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Praktikus dolgok (ismétlés):

• Pótórák:

ma, október 7., szerda reggel 9.00 – 10.00 (szimhat tora miatt).

• Jövő héttől: október 13., október 20. és azt követően: 

kedd 12.00 – 13.30 (eredeti időpont, II/2 terem).



A vallástudomány
nagyon rövid története



A vallástudomány története dióhéjban

• 17-18. század: a kezdetek 
„Egzotikus” vallások (keleti kereszténység, iszlám, zsidóság...), a „másik” 
felfedezése és kutatása, részben érdekmentes érdeklődésből, részben 
térítési vagy politikai céllal. Korai bibliakritika. Elszakadás a teológiától.

• 19. század: összehasonító vallástörténet (történelem és filológia).

• 19-20. század fordulója: vallásszociológia (Karl Marx, mint előfutár).

• 20. század: antropológiai és pszichológiai megközelítések; fenomenológia.

• 21. század: kognitív vallástudomány (és mások).



A vallás részrendszerei (1):

gondolati elemek



A vallás meghatározása

• (Nagyon sokan próbálták meghatározni a vallás fogalmát, ld. később).

• Helmuth von Glasenapp (Az öt világvallás [sok kiadás], p. 8):

„Vallásnak azt a – megismerésben, gondolkodásban, érzésben,

akaratban és cselekvésben kifejeződő – meggyőződést nevezzük,

amely szerint személyes vagy személytelen transzcendens erők

vannak működésben.”



A vallás, mint rendszer (ismétlés)

• Gondolati elemek: fogalmak (p. Isten, démon, messiás, megváltás, bűn...), 
narratívák (pl. mítoszok), előírások (pl. törvények), a világban zajló eseményeket 
értelmező rendszer, etikai normák, várakozások (pl. jutalom és büntetés) stb.

• Viselkedés: rítusok, kötelező és tiltott tevékenységek, megváltozott tudatállapotok... 

• Fizikai valóság: szakrális tárgyak, szakrális épületek, zene, képzőművészet...

• Intézmények: egyházi szervezet, vallási specialisták (papok, sámánok, tanítók...)

• Külső környezet: adott társadalom, valamint az azt körülvevő más kultúrák, stb.

+ Mindez dinamikus rendszer: időben változik, fejlődik, átalakul, szakad...

Leírás lehet: szinkrón (adott időpontra vonatkozik) vs. diakrón (időbeli változás).



Istenek, félistenek, démonok, 
szellemek, ősök, héroszok



A természetfeletti megközelítése
– néhány példa

1. (Rudolf Otto, Mircea Eliade és a vallásfenomenológus megközelítések)

A „Szent” és annak megnyilatkozási formái:
monoteista Isten: a Szent a maga maximalitásában

 politeista istenek, félistenek, stb.: a Szent kevésbé maximális megnyilatkozása

„Az ember azért tud a szentről, mert az megnyilatkozik, és a profántól tökéletesen 
különbözőnek bizonyul. A szentnek ezt a megnyilatkozását itt a hierophánia (görögül 
hierosz = szent, phainomai = megmutatkozni). (...) Töretlenül folytonos út vezet a 
legelemibb hierophániától (például a szent megnyilvánulásától valamilyen tárgyban, 
kőben vagy fában) a legmagasabb rendű hierophániáig (a keresztény ember számára 
Isten Jézus Krisztusban való megtestesüléséig).” (Mircea Eliade: A szent és a profán, Bp. 1987:7.)



A természetfeletti megközelítése
– néhány példa

2. (Naturalista, pszichologizáló, kognitív megközelítések)

A bennünket körülvevő világ elemeinek a módosítása:
 Kő, fa, macska, apa... természetes fogalmak természetfeletti tulajdonsággal ellátva.

 Antropomorf istenfogalmak.

Monoteizmus: absztrakció, egyre jobban lecsökkentett antropomorfizmus.

Például a kognitív vallástudományban: kulturálisan posztulált counterintuitive ágensek

„Boyer’s theory contends that for any category, such as animal or artifact, people 
regardless of culture, hold a host of intuitive assumptions about its member’s 
properties. (...) What distinguishes many ’religious’ and some cultural concepts from 
other concepts is that religious concepts typically possess a small number of features 
that violate category-level expectations.” (Barrett and Nyhof: Spreading non-natural concepts 2001)



A természetfeletti megközelítése
– néhány példa

• Szent tárgyak:
• természetes tárgy (natural object): pl. Fudzsi-hegy a sintoizmusban
• készített tárgy (artifact): pl. szobor, amely meghallgatja az imát

• Szent növények:
• Szent ligetek, szent fák (v.ö. asera a Misnában; de finnugor és indióoeurópai törzseknél is)

• A tölgyfa a görögöknél a föld és a jószág termékenységének a forrásai (Frazer, 1998:97)

• Fa ültetése gyermek születésekor világszerte (Gabon, Kamerun, Fidzsi, pápuák... Frazer, 1998:427)

• Szent állatok:
• Macska és sok más állat Egyiptomban; tehén (és más állatok) a hinduizmusban; 

a tehén, a kutya és más állatok az iráni vallásokban, zoroasztrianizmusban; stb.

Animizmus: az a hit, hogy állatok, növények és élettelen tárgyak, hegyek, 
folyók is rendelkezhetnek lélekkel (lat. animus).



A természetfeletti megközelítése
– néhány példa

• Természetfeletti ember:
• Látók, próféták... ember, passzív természetfeletti képességekkel

• Varázslók, sámánok... ember, aktív természetfeletti képességekkel

• Ősök, halottak szellemei ember, halála után természetfeletti formában

• Héroszok (görög mitológia, pl. Héraklész) isten és ember nászából 
született, félisteni képességekkel rendelkező halandók

• Féistenek
Félisteni lények manók, trollok, koboldok, törpék...

• Szellemek, angyalok, démonok

• Istenségek alacsonyabb rendű ↔ magasabb rendű istenségek;
teremtő istenségek (akik a teremtés után visszavonulhatnak);

erkölcsi istenségek: beavatkoznak az emberek életébe.

• Monoteista istenek. Ld. még vallási dualizmus, pl. zoroasztrianizmus.



A természetfeletti megközelítése
– néhány példa

• Mikulás / Télapó?

• Thomas, a gőzmozdony?

• Piroska beszélő farkasa?

Vajon ezek a fiktív narratívákból, mesékből származó példák 
miben különböznek a vallások természetfeletti fogalmaitól?



Világnézet, kozmológia



Világkép, kozmológia, kozmogónia, eszkatológia

• Világnézet, világkép: „mindent átfogó, alapvető és lényegi feltételezés a világ
jellegéről, létéről és rendjéről”. „[E]gyének, csoportok és kultúrák alapvető
kulturális orientációj[a]”, ami „[é]rtékekben, normákban, cselekedetekben és
meggyőződésekben nyilvánul meg”. (Haller, p. 233)

• Kozmológia: a világ szerkezetéről vallott elképzelés, a létezők (pl. istenek, démonok,

emberek, állatok, égitestek, túlvilág) térbeli elhelyezkedése és egymáshoz való viszonya.

• Kozmogónia: a világ eredetére, keletkezésére, a kozmológiai rend születésére
vonatkozó elképzelések, mítoszok.

• Eszkatológia: a világ és az emberiség végére, a kozmológiai rend felbomlására
vonatkozó elképzelések, mítoszok.



Világképek

D. Haller: 
Atlasz. Etnológia. 
2007, p. 232.



Világképek

D. Haller: 
Atlasz. Etnológia. 
2007, p. 232.



Kozmológiák D. Haller: Atlasz. Etnológia. 2007, p. 234.



Kozmológiák émikus értelmezése
V.ö. D. Haller: Atlasz. Etnológia. 2007, p. 235.

Vallási szimbólumok rendszere

Példa: taoizmusban az „öt elem tana”:
• Öt elem: víz, fa, tűz, fém, föld
• Tér: négy égtáj és központ
• Ünnepi naptár: négy évszak és középpont
• Test öt szerve: máj, tüdő, szív, vese, gyomor
• Életciklus: születés, pubertás, felnőttkor, öregkor, halál



Mítosz és mitológia



Mítoszok 
(Mitológia: adott kultúra mítoszainak összessége)

• Minden kultúra sok-sok narratívára épül.
Például a modern kultúrában:
• Ősrobbanás: emberek többsége számára történet, nem relativisztikus egyenletek.
• Evolúció: emberek többsége számára történet, nem fosszíliák értelmezése.
• Világtörténelem: történet-írás (historiográfia) vagy történet-tudomány?
• 1848: Petőfi elszavalja a Nemzeti dalt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén

(pedig valószínűleg nem is...)
 Március 15-e, mint nemzeti ünnnep, munkaszüneti nap.
 Március 15-i rítusok: kokárda, iskolai ünnepség a Nemzeti dal elszavalásával.
 Utcanevekben (Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Március 15. tér), 

és a magyar kultúra sok-sok más elemében megjelenik.

 A narratívák összekapcsolódnak a kultúra sok más elemével, 
például rítusokkal, identitásformákkal, stb.



Mítoszok 

• Minden kultúra sok-sok narratívára épül.

• Mítosz: adott kultúra által igaznak posztulált történet
Más kultúrák nem feltétlenül tartják igaznak.

 Természetfeletti elemek jelennek meg bennük.

 Időben a jelentől távoli történetet mond el.

• Világ eredetére és emberiség eredetére vonatkozó mítoszok.
Az adott nép eredetére és régmúlt történetére vonatkozó mítoszok.
Eszkatologikus mítoszok.

• Hol a határ mítosz és mese között? Van határ? („a Mikulás mítosza”?)



Mítoszok 

• Minden kultúra sok-sok narratívára épül.

• Mítosz: adott kultúra által igaznak posztulált történet.

• A mítoszok (és egyéb kultúrális narratívák) lehetséges szerepei:
• Világmagyarázat: miért olyan a világ és benne a társadalmunk, mint amilyen?

• A társadalmi kohézió biztosítása: a rítusok és a közös identitástudat alapja. 

• Sok esetben: a társadalmi különbségek (uralkodó és elnyomott osztályok) létének, 
vagy más, nem magától értetődő ténynek az igazolása.

• A történelemírás elődje: a 3-4 generációnál régebbi események mitologizálódása.

• A fejlettebb kultúrák vallásaiban: a szent szövegek, szent könyvek, 
valamint a teológia és a vallásjog alapjainak a kontextusa.



Szent szövegek



Írásbeliséggel rendelkező kultúrák

• Írásbeliséggel rendelkező kultúrák: a mítoszokat is leírják.

• Kánon, kanonizáció:
1. Lezárják az adott szövegkorpuszt.

2. A korpusz társadalmi (kulturális, vallási) jelentőségre tesz szert.

3. Az iskolai tananyag részévé, sőt központi elemévé válik (régebben bemagolták).

4. Hivatkoznak, utalnak rá (explicit és implicit formában egyaránt).
Intertextualitás: az egyik szöveg, bizonyos céllal, utal a másik szövegre, vagy idéz belőle.

5. Értelmezik (exegézis, hermeneutika), kommentárok születnek hozzá.

 A homéroszi eposzok kanonizálása: a görög-római világ alapszövege.

 Irodalmi kánon, történelmi kánon... (érettségi tananyag).

 Az írásbeliségre épülő vallások szent iratai.



Írásbeliséggel rendelkező kultúrák

• Írásbeliséggel rendelkező kultúrák: a mítoszokat is leírják.

• Kánon, kanonizáció

• Szent iratok:
• Zsidóság: Héber Biblia, Misna, Talmud, Sulhan arukh

• Kereszténység: (keresztény) Biblia zsinati határozatok
irányzatonként: Luther, Kalvin, stb. művei

• Iszlám: Korán szunna és hadísz (szunnita iszlámban)

• Hinduizmus: Védák (négy fő részből áll), Upanisadok (filozófia), stb.
• Buddhizmus: különböző szutrák, részletek irányzatonként változnak (melyek Buddha tanításai).

• Zoroasztrianizmus: Aveszta
• Lao-ce: Tao te king (Út és erény); Konfuciusz művei.

• Mormon könyve; L. Ron Hubbard művei; stb.



A szent szövegek kommentálása

• A kommentár, mint szellemi magatartás. A kommentárokat is kommentáljuk.

• A szent szövegek nyelvezete archaizálódik:
• Idővel változik a nyelv (zsidók esetén: áttérés az arámira, majd judeo-nyelvekre).

• A kanonizált szöveg nyelve egyre régebbinek hangzik (archaikus nyelv), majd...

• ... egyre kevésbé lesz érthető – magyarázni kell a nyelvet.

• A szent szövegeket, mint a teológia, etika és a vallásjog forrása:
• A leírt szöveg nem beszél. Minden értelmezés kérdése (pl.: kérdés? irónia?).

(Héber Biblia: magánhangzók hiányában még több jelentés lenne lehetséges. 
Például: „ne főzd meg a gödölyét anyja tejében/zsírjában.”)

• Ami leírva: mit jelent pontosan? adott szituációban hogyan alkalmazandó? stb.

• Ami nincs leírva, de „oda értendő”.

• Akár leírva, akár nem: miért?
A szóbeli tan dogmája, mint a 

rabbinikus értelmezés legitimációja



Teológia és vallásjog



Teológia, vallásfilozófia és vallásjog

Isten, mint bölcsesség

A vallásos ember célja ennek megismerése

• „Filozófia” = a bölcsesség szeretete.

• Alexandriai Philón: szent 
könyv-alapúvá teszi az addig nem 
„bibliocentrikus” görög filozófiát.

• Baruch/Benedictus Spinoza: ismét 
megszabadítja a filozófiát a szent 
könyvektől (a modern filoz. kezdete).

• Teológia

• Misztika: ezoterikus bölcsesség 
megismerése, 
Isten megtapasztalása.

Isten, mint akarat

A vallásos ember célja eszerint élni

Valamint: a mindennapi élet megszervezése.

• Halákha: mi-de-orajta (tórai), 
mi-de-rabbanan (rabbinikus), minhag (szokás)

• Saría: isteni eredetű jogrendszer

Fiqh: a saría ember által történő kutatása

• keresztény vallásos etika

+ kánonjog

A szent könyvek kommentálása



A vallásjog területei

A vallásjogba tartozhat: (de vallásonként és koronként változik!)

• Kimondottan vallási-rituális kérdések
• Például az áldozatok rendje, a liturgia rendje, ünnepek, rituális tisztaság…

• A vallási intézményrendszerek működési rendje

• Hagyományosan a vallást érintő (de a modern korban attól elszakadt) kérdések
• Pl. családjog (esküvő, válás, öröklés)

• Mai fogalmaink szerint nem vallási kérdések (pl. zsidóságban és iszlámban)

• Pl. polgári jog (pl. adásvétel), büntetőjog (v.ö. etika), öröklési jog (v.ö. családjog).

• Etika – vallási alapokon
• Létezik-e, és ha igen, hol van a vallás és az etika határa? 

Lehet-e ellentmondás vallás és etika között?



Viszlát következő alkalommal!


