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Af: Az alapfokon képzett 
karakter ismeri az általa ismert, 
kultúrkörével kapcsolatban lévő 
vallások főbb elveit, lehetséges 
funkcióit, társadalomban és az életben 
betöltött szerepüket. Képet alkothat, 
magyarázatokat kereshet az egyes 
tételek, törvények vallástól független 
okaira, természeti törvényekkel vagy a 
valós okokkal magyarázva őket, illetve 
megfejtheti a vallás tanaiban ki nem 
mondott okokat és 
szükségszerűségeket. A történelem 
ismeretében felfedezheti a korábbi 
kultúrák vallásaival történő 
hasonlóságokat, esetleg isten-
azonosságokat. 

Mf: A mesterfokon képzett 
karakter már sokkal általánosabban 
gondolkodik, valamennyi vallást 
tekinti, és más fajok vallásaiba is 
betekintést nyer. Képet alkot a 
különböző vallások rendszerének, 
elveinek hasonlóságáról, az abban 
érvényesülő törvényszerűségekről. 
Vallási elvakultságtól mentesen ismeri 
az istenek mibenlétét, az apoteózis 
folyamatát, a lélek fejlődését. A 
vonatkozó képzettség mesterfoka 
ismeretében felfedezheti a vallási, 
illetve az azok mögött álló okokat, 
törvényszerűségeket az élet más 
területein, pl. a történelmet formáló 
vallási okot, a vallás jogban, 
művészetben, legendákban jelentkező 
kivetülései.  
 

Af: 5  
Mf: 20  
(különbség képezve, már 

levonva!) 
A vallás tudományos 

megközelítésű kutatását, ismeretét 
takarja. A teológiában jártas karakter oly 
módon igyekszik megismerni a vallás, 
vagy vallások titkait, jellemzőit, hogy 
közben mentes maradjon az adott vallás 
tanaitól, ami ugyan nem feltétel, ám a 
tudományos jelleget nem szabad, hogy 
hátráltassa. A vallásismerettel 
ellentétben nem közvetlenül a vallás 
tanait, az általa hirdetett vagy vélt 
törvényeket, a szertartásokat ismeri, 
hanem a vallás mögött meghúzódó 
elveket, akár az istenektől független, 
vagy azok fölött álló törvényeket, 
jelenségeket tanulmányozza, a vallás 
elemeit érvényesítő szükségszerűséget 
tárja fel, és a lélek megismerésével, 
istenekkel való kapcsolatával, a világ 
vallással összefüggésbe hozható 
jelenségeivel foglalkozik. Sok esetben 
ellentétes a vallásismerettel, sok 
elmélkedést illetve elfogadást igényel a 
tanok egymás mellé helyezése, ezért 
amennyiben a karakter vallásos, mindkét 
képzettsége nehezen emelhető a másik 
fölé, azaz másfélszeres Kp költsége van. 
(ha egy karakter rendelkezik 
vallásismerettel Af-on, a teológiát 
normál Kp értékért tanulhatja Af-on, 
míg másfélszeres Kp költségért Mf-on - 
és fordítva).  
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Rálelhet egyes vallások gyenge pontjaira, 
erősségeire is (vallásismeret Mf!) Elméleti alapon 
akár új vallást is alkothat. 
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