
„Nem teológusok és nem is laikus hívõ/hitetlen fiatalok-
hoz szólok, hanem vallástudományi felfogásban a társa-
dalomtudományok iránt érdeklõdõk számára. Persze
azért bízom abban, hogy a vallásokhoz közel állók is
nyernek a könyv elolvasásával” – írja Voigt Vilmos A
vallás megnyilvánulásai címû könyvének bevezetõjében.
Megelõlegezett bizalommal vettem hát kézbe a kötetet,
érdeklõdve figyeltem oldalról-oldalra hogyan bontakozik
ki az írás – fülszövegben is ígért – hiánypótló volta.

Hiánypótló munka ez többek között azoknak, akik
olvasták Voigt elõzõ (A vallási élmény története, Timp
Kiadó, 2004.), azonos tárgyú könyvét, amelynek folyta-
tása a jelenlegi mû, s amely – mindamellett, hogy a
szerzõ bevezetõjében kiemeli „népszerûsítõ jellegét” –
talán csak az egyetemi padokban ülõ hallgatók körében
kereshette igazi népszerûségét. A korábbi kötet fõként
tudománytörténeti jellegû áttekintést nyújtott, bõsége-
sen idézett, és a végén tematikailag rendszerezett szak-
irodalommal zárult. Kézikönyvként tehát, afféle „kala-
uzként”, amely összegzõ, átfogó jellege miatt segített
eligazodni a tárgy tudományos megközelítésének út-
vesztõjében, támpontot nyújtott elsõsorban azoknak az
olvasóknak, akiknek még egyáltalán nem, vagy csak
kevés alkalmuk nyílt ismerkedni a vallástudománnyal.
Aki A vallási élmény történetét némi elégedetlenséggel
tette le annak idején, most kézbe veheti folytatását-ki-
egészítését, s egyben talán egy színesebb, szemléltetõ
példákban gazdagabb írást. 

Bár az író gyakran hivatkozik terjedelmi korlátokra,
néhány témáról csak jelzi: tudományos szempontból még
feltérképezetlen, elmélyültebb kutatást kíván, mégis kí-
sérletet tesz a fõbb jelenségek összefoglalására az egy-
egy nagyobb témakört felölelõ fejezetekben. Így például
A lélek, a lelkek, a lélekhit, a lélekhitek és ezek fejlõdési
fokozatai címûben maga is belátja, hogy nincs, nem is le-
het módja „bemutatni a világ számos kultúrájának lélek-
hitét” vagy a lélekhit sajátos megnyilvánulásait, az olva-
só ennek ellenére a magyarázó példák segítségével – akár
a témában való különösebb jártasság nélkül –, ha nem is
a mozaikrakó aprólékosságával kimunkált, mindenestre
átfogó képet kaphat a fent említett fogalmakról az össze-
hasonlító vallástudomány szemszögébõl. 

A szerzõ olykor tudományos szerepkörét meghalad-
va tágabb kontextusba illeszti az egyes témaköröket.
Amikor az idõrõl, a térrõl és a kultuszhelyekrõl ír, nem-
csak Mircea Eliade ilyen tárgyú mûveit veszi alapul, de

Dantét, Villont, Vergiliust is idézi, s nem feledkezik
meg az idevágó képzõmûvészeti alkotások (mint példá-
ul a XVI. századi Antikrisztus-ábrázolások) vallási vi-
lágképet alakító szerepérõl sem.

A magyar olvasó elvárásait kielégítendõ, Voigt a sá-
mánizmusnak külön fejezetet szentel, melyben részlete-
sen tárgyalja többek közt a sámán szó értelmezését –
mint ahogy ezt az egyes részekben mindannyiszor meg-
teszi, kitérve az alapfogalmak pontos jelentésének tisz-
tázására s a szavak etimológiájára –, a sámánizmus te-
rületi elterjedését s az ide kapcsolódó szakirodalmat.
Hasonló érdeklõdésre tarthatnak számot – az elsõsorban
tudománytörténeti áttekintést nyújtó – a magyar õsval-
lás kutatását, illetve a szektákat, új vallási mozgalmakat
tárgyaló oldalak.

Amikor könyve utószavában Voigt összegzõ gondo-
latát a következõképpen fogalmazza meg: „A (vallás
nélkül is meghatározható) ember egyre hihetetlenebb és
nagyszerûbb eredményeket ér el: eljutott a Holdra,
klónozza az élõlényeket (…). Ezzel egyszerre ugyan-
olyan mértékben nõttek a veszélyek és a kilátástalanság:
nukleáris, éghajlati, genetikai (…) katasztrófák fenye-
getnek. Még a pozitív jóslatok (…) sem árulják el, mi-
lyen irányban is történik ez a fejlõdés, haladás: milyen
lesz a vallások megnyilvánulásainak közeljövõje és tá-
volabbi jövõje?” – érdemes visszalapozni a kötet elsõ ol-
dalára, s újra elolvasni a mottót, melyen figyelmetlen
szemünk elsõ olvasásra talán átsiklott. A Kr. u. elsõ év-
ezredbõl származó buddhista tanköltemény, a Dhamma-
pada szövegébõl idéz a szerzõ, melynek fordítása a be-
vezetésben található, s így hangzik: „Minden bûnnek el-
kerülése, / a jóra való igyekezet, / önnön szívünk meg-
tisztítása”. A magunk okozta „nukleáris katasztrófa” és a
„jóra való igyekezet” között feszülõ feltûnõ ellentmon-
dás közlésével talán akaratlanul is üzenetet közvetít az
író: a vallásokon belül vagy azon kívül élve mit is jelent
felelõsnek lenni önmagunkért és egymásért. 
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