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Előszó

Napjainkban a turisztika világszerte a gazdaság húzóágazatai közé 
tartozik. Számos iránya és ága között az utóbbi évtizedekben önálló 
ágazattá növekedett a vallási turizmus, amelynek mind Európában, mind 
Magyarországon egyre nagyobb súlya, jelentősége van. Sok évszázados 
kultuszhelyek élednek újjá, nagy múltú zarándok útvonalak népesednek 
be újra, emellett új búcsújáró központok, kijelölt zarándokutak és új-
kori csodajelenségek körül kibontakozó kultuszformák rajzolják újra a 
Kárpát-medence, Európa és a világ vallásföldrajzi térképét. Évről évre 
százezrek, milliók kelnek útra, hogy meglátogassák a kereszténység, az 
iszlám vagy más vallások szent helyeit, belső békét, megnyugvást remél-
ve, gyógyulásban bízva vagy választ keresve az élet nagy kérdéseire. A 
szakrális indíttatás korábban soha nem látott tömegeket mozgat meg. A 
jelenség összetettségéből pedig egyértelműen következik, hogy a szent 
célok és szándékok mellé más, a profán szférába tartozó motívumok 
is társulnak. A közvélekedés mindezt a mai korra jellemző jelenségnek 
tartja, holott a legtöbb vallásra jellemző gyakorlatról van szó, amely vala-
milyen formában már évszázadokkal, sőt, évezredekkel ezelőtt is létezett. 
Ha a vallási turizmus történelmi gyökereit keressük, az antikvitásba vagy 
az azt megelőző korokba kell visszanyúlnunk. 

A Debreceni Egyetemen több program is működik, amely a témával 
foglalkozik. Közülük az egyik legjelentősebb a Szent László-zarándokút, 
amely évek óta az egyházi intézmények és az egyetem szoros együttműkö-
désével zajlik. Kutatási programok folynak, speciális kurzusokat kínálunk 
az egyetemi hallgatóságnak, a témában tudományos konferenciákat szerve-
zünk, amelyek során a recens jelenségek néprajzi-antropológiai vizsgálata 
mellett nagy hangsúlyt kapnak az antikvitásra irányuló kutatások és progra-
mok is. Köztudott, hogy a szent helyek, a hozzájuk kapcsolódó kultuszok és 
vallási migráció már abban a korban is jelentős szerepet töltöttek be. 

A Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke 
2017. márciusában az egyetem síkfőkúti kutatóházában konferenciát szer-
vezett Kultuszok, kultuszhelyek, vallási turizmus a klasszikus antikvitásban 
címmel.  A konferencián a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Nemzeti Múzeum, 
a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem és a Maros Megyei Múzeum 
kutatói és oktatói vettek részt. Az előadások régészeti és ókortörténeti tár-
gyúak voltak. A konferencia előadásaiból készítettük jelen kötet válogatását.
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