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Az ELTE BTK Vallástudományi Központja 2016. október 14‒15-re tudományos 
konferenciát szervezett „Purum et immundum — Ritualia III.” címmel. A Kar 
vallástudományi konferenciáinak sorozatában az első az Egyetem és a Kar alapítása 
375. évfordulójának évében, 2010. november 9-én ment végbe „A liturgikus gon-
dolkodás alakzatai Pázmány Péter korában — Ritualia I.” címmel, majd a második 
a 2011. szeptember 22–23-án megrendezett, „Conversio” című konferencia volt, 
amelynek előadásait (néhány kivétellel az összes előadást) a „ΑΓΙΟΝ Könyvek” első 
kötete tartalmazza. A „Convivium — Ritualia II.” mint a harmadik konferencia a 
szervező szándéka szerint olyan témacsoportot dolgozott föl, amelynek erős ritua-
lisztikai vonatkozásai vannak: a szakrális étkezés (lakoma), az étel (étkezés) szentsége, 
az étkezési tabuk, előírások, a böjt — a világ nagy vallási kultúráiban. A sorozat 4. 
konferenciáját 2013. november 19–20-án „Religio(nes)” címmel tartottuk, és a 
vallások közötti kapcsolatok kérdéskörét járta körül. A konferenciakötet kibővült a 
XI. Magyar Ókortudományi Konferencia 2014. május 23-án tartott „Vallásfilozó-
fia a császárkorban — hellének, zsidók, keresztények, iszlám” szekciójának néhány 
előadásával és további tanulmányokkal.  
 A jelen kötet a Vallástudományi Központ által 2016. október 14‒15-én megren-
dezett 5. konferencia előadásai alapján megírt tanulmányokat tartalmazza. A „Purum 
et immundum” konferencia a világ vallásainak — nagyrészt a (rituális) — tisztaság-
gal és tisztátalansággal kapcsolatos képzeteit dolgozta fel (természetesen a teljesség 
igénye nélkül).  
 Mind a konferencia szervezését, mind e kötet kemény szerkesztési munkálatai-
nak nagy részét Kósa Gábor sinológus, vallástörténész, az ELTE BTK Kínai Tan-
székének egyetemi docense és Vér Ádám assziriológus, a Vallástudományi Központ 
munkatársa vállalta magára. Köszönet illeti őket fáradságukért.  
 A kötetet nem csak formálisan szántuk tankönyvnek. Bárcsak valóban elérné 
azokat, akiknek elsősorban szántuk: az egyetemi hallgatókat! 
 A kötet nem jöhetett volna létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma (s a pályá-
zatokat kezelő Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) anyagi forrásai nélkül. A pályá-
zat kari szervezéséért hálás vagyok a Trefort-kert Alapítvány volt titkárának, hajdani 
latin–görög szakos tanítványomnak, Kóczán András Imrének. 
 

 
Déri Balázs egyetemi tanár, 
az ELTE BTK Vallástudományi Központjának mb. igazgatója 



 

 


