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ban,	 hanem	 hat	 rend.	 Ezek	 a	 rendek	 az	 akkori	
fővárosban	Narában	települnek	le,	és	alakítják	ki	
az	első	templomaikat.	Amikor	a	sógunátus	a	12.	
században	átveszi	a	hatalmat,	és	egyúttal	megvál-
toztatja	a	főváros	helyét	is,	a	buddhizmusnak	egy	
újabb	hulláma	éri	 el	 Japánt,	 ekkor	honosul	meg	
az	ismert	zen	ágazat	is.	Ezt	az	1868-as	Meiji-resta-
uráció	követte,	mely	során	két	lépésben	próbálta	
az	új	hatalom	teljesen	eltörölni	a	buddhizmust	(és	
egyéb	 vallásokat)	 Japánban	 (Erről	 részletesebb	
információk	 a	Meiji-restauráció	 cikkem	 végén	 az	
AniMagazin	47. számában. 

azok	 valószínűleg	 csuklóból	 mondanak	 egy	 fél	
tucat	módszert,	amivel	ez	a	probléma	kiküszöböl-
hető.	Azonban	itt	nincs	semmiféle	probléma	vagy	
hiba.	A	statisztika	helyes.	Felmerül	a	kérdés,	hogy	
tán	a	statisztika	szabályai	változtak	meg?	A	válasz	
itt is nemleges, ebben az esetben is az összeg 
nem	haladhatja	meg	a	100%-ot.	Tehát	gond	csak	
a	diagrammal	van,	probléma	megoldva.	Prima	fa-
cie,	így	tűnhet,	azonban	a	probléma	máshol	van,	
egész	pontosan	a	mi	szemléletünkben.	A	nyuga-
ti	vallások	determinista	jellegűek,	ami	azt	jelenti,	
hogy	határozottan	hisznek	 az	 egy	helyes	 válasz-
ban	 (ennek	a	bélyege	 jól	 felismerhető	a	nyugati	
filozófiában	 is).	 Azonban	 a	 keleti	 vallások	 és	 kö-
vetőik	nem	ennyire	elszántak	egy	döntés	mellet.	
Számukra	teljesen	normális,	hogy	valaki	egyszerre	
több	vallásban	 is	higgyen	 (és	 természetesen	ezt	
egy	 csöppet	 sem	 érzik	 ironikusnak	 vagy	 ellent-

mondásnak).	 Így	 tehát	 a	 japán	 lakosok	 jelentős	
része,	ahogy	a	diagram	is	mutatja,	egyszerre	hisz	
a	 sintoizmusban	és	a	buddhizmusban,	és	egy	 je-
lentős	részük	a	kereszténységben	is.	Felmerül	hát	
a	kérdés,	hogyan	lehetséges	ez?	

A buddhizmusról Japánban, 
nagy vonalakban

	 A	 buddhizmus	 napjainkban	 a	 nyugati	 kul-
túrákban	ismert	vagy	legalábbis	aktívan	jelenlévő	
vallás.	Manapság	a	meditáció	és	nem	ritkán	a	kü-
lönböző	mantrák	 is	megtalálhatóak	 számos	por-
tálon,	vagy	akár	a	való	életben	is	megismerkedhe-
tünk	ezzel	a	vallással.
	 A	 cikkemben	azonban	nem	magáról	 a	 val-
lásról	fogok	beszélni,	hanem	velősen	a	japán	múlt-
járól,	és	ezen	keresztül	néhány	észrevételt	teszek	
majd	a	jelenre.	
	 A	 buddhizmus	 először	 Krisztus	 után	 538-
ban	 vagy	 552-ben	 érkezett	meg	 Japánba	 az	 ak-
kori	 Koreai	 királyságból,	 Baekjéből,	 diplomáciai	
kapcsolattartás	 révén.	Mint	általában	az	új	vallá-
sokat,	úgy	a	buddhizmust	is	hevesen	ellenezték	a	
kezdeti	szakaszban,	azonban	egy	rövid	ellenállást	
követően	 elfogadott	 vallás	 lett.	 Ugyanebben	 az	
időszakban	a	japán	társadalom	egy	jelentős	meny-
nyiségű	kulturális	exportot	kapott	a	Koreai-félszi-
getről,	valamint	a	Sui	dinasztia	alatt	 ismét	egye-
sült	és	nagyhatalommá	váló	Kínából.	Valószínűleg	
ennek	 is	 köszönhető,	 hogy	 nem	 csupán	 egy	 vo-
nulata	 honosodik	meg	 a	 buddhizmusnak	 Japán-

Bevezető

	 A	 címet	 Mérő	 László	 Mindenki	 másképp	
egyforma	 című	 könyvéből	 kölcsönöztem,	 mely-
ben	az	 ismert	 és	 elismert	pszichológus	 az	 adott	
fejezetben	arról	beszél,	miként	hat	a	vallás	az	em-
berek	viselkedésére	(bár	ez	nem	tesz	teljes	igazsá-
got	a	könyvről,	mivel	abban	többről	van	szó,	mint	
amit	 ez	 a	 cím	 sejtet).	 Jelen	 cikkem	ennél	 sokkal	
szerényebb	 feladatra	 szánja	 el	 magát,	 mindösz-
sze egy látszólag értelmetlen statisztikát szeret-
nék	megmagyarázni.	Az	ábrán	jól	látható,	hogy	a	
megkérdezett	japánok	70,04%-a	sintoista,	69,8%-
a	buddhista,	1,5%	keresztény,	valamint	6,9%	más	
vallásban	 hisz.	 Ha	 csupán	 a	 két	 domináns	 vallás	
arányait	összeadja	az	olvasó,	akkor	már	nyilvánva-
ló,	hogy	milyen	ellentmondásra	gondoltam.	Akik	
jártasak	 a	 statisztikakészítésben,	 elemzésben,	

https://animagazin.hu/magazin/47/
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	 A	sintó	történelmében	létezik	azonban	egy	
relatív	 rövid	 (1868-1945)	 időszak,	 amikor	 drasz-
tikus	és	mesterséges	változáson	ment	keresztül.	
A	mesterséges	alatt	 itt	azt	értem,	hogy	a	vallási	
rendszer	és	dogmák	célzott	közbeavatkozásokkal	
meg	 lettek	változtatva,	 át	 lettek	 formálva,	hogy	
jól	meghatározott	célokat	szolgáljanak.	Ebben	az	
esetben	a	Meiji-restaurációról	van	szó,	mely	során	
a	sintó	vallás	a	nacionalizmus	eszközévé	vált.	Ezen	
átformálás	által	 jött	létre	az	állami	sintó	(AniMa-
gazin	47.),	melyet	tudtommal	ma	már	nem	gyako-
rolnak,	és	amely	intézkedések	elszenvedője	lett	a	
buddhizmus	is	Japánban.	

	 Végezetül	tehát	Japán	második	legnépsze-
rűbb	vallása	 is	 egy	 igencsak	 toleráns	és	 vélemé-
nyem	 szerint	 laza	 szabályokkal	 rendelkező	 ideo-
lógiai	rendszer.	Ha	ezt	figyelembe	vesszük,	akkor	
érthető,	hogy	hogyan	 lehetséges	 az,	 hogy	a	 két	
vallás	kéz	a	kézben	létezzen.	

az,	hogy	ez	pontosan	hogyan	van	beépítve	a	val-
lási	rendszerükbe.	Maga	az	elv	azonban	minden-
képp	meghökkentő	az	első	alkalommal.	
	 Egyelőre	itt	meg	is	állok	a	következtetések	
levonásával,	amíg	a	sintoizmusról	beszélek.
 

A sintoizmus tömör története

	 A	sintoizmus	Japán	őshonos	vallása,	az	első	
feljegyzések,	amiben	megemlítik,	Krisztus	után	a	
6.	században	íródnak,	azonban	biztosak	lehetünk	
benne,	hogy	a	vallás	maga	sokkal	régebbre	nyúlik	
vissza.	 A	 vallás	 animisztikus	 (animizmus)	 jellegű,	
ami	azt	 jelenti,	hogy	a	szent,	emberfeletti,	meg-
szentelt	helyek	és	személyek	bárhol	megjelenhet-
nek	a	világban.	Lehetnek	azok	kövek,	fák,	épületek	
vagy	akár	élő	emberek	is	bírhatnak	„szent/isteni”	
jelleggel.	Gyakorlatilag	egy	lokalizált	vallásról	van	
szó,	melynek	vallási	helyei	helyi	szentségekhez,	is-
tenségekhez	kötődnek.	

	 Ezt	 a	 jelleget	 hangsúlyozza	 a	 vallás	 neve	
is,	 mely	 két	 kanjiból	 tevődik	 össze:	神道 shinto, 
amiből	a	’shin’	 jelentése	’	 lélek/szellem’	vagy	’	 is-
tenség’,	a	’to’	kanji	pedig	egy	filozófiai	utat	vagy	
tanulást	jelent.	A	kettőt	egybeolvasva	a	sintót	„Az	
istenek	 útjának”	 lehet	 fordítani.	 Továbbá	 a	 sin-
toizmus	 nem	 válassza	 el	 világosan	 a	 szellemek/
istenségek	világát	a	halandóékétől.	

	 Mindezeken	 túl	 van	még	 egy	 jelentős	 kü-
lönbség	 a	 nyugati	 vallások	 és	 a	 sintoizmus	 kö-
zött.	Míg	a	nyugati	vallások	esetében	a	valláshoz	
való	tartozás	egy	jól	meghatározott	szertartáson	
keresztül	 történik,	 addig	 a	 sintoizmushoz	 nem	
szükséges	 semmiféle	 eseményen	 való	 részvétel,	
mármint	nincs	beavató	szertartás.	Bárki,	aki	a	sin-
tó	valláshoz	szeretne	tartozni,	részt	vehet	a	helyi	
szent	helyen	megtartott	rítuson	anélkül,	hogy	azt	
megelőzően	 más	 kötelezettsége	 lenne	 a	 vallás	
elöljárói	irányába.	

A	próbálkozás	azonban	kudarcot	 vallott,	 aminek	
ékes	bizonyítéka,	hogy	napjainkban	a	buddhizmus	
különböző	 formái	 együttvéve	 domináns	 vallást	
alkotnak	 a	 japán	 társadalomban.	 Napjainkban	 a	
„Tiszta	Föld	buddhizmus”	a	legdominánsabb	ága-
zat,	aminek	központi	témája	a	nirvánába	való	el-
jutás.	
	 Ami	a	buddhizmus	rövid	történetéből	 leg-
inkább	 szembetűnő,	és	 amit	 igazán	ki	 szeretnék	
emelni,	az	az,	hogy	a	buddhizmus	könnyen	alapít	
új	ágakat.	A	keresztény	vallással	(és	az	iszlámmal)	
ellentétben	az	új	vallási	ágak	megalakulását	nem	
követte	 vérfürdő.	A	buddhizmus	vallásában	köz-
ponti	 elem	 az	 „élni	 és	másokat	 élni	 hagyni”	 elv.	
Talán	 pont	 ennek	 köszönhető,	 hogy	 akárhány-
szor	a	buddhizmus	új	területre	került,	nem	irtotta	
tűzzel-vassal	 a	már	meglévő	vallásokat,	helyette	
inkább	beolvasztotta	 azokat	 a	már	 létező	budd-
hista	 rendszerbe.	 Ez	 természetesen	 nem	 jelenti	
azt,	 hogy	 nem	 történtek	 különböző	 incidensek,	
sőt	mindig	akadnak	személyek,	akik	a	saját	kapzsi	
ambícióikat	akarják	megvalósítani,	akár	egy	adott	
vallást	felhasználva.	
	 Emellett	fontos	különbség	a	klasszikus	nyu-
gati	vallások	és	a	buddhizmus	között	még,	hogy	
az	ázsiai	vallás	nem	feltétlenül	hisz	egy	istenben,	
vagy	 úgy	 egyáltalán.	A	 buddhizmus	nem	köti	 ki,	
mennyi természetfeletti létformában kell hinned, 
számukra	 a	 „belső	 béke”	 megtalálása	 a	 fontos.	
Ha	ehhez	neked	szükséged	van	istenre/istenekre	
nem	gond,	ha	nincs,	az	sem	baj.	Természetesen	ez	
az	elv	buddhista	ágak	szerint	változhat	akár	csak	
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számára. Csak tényeket sorolok fel, a döntéseket 
az	olvasóra	bízom.	
	 Végezetül	a	saját	szavaim	helyett	a	már	em-
lített	könyvből	Terry	Pratchett	szavaival	fejezem	
be	 az	 írásomat:	 „Büszke	 és	 okos	 emberek	 saját	
gondolataikat	kezdték	az	istenek	szájába	ültetni,	
és	 bármennyire	 is	 szégyenteljes,	 nem	 volt	 ritka,	
hogy	két	ország,	melyek	látszólag	ugyanaz	az	egy	
szent	 Isten	 törvényei	 szerint	 működtek,	 harcba	
menjenek	egymással,	amely	akkora	méreteket	öl-
tött,	 amekkorát	még	senki	 sem	 látott	ezen	a	 vi-
lágon	-	teljes	városok	szándékos	elpusztítását,	mi	
több,	egész	fajok	kiirtását	kísérelték	meg.	Napja-
inkban, akik sokat látták, hogyan használták Isten 
nevét	ebben	a	szörnyű	pantomimben,	tettek	egy	
lépést	hátra,	és	hit	helyett	a	 józan	eszüket	hasz-
nálják,	mivelhogy	utóbbi	önellenőrző.”

 Vallásosak a japánok?

	 Ez	a	befejező	gondolat	nem	tartozik	szoro-
san	a	cikk	témájához	vagy	helyesebb	lenne,	ha	azt	
mondanám,	hogy	nem	akartam	eredetileg	megír-
ni.	Azonban	ahogy	adatokat	kerestem	a	cikkhez,	
elkerülhetetlenül	 találkoztam	 olyan	 statisztikák-
kal,	melyek	azt	állították,	hogy	a	japán	társadalom	
több mint fele egyáltalán nem hisz semmilyen 
vallásban.	Vajon	 igaz	 lehet	ez?	Ez	még	a	kezdeti	
ellentmondásnál	 is	 súlyosabb	 paradoxonnak	 tű-
nik.	Nos,	mint	ahogy	az	előző	fejezet	végén	is	 ír-
tam	a	válasz	sokkal	komplikáltabb	annál,	hogy	egy	
néhány	oldalas	cikk	magában	foglalhassa,	éppen	
ezért	mindössze	egy	megbízható	forrás	eredmé-
nyére	szeretném	itt	felhívni	az	olvasók	figyelmét.	
Will	 Geravis	 és	 Ara	 Norenzayan	 2012-ben	 publi-
kált	egy	érdekes	pszichológiai	 felmérést,	mely	a	
következő	 címet	 viseli	 ’Hogyan	 veszítették	 el	 a	
kritikus	gondolkodók	az	Istenben	való	hitűket?’.	A	
tanulmány	egy	2011-ben	a	Howard	egyetem	ku-
tatói	által	elvégzett	kutatás	eredményeit	dolgoz-
ta	 fel,	mely	 során	kiderült,	hogy	az,	hogy	miben	
hisznek	 az	 emberek,	 összefüggésben	 áll	 azzal,	
hogy	 hogyan	 gondolkodnak.	 Azok	 a	 személyek,	
akik	 intuitíven,	 az	 érzelemikre	 alapozva	 hozzák	
meg	döntéseiket,	hajlamosak	hinni	egy	istenben,	
míg	azok	a	személyek,	akik	analitikus,	kritikus	ala-
pon	gondolkodnak	és	ítélik	meg	a	helyzetet,	nem	
hajlmosak	az	istenben	való	hitre.	Innen	ered	a	ta-
nulmány	címe	is.	Emellett	a	tanulmány	arra	is	rá-
mutatott,	 hogy	 ha	 az	 embereket	 arra	 buzdítjuk,	

hogy	az	intuitív	megérzéseikre	hallgassanak	a	lo-
gikus	elemzés	helyett,	ez	növeli	az	istenben	való	
hitüket.
	 Még	 mielőtt	 következtetést	 vonnánk	 le,	
szeretnék	 még	 egy	 információt	 megosztani.	 Itt	
egy	 másik	 tanulmányról	 van	 szó,	 amelyet	 a	 Ko-
rongvilág	tudománya,	 Ítélet	nap	 (The	Science	of	
Discworld	 IV	 Judgment	 day)	 című	 könyvben	 ol-
vastam.	 A	 tanulmány	 arról	 szól,	 hogy	 a	 nyugati	
társadalmakban	 (Nyugat-Európában	 és	 Amerikai	
Egyesült	Államokban	egész	pontosan)	kérdőívek	
segítségével	azt	vizsgálták,	hogy	van-e	összefüg-
gés	a	szegénység,	az	oktatás	és	a	hit	között.	A	ku-
tatás	végeredménye	az,	hogy	egy	személy	minél	
magasabb	 oktatással	 rendelkezett,	 valamint	mi-
nél	jobb	anyagi	helyzetben	nőtt	fel,	annál	kisebb	
volt	az	esélye,	hogy	vallásosnak	vallotta	magát.	
 
	 Eme	két	kutatással	a	hónunk	alatt	a	legnyil-
vánvalóbb	 következtetés	 az	 lenne,	 hogy	 a	 japá-
nok	 egyszerűen	 jól	 képzettek,	 kritikus/analitiku-
sabb	gondolkodású	és	magasabb	életszínvonallal	
rendelkező	életet	élnek,	mint	elődjeik.	Hogy	 va-
lóban	így	van-e,	döntse	el	mindenki	magának.	Az	
interneten és egyéb forrásokból számtalan adat 
áll	azok	 rendelkezésére,	akik	a	 japán	társadalom	
változására	 kíváncsiak	 a	 második	 világháború	
óta.	Őszintén,	 a	 téma	 annyira	 sokáig	 ragozható,	
jogosan,	 hogy	 könyvek	 íródtak	 róla	 (általánosan	
a	 nyugati	 társadalmak	 ’elvallástalanodásáról’)	 és	
fognak	még	íródni;	én	csupán	azt	remélem,	hogy	
néhány	új	gondolatot	 tudtam	mutatni	 az	olvasó	

Így	már	nem	ellentmondás	az,	hogy	a	diagramon	
meghaladja	 az	 értékek	 összege	 a	 100%-ot,	 és	 a	
magyarázat	 sem	 értelmetlen,	mely	 szerint	 a	 Ja-
pán	lakosok	több	mint	fele	egyszerre	két	jól	elkü-
löníthető	 vallásban	hisz,	melyek	 látszólag	össze-
férhetetlenek. 
	 A	 cikk	 témája	 mindössze	 erre	 a	 kérdésre	
vonatkozik,	nem	állt	 szándékomban	összehason-
lítani	a	két	vallást	mint	vetélytársat,	ítéletet	hozni	
a	japán	társadalom	fölött	vagy	bármiféle	mélyen-
szántó	spiritualista	 szemináriumot	 tartani.	A	val-
lás	 témája	 általánosságban	 sokkal	 összetettebb	
és	 szerteágazóbb	 annál,	 mintsem	 hogy	 egy	 pár	
oldalas	 cikk	 bejárja	mindazt.	Mindössze	 két	 fon-
tos,	habár	nem	teljes	tényezőről	szerettem	volna	
beszélni.
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