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Bevezetés: vallás és népi vallásosság 
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I. A vallás és funkciói 

Mi a vallás? 

- Vallásnak nevezzük az embereknek azt a meggyőződését, amely szerint a világban 

a megismerés határán túli (transzcendens) erők vannak működésben. Ezek az erők 

lehetnek személyesek vagy személytelenek. (Glasenapp 1993. 8.) Edward Burnett Tylor 

hasonló definíciót ad: a vallás olyan kulturális jelentésrendszer, amelynek alapja az a 

hit, miszerint a világban léteznek  természetfeletti, az érzékelhető világon túlmutató 

erők. (Boglár L. 2005. 68.)  

- A vallási rítusok eszközök, amely által a szakrálissal lehet kapcsolatba kerülni. A 

vallásos rítus nem más, mint „vallás akcióban”. (Haviland, idézi: Boglár L. 2005. 72.) – 

A vallási rítusoknak emellett társadalmi szerepük is van. 

 

A vallások funkciói 

1. A világ filozófiai értelmezésében betöltött funkció (lét- és ismeretelméleti funkció)  

 Minden vallásban közös, hogy hívő ember a tapasztalaton felüli , felsőbbrendű 

(idegen szóval: transzcendens) világot valóságosnak fogja fel, s az anyagi, tapasztalati 

úton érzékelhető konkrét jelenségeket tekinti mulandó látszatvilágnak. A világ konkrét 

anyagisága, jelenségei csak akkor képviselnek valóságos, tehát örök értékeket, ha 

bennük az örök valóság, vagyis a „szent” nyilatkozik meg. A vallásos ember az őt 

körülvevő dolgokat az isteni eredetű, szent világegyetem részének fogja fel, ezért 

mindennek vallásos jelentést tulajdonít. A mindennapi élet látszólag nem vallásos 
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jelenségeiben is meglátja a „szent” lényeget: az étkezést, az alvást, a munkát imával, 

fohásszal kezdi, a lopást, a gyilkosságot, a tiltott szexualitást az isteni világrend elleni 

véteknek tartja, a megszülető gyermeket vagy munkája gyümölcsét isteni ajándéknak 

tekinti stb. A hagyományos kultúrákban csak a vallásos életet tartották értelmesnek és 

emberinek, emberként élni mindenekelőtt vallásos cselekedet volt. Ezért van az, hogy a 

fejlett vallások hívei a rajtuk kívül álló primitív népeket „vadaknak”, „állatoknak” 

nevezték. A vallásos hit néküli élet céltalan, értelmetlen és zűrzavaros. 

 

2. Az emberi együttélés normáit szabályozó társadalmi funkció (etikai rendszer) 

A vallások etikai rendszerük révén az emberi együttélést is szabályozzák. Ez 

nemcsak a fejlett tanokkal rendelkező öt nagy világvallásra érvényes (ezekhez 

tartozónak mondja magát a vallásos emberiség kilenctized része), hanem az ún. 

„primitív vallásokra” is. A buddhista erkölcstan (etika) öt kötelező szabálya, melyek 

révén elérhető az emberi személyiség teljes feloldódása (Nirvána), a következő: tilos 

embert vagy állatot ölni, tilos elvenni más tulajdonát, tilos megérinteni más asszonyát, 

tilos hazudni és tilos bort fogysztani. A kínai konfucionizmusban a legfőbb világtörvény 

(tao) szabja meg az emberi magatartás szabályait: jóság, igazságosság, fegyelmezettség, 

értelmesség és őszinteség. A keresztény erkölcstan szerint a földi élet csupán 

előkészület a túlvilági örök életre, s az ember minden cselekdete visszavonhatatlan 

erkölcsi tett is egyszersmind. 

 

3.  Vallás és művészet 

A vallások kultúrákat, művészeteket teremtenek, melyek az illető vallás lényegét 

jelképesen (szimbolikusan) kifejezik. A vallás tehát rajta alapuló kultúra egységét, 

rendszerszerűségét is biztosítja. A hagyományosnak nevezett magyar népi kultúra teljes 

egésze – tehát csaknem minden kultúrjelenség, amelyről ebben a tankönyvben szó esik 

– alapvetően szakrális gyökerű. Nincs a népi kultúrának olyan területe, mely ne állna 

kapcsolatban a vallással, melynek működését ne a vallásos világértelmezés határozná 

meg alapvetően. A vallás megszenteli nemcsak a naptári év jeles napjaihoz, hanem az 

emberélet nagy fordulóihoz (születés, házasság, halál) és a mindennapi tevékenységhez 

fűződő szokásokat is, s a hagyományos folklórműfajok is (pl. ballada, mese, monda, 

hitvilág, szólás, közmondás, népi ima, vallásos népének stb.) egy mágikus-vallásos 

világképet, erkölcsi értékrendet fejeznek ki. Még az elsődlegesen gyakorlati funkciót 

betöltő tárgyi kultúrának (építkezés, lakberendezés, öltözködés, táplálkozás, 

munkaeszközök használata stb.) is van szakrális vonatkozása. 

 

II. A vallások társadalomtörténeti típusai 

 

1. Ősvallás, „primitív vallás”  

 

Lásd: A mitikus világkép! 

 

- Orális kultúrák vallása. 

- Az elvont gondolkodás hiánya (pl. az etika, ontológia vonatkozásában). 

- Politeizmus, hit a szellemlényekben (animizmus), bár nincs világos határ a 

természet és a természetfölötti között. 

- A szinkretizmus jelensége: nem különül el egymástól a hétköznapi meghismerés, a 

tudomány, a művészet, a mágia és a vallás. (Voigt 2004. 37.) 

 

2. A világvallások 
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- Etikailag fejlett vallások: bennük a vallásos meggyőződés a világ erkölcsi rendjébe 

vetett hittel kapcsolódik össze: pl. a cselekedetekért való erkölcsi felelősség, az emberi 

magatartás igazságos megítélésébe vetett hit, a tökéletesség legmagasabb fokára való 

eljutás lehetőségébe vetett hit. (Lásd: Glasenapp 1993. 8.)   

A három nagy keleti vallást az örök világtörvény vallásainak is nevezhetjük. Az 

Indiában létrejött brahmanizmus (később: hinduizmus) (1) és buddhizmus (2), a kínai 

vallás (taoizmus és konfucianizmus) (3) szerint a világ örökkévaló, nincs sem 

őskezdete, sem vége. Az állandó keletkezés és elmúlás során a világ újra meg újra 

megújul, valamennyi történését egy örök belső törvényszerűség szabályozza. Ezt a 

törvényszerűséget egy személytelen világtörvény is képviselheti, de a világban működő 

istenség megnyilvánulásaként is felfoghatják. A brahmanizmusban például a mindent 

irányító nagy világtörvényt Dhármának nevezik, amelynek még a nagy istenháromság – 

Brahma a teremtő, Visnu a fenntartó és Siva a pusztító istenség – is alá van vetve. A 

kínai taoizmus szerint minden rendet, törvényt, szabályt egy titokzatos természeti erő, 

az örökkévaló és változatlan tao (út) biztosít, melyet az ember kiismerhet, s így úrrá 

lehet a természeten, megértheti a múltat és befolyásolhatja a jövendőt. A 

konfucianizmus ellenben a taót végzetszerű hatalomnak fogja fel, melyet ember nem 

befolyásolhat, s amely az uralkodó személyében összpontosul. 

A fentiektől nyugatabbra keletkezett a kereszténység (4) és az iszlám (5), amelyek a 

történeti istenkinyilatkoztatás vallásai. Közös bennük, hogy a világot és annak lakóit 

mindketten egy személyes istentől eredeztetik. Ez az isten a világtól elkülönülten 

létezik, annál sokkal hatalmasabb, és kifürkészhetetlen, szigorú terv szerint uralkodik 

mindenek felett. E vallások szerint a világ valamikor keletkezett, és egyszer véget is fog 

érni. A keletkezés és az elmúlás közötti világtörténelem egyszeri és megismételhetetlen. 

- Időben kései keletkezésűek, csak az emberiség történetének utolsó három 

évezredében alakultak ki (a bráhmánizmus kb. az i. e. 9–8. századtól, a buddhizmus kb. 

az i. e. 6. századtól, a kereszténység és az iszlám még későbbiek). 

 

3. A néphit és a népi vallásosság 

A fejlett vallásoknak van egy olyan intézményrendszerük, mely a társadalom egyéb 

intézményei mellett – azokkal többé vagy kevésbé harmonikusan együttműködve – 

létezik. Ez az intézményrendszer 1. alakítja ki és terjeszti a vallás tantételeit (ezek az 

általános lét- és ismeretelméletre valamint a társadalmi együttélésre vonatkoznak), 2. 

gyakorlati vonatkozásban szabályozza az istenség tiszteletének szertartásrendjét 

(kultusz, liturgia), 3. továbbá megszervezi a vallási közösségek életének működését 

(egyházszervezet). Egyszóval azt mondhatjuk tehát, hogy egy-egy intézményrendszer 

körül alakul ki az illető vallás hivatalos vallásossága. 

Csakhogy a vallás hivatalos intézményrendszere sohasem képes arra, hogy a vallási 

élet egészét, annak minden vonatkozását irányítsa. A hivatalos vallásosság mellett 

automatikusan és szükségszerűen mindig kialakul egy olyan népi vallásosság is, mely 

kapcsolatban áll ugyan a hivatalos vallásgyakorlattal, de voltaképpen önelvű (autonóm) 

módon létezik. A népi vallásosság tanulmányozásával a néprajz (etnográfia) egyik 

részterülete, a vallási néprajz foglalkozik. 

 

A hivatalos és népi vallásosság eltérései mindhárom fentebb említett területen 

megfigyelhetők: 

1. Dogmatikai jellegű eltérések a hivatalos vallásosságtól – A nép körében élnek 

olyan vallásos képzetek, melyek a hivatalos tanításoktól eltérő válaszokat adnak 

alapvető vallásfilozófiai kérdésekre. 
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Így például, a magyar néphitben többféle elképzelés él a világ és az keletkezéséről 

és az ember teremtéséről. Egyik mondánk szerint az Isten és az ördög együtt teremtették 

a világot a tenger fenekéről felhozott földből, egy másik mondatípus pedig arról szól, 

hogy az Isten a különböző emberfajokat agyagból formázta és égette ki. A népi 

másvilágképzetek – a hivatalos egyház pokol-képzeteitől eltérően – érdekes kettősséget 

mutatnak, hiszen a hiedelemvilágban világosan megkülönböztethető az alvilág és a 

túlvilág oppozíciója. Az előbbit inkább a föld alatti pokolra, azaz az elkárhozott lelkek 

lakhelyére értik (vertikális világtagolás), az utóbbi ellenben semlegesebb elnevezés, 

valamiféle vízentúli távoli világot jelöl, ahol a holtak tartózkodni szoktak, s ahonnan 

esetleg visszajárhatnak kísérteni (horizontális világtagolás). A néphit szerint az 

embernek kellemetlenséget okozó dolgok (légy, tetű, bolha, göcs a fában, a 

boszorkányságra való képesség stb.) ördögi praktikák eredményei. A lélekképzetek 

ugyancsak érdekes kettősséget mutatnak: az embernek van egy olyan lelke, amelynek 

testből való távozása az ember halálát eredményezi (ilyenkor az illető nem lélekzik), de 

van egy ún. „szabad lelke” is, mely álomban vagy révülés során elhagyhatja a testet és 

vissza is térhet belé. 

Mint látjuk, a népi vallásos világképben heterogén elemek lehetnek jelen 

egyidejűleg (szinkretikusan), de ez a világkép még akkor is megőrizheti alapvetően 

szakrális beállítódását, ha együtt vannak jelen benne a kereszténység előtti néphit, a 

keresztény vallás, valamint a tömegtájékoztatási eszközök és az iskola által közvetített 

tudás elemei. 

2. Az istenség tiszteletének (kultusz) a hivatalostól eltérő népi formái is 

kialakulhatnak. Elég az egyéni imarepertoárok és fohászok sokféleségére, a 

nagyünnepek egyházi irányítástól többé-kevésbé függetlenül zajló vallásos jellegű 

eseményeire (pl. búcsús zarándoklatok, húsvéti határkerülés, adventi „szentcsaládjárás”, 

karácsonyi kántálás és betlehemezés stb.) gondolnunk, melyek mind tág teret adnak a 

vallásosság helyi megnyilvánulási formáinak. Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások ugyancsak nem nélkülözik a szakrális mozzanatokat. A hivatalos egyházi 

liturgia mellett létező népi vallásos szertartásokat paraliturgikus cselekményeknek 

nevezzük. 

3. A népi vallásosság gyakorlásának a hivatalostól vallástól többé-kevésbé független 

intézményei is ki szoktak alakulni, melyek kiterjedhetnek egy nagyobb vagy egy-egy 

kisebb közösségre. Az egyház hivatalos szervezeteivel kapcsolatot tartva, de tőlük 

mégis bizonyos mértékig függetlenülve, működhetnek bizonyos népi vallásos 

szervezetek (pl. oltáregyletek, rózsafüzér társulatok, a szentsírőrzést végző legények 

testülete, ministránsok közösségei, Mária-társulatok, a búcsúkon felvonuló Mária-

lányok csoportja, egyháztanács stb.) 

Búcsújárások során megfigyelhetjük, hogy egy-egy falu vagy néprajzi kistáj 

búcsúsai egyetlen csoportot alkotnak (egyetlen búcsúvezetőjük van, közösen végeznek 

keresztutat vagy templomi ájtatosságot stb.). Haláleset alkalmával faluhelyen a 

szomszédság, a rokonság szerveződhet olyan közösséggé, mely a gyakorlati 

tevékenységen túl bizonyos szakrális-liturgikus cselekményeket is elvégez (pl. 

imádkozás-éneklés, a halott siratása stb.). 

Fontos kiemelnünk, hogy a népi vallásosság jelenségei nemcsak a parasztság 

körében élnek, vagyis többet kell látnunk benne, mint a falu kultúrájának egyik 

összetevőjét. A népi vallásosság szervezetei városon is létrejönnek, s élik a maguk 

szervezeti életét. Bizonyos vallásos jelenségek rétegspecifikusak, azaz inkább egy-egy 

társadalmi, foglakozási, generációs stb. csoportra jellemzőek. A magyar 

búcsújáróhelyek között például egyaránt találunk főúri, paraszti vagy polgári 

alapításúakat. A máriaradnai búcsújáróhely csodás gyógyulásokat, Mária védelmező 
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segítségét megjelenítő újabb fogadalmi hálaképei a modern ember életvilágát tükrözik. 

A fiatalok vallásos élményüket saját szervezeti keretben, saját ének- és imarepertoár 

révén is kifejezhetik. Napjainkban a magyar és európai búcsújáróhelykre ún. „ifjúsági 

zarándoklatokat” is szerveznek (Medjugore, Fatima, Lourdes, Csíksomlyó stb.), s 

kialakulnak a közös lelki elmélyülés szervezeti keretei is (Taizé). A sajátos generációs 

vagy társadalmi meghatározottság olykor egy-egy csoportra jellemző vallásos folklórt is 

teremt. Róma egyik külvárosi plébániatemplomában például egy mellékkápolnában 

felfektettek egy füzetet, amelybe az oda látogató fiatalok jegyezték fel személyes 

imáikat, fohászaikat, amelyekben vallásos élményük kifejezést nyert. A füzetbe írt 

imaszövegek teljesen megfelelnek a külvárosi kispolgár fiatalok szókincsének, 

gondolat- és érzésvilágának. 

 

d. Modern „vallási” élmények, mai mítoszok 

- Például: szekták, tömegrendezvények extatikus élményei, sátánista mozgalmak, 

rock-koncertek, túlvilági élmények a médiában, eszkatológia-képzetek stb. 

 

Lásd: Új vallási jelenségek. 

 

III. A népi vallásosság  és a hivatalos vallásosság viszonya 

A népi vallásgyakorlásnak vannak olyan formái, melyeket a hivatalos egyház is 

támogat. Ezt a pozitív viszonyulást jelezheti az, hogy ezek a tevékenységek gyakran a 

templomban történnek vagy a hogy a pap/lelkész is aktívan résztvesz bennük. Pl. 

búcsújárások, úrnapi körmenetek, Nagyboldogasszonykor történő virágszentelés, a 

koporsótétel szertartása, rózsafüzér társulatok működése stb. Más jelenségekhez a 

hivatalos egyház passzívan viszonyul, megtűri őket, de képviselői nem vesznek részt 

bennük (pl. adventi vagy nagyböjti házi ájtatosságok, karácsonyi népi betlehemes 

játékok, aprószentekelés, nagyheti szentsírőrzés a templomban stb.) 

Problematikus helyzetek akkor adódnak, amikor a népi vallásosság bizonyos 

megnyilvánulásai a hivatalos egyház elutasító, tiltó magatartását váltják ki. A népi 

vallásossággal szembeni fenntartásoknak két oka lehetséges: 

1. Bizonyos esetekben a népi vallásos jelenség ellentmond a tételes hitigazságoknak, 

tehát dogmatikailag elfogadhatatlan. Előbbi példáinknál maradva, nem nehéz belátni, 

hogy a keresztény egyházak nem fogadhatják el a világ és az ember teremtéséről, a 

kettős lélekelképzelésekről vagy a kettős túlvilágképzetekről szóló pogánykori eredetű 

népi hiedelmeket. Az egyház ugyancsak dogmatikailag tartja elfogadhatatlanoknak – az 

előbb tárgyalt – archaikus népi imádságokat is, melyeknek záradékai üdvözülést ígérnek 

pusztán az imák mechanikus és ismételt mondása fejében, tehát gyónás, bűnbánat és 

papi feloldozás nélkül is. A népi ráolvasó imádságok többsége ugyancsak egyházi tiltást 

vált ki, használatuk „bűnnek” minősül még akkor is, ha elmondóik Krisztus vagy a 

szentek nevében kérik a betegség, vihar, boszorkányok stb. távozását. 
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Az éjszaka járó szépaszonyok ellen védő lókoponya tükörrel és a kicsi guzsalyon 

fordítva elindított fonnivaló. (Gerczuly Miklós és felesége. Kostelek, 1970-es évek. P. 

Daczó Árpád Lukács felvétele) 

 

 

2. Ugyancsak egyházi tiltást váltanak ki azok a vallásos népszokások, melyeknek 

élménytartalma eltér a keresztény ideáltól. Tudjuk például, hogy a múlt század végén 

és századunk elején az erdélyi katolikus papság azért nem szorgalmazta a szervezett 

csíksomlyói búcsús zarándoklatokat, mert a pünkösdszombati nagy körmeneten a falvak 

közötti versengés megengedhetetlenül durva formákat öltött. A népi betlehemes játékok 

pásztorjelenetei azért nem kerülhettek be a templomok szentélyeibe, mert ezek népi 

humora megengedhetetlenül vaskos volt, s a botokon ugráló maszkos alakoskodók tánca 

is profánnak minősült. A valódi folklórtermékekkel szemben az egyház ma is inkább a 

mesterkélt, giccses ún. „pásztorjátékokat” részesíti előnyben. A farsangi népszokások 

házassági és temetési szertartásokat parodizáló játékai, tréfás „litániái” vagy 

„vecsernyéi” ugyancsak egyházi rosszallást válthatnak ki. A hivatalos egyházi liturgia 

szövegeinek és cselekményeinek is kialakulhatnak népi paródiái (pl. ima-, vallásos 

népének- és prédikációparódiák). 

A fenti esetekben a hivatalos és a népi vallásosság konflikusba kerül egymással. 

Mivel a népi vallásos képzeteknek, szövegeknek és szertartásoknak ugyancsak megvan 

a maguk funkciójuk egy-egy közösség életében, az emberek az egyházi elhatárolódás, 

sőt tiltás ellenére is ragaszkodnak hozzájuk. Annál is inkább, mert gyakran nem is értik 

pontosan az egyházi kifogások lényegét, sőt arról is meg lehetnek győződve, hogy az 

illető jelenség nem áll szemben a vallásos hittel és tanításokkal. Például a népi 

gyógyászat ráolvasó imádságaira és varázscselekményeire bizonyos helyzetekben, 

bizonyos közösségekben ma is szükség van, s mivel a gyógyítást Isten, Krisztus vagy a 

szentek nevében végzik, s a ráolvasó imádságok használói nem érzik úgy, hogy 

keresztényietlen módon cselekednének. 
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Az éremnek ellenben van egy másik oldala is: bizonyos esetekben az egyház 

hivatalos intézményei joggal vádolhatók azzal, hogy szűklátókörűen mellőzik, sőt 

nemegyszer szándékosan pusztítják a népi vallásos kultúra értékes megnyilvánulásait. A 

magyar katolikus egyházi énekköltészet például az utóbbi évszázadban kevéssé épített a 

magyar népi hagyományokra, így a közösségi énekgyakorlatból eltűnt sok régi 

templomi énekünk. A protestantizmus dogmatikai okoknál fogva a vallásos jellegű 

tárgyi népművészeti alkotások és vallásos népszokások tömegét semmisítette meg. 

Tény az, hogy a hivatalos vallásosságban jelentős szerepe van az értelmező, 

indokoló gondolkodásmódnak, a népi vallásosság ellenben nem annyira a vallásos 

élmény megértésére, mint inkább érzelmi átélésére törekszik. A nép a vallásosságot 

nemcsak intellektuálisan, hanem vizuális és auditív művészi élményként is megéli: a 

templom művészi berendezését, az egyházi éneket és zenét, a liturgikus és 

paraliturgikus cselekményeket stb. – a bennük megnyilvánuló vallásos élményen túl – 

művészi alkotásokként is értékeli. A teológusok intellektuális logikája sokszor nem tud 

mit kezdeni a népi vallásosság élményszerű lendületével, érzelmi elemeivel. A két fajta 

vallásosság között lényeges különbség az is, hogy míg a hivatalos vallás írásban is 

rögzített etikai és jogi fogalmakat használ (pl. törvény, kötelesség, tekintély, bűn, 

büntetés stb.), a népi vallásosság ellenben “csak” közösségi szokásként működik, 

nincsenek írott, rögzített törvényei, ezért állandó változásban van. 

A nyilvánvaló különbségek ellenére, a kétféle vallásosság mégsem határolható el 

élesen egymástól. A népi vallásos cselekmények java része a templomhoz, az egyház 

hivatalos intézményeihez kapcsolódik, s a népi tudat is csak egyféle vallásosságot 

ismer. 

Ez a szerves összetartozás nemcsak a mai vallásos gyakorlatot illetően figyelhető 

meg, hanem történeti vonatkozásban is érvényes: egyfelől a liturgia hivatalos formái 

különféle népi szertartásokból, népszokásokból alakultak ki, másfelől a hivatalos 

gyakorlatból kiesett vallásos cselekmények, szövegek stb. a nép körében éltek tovább. 

Most lássuk ezt a két ellentétes irányú folyamatot valamivel részletesebben. 

 

A keresztény rítusok népi előzményei 

A keresztény vallás tanításai és liturgikus szokásai pogány eredetű 

hiedelemképzetekből és rítusokból alakultak ki, a hivatalos vallásosságnak tehát 

megvannak a primitív, ősi előzményei. A keresztény egyház a korábban már meglévő 

izraelita, római, kelta, germán stb. népi vallásosok formanyelvét szentesítette. A 

kereszténységbe beépülő pogány szokásoknak, szövegformuláknak azonban 

természetesen új, keresztény élményt kellett kifejezniük.  

A katolikus liturgia legfontosabb megnyilatkozásai – a keresztség, az Oltáriszentség 

(eukarisztia), a bűnbánat szentsége stb. – a zsidó (izraelita) népi vallásosságból 

származnak. A kereszténység templomban bemutatott istentisztelete az ószövetségi 

zsidó zsinagógához kapcsolódó hagyományokat folytatja. Ugyancsak zsidó eredetű a 

heti istentiszteleti nap vagy az egyházi év gondolata. Ebből a hagyományból 

származnak bizonyos szertartások (pl. a rituális közös lakoma, a kézrátétel, az olajjal 

való megkenés stb.) és akklamációk (amen, alleluja, hozsanna, az Úr legyen veletek 

stb.). A húsvét eredetileg az egyik legnagyobb, évenként ismétlődő zsidó ünnep volt, az 

Egyiptomból való kivonulás és az Ígéret földjére való lépés hétnapos emlékünnepe, s 

csak később vált a krisztusi feltámadásra való emlékezés napjává. A karácsonyt a IV. 

századtól, a 325-ben tartott niceai zsinat határozata nyomán ünnepeljük, s az ünnep 

időpontjának (dec. 25.) megválasztásában döntő módon esett latba az a szempont, hogy 

ellensúlyozni kellett vele a „Sol invictus” (legyőzhetetlen Nap) pogány ünnepét, mely a 

téli napforduló idejére esett. A hellenisztikus görög-római világ kultikus szertartásaiból 
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származik a nagyünnepek vigíliájának (előestéjének, előéjszakájának) virrasztással, 

imával, szertartásokkal való ünneplése, a templomok kelet-nyugati irányultsága, s innen 

ered sok vallási fogalom is (eukarisztia [oltáriszentség], kánon [szabály, törvény], 

epifánia [vízkereszt], litánia [felsorolásokból álló, hosszú könyörgő ima] stb.). 

A vallásgyakorlás formáit mindig jelentős mértékben határozták meg a helyi 

hagyományok. A katolikus egyház első szertartáskönyvei csak a XII. században 

keletkeznek, az első egységes előírásokat tartalmazó szertartáskönyv, a Rituale 

Romanum, pedig csak a tridenti zsinat után, 1614-ben jelenik meg, de csak századokkal 

később, 1917-ben válik kötelező érvényűvé. Központi irányítás hiányában korábban 

nagy jelentőségük volt a helyi hagyományokat követő egyházmegyei rituáléknak, 

melyek később általánosabb elterjedtségűvé válhattak. Így az egyetemes katolikus 

egyház liturgikus cselekményei között számos magyar eredetű szertartást is találunk. 

Ilyen például a nagyszombat esti feltámadási körmenet, a négy égtáj fele osztott úrnapi 

áldás (ez a magyar királykoronázási rítus része volt), az ún. „balázsáldás” stb. 

 

A liturgia laikussá válása (elnépiesülése) 

Előbb utaltunk már rá, hogy a népi vallásosság – szokásszerű, közösségileg 

hagyományozódó jelenség lévén – folyamatosan változik. De nagyobb történeti 

távlatban azt látjuk, hogy egyfajta változás a hivatalos vallásosságot is jellemzi. Idővel 

módosulnak a vallásos szertartások és szövegek sőt még a tantételek (dogmák) is. A 

hivatalos egyház szertartásrendjéből kiesett imák, énekek, rítusok, áldásformulák stb. 

nagyon gyakran a népi vallásos gyakorlatban élnek tovább. A hivatalos egyház által ma 

erősen kárhoztatott ráolvasások és ezek hiedelemcselekményei például a középkorban 

bevett egyházi gyakorlat részei voltak, különösen a kolostorok szerzetesközösségei 

gyakorolták az ördögűzések (exorcizmusok) és az egyházi áldások (benedictio) 

különféle formáit. A bibliai történeteket megjelenítő középkori és újkori vallásos 

misztériumjátékok maradványai – pl. témák, szereplők, a drámai cselekmény fordulatai, 

szövegformulák stb. – épültek be a dramatikus népi színjátékokba (pl. karácsonyi 

betlehemes játék, aprószentekelés, húshagyókeddi dúsgazadgolás, Szent János napi 

angyalozás stb.). Mint előbb már láttuk, a ráolvasássokkal rokon apokrif népi 

imádságok is egy olyan középkori költészeti hagyományban gyökereznek, melyet az 

egyház is támogatott. Sok olyan vallásos népénekünk van, melyek templomban ma már 

nem hangzanak el, de amelyek valamikor egyházi használatban voltak, s esetenként régi 

ima- és énekeskönyvekben meg is találjuk változataikat. 

 

A vallástudományok 

- A legáltalánosabb módon foglalkoznak a vallással. 

 

* Teológia (hittudomány)  

- Valamely vallás tudományos igénnyel fellépő logikai formába öltöztettet 

tanrendszere 

 

* Vallásfilozófia  

- A vallási jelenségvilág egészét filozófiai módszerekkel vizsgáló tudomány. 

Eltérően a teológiától nem egyetlen konkrét vallás vallás jelenségeit vizsgálja egy 

bizonyos hit szempontjából. 

 

* Vallástörténet 

- „Csak” a vallások történetét vizsgálja. Tárgya: a vallások keletkezése, fejlődésük 

története, társadalmi és politikatörténeti összefüggéseik stb. 
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* Liturgika 

- Valamely vallás szertartásrendjét, rítusainak rendszerét vizsgáló tudomány. A 

katolikus vallástudományban a teológia része (liturgikus teológia). 

- Mivel a hivatalos egyház liturgiája lokális, népi elemekből építkezik, a liturgika 

történeti kutatásainak sok néprajzi vonatkozása is van.  

 

* Összehasonlító vallástudomány 

- Módszerei alapján külön tudománynak tekinthető. 

- Tárgya: 1. a világ különböző vallásainak összehasonlítása; 2. egyazon vallás a 

világ különböző pontjain megjelenő más-más megnyilvánulásainak összehasonlítása. 

 

* Vallásszociológia 

- A vallásos jelenségek társadalmi működését, megnyilvánulásait kutatja, tehát azt, 

hogy mi a vallás szerepe a társadalom életében, illetve azt is, hogy milyen hatása van a 

társadalomnak a vallásra. Rendszerint hiányzik belőle az etnológiai szempontú (a népi 

kultúra oldaláról történő) megközelítés. Hasonlóképpen nem foglalkozik a vallás 

lélektani-szimbolikus meghatározottságával. 

- A francia pozitivizmusból kialakult szociológia hatására fejlődött. Képviselői pl. 

Auguste Comte, majd Émile Durkheim, Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl, ill. később 

az angol funkcionalista Bronisław Malinowki, a német szociológus Max Weber, később 

Clifford Geertz stb. – Voltaképpen bizonyos szerzők (pl. E. B. Tylor, J. G. Frazer, B. 

Malinowski stb.) írásai, elemzései ilyen „száraz” szociologikus értelmezést „nyertek”. 

- a 10. Nemzetközi Szociológiai Kongresszus (Mexico City, 1982) fordulópont: a 

szociológiatudomány ekkor fogadja el a vallásszociológiát.  

- Magyarországon:  

 Tomka Miklós: Vallásszociológia c. szöveggyűjteménye (Budapest, 

1984) 

 Újabban Tomka Miklós, Gereben Ferenc és mások vallásszociológiai 

munkái. 

 

* Valláspszichológia 

- Olyan lélektani jelenségeket vizsgál, melyek a valláshoz kapcsolódnak, ideértve a 

vallás lélektani meghatározottságát is. 

- Az egyén vallásos tevékenységét az individuálpszichológia, a csoportokét a 

csoportpszichológia, a vallásos művészetet a művészetpszichológia kutatja.  

- Termékenyítőleg hatott a vallásetnológiára (pl. S. Freud a totemről és taburól, 

majd Mózesről írt könyvet, C. G. Jung több vallástörténeti kérdéssel foglalkozott, Erich 

Fromm a vallásos élet közösségi irányítóiról írt, a vallásos élmény különböző formáival 

foglalkozott stb.)  

 

* Vallásetnológia 

- Az ún. „primitív” társadalmakban vizsgálja a vallásos jelenségeket. Újabban a 

keresztény népi kultúrák vallásos jelenségeit is vizsgálják. 

 

* Vallási néprajz 

- Az európai kereszténység által meghatározott népi kultúrákban fellelhető vallási 

jelenségekkel foglalkozik 
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- Barna Gábor (ed.): Ethnology of Religion. Budapest, 2004. → Megkísérli 

összegezni az európai népi vallásosság kutatástörténetét, de csak 14 ország áttekintését 

tartalmazza. 

- A néprajztudományok körébe sorolható, nem a vallástudományok közé.  


