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A Szent fogalma 
(Mircea Eliade és Rudolf Otto felfogása a Szent mibenlétéről) 

 

 

Feladat, szemléltetés: Mutassunk rá a transzcendens jelenségek evidencia jellegére Lakatos 

Róbert Ördögtérgye című filmjében! 

 

Javasolt könyvészet:  

 Mircea Eliade: A szent és a profán. A vallási lényegről. Budapest, 1987/1996. 

 Rudolf Otto: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a 

racionálishoz. Budapest, 1997. 

 Julien Ries: A vallásos ember és a szent az új antropológiai szemlélet 

megvilágításában. In: Uő. (szerk.): A szent antropológiája. Budapest, 2003. 

27–54. 

 Friedrich Heiler: Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart, 

1961. 

 

A. Mircea Eliade felfogása a Szentről 

- A szent a profán ellentéte, a szent tehát mindenképp különbözik a profántól. Az 

összes premodern társadalomban, a szent erő, valóság, valami ami léttel telített, 

örökkévalóság, hatóerő. 

- A szent megnyilatkozása: hierophánia. − Etimológiája: hierosz = ’szent’; 

phainomai = ’megmutatkozni’. 

- A szent az „egészen más”, valóság, mely nem a mi világunkhoz tartozik, olyan 

tárgyakban nyilatkozik meg, amelyek „természetes, profán” világunk szerves 

alkotórészei. Bizonyos emberek számára a szent kövekben vagy fákban, ezeket nem 

mint olyat tisztelik, hanem mint hierophániákat (melyekben a szent megmutatkozik), 

tárgya egészen más lesz, ha a szent megmutatkozik benne, de továbbra is megmarad 

annak, ami. − A szent a hierophánia révén ad jelt magáról: megnyilatkozik egy abszolút 

valóság, mely ellentétben áll a körülötte levő nem-valósággal. Tehát az emberek nem 

szabadon választják a szent helyeket: a Szent mindig megnyilatkozik (pl. templomok, 

városok stb. alapítási mondái). − A hierophánia megszünteti a tér homogenitását, 

ugyanis valamilyen szilárd pontot tár fel benne. 

- A vallásos ember törekvése, hogy szent univerzumban éljen, ezzel ellentétben áll 

az ember, aki deszakralizált világban él. A vallásos ember szakralizált világban él: 

számára minden a Szent hierophániája, a kozmosz egésze megszentelődik: a 

világszentség megnyilvánul a térben, az időben, az állat- és növényvilágban stb. 

- Voigt Vilmos kiemeli, hogy a vallás egyidejűleg transzcendentális és evidencia 

jellegű: egyfelől túlmutat a reális világon, a természet, az ember és a társadalom 

transzcendens jelentőséget kap, ugyanakkor a transzcendens világnak is valóságos léte 

van, a Szent is a valósághoz tartozik. A vallásokban a transzcendencia is evidencia, 

bizonyos mértékig racionális jelenség. (Lásd még: Boglár L. 2005. 68.) 

 

A szent tér és a világ szakralizációja 

- A vallásos ember számára a tér nem homogén, törések szakadások vannak benne. 

Kétféle tér van: a) erővel feltöltött tér; b) más, nem szent terek. 
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- A tájékozódási lehetőség nélküli határtalan, homogén térben a hierophánia 

abszolút szilárd pont, központ. A vallásos ember alapvető törekvése: a világ 

középpontjában élni. ↔ A profán ember számára a tér semleges, homogén, 

geometriai tér, ami minden irányban osztható, körülhatárolható, de struktúrájából nem 

következik semmiféle differenciálódás, a homogenitás, viszonylagosság jellemzi, 

lehetetlen az igazi tájékozódás. 

- A térben megnyilatkozó teophániákhoz jelek, rítusok kapcsolódnak. Például: az 

ember ilyen helyeken keresztet vet, meghajol, földre veti magát stb.; a szent 

helyeknek felvigyázói vannak, amelyeknek áldozatot lehet bemutatni stb. Például az 

emberi lakóhely küszöbéhez rítusok kapcsolódnak, a küszöbnek vannak felvigyázói, 

áldozni lehet nekik stb. 

- Ebben a térfelfogásban alapvető dichotómia a Káosz és Kozmosz ellentéte. A Mi 

Világunk mindig Kozmosz, mert benne a Szent már megnyilatkozott, világrend 

létrejött. A Másik Világ, idegen kaotikus tér, démonok, kísértetek lakják. 

- A Káosz, be nem népesített, ismeretlen, lárvaszerű, de az ember kozmosszá 

teremtheti. A világteremtés a hely megszentelése révén történik, ami mindig a 

kozmogónia (világteremtés) megismétlése: az ismeretlen kozmikussá tétele, 

megszentelés, felszentelés. Letelepedni valahol egzisztenciális választást előfeltételez. 

Az univerzum kiválasztása, amelyet meg akarunk teremteni mindig a példaszerű 

univerzum utánzása, amit már előzőleg az istenek megteremtettek. Az egyszer 

megtörtént kozmogónia minden építés, előállítás örök modellje. − A szent tér teszi 

lehetővé a világalapítást: ahol a szentség megnyilatkozik, ott feltárul és valóságos 

létezéshez jut a világ. A világ csak annyiban fogható fel „világnak”, „kozmosznak”, 

amennyiben mint szent világ nyilvánul meg. 

- A teremtett világnak van középpontja. A középpont szent tér egyik legmélyebb 

jelentőségét fedi fel: az a hely, ahol a hierophánia áttörte a síkokat, ahol egyszerre 

létrejött a „nyílás” felfelé az isteni világba vagy lefelé az alsóba a holtak világába. 

Megjelenése lehet: templom, világhegy, axis mundi (világtengely), Golgota stb. 

- Az ember lakása, háza imago mundi. A lakás szent, mert a világ tükörképe, Isten 

alkotása. Ennek tulajdonítható, hogy a ház építéséhez építőáldozatok kapcsolódnak. 

Indiában a ház építésekor  csillagok jelölik meg a pontot, ahova az alapkövet kell 

elhelyezni, ez a pont a világot hordozó kígyón található. 

- A templom (bazilika, katedrális, kápolna stb.) nemcsak imago mundi, hanem egy 

földöntúli minta evilági változata is. A templom szent hely, istenek háza, ami újból és 

újból megszenteli a világot, mert azt egyszerre képviseli és átfogja. 

 

A szent idő 

- A vallásos ember számára az idő sem homogén. Szent időintervallumokat az 

ünnepek ideje jelent, amivel szemben áll a profán idő, a hétköznapok ideje, 

amelyben a vallási jelentőség nélküli események zajlanak. 

- Az ünnepek szent ideje mitikus idő: benne bizonyos fontos kozmogóniai 

események újra jelenvalóvá lesznek. A kozmogónia szent ideje az ünnepek által 

gyakran ismételhető. Az ősi kultúrák vallásos embere számára a világ minden évben 

megújul, visszanyeri eredeti szentségét. Az idő megújításának a népi kultúrákban 

gazdag rítusrendszere van (pl. démonűzés, termékenységvarázslás stb.) 
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- Az ősi mítoszok nem ismerik a lineáris idő (történelmi idő) képzetét. A mítosz 

embere örök jelenben, örök aranykorban él. A keresztény üdvtörténet olyan történeti 

időben zajlik, amelyet az Isten fiának testet öltése szentelt meg. 

- Az idő megújítása a kozmogónia utánzása révén történik. A mítosz tehát mindig 

példaadó minta: szent történetet beszél el, mely az idők kezdetén zajlott, valamilyen 

misztérium felfedése. A mítoszokat azért mondják el, hogy tudtul adják, hogy mi 

történt eredetileg, mi a megtámadhatatlan, abszolút igazság. A mítosz szent valóság. 

 

B. Friedrich Heiler vallásfenomenológiai rendszere  

 - Fr. Heiler marburgi teológus Erscheinungsformen und Wesen der Religion 

[A vallás megjelenési formái és lényei] című komparatív vallástudományi 

kézikönyvében (Stuttgart, 1961) teljes vallásfenomenológiai rendszert állított össze a 

Szent hierophániai alapján. 

 - A Szent megjelenésének következő formái lehetségesek: 

 1. Szent tárgy (pl. emberkéz alkotta v. természeti tárgyak)   

 2. Szent hely (pl. nyílt tér, ház, templom, város, szent út stb.) 

 3. Szent idő 

 4. Szent szám 

 5. Szent cselekvés (rítus) 

  - elhárító rítusok (pl. füstölés, köpés stb.) 

  - eltávolító rítusok 

  - megtisztító rítusok (víz, kereszt, tűz stb.) 

  - áldozati rítusok (véres áldozat, adomány, böjt, ima, bűnbánat stb.) 

  - misztériumdrámák, színjátékok 

  - egyesítő rítusok (megmosás, vérrel való megkenés, kézrátétel, tánc, 

áldozati lakoma stb.) 

 6. Szent szó (pl. ima, ének, prédikáció, hallgatás stb.) 

 7. Szent írás (kanonizált vagy apokrif írások, mágikus varázsszövegek stb.) 

 8. Szent ember (pl. király, pap, próféta, tanító, szerzetes, szentember v. 

szentasszony, szent, hős, hitvalló stb.)  

 9. Szent közösség (pl. házasság, nemzetség, vallásos szervezet és szövetség, 

egyház, szekta stb.) 

  

C. Rudolf Otto felfogása a Szentről 

- Mottó: „Legjobb osztályrészünk a borzadály, bármily nagy ára van, a meghatottak 

benne érzik csak át a legnagyobbat.” (J. W. Goethe: Faust, 2. rész) 

 

1. A racionális és irracionális viszonya 

− Lásd előbb: a vallás egyszerre transzcendencia és evidencia. (Voigt Vilmos) 

− A csoda kapcsán Rudolf Otto kiemeli, hogy a racionális fogalmak csak az 

irracionálisra vonatkoztatva érvényesek, és csak így léteznek. A  racionális nem 

feltétlenül a csoda tagadása. A csoda elmélete, miszerint a természetes oksági láncolatot 

olykor megtöri egy lény, amely maga alkotta a láncolatot, tehát hatalmában tartja azt, a 

lehető legracionálisabb elmélet. 
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2. A numinózus 

- A Szent valaminek az érzékelési kategóriája, mely a vallás területén fordul elő. 

Szentnek rendszerint az abszolút erkölcsös, a tökéletes jót kifejező predikátumot 

tekintjük, és tartalmaz valami határozott többletet. Ez a többlet benne él minden 

vallásban, és e nélkül nem is létezhetnénk. Ennek a tényezőnek a megnevezésére Rudolf 

Otto megalkotja a numinózus szót, és ennek kategóriáiról és érzelmi hangoltságáról 

beszél. Ez a kifejezés nem definiálható pontosan, csak körülírható. 

 

3. A teremtményérzet 

- R. Otto a teremtményeknek azt az érzetét, hogy elmerülnek a saját 

jelentéktelenségükben, és elenyésznek, ha szembe találják magukat azzal, ami minden 

teremtmény fölött áll, teremtményérzetnek nevezi. A numinózust jelenvalóként kell 

tapasztalni, ahhoz, hogy kialakulhasson a lélekben a teremtményérzet. 

 

4. A mysterium tremendum 

-  A mysterium tremendum a rettentő titok érzete (tremor = ’félelem’, ’istenfélelem’, 

’páni félelem’), amit a fenséges hatalom („majestas”) előtt érez az ember. Az isteni 

hatalom abszolút fölényének érzése az ember önleértékelésének következménye: „Én 

semmi vagyok, Te vagy minden.” Egy keresztény misztikus, C. Greith így fejezi ezt ki: 

„Az ember a saját Semmijébe és kicsiségébe süllyed és olvad. Minél világosabban és 

csupaszabban ismeri föl Isten nagyságát, annál nyilvánvalóbbá válik a saját kicsisége.” 

- A 165. református dicséret: „Itt van Isten köztünk, / Minden csendre térve, / Őelőtte 

hulljon térdre.” 

- A Majestas (fenséges hatalom) előtti kicsinységünkből fakad.  

 

5. Az „egészen más” 

- A mysterium legfőbb eleme az „egészen más”. „A megértett Isten nem Isten” − 

fogalmaz R. Otto. A mysterium a szó általános értelmében csak ’titkot’ jelent, az 

„egészen más” az, ami idegen, ami álmélkodásra késztet, ami kívül esik a megszokott, a 

megértett és a meghitt területén, ami lelkünket döbbent csodálkozással tölti el.  Az 

„egészen más” összemérhetetlen az ember lényegével, ezért ezzel szembesülve az ember 

visszahőköl (pl. kísértetektől való félelem). 

 

 


