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3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 

 

 

3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) 

 

 Könnyű az "ősmagyarok vallása" kifejezést zászlónkra tűzni, és kiállni valamilyen 

általánosan használt vallási irányzat, vagy kevésbé szerencsés esetben egy mai vallásnak a 

múltba visszavetített képe mellett. Ez az egyszerűbb út azonban a mérnök, informatikus 

számára nem járható. Hiszen a kifejezés mindkét tagjával kapcsolatban rögvest érvek és 

ellenérvek tömege keletkezik, mégpedig jól vagy kevésbé jól felkészült történészek, 

vallástörténészek részéről. Az még a jobbik eset, ha egy megállapítás vitát kavar szakmai 

körökben, de a "szakmán kívüli" személy nem tudja megvédeni az igazát. A vitához 

szükséges bevett eszközökkel nem rendelkezik, a vitamódszereket nem ismeri, valamint 

hiányoznak a védelemhez szükséges egyéb szakmai ismeretei. Tehát mindenképpen kókler. 

 

 Ha valóban az adott információkat objektíven kívánjuk vizsgálni, amire a 

térinformatikai adatbázis jó kiinduló alapot ad, akkor olyan kiinduló helyzetet kell kialakítani, 

amely lehetőleg csak az elfogadott, már tényszerű régészeti, történeti és vallástörténeti 

ismeretekre épül. Ilyenformán az első, mindjárt az elején megválaszolandó kérdés, az 

ősmagyar szó. Ez általánosan leginkább a honfoglalás előtti magyarságot jelenti.  

 Számunkra azonban, mivel térképekkel, földrajzi környezettel foglalkozunk, 

megkerülhetetlen kérdés a "hol voltak az ősmagyarok?" Ezt tovább bonyolítja a mikor kérdés, 

tehát mikor, hol tartózkodtak az ősmagyarok. Sőt tovább menve, voltak-e már az adott 

időszakban olyan népcsoportok, amelyekre illik az ősmagyar szó. Tehát akik a Volga-Káma 

mellől gyűjtögetve, a Kaukázusból lóháton vagy (kinek mi tetszik) Közép-Ázsiából szintén 

lóháton beérkeznek az európai sztyeppékre, azok mikor jöttek, honnan jöttek, jöttek-e 

egyáltalán. És most nem hagyatkozhatunk azokra a nagy kiterjedésű területeket magába 

foglaló népességi térképekre, amelyekkel az előző fejezetben foglalkoztunk. Hiszen akkor a 

rokonsági kapcsolatokat kerestük, most viszont konkrétabb időpontokban szűkebb területeket 

kellene meghatározni. 

 Ezt a problémát csak úgy látjuk áthidalhatónak, ha a vallási kérdésnél inkább a 

kulturálisan rokon népek vallási viszonyait vizsgáljuk. Már Csengery Antal 1853-ban így tette 

fel a kérdést: „Milyen volt a magyarok ősvallása? – Alapjaiban nem lehetett más, mint azon 

hun-szkíta-avar népeké, melyek történelmük kezdete óta ugyanazon tereken mozogtak.” 

 Tehát megvan a megoldás. Ha átvesszük térinformatikai adatbázisunkból a 

kulturálisan rokon népeket, ezeket vizsgáljuk a továbbiakban, sokkal közelebb juthatunk a 

megoldáshoz. Az előbbi idézetből az is kitűnik, hogy ezeket a népeket mindenképpen a 

sztyeppe-vidék lakói között kell keresni, melyekről korábban már ki is derült, hogy nem 



csupán a kultúra köti őket össze, hanem etnikai rokonság is. Természetesen tekintsünk itt el a 

népek konkrét megnevezésétől, mivel ezek is vitára adhatnak okot. 

 

 Talán kicsit egyszerűbb az "ősmagyar vallás" kifejezés második tagja jelentésének 

tisztázása. Véleményünk szerint akkor járunk el helyesen, ha ezekre a magas kultúrájú, erős 

katonai társadalmat kialakító népcsoportokra nem az újkori, gyűjtögető életmódot folytató kis 

népek vallási hiedelmeit vesszük alapul, vetítjük vissza a régebbi múltba, hanem elfogadjuk, 

hogy a fő, teológiailag megalapozott vallási körök áramlatában mozogtak. Természetesen ez 

prekoncepció, de mivel általában az ókorban a kulturális-társadalmi fejlődés szervezett, 

magas szintű hitéletet hozott létre mindenhol, ez természetszerűleg vonatkoztatható a lovas-

kultúrákra is. 

 Egy picikét ennek a gondolatmenetnek az elvetése abba az irányba hat, hogy kivegyük 

a magyarságot az egyébként mindenkire érvényes környezetből, kicsit ledegradáljuk, és 

semmi olyannal ne ruházzuk fel, ami felemelné legalábbis abba a normális kulturális 

helyzetbe, amiben a környező kultúrájú népek éltek. Jól kifejezi ezt a László Gyulától vett 

idézet, ami szintén könyvünk részleges prekoncepciójaként is értelmezhető.     

 "A magyar történettudomány negyven (?) éves szellemi torzulásunk-torzításunk 

szomorú története; nem tudnak elképzelni önálló kutatást, csak valamilyen irányítás, 

sugalmazás következményeként. Őstörténetünk és honfoglaláskorunk műveltségének kutatói 

eddig leginkább azzal törődtek, hogy mit és mikor "vettünk át" idegen népektől. …így 

tanították nekünk, és így tanítják ma is fiataljainknak, mintha jóformán egész műveltségünket 

másoktól kaptuk volna." 

 

 Az előzőekben kifejtett alapelvek, általános megjegyzések képezik további 

vizsgálódásunk alapját. Ezek szerint vallási kérdések térinformatikai kutatásához a gyakorlati 

célszerűség és a kulturális megfontolások azt a módszert teszik szükségessé, hogy egész 

kultúrköröket vegyünk szemügyre, illetve ezeket a kultúrköröket a nagy ókori kulturális 

felvirágzás részeseinek tekintsük.   

 

A kereszténység előtti, a térséget érintő nagyobb vallások 

 

Amikor a magyarság (és a kapcsolódó kultúrkör) honfoglalás előtti keresztény 

kapcsolatait keressük, feltétlenül ki kell térni arra a kérdésre, hogy milyen hitet vallottak 

magukénak azelőtt, mielőtt megismerkedtek a keresztény tanítással. Egyszerűsítve ez az 

ősvallás kérdése. Az elnevezés, noha eléggé elterjedt, nem fedi a valóságot, hiszen ismét 

szembe találjuk magunkat az idő problémájával. Az igaz, hogy egy vallási rendszer még erős 

térítés esetén sem változik meg egyik napról a másikra (vannak kivételek), de a 

"rendelkezésünkre álló" időszakasz még mindig nagy az egységes szemléléshez. Ráadásul be 

kell kalkulálni bizonyos népmozgásokat, a földrajzi helyzet megváltozását is, ami okozhat 

hitbeli változást. 

Akár az időtényezőt, akár a földrajzi helyzetet nézzük, mindkét esetben több kultúrkör 

és több vallás befolyásával kell számolni. Ezért leghelyesebb, ha áttekintjük a számba jöhető 

főbb vallásokat. 

 

A legjobban érintett terület legelső, már elemzésre is lehetőséget adó vallási kör a 

sumér népességhez kapcsolódik. Ennek oka egyszerűen az, hogy a régészeti feltárások által 

nagyszámú, a hitélethez kapcsolódó objektumot (templomok), illetve leletet ismeretünk meg. 

Ehhez jön még a történettudomány anyaga, hiszen a történelem jelenleg ismert legelső, fejlett 

írásbeliséggel rendelkező társadalmáról van szó. Természetesen ez nem jelentheti azt, hogy 

előtte nem voltak vallásrendszerek, de ezekből nem maradt ránk semmi. Csak a sumér (és a 



környező területek) emlékekből lehet következtetni arra, hogy a kort megelőzte egy vallási 

fejlődés is, nem csak társadalmi.  

Amit biztosan tudunk erről a vallásról, az a következő. Már Kr.e. 3000 után kialakul a 

három főisten kultusza, Anu (Atya) a teremtő, Enlil a levegő és Enki a víz és bölcsesség, 

jövendölés istene. Ide kívánkozik két megjegyzés. Az egyik, hogy a sumérek különbséget 

tesznek ezen istenek és a többi, nagy számban tisztelt "városi isten" között. Tehát nem biztos, 

hogy a többiek is ugyanolyan lényeggel bírtak, talán nincs megfelelő szavunk jellemzésükre. 

Ehhez még hozzáadódhat a XIX. század kutatóinak prekoncepciója, miszerint minden ottani 

vallás eredendően csak politeista lehet. Természetesen, az érintett 2000 év alatt történtek 

összemosódások, átértékelések, a vallási rendszer fejlődött, ami további félreértésekre is 

lehetőséget adhat. Így lassan kiemelkedik Samas (Nap) a többiek közül, ami a 

leglényegesebb. A másik megjegyzés az, hogy vajon amikor mi egy szobor alapján 

meghatározunk egy istenséget, biztos, hogy nem eléggé vesszük figyelembe azt a 

jelképrendszert, amit használhattak (lásd Mária a Napba öltözött asszony). Továbbá van még 

egy probléma. Amikor újabb és újabb népcsoportok, államok kerülnek vezető szerepbe a 

térségben, azonnal megváltozik a teremtő főisten neve. Ez nem jelentheti-e azt, hogy az 

elnevezés változott meg (lásd Gott, Dominus, Bog, Isten) mindig a megfelelő nyelvre. 

Egyébként a sumér és időben kapcsolódó vallások ismerték a mennyet, a poklot, túlvilágot, ez 

azért is fontos, mert kapcsot jelent közöttük, sugallja a vallási egyneműséget. Már a korai 

szakaszban kialakult a mai értelemben vett papság, amely az isteneknek történő szolgálatot 

végezte, illetve összekötő kapocs volt az Ég és a Föld között. 

A mezopotámiai térség következő időszaka folyamatosan az egységesedés felé halad. 

Kr.e. 1500 után megerősödik Istar, majd folyamatosan Marduk (Babilon főistene), akiről már 

Kr.e. 2200 körül említés történik. Marduknál látható egyértelműen, hogy inkább más és más 

nyelven, kifejezéssel gyakorlatilag ugyanazt jelölik. Ugyanis egyenes az út Enki-től (Ea), aki 

a bölcsesség, jövendölés istene, Mardukig, aki szintén ilyen tulajdonságokkal bír. Ekkor már a 

hitrendszer merev, úgynevezett monolatikus kereteket kap. 1000 után már Marduk az istenek 

királyának, teremtőnek minősül, így nagy lépés történt a monoteizmus felé e vallási körben is. 

Ami számunkra már fontos lehet, az, hogy ebben az időben alakul ki a mezopotámiai 

papság két rétege. Az egyik az eddig is működő templomi papság, a másik pedig a 

ráolvasásokat végző, előjeleket kutató réteg. Ez utóbbiakat kezdik mágusoknak is nevezni. 

 

Ez a papi irányzat Média területén szilárdul meg. Lassan külön vallási jegyeket ölt 

magára. Alapvetően dualista felfogású, a jó és a rossz harcának tekinti a földi életet (Ahura-

Davia). A mágusok tevékenysége nem csak hitbéli, hanem természettudományos is (az 

asztrológia magas szintű használata). Az élet megtisztítását a rossztól fontosnak tartják, ennek 

jelképe a tűz. Így fokozottan tisztelik a tüzet (tévesen tűzimádók). A sajátos mágus-vallást a 

zoroasztrizmus integrálja. Tudunk róla, hogy bizonyos csoportjaik ennek ellenére a 

Kaukázuson túlra illetve az Aral-tóhoz húzódnak. 

Kr.e. 800 után körül alakul ki helyi alapokon (kb. Kr.e. 1000 után jelenik meg Ahura 

Mazda hite) a később sok száz évig a tágabb környezetben uralkodó zoroasztrizmus (más, 

helytelen néven mazdaizmus). Alapítója Zarathusztra prófétaként a teremtő Isten (Ahura 

Mazda) kinyilatkoztatásaként hozza létre tanítását, ami először Médiában terjed el. Dualista, 

középpontjában a teremtett szent lélek harcol a gonosz lélekkel szemben (jó-rossz küzdelme). 

A vallás ismeri a menny és pokol fogalmát, a feltámadást és az utolsó ítéletet. Nagyon fontos, 

hogy az ember cselekedetei befolyásolják a halál utáni életet. Ezt a harcot hét főszellem 

támogatja. Itt is megjelenik a lélek megtisztulása és a tűz szimbólum. A papságot itt is a 

mágusok képviselik, Zarathusztra első tanítványai is ők. Emiatt nem véletlen, hogy a vallás 

először méd, párthus és khorezmi területeken mélyül el. Nagyon érdekes a zoroasztrizmus 

alapvető tana, a megváltó várása, aki Isten fia, és nem heroikus földi hős. Így nem véletlen a 



három bölcs (mágus) látogatása a Kisjézushoz a Szentföldre. A zoroasztrizmusnak a 

mohamedán hódítás vet véget 800 körül. A vallás követői elhagyják a térséget, egy részük 

Indiába távozik (párszik).    

 

A magyar "ősvallás" kérdéséről még egyszer 

 

  Az, hogy a magyarok elődeinek vallásossága nem egyszerű kérdés, tovább erősítik 

azok a nyelvi emlékek, amelyek honfoglalás előtti szókincsünk maradékai. Továbbá ide 

tartoznak a későbbi fejezetekben tárgyalt emlékek, amelyek nem csak a vallási életre, hanem a 

kiterjedt kapcsolatokra is utalnak. Vizsgálódásunk alapjának László Gyula szavait tekintjük 

(lásd a Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1971., .281-294. ): "...sorra vettem a magyar nyelv 

egyházi jellegű szláv jövevényszavait, és kiderült, hogy azok nem annyira a hitre és vallásra, 

hanem inkább az egyház szervezetére vonatkoznak, és - ami most fontosabb - a magyar nyelv 

honfoglalás előtti vallási műszavaival akár az egész Bibliát le lehetett volna fordítani, annyira 

sokrétűek a hit képzetkörében."  

Ezek a szavak is bizonyítják (utána lehet járni), hogy a magyarság elődei, a kulturális 

környezet mindenképpen át volt itatva vallásos eszmékkel, már a kereszténység megismerése 

előtt, és ezek az eszmék nem az úgynevezett természeti vallások körébe tartoztak, hanem egy 

fejlett teológiával rendelkező vallási körbe. Gyakorlatilag a magyar szókincs jórészt 

rendelkezett már mindazokkal a kifejezésekkel, amelyek a később megismert keresztény 

hitélet tartozékai is lettek. Nyilvánvaló, hogy az egyházi szervezet rendszerét, esetleges 

szakkifejezéseit át kellett venni, vagy új kifejezéseket alkotni. 

Ezt a rövid eszmefuttatást ismét László Gyula szavaival zárjuk, ami csak megerősít 

bennünket az előzőkben: "...Folytassuk a szavak puszta felsorolásával: harang, böjt, bűn, 

bocsánat, ige, kegyelem, szánni, üdvözül, üdvösség, szerzet, szerzetes, jószág (eredeti 

jelentése jóság, a középkorban erény), áldozás, egyház, mennyország, stb."  

 

Ha még tovább lépünk, akkor egy másik oldalról is megközelíthetjük a dolgot. 

Ugyanis, míg a tőlünk nyugatra és északra élő népek (szlávok, germánok) mitológiájában sok 

istennév szerepel, ezt mindenki ismeri is (pl. Votan), addig a magyar mitológiához 

kapcsolódó legendákban, énekekben ilyeneknek nincs nyoma. A kérdést legélesebben Endrey 

Antal (1998) veti fel, megállapítva az egyszerű választ, mi szerint ilyen istenek a belátható 

múltban nem is voltak. Ebből következik az egyistenhitűség.  A megállapítás nem is annyira 

merész, ha előzetesen is hivatkozunk arra (majd látni fogjuk), hogy bizony a magyarság 

környezetében már Krisztus születése előtti időkben is monoteista, sőt a Megváltót váró 

vallások voltak a mérvadóak.  

 

3.2. A területi összefüggések feldolgozása és elemzése 

 

A Krisztus előtti, a magyarsággal rokon kultúrájú népeket érintő, illetve a potenciális 

kultúrkörhöz tartozó vallások bemutatása után térjünk rá a részletesebb elemzésre. Még 

egyszer megjegyzendő, hogy a potenciális kultúrkör fogalma azt takarja, hogy a kutatás nem 

tudta még pontosan meghatározni az ősmagyarság helyét, csak viszonylag nagy kiterjedésű 

területen belül. Mivel azonban, mint láttuk, a régészeti-történeti adatbázis megszerkesztése, 

majd elemzése kialakította a rokon jellegű (etnikai vagy kulturális kapcsolattal rendelkező) 

népek körét, e népek területeit, befolyási körzetét értjük potenciális kultúrkörön.  

 

Az előbbi fejezetben összefoglaltuk az első, dokumentálható vallási kört. Jelen 

ismereteink szerint ez a kultúra (Uruk kultúra) a sumér népet takarja. E népesség területe 

alapján megszerkeszthető az a magterület, ahol az említett "sumér vallás" kialakulhatott, 



működhetett (32.1. ábra). Természetesen ez nem jelenti azt, hogy előtte nem volt magas 

szintű teológiával rendelkező vallás a térségben, vagy a szomszédos területeken, csak nincs 

róla tudomásunk. Ha megnézzük a térképet, egy meglehetősen zárt térséget látunk, még akkor 

is, ha természetszerűleg kiterjesztjük a közvetlen szomszédságban élő rokon népekre 

(elámiak, kassuk, hurrik). Azonban nagyon fontos lehet eleve az a tény, hogy olyan területen 

jött létre magas szintű hitélet, amely, szegről -végről kapcsolatban van a bennünket érdeklő 

népcsoportokkal.  

 

 
 

Továbbá, ha megnézzük az elméletileg lehetséges terjedési, ismeretátadási irányokat, 

akkor akár közvetlen vallási érintkezés is lehet a sztyeppei csoportokkal. Ugyanis, a 

későbbiekben a lassan változó vallás kiterjedése alátámasztja, hogy mindazokon a helyeken 

megjelennek kapcsolódó vallási leírások, amelyek ezeknek a terjedési útvonalaknak a mentén 

helyezkednek el. Emiatt nagyon fontos lesz a hatti irány, amely nem csak "per pillanat" 

fontos, hanem a későbbi időszakokban közvetítő a hettita, majd az érdekesebb kimmer 

kultúrák felé. Ugyanígy a Kaukázus is meghatározó jelentőségű, mivel itt az évezredek 

folyamán bizonyítottak állandó kulturális kapcsolat volt a kaukázusi és a sztyeppei népek 

között.  A sumér területek nyugati oldalán elhelyezkedő sémi (ekkor akkád) népek vallási 

életéről nincs sok tudomásunk, de feltételezhető, hogy a szűkebben vett Mezopotámiába való 

beköltözésük után terjed el közöttük ez a rendszer.  

 

A sémi csoportok Mezopotámiába való lassú beáramlása után az akkád társadalom 

átveszi a helyi jogrendszert, vallási elképzeléseket. Az átalakulás folyamatában először a 

babiloni Istár, majd az amurru államalkotások után egyre inkább Marduk néven nevezik a 

teremtőt, és a Kr.e. XIII. század végére megszilárdul a Marduk köré felépített, reformált 

hitvilág (32.2. ábra). Ez a vallási rendszer már átfogja gyakorlatilag az egész Közel-keletet. 

Az akkád-amurrú népesség írásában is bizonyítottan e vallás híve, és a keletebbre lakó 

maradék kassú és elámi népek is. A megtalált hurri feliratok szerint is vallási képük teljesen 

hasonló. Az ekkor a Földközi-tenger partjainál már nagy számban élő arámiak hasonló 



hitelveiről régészeti bizonyítékok vannak, egyébként is etnikailag és kulturálisan is az 

amurruk, akkádok szorosan vett rokonai. 

 

 
 

 

Az ősi kisázsiai népesség (károk, mőszök), sőt a később betelepült frígek hitéletéről 

nincs ebből az időszakból biztos információ, ezért ebből a vallási kultúrkörből kihagytuk őket. 

A "Mardukizmus" további terjedésének lehetséges irányai ezek után a már az előzőekben is 

fontosnak vélt északi, és az iráni felföldön keresztül az észak-keleti. Mindkettő a sztyeppei 

népek irányába mutat. Ha hozzávesszük, hogy a következőkben tárgyalt vallások 

terjedésének, illetve az előlük való elhúzódásnak már írások szerint is szóban jönnek a 

Kaukázuson túli területek, akkor alapos okból feltételezhetjük a tárgyalt vallás északi 

terjedését is. Megjegyzendő, hogy a vallások egymásra épüléséhez, a gyors terjedéshez 

elegendő egy vallás általános ismerete, nem szükséges, hogy ez egy általánosan bevett hit is 

legyen.  

 

A VIII. században alakul ki a térség legfejlettebb vallási irányzata, a zoroasztrizmus, 

amely nem csak, hogy több mint ezer évig fennmarad, hanem már a sztyeppei uralkodó népek 

(párthusok) fő vallása is lesz, az ő uralmuk alatt terjed el birodalmuk többi népessége között 

(32.3, 32.4. ábrák). Ha megnézzük az Európát ábrázoló térképet, akkor láthatjuk, hogy a 

vallás kiterjedését nyugatról a Római Birodalom határa gátolja meg, míg kelet és észak felé 

rátelepszik, felváltja a korábbi "Marduk-vallást".  A Közép-Ázsiát is ábrázoló térkép pedig 

ezen kívül mutatja a zoroasztrizmus keleti kiterjedését, ami az Aral-tóig terjed, mindenhol 

érintkezve az északi (szarmata) népekkel. Az ide vonatkozó források már nagyon nagy 

számúak, több vallástörténeti atlasz is közöl adatokat. Ezt és a Kaukázuson is túlnyúló 

kiterjedését mindegyik igazolja. 

Tekintsük át, mi minden következik ezekből. A Kaukázuson túli területen ebben az 

időben a szkíták élnek. Amennyiben a zoroasztriánus vallás túljutott a hegységen, 

mindenképpen a szkítákkal kapcsolatos térségbe ér. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a 

megelőző, igazából hozzá tartozó mágus-mozgalom egy része is átkel a Kaukázuson, 



világossá válik, hogy a szkíta népeket erős zoroasztriánus befolyás éri. Mint láttuk az 

előzőekben, erre írásbeli adatok is vannak. A másik oldalon, az Aral-tó környékén pedig 

ugyanez a vallás szintén a "hordozókkal" rokon népeket érint. Ha az itteni terjesztésről nincs 

is adatunk, az a körülményeket ismerve teljesen hihető, mindenesetre a vallás ismerete 

biztosra vehető a meglévő kereskedelmi és kulturális kapcsolatok révén.  Ezt a 

gondolatmenetet, a zoroasztrianizmus sztyeppén való ismeretét, erősíti majd a későbbiekben 

említett "Mithrasz-kultusz" is, hiszen alap hittételeiben (Monoteizmus, Megváltó-várás, utolsó 

ítélet, stb.) előbbire építkezik. Megfontolandó, hogy pont ez a kultusz Pannóniából 

eredeztethető, amely egyedül közvetlen kapcsolatban van a sztyeppei világgal. 

 

 

 



Végül nézzük meg a Zarathusztra által alapított vallás nyugati vonatkozásait. Mint 

említettük, a Római Birodalom sokáig nem engedi be területére. Ennek talán két oka lehet. Az 

egyik, a fő ok, hogy egy ellenséges társadalom meghatározó vallása. Ha megengedik 

terjesztését, bomlasztó lehet a határmenti provinciák számára.  A másik ok egy kicsit 

feltételes. Ugyanis a zoroasztrizmus nem egy a sok, befogadott vallási irányzatból, hanem 

hitelvei teljesen újak ebben a körben (lásd korábban). A legfontosabb talán az, hogy 

általánosan, mindenkire vonatkoznak, tehát nem lehet egy csoporthoz, néphez 

"hozzárendelni". Talán evvel is magyarázható, hogy hitük Megváltó-várása szerint, az 

asztrológiát magas fokon művelő mágusok, amikor megfelelő csillagászati összefüggéseket 

látnak, határoktól és népektől függetlenül sietnek a Megváltó születési helyéhez.  

 

A fentiekben röviden bemutattuk és elemeztük azokat a térképeket, amelyeket a 

korábbi régészeti-történeti térképsorozatból vezettünk le, és kiegészítettünk vallási 

térképekkel, információval. Talán vázlatosan, de átfogó képet adtunk arról a folyamatról, 

fejlődésről, vallási képről, ami az érintett szűkebb térségben előfutára volt a 

kereszténységnek, és talán segít megmagyarázni a keresztény tanok gyors keleti elterjedését 

is. 

 

3.3. Elemzés, megválaszolandó kérdések 

 

Tekintsük még egyszer át, milyen eredményre jutottunk az etnikai-kulturális térképrendszer 

segítségével a keresztény vallás megjelenése előtti időszakra a vallási fedvények 

elkészítésével. Azután értékeljük ki, mi következik ezekből az eredményekből.  A vizsgálati 

térséget közvetlenül érintő hitbeli irányzatok áttekintése, térképezése után a következő 

megállapításokat tehetjük: 

 

1. Az átmeneti jellegű részben politeista, részben monoteista jellegű irányzatok után Kr.e. 

1500 után megjelenik a már talán egyistenhitnek is nevezhető általánosan elterjedt vallás 

("Mardukizmus"), amely már a teremtő Isten személyét állítja előtérbe, több egyéb istenség 

mellett. Ez a vallás elterjed a Kaukázustól délre a sztyeppei-rokon népek között is. 

2. Az első, tárgyalt térségünkben (Média) kialakuló külön vallási jellegű jelenség a mágus 

papok hitrendszere. Ennek egyenes folytatása a zoroasztrizmus, amit már tiszta monoteista 

vallásnak lehet nevezni. Úgy tűnik, hogy ez már széles körben megalapozta a későbbi 

kereszténység gyors átvételét, terjesztését. A vallás már átterjed a Kaukázuson túlra is, 

valamint a Kaszpi-tenger keleti oldalán messze északra. Elmondható, hogy a sztyeppe minden 

mérvadó népe megismerte és részben elismerte vallásaként. 

3. Nagy valószínűség szerint az ősmagyarság nyelvi örökségében ennek a kornak azon a 

területen elterjedt zoroasztrikus vallás szavai szerepelnek. A nyelvészeti időadatok körülbelül 

szintén ezt a kort valószínűsítik. 

4. Ezen előzmények alapján nem lehet véletlen, hogy a Szentírás (Újszövetség) megemlíti a 

mágusokat (háromkirályok), mint akik szintén várják Isten Földre szállását, az Üdvözítő 

eljöttét. 

 

A következőkben néhány érdekes kérdés: 

1. Mint a későbbi fejezetekben látjuk, a magyar nyelv megőrizte, átmentette ősi vallási 

kifejezéseit a keresztény korba. Felmerül a kérdés (ami megválaszolásra érdemes), hogy 

milyen elmélyült lehetett a magyarság hite, illetve milyen kapcsolat lehetett a későbbi 

keresztény vallás és a korábbiak között, ha gyakorlatilag nyelvi változtatás nélkül, teljes 

egészében felhasználhatók voltak ezek a kifejezések a későbbi századokban. 



2. Ha megnézzük a térképeket, az a kép alakulhat ki bennünk, hogy minden fontos, a 

későbbiekben perspektivikus vallás itt, ezen a területen alakult ki. Tehát ebből következik, 

hogy a térség valami miatt kiemelt szerepet játszott a vallások fejlődésében. Azonban 

természetesen ez csak részben van így. Annyi biztos, hogy a nagy vallási áramlatok közepén 

fekszik a vizsgálati terület. De ezeken kívül más nagyon fontos vallások is kialakultak a 

csatlakozó térségben. Keleten a buddhizmus más irányultságú, noha a társadalommal, emberi 

élettel kapcsolatos nézetei hasonlóak a zoroasztrizmus néhány alapgondolatával. A sokkal 

fontosabb összefüggések nyugaton jelentkeznek, mégpedig először az egyiptomi eredeti 

hitvilág, amit éppen a Kr.e. 1400-as évek táján kísérelnek meg visszaállítani, és a tiszta 

monoteista vallást bevezetni. És ne feledkezzünk meg a szintén monoteista zsidó vallásról, 

amelynek szent könyveit a kereszténység is sajátjának ismerte el. Az ő hitelveiket is Kr.e. 600 

körül fektették le. Ha így szemléljük a dolgot, akkor a lovasnépek kultúrköre már nem kiemelt 

szerepű, hanem szervesen illeszkedik a környezetébe. 

 

Tehát néhány fontos megállapítás, amit a korábbiakkal együtt tovább vihetünk a következő 

fejezetekbe: 

 

1. Az egységes kulturális terület folyamatosan kiemelkedő vallási tevékenység színtere 

2. A vallások között megfigyelhető az egymásra-épülés, területi jelleggel is 

3. A magyar nyelv ezt az ősi kapcsolatrendszert őrizheti 

 

Néhány fontos megválaszolandó kérdés: 

 

1. Mi a magyarázat a régi vallási kifejezések továbbélésére 

2. Mi a konkrét fejlődési kapcsolat a térség különféle vallásai között 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A kereszténység megismerése 

 

4.1. Vallási irányzatok a térségben 

 

 Az úgynevezett ősvallások kérdésének körüljárása után megvizsgáljuk a magyarok 

elődeinek, (kulturális) rokonainak kapcsolatát a kereszténységgel. Ez már érinti konkrét 

történelmünket is, hiszen nem mindegy, hogy Európa közepén a X. században (ekkor már 

mindenképpen magyar nevű magyarok élnek a Kárpát-medencében) a magyarság a déli, nagy 

kultúrákkal egyenrangú színvonalú hitvilággal, vagy egy viszonylag egyszerű, totemisztikus 

vallással rendelkezett. 

 Emiatt nagyon óvatosan kell bánnunk a vizsgálatokkal. Mint eddig, ez esetben is a már 

felhasznált térinformatikai térképrendszert használjuk fel, de a kapcsolódó egyházi, vallási 

anyagnál fokozottan csak az "akadémiailag", hivatalosan közölt történeti, vallástörténeti 

információkkal dolgozhatunk. Ezen kívül, mivel erőteljesen térképi jellegű lesz a feldolgozás, 

felhasználjuk a hozzáférhető nemzetközi térképgyűjteményeket, speciális atlaszokat is. 

 

 Valójában, ha betartjuk a felsorolt szabályokat, nincs nehéz dolgunk, hiszen már az 

első század végétől rendelkezünk leírásokkal, igaz, hogy ezek részben legendák, tehát 

történetileg még nem mindig megerősített elbeszélő, leíró művek. De erre az időszakra 

segítségként vonatkoznak részletek az Evangéliumokból, melyek mindenesetre a 

vallástudomány erős támaszai. A második-harmadik századtól pedig a világi- és 

egyháztörténet már párhuzamosan fut, eredményeik kölcsönösen kiegészítik egymást. 

 

 A vallási alapkérdések ebben a korban úgy jelentkeznek, hogy a tárgyalható 

időszakban, körülbelül Kr.e. 200 és Kr.u. 900 között a magyarságot is magába foglaló térség 

(lényegében a Kaukázus előtere és a sztyeppevidék) hol melyik vallással érintkezett, sőt 

részben meghatározó, hogy melyik keresztény vallási irányzattal vált szorosabbá a kapcsolata. 

Ezért első lépésként röviden tekintsük át az uralkodó vallásokat, részben azért is, mert ezek 

közül néhány biztosan segíthette később az ortodox-katolikus hitre való áttérést. 

 

Keresztény vallások, vallási irányzatok 

 

 A keresztény hit természetesen Jézus földi megjelenésével kezdődik. Az 

Újszövetségben leírt kinyilatkoztatások és az apostolok személyes tevékenysége alapján már 

az első században megszilárdult a hit alapja, amely kimondja, Jézus Krisztus minden nép és 

ember üdvözítője, megváltója. Egyben ember és Isten egy személyben. Aki kereszténynek 

mondja magát, Őt követi, az ő tanítása szerint él szeretetben. Így a hit alapjai érthetőek és 

vonzóak voltak az egyszerű emberek számára is. Az első századokban a kezdeti kisebb viták 

után az egyház is megszilárdult ezen hittételek alapján (Khalkedóni egyház). Különbség a két 

nagy kulturális tömb (latin és görög) között inkább a Jézus által előírt szertartások rítusában 

volt, illetve abban (ami végül is probléma lett), hogy a Konstantinápolyban székelő császár 

magától értetődően beleszólt a görög területek egyházainak ügyeibe, míg a római egyházéba 

pusztán a hatalmi viszonyok alapján sem tudott. 

 

 Az első komoly hitbeli elkülönülés a IV. század elején következett be. Arius püspök és 

követői (az ariánusok) tagadták Jézus istenségét, e helyett azt hirdették, hogy ő Isten és a világ 

közötti közvetítő, tehát a Fiú nem egyenlő az Apával. Ezek az alaptételek már túlmutatnak az 

elfogadott keresztény hittételeken, tehát az arianizmus tanítása gyakorlatilag a keresztény hit 

határvidékén mozog. Mindenesetre a tan gyorsan terjedt a Birodalomban 320 után. Ráadásul 

az első időkben egyenesen császári és pápai támogatással. A következmény az lett, hogy a 



frissen megtérített, főleg germán népcsoportok ariánusok lettek. Pl. 341-347 között Ulfilas 

püspök térít a gótok között az Al-Dunánál, eredménye, hogy 380 után a gótok nagy része 

ariánus lesz. Azonban az egyház lassan felülkerekedik a tévtanon, hirdetői folyamatosan 

elhagyják a Birodalmat. 400 után már a vizigótok térítenek Galliában a burgundok, vandálok, 

langobardok és szvévek között. Ennek ellenére 671 után az arianizmus lassan eltűnik 

Európából. 

 Az időben következő, már a sztyeppe-vidékre is erőteljesen ható keresztény irányzat a 

nesztorianizmus. Nesztoriosz pátriárka tanítása szerint Jézus két természetét egymástól élesen 

elválasztva kell meghatározni, hiszen " egy pár hónapos csecsemő" istensége kétséges. 

Szerinte az isteni személy csak fokozatosan foglalta el a helyét az emberben. A két lényeg 

között kapocs és nem únió áll fenn (Krisztusszülő kontra Istenszülő). Noha Nesztorioszt 

száműzik, 431 után Szíria keleti részén már független nesztoriánus egyház alakul. 484 után 

önálló egyház működik Perzsiában (Niszibisz, Tur Abdin), 636 után megjelenik Kínában 

(Sigan-fu). Ezután Kínából missziók indulnak a sztyeppei "türkök" közé, 644 körül pedig az 

egész „nyugati türk” nép megkeresztelkedik (Elie mervi pátriárka). Az arab hódítás hatására a 

nesztoriánus egyház fő székhelyeit átteszi az Aral-tó vidékére (Szamarkand, Merv, Buhara, 

Herat, Nisapur). Ami e mellett még számunkra fontos, hogy térítés kezdődik a Kaszpi-

tengernél, és kicsit később megjelennek a kolostorok a Közép-ázsiai sztyeppen is a Balhas-

tótól délre. A nesztoriánus egyház utolsó missziós körzete a Bajkál-tó déli oldalán a mongol 

területek 900 után. 

 A monofizitizmus az előbb tárgyalt irányzat ellentettje, kialakulása körülbelül azonos 

időszakra tehető. Eutükhész pátriárka szerint az Isten és az Ige (Fiú) egyesült a testtel, tehát 

Jézusban elsődleges az isteni személy. A pátriárkát emiatt elítélik, de 450 után Szíria nyugati 

részén független monofizita egyház alakul. Ezt követi 472 után az önálló grúz, majd örmény 

egyház. A főleg Afrikában terjedő irányzat 530 után Al-Hárith-ot, az arab gasszanida 

uralkodót is a maga oldalára állítja. A VI. században erősödnek a kopt és az etióp egyházak, 

de 700 után Szíriában kemény egyházüldözés kezdődik (mohamedánok), így a monofizita 

egyházak a korábbi magterületük, a görög kultúrkör peremére szorulnak. (ma szír, kopt, 

örmény, maronita, etióp egyházak). 

 

Nem keresztény vallások 

 

 Az egyik legjelentősebb, főleg az ázsiai sztyeppekre ható vallás a manicheizmus. A 

vallásalapító Mani (Manichaeus) 260 körül írta le tanait. Magát prófétának tartotta, vallása a 

kereszténység és a zoroasztrizmus valamiféle ötvözete. Bizonyos tétovázás után gyorsan 

kiderült, hogy nem egy eretnek mozgalomról van szó, hanem önálló vallásról. A hit alapja egy 

dualista felfogás, miszerint a teremtő Isten két gyermeke (az egyik jó, a másik rossz) között 

harc folyik. Ez hat az emberekre, akik cselekedeteikkel befolyásolják ezt, ugyanakkor 

felelősséggel is tartoznak tetteikért. Ahhoz, hogy felismerjük a rosszat, csak a tudás révén 

juthatunk el. A vallás tételei ismerik a mennyet, poklot, feltámadást. A tanítás gyorsan terjedt 

a már a zoroasztrizmust és a kereszténységet ismerő területeken. A III. század végén Irán 

mellett eléri Afrikát is (egy ideig Szent Ágoston is manicheista), 300 körül Rómában 

gyülekezetet alapítanak. 350 után Dél-Galliában és Hispániában is terjeszkednek, mígnem 

sikeres ellentámadás hatására Nyugat-Európában 400 után már nincs manicheista közösség, és 

a VI. századra az egész Birodalomból száműzik őket. Az arab hódítás indítja meg a keleti 

irányú térítést, ami egyben kiszorítja őket Mezopotámia és Irán területéről. 600 után elérik 

Kínát, majd Szamarkand lesz a központjuk. 700-840 között az Ujgur birodalom fő vallása, 

Kelet-Turkesztánban 1200-as évekig működnek. Ez megint figyelemre méltó a sztyeppei 

népek szempontjából. 

 



 A zoroasztrtzmus mellékágának tekinthető a Mithrasz-kultusz. Tanítása szerint az 

Isten (Ahura Mazda) teremtette Mithrát, hogy mint a bölcsesség és hit hordozója 

bikaáldozattal megváltsa, üdvözítse az embereket. Ilyenformán monoteista vallás, a Római 

birodalomban a III. században terjed el általánosan (41.1. ábra). A kultusz követői hisznek az 

utolsó ítéletben, a feltámadásban. A birodalomban kultusza összeolvad a Nap-tisztelettel, így 

válik lassan teljesen önálló vallássá. 307 után Diocletianus korában államvallás lesz, utolsó 

lépésként Julianus visszahelyezi vezető szerepébe. Mondhatni, előkészíti az utat a 

kereszténység előtt, ez utóbbi gyors terjedését így könnyebb megérteni (keresztelés szokása). 

Hogy a Mithrasz-kultusz gyorsan el is tűnik, annak az egyik magyarázata lehet a 

kereszténység egyszerűbb, érthetőbb, igazabb hittételei, valamint az, hogy a kultusz követői a 

nőket kizárták a hit gyakorlásából és igazából titkos, misztérium-vallás volt, a köznép 

számára nehéz hozzáféréssel. Számunkra a későbbiekben fontos, hogy a Kr.e. III. századtól a 

Pontuszi-sztyeppen jelentős vallássá lesz, és az is említésre méltó, hogy kezdetben a mágusok 

terjesztik. 

 

 
 

 

 Végül szót kell ejteni a bogumil eretnekségnek nevezett vallási mozgalomról, mert 

kialakulásának területe érinti vizsgált térségünket. Továbbá, igaz, hogy sokkal később, de a 

magyar királyok többször folytattak ellenük háborúkat. Alapítójának Konstanine pátriárkának 

(660 után) alaptétele szerint elutasítják Jézus isteni születését, csak a kegyelem általi születést 

fogadják el. Így elutasítják az Atya-Fiú-Szentlélek hármast, és Mária kultuszát is. 

Constantinus Coproninus telepíti őket Trákiába, ahonnan Bosznia irányába terjeszkednek.      

 

 

 

 

 



4.2. A kereszténység terjeszkedésének folyamata, kolostor-alapítások, térítés 

 

A vallásos illetve a megtérített területek kérdése 

 

 Amikor a fentebb említett vallások, vallási irányzatok által időszakról-időszakra 

lefedett területeket vizsgáljuk, egy nagy problémával találjuk szembe magunkat. Ez a 

probléma részben abból áll, hogy mikor mondható egy területre a megtérítettség állapota, 

vagy ugyanez más szóval, a lakosság mekkora hányadának kell kereszténynek (vallásosnak) 

lenni ahhoz, hogy a terület kereszténynek (vallásosnak) tekinthető legyen. A probléma másik, 

járulékos része hasonló, csak térképészeti jellegű. Az ábrázolás módja szerint ugyanis más és 

más eredményre juthatunk (szemléletben mindenképpen), ha felületi (kitöltött) ábrázolást, 

vagy pontszerű (pl. kolostorok, vallási központok) ábrázolást használunk. Ez azért is érzékeny 

kérdés, mivel felveti a sűrű vallási intézmény-vallástalan tömeg képzetét, vagy fordítva. Egy 

egyszerű ábrázolási mód eleve állásfoglalást jelenthet a vallás kérdéseiben, pedig még nem is 

szóltunk a különböző prekoncepciók alkalmazásáról. Pedig, mint látjuk a későbbiekben is, e 

nélkül parttalan vállalkozás lenne akár etnikai, akár kulturális, vallási kapcsolatok keresése. 

 Hogy a felvetett kérdésekre választ adhassunk, meg kell vizsgálni a közelmúlt és a 

jelen hitbeli állapotát, és az ezekre vonatkozó megállapításokat. Részben már a középkorban 

elterjedt a keresztény ország megnevezés. Nyilván már akkor is voltak nem vallásos, illetve 

kisebb részben más vallású emberek, de ezt nehéz már kibogozni. Mindenesetre inkább azt 

kell figyelembe venni, hogy a társadalom egészének működését irányították a keresztény 

alapelvek, az elnevezés inkább erre vonatkozik. Az újabb korokban és a jelenben azonban 

megváltozott a szemlélet. Minden további nélkül kereszténynek mondanak olyan társadalmat, 

ahol a hívő emberek száma 50% alatt van. Sőt ilyennek mondanak olyan országokat is, ahol a 

hivatalos keresztények száma mindössze 20%, és jelentős egyéb vallási közösségek is vannak. 

Ez névlegesen megállhatja a helyét esetleg, ha a lakosság többi része ateista. De mit mondunk 

akkor, és ez nagyon sok országra igaz, ha a névleges vallásosok között (egyházi adatok szerint 

is) kisebbségben vannak az igazán hívők, és életüket keresztényként élők. Így nagyon furcsa 

számokat kapunk a "keresztény" társadalmakra (5-6%). 

 Na már most mit tehetünk. A mai adatokat felhasználva nyugodtan minden érintett 

területet kereszténynek nyilváníthatnánk. De természetesen evvel félrevezetnénk magunkat és 

komolytalanná tennénk a vizsgálatot is, tehát prekoncepciót kell alkalmazni. Esetünkben ez 

azt jelenti, hogy megtérített, vallásos térségnek azt nevezhetjük, ahol a vallásos tanok 

szabadon és bizonyítottan elterjedtek, térítésről és vallásos tevékenységről van információnk, 

és az adott vallás szinte kizárólagosan jelentkezik más új vallásokkal szemben. Azon kívül 

szervezett egyházi élet folyik valamilyen intenzitással. Továbbá, ezeken a területeken joggal 

feltételezhetjük a szorosabb kapcsolódást és a vallási tételek általános megismertetését az ott 

lakó népességgel. 

 

A kereszténység általános terjedésének folyamata 

 

 Az előzőek alapján most már felvázolhatjuk a térítés, megismerés folyamatát, 

modellezhetjük ennek térbeli mozgását. A rendelkezésre álló források szerint ez a folyamat 

periodikusan, szakaszosan folyt. Először az apostolok, majd térítő, a hit lényegét ismerő 

személyek által történt az ismeretek átadása. Általában nagyobb településeken alakultak ki az 

első közösségek, ezeket számtalan forrás megnevezi, több feldolgozás térképezi is. Ezzel 

nincs is gond addig, amíg a Római Birodalom területéről van szó. Ugyanis a távolabbi 

térségek térítési folyamatát már mindenképpen modellezni kell a források pontszerű, 

szakaszos volta, és a feldolgozott térképek hiánya miatt. 

 



Ezek alapján kiindulva az írott forrásokban szereplő településeket figyelembe véve, 

munkamódszerünk a következő. A települési központok kialakulása után bizonyos idő múlva 

bizonyosan a települések között is kialakul a vallás ismerete (ha nem is olyan mélységében, 

mint a városokban). Az itt létrejött egyházi szervezetek folyamatos térítést végeznek egyre 

távolabbi irányba. Ha van új adat, nincs gond, csak be kell dolgozni. De mi szab természeti 

határt az egy pontból kisugárzó tanításnak, mi gyorsítja fel a térítést, vagy mi akadályozza 

meg. Természetesen a nyelvi határok, a társadalmi berendezkedés. Ez egy jó lehatároló 

eszköz, de van egy másik felhasználható információ is. Ez pedig a vallások egymásra-

épülésének kérdése. Korábban láttuk, hogy a térségben viszonylag ritka a teljesen új 

elképzelések megjelenése, a magas kulturális színvonal gyakran reformációként vezeti be az 

új tanokat. Az egymásra épülés egyébként is tapasztalható. Tehát, ha egy térítés adott időben 

meglévő határait modellezzük, akkor ezt is figyelembe kell venni. 

Ezt a folyamatot törik meg az erőszakos behatások. Itt részben az egyik, a területen 

létező vallási irányzat felülkerekedését, a másik elnyomását, elsorvadását vehetjük figyelembe 

(történetileg is jól dokumentálva), részben azonban van egy olyan folyamat, amelyik a 

keresztény térítéseknek új irányt szab, és rövid időn belül. Ez a mohamedán vallás 

térhódítása, amely gyakorlatilag nem tűr meg maga mellett egyéb számottevő vallást. 

Vizsgálati területünkön ez okoz egy nagyobb törést, de ez szintén jól dokumentált. 

Végül a területi változások ellenőrzésére, kiegészítésére nagyon jók a kolostor-

alapításokról szóló leírások, adatok. Ezek ugyanis általában már olyan területeken jöttek létre, 

ahol legalábbis nem ellenségesen álltak hozzá a kereszténységhez, tehát feltételezhető 

környezetükben valamiféle vallásos ismeret. Ezek a kolostoralapítások (a jelentősebbek 

mindenképpen) már jól feldolgozottak, feltérképezettek.      

Ha a fenti elméleti modellezés eredményét felhasználjuk a térképlapok elkészítésénél, 

még néhány dologra kell tekintettel lennünk. A vallási, népességi, stb. viszonyok végleges 

lehatárolása ugyanis függ egyszer az egységes ábrázolás körülményeitől (méretarány, 

felbontás), függ az adatok összevonásától, generalizálásától, az adatgyűjtés sűrűségétől. 

Továbbá, ami talán a leglényegesebb, lehatárolhatók olyan területek, amelyek mindenképpen 

egy egységként kezelendők (földrajzi, kulturális, egyéb szempontok szerint). Ez a feldolgozás 

általános méretarányában (a korábban említett mintegy 1:20000000) megfelel Közép-

Európában néhány megyényi területnek, távolabb, Ázsiában akár a Dunántúl nagyságának is. 

 

4.3. A keresztény vallás kapcsolatrendszere a rokon népek területével 

 

 Miután az "ősvallás" kérdését korábban körüljártuk, következtetéseket vontunk le 

belőle. Azt találtuk, hogy a kiindulási elképzelések alapján a magyarok elődeinek 

kultúrkörében hosszú ideig (kb. Kr.e. 1000-től) ismert volt magasrendű, szervezett formájú, 

egyházi szervezetet létrehozó vallás. Ráadásul az előforduló vallások már jórészt monoteista 

jelenségeket is hordoztak, vagy egyenesen monoteistának nevezhetők. Ezzel a megjegyzéssel 

folytatjuk a munkát, ami azt jelenti, hogy a kereszténységgel kapcsolatos térképrendszer 

elkészítése földrajzilag, tartalmilag támaszkodik ezekre az alapokra. Hiszen nem nagyon 

képzelhető el egy folyamatosan fejlődő, változó (a hangsúly a folyamatosságon van) 

kultúrkörben a korábbi ismeretanyag nagyon rövid idő alatti teljes elfelejtése. 

 

 A vallási térképek elkészítése különösebb problémát nem okozott. Az előzőekben 

tárgyalt szerkesztési módszerekkel, a viszonylag nagy számban fellelhető konkrét térképekkel 

gyorsan elkészíthetők voltak a különböző időpontú fedvények. Igazából inkább a 

kereszténység általános terjedésénél kellett külön forrásokat átnézni, mivel a legtöbb 

ábrázolás csak a Római birodalom területével foglalkozott, mintha a határokon kívül csak 

kismértékű térítés, megtérés lehetett volna. Így a jól feldolgozott adatokból kis kiegészítéssel 



előállított térképek és a korábban elkészített digitális földrajzi térképrendszer (amely a 

népességi, kulturális viszonyokat tartalmazza) összevetése jelenti vizsgálatunk egyik fontos 

(talán a legfontosabb) állomását. Ezen belül is most bennünket csak a sztyeppei lovasnépek 

kultúrköre érdekel, ezek kapcsolatrendszerét elemezzük a térképsorozatban. 

 

A vallási térképek elkészítése, összehasonlítás, elemzés 

 

 Kereszténység elterjedése Kr.u. 100 körül (43.1. ábra). Az időszak a Római 

birodalom terjeszkedésének végső fázisa körüli évtizedeket jelenti. Keresztény közösségek 

még csak a birodalom keleti részén találhatók, illetve Róma környékén. Nem szabad 

elfelejteni, hogy az apostolok tevékenysége néhány évtizede kezdődött, és gyakran a 

környezet az alakuló közösségekkel ellenséges. Ugyanekkor terjed lassan Pannónia felől a 

Mithrasz-kultusz is, amelynek majdnem mindvégig politikai előnye volt a keresztényekkel 

szemben. Keleten a zoroasztrianus vallás a Párthus birodalom politikai támogatásával még 

jelentős ellensúlyt képez, annak ellenére, hogy itt igazán jelentős üldöztetésre nem kerül sor a 

későbbi időszakban sem. Néhány kiemelkedő, és a vizsgálatot érintő vallási esemény a 

térségből: 

 

1. 50 után Bertalan és Tádé apostolok hirdetik az Evangéliumot a Kaukázusban 

2. Szkítiában András és Fülöp apostol hirdeti az evangéliumot 

 

 
 

Az anyag elemzéséből kitűnik, hogy a lovasnépeknek, bennük elődeinknek ebben a korai 

időszakban nem lehetett kapcsolata az alakuló keresztény közösségekkel. Talán az ekkor még 

Kisázsiában élő kimmer csoportok hallhattak róla, a többiek, mint korábban bemutattuk, a 

zoroasztrianus vallás hívei voltak, illetve ezt ismerhették. Ez terjedhetett közöttük, és juthatott 

később egészen a Kárpát-medencéig, ami azért is érdekes, mert részben előkészíti a talajt a 

kereszténység előtt, részben talán még hosszabb ideig a sztyeppe fő vallási irányzata maradt. 

A táblázatos formában szereplő két információval kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a 

Kaukázusban történő igehirdetés még nem jelent kereszténnyé válást, "csak" előkészíti a 



későbbi sikeres térítést. A Szkítia földrajzi elnevezés pedig itt a Fekete-tenger nyugati oldalát 

jelenti, a trák és részben görög területeket.  

 

 
 

 Kereszténység elterjedése Kr.u. 200 körül (43.2. ábra). Ebben az időszakban lassan a 

legfontosabb "római" vallás (a hadseregben mindenképpen) a Mithrasz-kultusz. A kisebb 

keresztény gyülekezetek lassan megerősödnek, a vallási központok egyre nagyobb körzetben 

ismertetik meg az új hitet. A birodalom keleti felében, a görög-lakta területeken gyorsan 

növekszik a keresztény vallást vallók száma, míg a nyugatin kevésbé, csak Itáliában van egyre 

nagyobb keresztény terület, illetve kisebb körzetek alakulnak ki Dél-Galliában. A párthus 

hatalom is egyre elnézőbb, főleg a korábban a mágus-vallás központjaiban veti meg a lábát a 

kereszténység. A fontosabb, ide vonatkozó események: 

 

1. 140 után a Kaszpi-tenger mellett („Góg és Magóg országában”) 

 

A térkép áttekintése után megállapíthatjuk, hogy a helyzet nem sokat változott. Csak a 

Kaszpi-tenger vidékén, a korábbi "mágus-területeken" történik közvetlen kapcsolatteremtés a 

sztyeppei csoportokkal. Ezen kívül biztosra vehető a Kisázsia közepén élő már maradék 

népességnek nevezhető sztyeppei-rokonnépek ismeretanyagának jelentős bővülése, valamint a 

Fekete-tenger nyugati partjai mellett terjedő keresztény tanítások a Dunán keresztüli eljutása a 

Kárpátoktól délre húzódó területre. A táblázat szövegében szereplő "Góg és Magóg országa" 

akkoriban a Kaszpi-tenger délnyugati partvidékét jelölte, talán kapcsolódva a sztyeppe 

mondáihoz, hiszen a terület jelentős részén a szkíták éltek. 

 

 Kereszténység és a sztyeppei népek Kr.u. 300 körül (43.3. ábra). Körülbelül eddig az 

időpontig tart a keresztény hit egységes, üldöztetésektől kísért terjedése. Gyakorlatilag a 

birodalomban már egyenrangúvá válik a többi mérvadó vallással. A görög nyelvű területeken 

általánossá válik, és innen indul ki egyre nagyobb intenzitással a keleti irányú további 

evangelizáció. Megindul a Párthus, majd a Szasszanida birodalmon belül, Mezopotámiában a 



térítés. Ennek majd következményei is lesznek a különböző vallási irányzatok 

elterjesztésében. Itália nagy részén is meghonosodnak, Dél-Gallia mellett északabbra is 

terjednek a keresztény tanítások. A Hispán félszigeten is megveti lábát a vallás. A kor 

fontosabb eseményei: 

 

 
 

1. 271 után a gótok elérik a Duna vonalát, sokan megkeresztelkednek  

(Theophilus Gothia püspöke) 

2. 250 után megalakul az örmény egyház  

(párthus Világosító Szent Gergely térítése után) 

3. 301 után Örményországban a világon először államvallás lesz a kereszténység 

4. 320 körül Kappadókiai Szent Nina Grúziában 

5. IV. század első felében: Scythia Minor "keresztény lesz" 

 

A térkép és a táblázat elemzése szerint a helyzet csak kissé módosult. Vizsgálódásunk 

területén a kisázsiai hatás teljes egészében eléri a még ott tartózkodó sztyeppei csoportokat, 

illetve a Kaszpi-tenger melletti térítés hátországot kap az örmény egyháztól. A táblázattal 

kapcsolatban megjegyezzük, hogy a gótok első térítése után majd a következő szakaszban 

szilárdul meg körükben a kereszténységnek egyik ága. Továbbá jellemzően a párthus 

területek fogékonyságára (noha nincsenek még megtérítve), de már térítő püspököt adnak az 

egyház szolgálatára. Általában nem tudják, hogy még a Római birodalomban történő 

"előléptetés" előtt, Örményországban államvallás lesz a kereszténység, és innen indul a 

tanítások továbbvitele. A Scythia Minor kereszténnyé válása természetesen azt jelentheti, 

amiről már a korábbiakban szóltunk, hogy a meghatározó uralkodó réteg és nagyobb tömegek 

kizárólagosan hiszik Krisztust. 

 

 Kereszténység és a sztyeppei népek 400 körül (43.4 ábra). Az időszak a Hun 

birodalom időszakát jelenti, valamint azt, hogy lassan a Római birodalom keretén kívül 

történik a keresztény tanok terjedése, terjesztése, mivel ez utóbbi hanyatlásnak indul, a 

hatalmi rendszere visszavonulóban van. Ezen kívül van még egy eddig nem tapasztalt 



változás, az első teológiai jellegű nagyobb szakadás a vallásban (mint korábban láttuk, ez az 

arianizmus). Az ariánusok inkább a nyugati, latin rítusú térségben terjednek el, fő területük 

Hispánia és Pannónia, valamint Gallia nyugati fele. Ez mindenképpen etnikai hatást is jelent, 

mivel a germánok jelentős része ekkor ismerkedik meg a kereszténységgel, és mindjárt az 

arianizmussal. Keleti irányban tiszta a kép, a főleg görög nyelvű térítők a Szasszanida 

birodalmon belül is folytathatják tevékenységüket. Főleg Szíriában és a Kaszpi-tengernél 

érnek el sikereket. A kor számunkra fontos eseményei: 

 

 
 

1. 400 után a vizigótok térítenek Galliában 

2. 431 után Szíria keleti részén független egyház 

3. 350 után Grúzia felveszi a kereszténységet, 400 körül az egész ország keresztény 

 

 

A táblázatos formában összefoglalt információk arról szólnak, hogy a galliai térítést jórészt az 

ekkor már ariánus gótok hajtják végre, ez befolyásolja a hispániai változásokat is. A másik 

tanulság pedig az, hogy a Kaukázus környékén nagy intenzitású a hitélet, hiszen önálló 

egyházak alakulnak. Gyakorlatilag meghatározó jellegű a vizsgálatunkban a hunok kapcsolata 

a kereszténységgel, mivel vallásosságuk iránya és mélysége erősen befolyásolja a többi, ekkor 

még kisebb népet is. Ezért kigyűjtöttük azokat az egyházi adatokat, legendákat, amelyek a 

hunok vallásosságáról szólnak. Egy csokorba szedtük a kicsit későbbre vonatkozó adatokat is, 

az együttes értékelés céljából.    

 

1. 300 körül Világosító Szent Gergely: 
„A hunok közül sokan tanulják a keresztény vallás tanait.” 

2. IV. század: A Bibliát hun nyelvre fordítják  

3. 399 körül Szent Jeromos: „ A hunok zsoltárokat énekelnek…” 

4. 407 körül Szent Jeromos: „… a keresztény hit erősen terjed Szkítiában.”  

5. 400 után Theotinus tomi püspök és Aranyszájú Szent János, térítenek a hunok 

között 
 



6. VI század: Zakariás rétor: „ A hittérítők (523) hun nyelvre lefordított iratokat 

adtak ki, a hunok közül sokan megkeresztelkedtek.” 

7. 523 körül Örmény krónika: Theoklétosz Quardusat 7 évig térít a hunok földjén 
Hitvalló Theophárész: „ A hun király megkeresztelkedett…” 

8. 547 körül Koszmosz Indikopleusztész: Keresztény Topográfia: 
„ a hunok földjén sok a templom, a szerzetes és a hívő” 

9. 571 után hunok Merv püspökségtől három püspököt kapnak  

10. 682 körül Izrael püspök: „A (dagesztáni) hunok országában  
keresztény templomok épülnek.” 

 

Ez a felsorolás önmagáért beszél. Szó sincs nagy általánosságban a keresztényeket gyilkoló 

vad hordákról, hanem inkább a keresztény hit folyamatos, hosszú idejű átvételéről. Ez még a 

hun történelem Attila előtti és alatti szakaszára is vonatkozik, amikor pedig az a tét, hogy a 

három birodalom (vallásilag a latin, a görög és a "pogány") közül ki kerül ki győztesen. Azt 

mondhatjuk, tudva a hunok széleskörű vallási toleranciáját, hogy 400 és 500 között lassan 

megismerik a kereszténységet és gyakorlatilag legalábbis részben kereszténnyé válnak. Hitük 

inkább ariánus, ismerve a velük szomszédos területek viszonyait, illetve azt, hogy az általuk 

elfoglalt korábbi birodalmi területeken nagyszámú ariánus élt. Megjegyezzük, hogy Attila hun 

király vallási kérdésére még a következő fejezetekben visszatérünk. A sztyeppei népek egyéb 

területein nincs nagy változás, a kereszténység Irán északi részén, Mezopotámiában lassan 

terjed, és ugyanez vonatkozik a Kaukázusra is. Tehát ebben a térségben három kapcsolódási 

pont alakul ki, Irán és Mezopotámia, a Kaukázus északi előtere, valamint a Krím-félsziget, 

ahol már ekkor püspökség is működik, fejlett egyházi szervezettel. 

 

 
 

 Kereszténység (nesztorianizmus, monofizitizmus) és a sztyeppei népek 500 körül 

(43.5. ábra). 400 után a keresztény egyház egysége megbomlik, mint korábban láttuk, és két 

irányzat válik ki, a monofizita és a nesztoriánus kereszténység. Mindkettő a görög nyelvű 

területeken terjed el. A monofizita egyház főleg Kisázsiában és Szíriában, míg a 

nesztoriánusok jórészt a párthus-szkíta részeken és Mezopotámia közepén válnak 



meghatározóvá. Nyugaton politikailag a frank állam megszilárdul, és megindul a szláv 

terjeszkedés. A korszak bennünket érintő vallási fő eseményei a következők:  

 

1. 530 után Al-Hárith gasszanida uralkodó monofizita lesz 

2. Alánok 550 előtt megkeresztelkednek (932-ig keresztények) 

3. 484 után önálló egyház alakul Perzsiában (Niszibisz, Tur Abdin) 

4. 450 után Szíria nyugati részén független egyház alakul 

5. 472 után önálló grúz monofizita egyház alakul 

 

A táblázat azt mutatja, hogy ebben a periódusban megerősödnek a helyi egyházak a 

Kaukázusban, sőt, már olyan nagyszabású térítést is végre tudnak hajtani, ami egész népek 

illetve területek kereszténnyé válását eredményezi. Ilyen a szarmata alánok 

megkeresztelkedése, ami már messze túlmutat a Kaukázuson, vagy az arab térségbe való 

behatolás. Jelentős még a nesztoriánusok gyors keleti irányú terjeszkedése, ami majd a 

túlélésüket is jelenti a mohamedán hódítás után (43.6. ábra). Mindezek azt jelentik, hogy 

nagyon erőssé válik a sztyeppei népek kapcsolata a keresztényekkel, különösen a Kaukázuson 

keresztül (görög és nesztoriánus) és a Kaszpi-tenger keleti oldalán (nesztoriánus). 

Természetesen a Krím továbbra is jelentős a görög térítés szempontjából, és az Al-Duna 

mentén is folyamatos a vallási érintkezés. Ezenkívül nem szabad lebecsülni a már korábban is 

Pannóniában élő keresztényeket, akik tovább erősítik az Alföld térségében élő népek között 

vallásuk ismeretét. 

 

 
 

 Kereszténység és a sztyeppei népek 600 körül (43.7. ábra). Térképünk az avar néven 

nevezett nép Kárpát-medencei uralmának első felére vonatkozik. A keresztények által lakott 

területek közül pontosan ebben a térségben történnek nagyobb változások, mivel a Balkán 

északi részén a kereszténység visszahúzódik a jelentős szláv bevándorlás miatt. Őket ugyanis, 

mivel déli határuk korábban a Kárpátok vonalába esett, nem valószínű, hogy jelentősebb 

hitbeli ismeretek érték. Azt tudjuk, hogy új hazájukban csak jóval később fogadják el a 

keresztény tanításokat. Ami Európa nyugati felében fontos változás, hogy az egész ír sziget, 



és a brit sziget túlnyomó része elfogadja az új hitet, és majd nem sokára innen indulnak a 

kontinensre a térítő szerzetesek. A szokásos táblázatos összefoglaló a következő: 

 

 
 

1. VII. század: Kaukázusban ortodox és monofizita hitviták  

2. 644 körül az egész „nyugati türk” nép megkeresztelkedik (Elie mervi pátriárka) 

3. VII. század: Kínából missziók a türkök között 

 

E szerint a Kaukázusban a már említett pezsgő vallási élet uralkodott, a görög és a monofizita 

vallás hitvitákat folytatott. Egy újdonság is szerepel, mégpedig a türkök említése, ami azután 

folyamatos lesz kétszáz évig. Nyilván a türk kifejezés itt nem csak a tényleges türkökre utal, 

hanem ezentúl minden olyan lovasnépre, amely legalább kulturálisan hasonlít hozzájuk. A 

legérdekesebb, hogy minden legenda és egyéb vallási irat ugyanúgy, mint korábban a 

sztyeppei népeknél, a türkökkel kapcsolatban is általában pozitív megjegyzéseket tesz. Emiatt 

még néhány érdekesebb adattal is szolgálnunk kell: 

 

1. 530 után Qarduct és Maq örmény püspökök térítenek a Meotisz környéki türkök 

(onogurok) között 

2. 570 körül Theophilakosz Szimokattész (Historia): „A türkök szentnek tartják a 

tüzet, tisztelik a levegőt és a vizet, de csupán azt imádják és nevezik Istennek, aki a 

világmindenséget teremtette.” 

3. VIII. század: A „hun” püspökség a dorosi (Krím) metropolita alatt (732-746) 

4. Shiraki Ananiás (örmény püspök): VIII. század közepén az onogur  

terület (magyarok) a gót metropolitához tartozik 

5. 644 körül egy türk fejedelem az egész népével együtt keresztény hitre tért (szír 

forrás) 

 

Ezeket olvasva szinte azt gondolhatnánk, hogy a különböző türk népek, csoportok általában 

keresztényekké váltak a VIII. század folyamán. Ha ez nincs is így, de mindenesetre a 



térségben általános lehetett a keresztény tanok terjesztése és ismerete. Ezt még az is 

alátámaszthatja, hogy a sztyeppén a korábban uralkodó szarmata népek hitvilága 

(zoroasztrikus, részben nesztoriánus) már közel állhatott a görög hittérítők keresztény 

hitvilágához. Ebben az időpontban már minden elmélet szerint is a magyarok konkrét ősei itt 

éltek ezen a területen. Erről Róna Tas András ezt írja: "A metropolita alá rendelt püspökök 

között a jegyzék megemlíti az onogurok és a hunok püspökeit is. Ezek nyilván térítő 

püspökök volta, mégis felvetődik a kérdés, kiket jelölhetett ez az onogur népnév 733 és 746 

között. A VII. század végén összeállított, de csak a IX. század második felének latin 

fordításában fennmaradt Ravennai Földrajz ugyanúgy Onoguriáról ír, mint a püspöki jegyzék. 

Mivel a VII. század végén a magyarok elfoglalják Kuvrat korábbi Bulgár/Onogur 

birodalmának nagy részét, valószínűnek mondhatjuk, hogy a krími gót metropolita alá rendelt 

onogur püspök a magyarok közötti térítéssel volt megbízva. A történeti-földrajzi helyzet 

mindenesetre ezt a feltevést támogatja." Noha az idézet kicsit későbbi időszakra vonatkozik, 

de jól megvilágítja a türk-magyar elnevezések bonyolultságát. Igazából két fontos 

megállapítása van. Az egyik, hogy a magyarok (legyenek adott időpontban a térség bármelyik 

pontján) között magától értetődően megfordulnak már megbízott térítő püspökök a Kárpát-

medencén kívül, a másik, talán fontosabb, hogy vannak a sztyeppén onogur-türk püspökök, 

akik komoly megbízatásokat hajtanak végre. Mindezek a kereszténység általános terjedését 

jelentik a Pontuszi sztyeppen. Gyakorlatilag a térképünk is ezt mutatja ezen a területen, illetve 

a Kaszpi-tenger vidékén. Külön kérdés a Kárpát-medencei avarság vallásos állapota. Részben 

keresztény területként ábrázoltuk, aminek az oka az előbb vázolt általános helyzet, valamint a 

Pannóniában már korábbról itt maradt keresztény lakosság együttes hatása. És a következő 

évszázad történéseit ez segít is megmagyarázni. 

 

 
 

 Kereszténység és a sztyeppei népek 700 körül (43.8. ábra). Ez az időszak az avarok 

fénykora, a frank birodalom területi kiteljesedésének időszaka. A viszonylag zavaros 

történeti-vallási írásos források (kevés oklevél, de ezekből sok hamisítvány) a kereszténység 

gyors sikeres előretöréséről szólnak. A nyugati germán népek megkeresztelkednek, az elbai 

németség megtérítése folyamatban van a rendszeres frank hódító háborúk eredményeként. A 

Kárpát-medencei avarok lassan, később a frank hódítások miatt teljes mértékben kereszténnyé 

válnak. Ha hinni lehet a krónikáknak, a frank hadjáratok hatására veszik fel a kereszténységet. 

Figyelemre méltó, hogy általában egy uralkodó réteg inkább elmenekül a vereség hatására, 



mint vallásilag is behódol. Ha tehát így történt, akkor csak a korábbi, szintén keresztény 

jellegű vallási hagyománnyal bíró csoportoknál volt lehetséges az "erőszakos úton való" 

megtérés, illetve egyik irányzatról a másikra történő áttérés. Lehet azonban, hogy már a 

meglévő, a helyi keresztény vallásosság okát magyarázták így a korabeli krónikaírók. Az 

időszakra vonatkozó érdekes megállapítások: 

 

1. 654 után arab emirátus a Kaukázusban (Tbiliszi központtal) 

2. VIII. század eleje: Szubhalesu misszionárius a Kaszpi-tengernél 

3. VIII. század közepe: Szamarkand, Merv, Buhara, Herat, Nisapur nesztoriánus 

központok 

 

A táblázat mindhárom megjegyzése egy olyan változásra mutat, amely gyökeresen 

megváltoztatta a kereszténység keleti irányzatainak életét. Ez az arab hódítás, a mohamedán 

vallás elterjesztése. Az új, agresszíven terjeszkedő hit a Közel-kelet nagy térségeiből kiűzi a 

keresztényeket, így azok álhelyezik központjaikat keletebbi térségekbe (a korábbiakban láttuk 

az ide vonatkozó térképet). Így felgyorsul a Kaszpi-tenger menti térítés, a Kaukázus északi 

előteréből még több misszionárius érkezik a most már türk területekre. Ugyancsak a türkök 

megtérését szolgálják a keleti nesztoriánus vallási központok is. Eszerint a lovasnépek 

kapcsolata a keresztény vallásokkal erősen felgyorsul, lassan az Azovi-tenger mentén (talán 

Levédia) összefüggő keresztény terület alakul ki. 

 

 
 

 Kereszténység és a sztyeppei népek 800 körül (43.9. ábra). Időszakunk legfőbb 

érdekessége, hogy az írások szerint is keresztény tanításokkal élő avar maradék (?) népesség 

mintegy szigetet alkot, délről is "pogány" szláv népek veszik körül. Ugyanis a nyugati térítés 

a frank birodalom hanyatlásával lelassul, a déli pedig az egyre jobban előrehaladó szlávok 

miatt szintén megakad. Csak a Dunántúl kisebb szláv csoportjainál és az ekkor már felvidéki 

szlávság körében alakul ki a legendák szerint keresztény vallás, köszönhetően az avar 

kultúrának és a nyugati hatásnak. A keleti részen Bizánc harcainak köszönhetően a 

keresztény-mohamedán határ állandósul, míg a Kaszpi-tenger keleti oldalán a lassú 

előnyomulása az iszlámnak folytatódik. Gyakorlatilag a sztyeppei népek (türkök) vallási 



helyzete nem változik, figyelembe véve az előzőeket, a kereszténység ismeretét általánosnak 

vehetjük, valamint a vallásosság is komoly tömegeket érintett meg. 

 

 
 

 Kereszténység és a magyarok 900 körül (43.10. ábra). A 900-as évek elejétől már 

megnevezhetjük a Kárpát-medencében a magyarokat, mint államalkotó népet. Ebben az 

időben befejeződik Nyugat-Európa kereszténnyé válása (némi fenntartással), és Észak-

Európában is terjed a keresztény tanítás. A tőlünk délre élő szlávokat (szerbek, horvátok, 

bolgárok) is eléri a kereszténység. Azonban a Kárpát-medencétől északra még az ott 

letelepedett szláv népek még ősi hitvilágú szerint élnek, még nem érték el az államalkotás 

fokát, keresztény térítőknek még nem sikerült ott megvetni lábukat. Európa keleti felében a 

változás annyi, hogy a Don és a Volga mentén lassan teret hódít a kereszténység, és 

megemlítendő, hogy ez utóbbi területen megjelenik a zsidó vallás is. A korra jellemző 

fontosabb megjegyzések: 

 

1. 856 körül zsinat a kaukázusi és a Kaukázuson túli keresztény területek 

konszolidálására (előkészület a "szevordi" nép ellen) 

2. 860 körül egész Kaukázusban keresztény népesség 

 

Ezekből a szövegekből a következők tűnnek ki: Az arab hódítás ellenére a Kaukázus 

mindvégig megtartja keresztény jellegét, sőt zsinatot is össze tudnak hívni a vallási helyzet 

áttekintésére. Ami nagyon érdekes, az, hogy egy úgynevezett "szevordi" nép ellen kívánnak 

lépéseket tenni. Ezt a népet a kutatás már azonosította a szavárd magyarokkal, akik ebben az 

időben is a régi Atropatene területén élnek. Vagy oda húzódtak, vagy régebb óta ott voltak. A 

tervezett intézkedések valószínűleg vallásiak, tehát az ott élő szavárd magyarok nyilván 

megtartották régi (zoroasztrikus) vagy manicheus vagy nesztoriánus keresztény hitüket. 

 Evvel a térképsorozat végére értünk, a történelem további részei már nagyon jól 

dokumentálva vannak, így nem képezik vizsgálatunk tárgyát. Az előzőekből levonható 

tanulságokkal az utolsó fejezetben még foglalkozunk.  

  

 



 

 

4.4. A Karácsony kérdése 

 

A Karácsony, mint az egyik legszentebb keresztény ünnep, nagy szerepet játszik nem 

csak a hívő emberek életében, hanem már a materialista világ is átvette az ünnep külsőségeit, 

sőt rátelepedett a vallásos emberek életére is. Részben emiatt, részben pedig a Karácsony 

ünnepkörének kialakulása körüli folyamatok miatt érdemes foglalkozni avval, hogy hogyan 

vált egyik fő ünneppé, illetve milyen okok játszottak közre abban, hogy Jézus Krisztus 

megtestesülését éppen ekkor ünnepli a keresztény világ.  Hiszen a kérdés olyan 

megválaszolása, hogy például direkt ki akarták szorítani a "pogány" vallásokat, nagyon 

leegyszerűsített és tévútra vezethet. 

 

A vizsgálódásunkban először az időpont kérdését járjuk körbe, majd a külsőségekről 

ejtünk néhány szót. Ebben nagy segítségünkre van a korábban már elkészített 

térképrendszerünk, aminek mind az etnikai, mind a vallásterjedési anyagait jól fel tudjuk 

használni. 

Kiindulásként megjegyzendő, hogy az ünnepkör csillagászatilag (jó közelítéssel) 

egybeesik a téli napfordulóval, amikor is megkezdődnek a hosszabb nappalok, a világos 

időszakok egyre jobban teret nyernek. 

A napforduló ténye természetesen nagyon régóta ismert, sok ősi vallás, hitvilág ekkor 

ünnepelte valamilyen formában a megújulás, természeti újjászületés ünnepét.  A Római 

Birodalom is folytatta ezeket az ünnepi szokásokat, és már a köztársasági időszakban 

december 17-25 között rendezték a szaturnáliákat (Saturnus ünnepeket), amelynek 

középpontjában a fény diadala helyezkedett el a sötétség felett. Ezt nagy vidámsággal, 

lakomákkal ünnepelték.  

Az első században, mint korábban láttuk, nagyon gyorsan elterjed a birodalomban a 

Mithrasz-kultusz. Ennek, mint zoroasztrikus elődjének már a legelejétől fogva meg volt a 

világosság-sötétség dualista felfogása, miszerint Mithrasz, a megváltó, legyőzve a sötétséget, 

fényt, üdvösséget hoz az embereknek. Véglegesen akkor kapcsolódik össze a téli 

napfordulóval, amikor megerősödik az az elképzelés, hogy Mithrasz a Napisten oldalán, 

annak kocsijában foglal helyet. Ekkor lesz általánosan elismert vallás az egész birodalomban, 

körülbelül a II. század közepén. Ettől fogva a kultusz fő ünnepe a napforduló. 

A kereszténység terjedésével a hívők kapcsolatba kerülnek ezzel a vallással, és mivel 

hitük szerint Krisztus a Megváltó, aki elhozta az üdvösség fényét, szintén ekkor kezdik 

ünnepelni születésének napját, aminek természetesen semmi köze a valóságos születési 

időponthoz, hanem emléknap. Ezért feleslegesek azok a "kutatások", amelyek úgymond 

vitatják a karácsonyi időpontot. A keresztény közösségek közeledése a lassan hivatalossá váló 

ünneprendhez a 150 utáni évtizedekre tehető. Mire véget érnek a nagy egyházüldözések, az 

ünnepek fokozatosan egybekapcsolódnak. Ezt követi a Mithrasz-kultusz gyors eltűnése.  

Amint a kereszténység államvallás lesz (330 után), először Krisztus születésének 

ünnepét január 6-ra teszik (Epiphaneia), majd, hogy a sorrend jó legyen, átteszik a már 

korábban használt december 25-re, a másik ünnepnap pedig a Vízkereszt ünnepévé válik 

(Jézus megkeresztelkedése). Ezután a megszilárdult egyházi viszonyok között gyorsan (400 

után) szabályozzák az ünnepi szertartásrendet. A VI. század elejétől fogva pedig a Pápa 

rendszeresen éjféli szentmisét is pontifikál. 

 

Természetesen a Karácsony ünneplésének ideje és rendje a korábban is tárgyalt 

keresztény vallási irányzatok között nem azonos (így a monofizita és nesztoriánus egyházak 



esetében sem). Ehhez járul még az ortodox és katolikus egyházak eltérő időszámítása is. De 

ezek nem változtatnak az előzőkben felsorolt tényeken. 

 

Térjünk rá röviden a karácsonyi "hangulatot" megadó legismertebb objektumra, a 

karácsonyfára.  Sokan már a kettőt el sem tudják választani egymástól, azt mondják (háttérbe 

szorítva az ünnep jelentését), hogy "nincs Karácsony fenyőfa nélkül". Pedig, ha megnézzük a 

történetét, egészen más kép rajzolódik ki, legalábbis a kezdeteknél, és a terjedés időpontjával 

kapcsolatban.  A karácsonyfa eredete egyáltalán nem függ össze a keresztény 

hagyományokkal.  Már az ősi népeknél (indoeurópai és turáni népeknél is) fontos 

világszimbólum a fa (Yggdrasil, égig érő fa), a magyar népi hagyományok, népmesék is 

megőrizték. Sőt, mellékesen megjegyezve, főleg a keleti kultúrnépeknél a világfa mellett 

jelentős szerepet tölt be a kereszt szimbóluma (világszimbólum).  Ezek együtt már 

"keresztény hatást" is kölcsönözhetnének, de természetesen ez látszat jellegű.  

Hogy további kapcsolatokat mutassunk be, a téli napforduló népi megünneplését 

nézzük meg. Sok vidéken elterjedt szokás volt (és néhol most is az), hogy Katalin, Borbála 

napján vízbe kell tenni egy ágat. Ez a szimbólum kapcsolódik a napfordulóhoz, mert az ág 

általában kizöldül, így hirdetve a világ újjászületését. Ez a szokás mintegy hidat képez a 

napforduló, a Karácsony és a fa között.   

Ennek ellenére nem volt ilyen egyszerű a karácsonyfa megjelenése. A keresztény 

ünnep természetesen nem kötődött (kötődik) a fához, hiszen Jézus Krisztus eljövetelét 

ünnepli. Maga az elnevezés a "karácsonyfa" is csak úgy kapcsolódik, hogy a középkorban 

német földön a földesúr számára Karácsonykor beszolgáltatott faadót hívták ennek 

(Weihnachtsbaum).  

Az igazi karácsonyfa ennyi előzmény után a XVI. században születik meg.  A Rajna 

mentén hallani róla először. A hagyomány szerint 1530 körül maga Luther Márton állított 

karácsonyfát. Mindenesetre már az első időszakban kialakul teljes jelképrendszere. Legfőbb 

ezekből az alma és a gyertya. Az alma a bűnbeesést ábrázolja, a gyertya pedig Krisztus 

fényét.  Ezek egyenes folyománya a mai díszgömb és az égő. A karácsonyfával, szintén a 

hagyomány szerint a cél az ünnep, ünneplés bevitele volt a lakásokba. Ez a nemes cél 

napjainkra kicsit megfakult és kiüresedett. A karácsonyfa-állítás szokása a Rajna-vidéken 

nagyon hamar elterjedt, hiszen nem csak lélekben, de külsőségekben is emelte a 

megemlékezés fényét (akár szó szerint). Ehhez az időszakhoz tartozik talán az első 

természetvédelmi törvény is (1650 körül), amely szerint szabályozni kellett a kivágott fák 

számát, tehát minden család csak egy fát állíthatott.  A karácsonyfa elterjedése ezek után 

nagyon gyors volt, a német nyelvterületen a XVIII. század elejére teljessé vált.  

A Habsburg birodalomban a karácsonyfa-állítás szokását a Habsburg család hozza be 

1810 táján, és a terjesztését az uralkodóház végig elősegíti, támogatja. A bécsi polgárság 

körében 1850-re már általános szokás lesz. Angliába például Viktória királynő uralkodása 

alatt, 1840 körül lesz ismert és ezután terjed el. 

 

Hazánkban dokumentálva először Brunszvik Teréz hozza be a szokást Pestre 1824-

ben. Természetesen az arisztokrácia körében viszonylag gyorsan terjed. A polgárság 

lassabban veszi át, mert közbe jön a szabadságharc, de 1850 után már egyre többen állítanak 

fát. Már 1865-ben fenyőfavásár van Pesten, és ezután lassú terjedés indul meg az országban. 

Az első irodalmi említés Jókai Mór: A koldusgyermek című művében van 1866-ban. 

 

Végül röviden néhány szót szólni kell a karácsony szavunk eredetéről. A nyelvészek 

általában megegyeznek abban, hogy a szó szláv átvétel. Ez talán még rendben is lenne, csak 

az a kérdés, kitől, illetve maga a szláv szó megállja-e a helyét, mint eredeti szó.  



A hivatalos álláspont a következő. A karácsony szó az ószláv (valószínűleg) óbolgár 

korcsun, krocsun szóból származik, ami átlépést jelent (napfordulóra asszociálva). És 

természetesen a délszláv egyháztól vettük át. Van olyan álláspont is, hogy természetesen a 

szlovákoktól vettük át.  Erre még bizonyítékként a lengyelben ma is használatos kalenda 

(forduló) szót is felhozzák. 

Az első megjegyzés, ha a kalenda szó szláv, akkor a latin calendarium (kikiáltási, 

évfordulós napló) az ószlávból ered? Nyilvánvaló, hogy itt másról lehet szó. Azon kívül, ha 

megnézzük a környező szláv népek Karácsony-fogalmát (44.1. ábra), akkor érdekes dolgot 

tapasztalunk. Egyik szláv nép sem mondja úgy a Karácsonyt, mint mi (orosz- Rasgyesztun, 

lengyel-Gviazdka, cseh-Vianoce, horvát-Bozic). Tehát egy lehetőség maradt: A bejövő 

(tudatlan) magyarok megkérdezik a szlávokat, hogy is hívják szlávul a napfordulót? Tudjátok, 

ami Karácsonykor van. És az ószláv napforduló szóról (ha ez eredeti) nevezik el úgy a 

Karácsonyt, hogy ezek egyáltalán nem ezt használják. Kissé furcsa. 

 

 
 

Végezetül vegyünk néhány egyéb magyarázatot nagyon röviden. A téli napfordulókor 

általános szokás volt (mézeskalács madáralakja) a madár-röptetés. Egy merész elképzelés 

ezért a kerecsenből vezeti le a Karácsonyt. Egy még elvontabb elmélet szerint a napfordulóval 

kapcsolatba hozható Horus isten nevéből eredeztethető az orosz haraso, és a karácsony is. 

Még ennél is elvontabb feltételezés pedig az akkád GRSN (gur-usu-nu?) napfordulóra 

vonatkozó kifejezésnek a KRSN (KaRá(c)S oN) kifejezéssel való rokonítása.  

Mint látjuk, a kérdésnek sokféle megoldása lehet, és a korábbiakból kitűnik, hogy a 

kulturális kapcsolatok nagyon szövevényes módjai is elképzelhetők.        

 

 

 

 

 

 



4.5. Elemzés, megválaszolandó kérdések 

 

A kereszténység sztyeppe-vidéki megismerésének folyamata a fentiek alapján a 

következőkben összegezhető:  

 

1. A vizsgált térségben folyamatosan megjelenik az összes jelentős keresztény irányzat, a 

leírások, krónikák alapján mindegyik termékeny talajra hullva. Ebből következik a viszonylag 

gyors terjedés, noha azt nem tudjuk pontosan, a vallásos élet mennyire volt elmélyült ezeken a 

vidékeken. Körülbelül ugyanez mondható el (ezt megelőzően) a fellépő nem keresztény 

vallásokról (Mithrasz-kultusz, manicheizmus) is, kiegészítve azzal, hogy pl. a Mithrasz-

kultusz talán részleges szülőföldje is a térség nyugati felének. 

2. Megállapítottuk, hogy a keresztény tanítások elterjedtsége összefügg a korábbi jelentős 

vallási tömbök és az etnikai-kulturális kapcsolatok kialakulásával. Így tekintve a változások 

folyamatot alkotnak, amibe a legnagyobb törést Mohamed híveinek hódítása jelenti. Ez 

teljesen átrendezi a vallási képet a Közel-keleten.   

3. Végül figyelemmel kísértük a kereszténység és a sztyeppei lovasnépek kapcsolatát mintegy 

900 éven keresztül. Megállapítottuk, hogy ez a kapcsolat folyamatos volt, aminek 

következménye az is, hogy az ezen időszak alatt valahol a térségben tartózkodó, és magyar 

etnikumnak nevezhető tömb szintén többirányú keresztény ismereteket kapott.   

4. Kitértünk az egyik legnagyobb keresztény ünnep kérdéskörére is, mivel ezt már a korai 

idők óta ünneplik, és rajta keresztül vizsgálhatók a kezdeti és későbbi ráhatások a 

magyarságra. Azt mondhatjuk, hogy míg a Karácsony ünnepi külsőségei egyértelműen 

nyugati irányba mutatnak, maga az elnevezés nem illik bele ebbe a kultúrkörbe, korábbi 

kapcsolatokra utal. 

 

A következőkben néhány érdekes kérdés is felmerül:  

1. Az egész vizsgált térségben vajon miért ilyen gyors a keresztény vallás terjedése (pl. 

államvallás a korai szakaszban). Ameddig csak a Római-birodalom területét vizsgáljuk, ez 

nem feltűnő, de ha kitekintünk az ázsiai térségekre, akkor arra a következtetésre juthatunk, 

hogy területileg a kereszténység (az iszlám terjeszkedéséig) mindig nagyobb kiterjedésű volt 

keleten, mint nyugaton.  

2. A másik, ehhez kapcsolódó kérdés, hogy gyakorlatilag még a sztyeppéken is erőszakmentes 

térítés folyt. Mi okozta ezt az erőszakmentességet, ami jelentősen több, mint tolerancia, 

hiszen maga a vallás terjedt a társadalmak között, nem pedig csak térítő szerzetesek járták a 

vidéket. 

 

Tehát néhány fontos megállapítás, amit a korábbiakkal együtt tovább vihetünk a következő 

fejezetekbe: 

 

1. Vizsgálati térségünkben megjelenik az összes keresztény irányzat 

2. A keresztény tanok elterjedése területileg folyamatosságot mutat a korábbiakkal 

3. A kapcsolat a vallás és a lovasnépek között folyamatos hosszú évszázadokon keresztül 

 

Néhány fontos megválaszolandó kérdés: 

 

1. Miért olyan gyors és nagymértékű a térségben a keresztény hit terjedése 

2. Mi okozza az erőszakmentes „átállást” az új hitre 

          

 

(FOLYTATJUK) 


