (Kr. e. 3. sz.) óperzsa és 

keresztény elemekből álló dualisztikus tanítása 
• maroniták  a Földközi-tenger keleti medencéjének államaiban élő szír rítusú 

katolikusok (első pátriárkájuk, Maron nevéről) 
• medresze (ar.) muzulmán főiskola teológusok és jogászok képzésére 
• Mekka muzulmán zarándokhely Szaúd-Arábiában 
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• menóra (héb.) vallási szertartásokhoz használt hétágú, vagy kilencágú 
gyertyatartó a zsidóknál amely a jeruzsálemi Szentélyben is használatos volt 

• messiás (héb.–lat.) a megváltó, akit az ószövetségi próféták 
megjövendöltek; a keresztény felfogás szerint Jézus Krisztus 

• metropolita (gör.–lat.) 1. rk. püspök (érsek), akinek joghatósága 
egyházmegyéjén kívüli területekre is kiterjed; 2. valamely keleti keresztény 
egyház vezető főpapja; 3. a görögkeleti ort. egyházban rangban a pátriárka 
után következő főpap 

• mezüze - mezuza (héb.) a zsidó lakások bejáratának jobb ajtófélfáján 
található, Mózes egyes igéit tartalmazó pergamentekercs tokban 

• mihrab  (ar.) a mecsetnek és a dzsáminak Mekka irányába néző imafülkéje 
• minaret (ar.–tör.) muzulmán templom karcsú tornya: körerkélyéről szólítja 

imára a hívőket a müezzin 
• mitológia (gör.) hitregék 
• mohamedán a Mohamed alapította vallás hívője 
• monoteista (gör.) egyistenhívő 
• mormon/ok vagyonközösséget hirdető, korábban a többnejűséget 

megengedő, Jézus közeli eljövetelét váró észak-amerikai felekezet 
• müezzin (ar.–tör.) a minaret erkélyéről a híveket imára szólító személy 
• mufti (ar.) muzulmán törvénytudó pap v. jogtudós, aki vallási és jogi 

kérdésekben véleményt nyilvánít, tanácsokat ad 
• mullah (ar.) 1. mester, tanító, tudós; 2. muzulmán vallási vezető tiszteletbeli 

címe, azok viselik, akik iszlám szent törvénnyel kapcsolatos feladatot látnak 
el 

• muzulmán (ar.) mohamedán 
 

• nazarénusok 1. újrakeresztelő, fegyverhez nem nyúló, szombatos felekezet, 
ill. ennek tagja; 2. az első (zsidókból lett) keresztényeket így nevezték 

• neológ (gör.–ném.) a zsidó vallás bizonyos liberalizmusát elfogadó, a 
hagyományokhoz az ortodoxoknál kevésbé ragaszkodó személy és irányzat 

• Niceai hitvallás a 325-ben Niceában tartott zsinat által elfogadott hitvallás, 
melyet a 381-ben tartott konstantinápolyi zsinat megerősített, s ezért teljes 
elnevezése: Nicea-konstantinápolyi hitvallás 

• nirvána (szan.) a buddhista vallásban a teljes megnyugvás, kiszabadulás a 
lélekvándorlásnak szenvedésekkel járó körforgásából, a legmagasabb 
boldogság állapota, melyre a lélek törekszik 

 
• okkult  - okkultizmus (lat.) rejtett, titkos, titokzatos 
• ökumenikus (gör.–lat.) általános, egyetemes az egész világot érintő (főleg 

vallási mozgalmakkal, intézményekkel, címekkel kapcsolatban) 
• Ormuzd (per.) Zarathusztra követőinek vallásában a világosság és a jóság 

istene; a perzsa mitológiában a természet embert segítő erőinek 
megszemélyesítője 
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• ortodox (gör.–lat.) 1. igazhitű; 2. rituális szabályokhoz mereven ragaszkodó 
(zsidó); 3. görögkeleti vallású 

• Ószövetség - Ótestamentum a Szentírás első, a zsidóság által kanonizált 
része, eredeti nyelve: héber és kis részben arám 

 
• panteizmus (gör.–lat.) 1. Istent a természettel azonosító filozófiai irányzat; 

2. mindenistenítés (az a tan, amelyben az Isten a mindenség, a mindenség az 
Isten) 

• pantokrátor  (gör.) Krisztust, mint a világ uralkodóját, trónon ülve, királyi 
jelvényekkel ábrázoló kép: a bizánci és a görögkeleti egyházi művészet 
sűrűn alkalmazza 

• párszi (per.) Zarathusztra tanait követő vallás híve 
• passió (lat.) 1. kínszenvedés; 2. az evangéliumoknak a Krisztus 

kereszthalálával kapcsolatos eseményeket elbeszélő része; 3. Krisztus 
kínszenvedésének drámai és zenés feldolgozása és előadása 

• pászka (héb.) a zsidók húsvéti kovásztalan kenyere (lásd: macesz, macca) 
• pátriárka  (gör.) 1. az ort. egyház és egyes más keleti keresztény nemzeti 

egyházak legfőbb papi méltósága; 2. egyes tekintélyesebb rk. püspökök 
hagyományos címe 

• peszah (héb.) zsidó húsvét, a kovásztalan kenyér ünnepe a zsidóknál 
• presbiteriánus (gör.–lat.) 1. az angliai és észak-amerikai kálvinista egyház 

híve; 2. az ilyen egyházzal kapcsolatos; 3. a presbitériumi egyházszervezet 
alapján álló; a református egyházak angolszász nyelvterületen szokásos 
elnevezése 

• próféta (gör.–lat.) 1. az isteni akarat, szándék közvetítője; Isten kiválasztott 
embere; 2. jós, látnok 

• protestáns (lat.) 1. a reformáció híveinek elnevezése; 2. a nem katolikus és 
nem ortodox egyházak, egyházi közösségek gyűjtőneve 

• püspök (gör.) szó szerinti jelentése: felügyelő; az egyházkerület lelkészi 
elnöke, a rk. egyházmegye élén álló főpap 

 
• rabbi, rabbinus (héb.) zsidó vallásban lelki vezető, tanító, mester, írástudó 
• ramadán (ar.) a muzulmánok szigorú böjtje egy hónapig tart, mely idő alatt 

napkeltétől napnyugtáig tarózkodni kell ételtől és italtól 
• reformáció (lat.) újjáalakítás, a középkori egyházat megtisztító mozgalom, 

Luther Márton által elindított egyházi megújulás 
• reinkarnáció (lat.) a lélekvándorlásban valakinek új testi alakban való 

újjászületése 
 

• sadhu (hin.) szentéletű ember 
• sakter (héb.) metsző, aki a zsidó vallás előírásai szerint vágja le a 

fogyasztásra kerülő állatokat 
• sejk (ar.) főnök, mecset papja 
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• síiák (ar.) az iszlám egyik irányzatának követői 
• sinto - sintoizmus (kínai–lat.) japánok ősi vallása a természet erőinek és az 
ősöknek a tisztelete 

• Siva (szank.) az életet elpusztító és megújító istenség a hindu vallásban 
• szefárd (héb.) spanyol, illetve afrikai eredetű zsidó 
• szekta (lat.) egyháztól vagy egyházi közösségtől elszakadt zárt csoport 
• szkizma (gör.) 1. szétválás; 2. átvitt értelemben egyházszakadás a nyugati és 

keleti egyház között (1054) 
• szufi (ar.) muzulmán aszkéta, a világtól való elfordulást hirdető szerzetes 
• szunniták (ar.) muzulmán felekezet, amely a Koránon kívül a 

szájhagyományt is elfogadja és a három első kalifát is elismeri 
• szúra (ar.) a Korán fejezete 

 
• testamentum (lat.) a Biblia két fő részének neve: Ótestamentum - 

Ószövetség; Újtestamentum - Újszövetség 
 

• uléma (ar.–tör.) muzulmán törvénytudó, jogtudós 
• unió (lat.) 1. egyházak egyesülése; 2. Magyarországon az ortodox 

egyháznak a katolikussal egyesülése, a pápa primátusának elismerésével 
• úrvacsora 1. szentség, amelyet Jézus Krisztus rendelt (lKor 11,23-26); 

eleme a kenyér és a bor; a bűnök bocsánatának, Jézus Krisztussal és az 
összes keresztény hívekkel való közösség megélésének alkalma; 2. a rk. 
egyházban ennek az eucharisztia, a szentáldozás felel meg 

 
• vahabita (ar.) fanatikus muzulmán szekta 
• valdensek olasz előreformátorok, Wald Péter követői 
• véda a hindu vallás szent könyve 

 
• zaiditák (ar.) síita muzulmán szekta 
• zsinagóga (gör.–lat.) zsidó imaház 
• zsinat 1. egyházi tanácskozás és határozatokat hozó testület; 2. a rk. 

egyházban vannak egyetemes és területi (provinciális) zsinatok, sőt nemzeti 
zsinatok is és  

• zsoltárok az Ószövetség 150 részből álló imádság- és énekgyűjteményes 
könyve 

 
Jelmagyarázat 
ar. = arab 
gör. = görög 
héb. = héber 
hin. = hindu 
i. e. = időszámítás előtt 
jid. = jidd 
Kor = korinthusiak 
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Kr. e. = Krisztus előtt 
Kr. u. = Krisztus után 
lat. = latin 
ort. = ortodox 
per. = perzsa 
port. = portugál 
pr. = protestáns 
rk. = római katolikus 
sz. = század 
szan. = szankszkrit 
tib. = tibeti 
tör. = török 
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MELLÉKLETEK 
 

1. sz. A világ vallásai terület szerint  
 

 
 
 

2. sz. A vallások földrajzi megoszlása 
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3. sz. Magyarország vallási statisztikái 
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A legnagyobb vallási csoportok Magyarországon. A piros és a rózsaszín színezésű területek a római 
katolikus, a kék a református, a zöld az evangélikus, a barna vagy narancssárga a görög 
katolikus többségű településeket jelölik, míg a citromsárga szín azon településeket, ahol a lakosság 
többsége vallási közösséghez nem tartozónak vallotta magát.  

 


