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Mutassa be a források, az előre megadott szakirodalom és ismeretei alapján az azték
vallás sajátosságait!





Válaszában írja le az azték vallás kialakulására ható tényezőket!
Nevezze meg a vallás legfontosabb istenségeit, térjen ki szerepükre!
Mutassa be az emberáldozatok jelenségét, vallási-politikai szerepét!
Vázolja az azték időszámítás és naptár vallási-kultikus hátterét!
------------------------------------------------------------------------------------------------------Építsen be válaszába minél több információt a versenyre megadott szakirodalomból!
Ügyeljen arra, hogy válasza felépített, kerek fogalmazás legyen!

Azték naptár, a „Napok Köve”
Emberáldozat ábrázolása a Magliabecchi-k
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„A Földistennőt két isten, Quetzalcouatl és Tezcatlipoca hozta le az égből. Víz már volt előbb
is, és senki sem tudja, hogy ki teremtette. Eleinte ennek a víznek a színén lebegett az istennő,
s amikor ezt látták az istenek, így szóltak egymáshoz:
- Itt az ideje, hogy megteremtsük a földet.
Ekkor a két isten hatalmas kígyóvá változott, és az egyik a jobb kezénél, a másik a bal lábánál
fogva ragadta meg az istennőt, és így szétszakítva őt, a lapockájánál kezdődő feléből
teremtették meg a földet, másik felét visszavitték az égbe. Haragudott is ezért a többi isten, és
hogy megvigasztalják a Földistennőt, úgy rendelkeztek, hogy belőle eredjen minden táplálék,
amire az embernek élete fenntartásához szüksége lesz.
Így aztán a Földistennő hajából teremtették az istenek a fákat, a virágokat és a füveket,
pelyhes bőréből az egészen kicsiny növényeket és a virágocskákat, két szeméből a forrásokat,
patakokat és kicsiny barlangokat, szájából a folyókat és nagy barlangokat, orrlikaiból a
völgyeket vállaiból a hegyeket. A Földistennő némelykor belekiáltott az éjszakába és emberi
szívek után vágyakozott. S aztán nem lehetett megnyugtatni mindaddig, amíg nem adták neki
meg, amit kért, és nem akart termést hozni, amíg vérrel nem itatták.”
(A világ teremtése – részlet Trencsényi-Waldapfel Imre feldolgozásából)

