
Vizsgakérdések 

01a − Október 7. − Bevezetés: vallás, népi vallásosság 

• Milyen társadalmi funkciói vannak a vallásoknak? 

• Melyek a vallásosk főbb típusai? 

• Miben különbözhet a népi vallásosság a hivatalos vallásosságtól? 

• Milyen mozgás van a népi és a hivatalos vallásosság elemei között? (folklorizmus és 

folklorizációs jelenségek) 

 

01b − Október 14. − A vallásosság regiszterei 

• Mit jelent a doktrinális és az imagisztikus vallásosság fogalma? Hozzon példákat! 

• Melyek a vallásosság főbb regiszterei? 

• Jellemezze egyenkét a regisztereket! Hozzon példákat! Nevezzen meg vallásos 

folklórműfajokat, amelyekre jellemző egy-egy adott regiszter! 

• Mikor kerül sor a regiszterváltásra? 

 

02 − Október 21. − A ferences szellem és a népi vallásosság 

• Mi a platonizmus? Miért platonikus jellegű a kereszténység világértelmezése? 

• Mi különbözteti meg a keresztény platonizmust az eredeti platóni filozófiától? 

• Sorolja fel a ferences szellemiség főbb jellemzőit! 

• Milyen társadalmi közegben keletkezett a ferences szellemiség a középkorban? 

• Mit tud az erdélyi ferencesekről? (Hol vannak kolostoraik? Milyen művelődéstörténeti 

örökség kapcsolódik hozzájuk? Nevezzen meg legalább 4-5 jelenséget!) 

 

03. − Október 28. − A passióepika a folklórban és az egyházművészetben. A Szent Kereszt 

Hadserege 

• Mi az imitatio Christi? Milyen megjelenési formái vannak a népi vallásosságban? 

(műfajok, egyéb kulturális jelenségek) 

• Mit tud a keresztútvégzés történetéről? 

• Milyen alműfajai vannak a misztériumjátékoknak? Hol, mikor, hogyan adták ezeket elő? 

• Mennyire népiek a passiójátékok? 

• Az archaikus népi imák szerkezete és az imitatio Christi gondolata (hogyan kapcsolódnak 

össze?) 

• A középkor képi univerzuma: szöveg és kép viszonya 

• Mi volt a Szent Kereszt Hadserege az erdélyi és moldvai népi vallásosságban? Hogyan 

működött? 

 

04. − November 4. − A vallásos kommunikáció 

• Mit nevezünk vallásos kommunikációnak? 

• Melyik a vallásos kommunikáció három fő típusa?  

• Milyen két formája van az imádságnak? 

• Melyek a ráolvasások alműfajai? Min alapulnak az epikus ráolvasások? 

• Mi a mágikus viszony? 

• Mi a divináció? Milyen formái lehetségesek? 

• Nevezzen meg legalább öt szakirodalmi tételt a vallásos kommunikáció tárgykörében! 

  



 

05. − November 11. − Egyéniségkutatás a vallási néprajzban 

• Melyek az egyéniségkutatás lehetséges néprajzi forrásai? 

• Milyen szerepkörökben működhetnek a népi vallásosság kiemelkedő egyéniségei? 

Nevezzen meg legalább 3-4 szakirodalmi tételt is! 

• Melyek a transzcendenssel való kapcsolattartás típusai? 

• A szentember és a hatalom: milyen viszonyok lehetségesek? 

 

06. − November 18. − Új vallásos jelenségek 

• Melyek az új vallásos jelenségek kialakulásának történelmi-társadalmi okai? (a 19. 

századtól) 

• Beszéljen a 19. századi szekularizációs jelenségek vallásra tett hatásáról!  

• Milyen lehetőségei vannak a történelmi egyházaknak a szekularizációs folyamatok 

megállítására? 

• Mi volt a hivatásrendiség? Hogyan hatott az erdélyi társadalomkutatásra? 

• Mi a CE Szövetség? Mi a konfliktus forrása? 

• Nevezze meg a fontosabb neoprotestáns kisegyházakat? Milyen közös jellemzőik 

vannak? Miben térnek el a történelmi egyházaktól? 

• Mik a szekták? Mi jellemzi őket? 

• Mi jellemzi a karizmatikus mozgalmakat? 

• Mi az új vallásos jelenségek mai társadalompszichológiai háttere? 

• Milyen szempontok szerint vizsgálna meg egy új vallásos jelenséget? Készítsen 

módszertani vázlatot! 

• Milyen néprajzi forrásai lehetnek egy új vallásos jelenség bemutatásának? 

 

07. − November 25. − Módszerek, irányzatok a népi vallásosság kutatásában 

• Hogyan kapcsolódik eszmeileg a romantika ősiség kultusza a népi vallásosság 19. századi 

kutatásához? 

• Mit jelent a mitologizáló valláskutatás? Kik a képviselői a magyar vallási néprajzban? 

• Mit jelent a pszichologizáló valláskutatás? Kik a képviselői a magyar vallási néprajzban? 

Milyen fontosabb különbségek vannak a pszichologizáló irányzatok között? 

• Melyik irányzathoz sorolható Bálint Sándor életműve? Miért? Melyek az ő főbb 

tudományelméleti és módszertani nézetei? 

• Aby Warburg posztmodern kultúraértelmezése 

 

08. − December 9. − A levéltárak mint a vallási néprajz forrásai 

• Nevezzen meg egy-egy katolikus és protestáns munkacsoportot az erdélyi magyar 

történeti vallási néprajz kutatásának területén! Mit tud róluk? 

• Milyen témái (kutatási tárgyai) lehetnek a történeti vallási néprajzi vizsgálatoknak? 

• Milyen forrástípusokkal találkozhat egy egyházi levéltárban? Ismer-e ilyet konkrétan? 

• Hogyan, milyen szempontok alapján jellemezne, írna le egy ilyen forrásgyűjteményt? 

  



 

09. − December 16. − Vallás és közösségi identitás  

• Hogyan keletkezett a görög katolikus egyház? Mit tud a magyarországi görög katolikusok 

17-20. századi történelméről?  

• Mi a prenacionális identitás? Melyek a jellemzői? 

• Melyek a moldvai csángók nemzeti identifikációjának legfontosabb tényezői?  

• „Vannak cigányok, akik finomak.” Mit takar ez a kijelentés? Mit jelent a vallási konverzió 

a hitelvek (dogmatika), a vallásgyakorlás és a társadalmi élet területén? 

• Hogyan, milyen szempontok szerint vizsgálná meg egy vallási konverzión átment erdélyi 

roma közösség megváltozott életét? 

 

10. − Január 13. − Emlékünnepségek vallásos keretben 

• Mi az ünnep ontológiai (az emberhez nembeliségében hozzátartozó) lényege? Mi az 

ünnep társadalmi lényege? Milyen társadalmi funkciói lehetségesek az ünnepeknek? 

• Milyen típusú ünnepek vannak?  

• Miért karneváli jellegű a mai modern kor világképe? 

• Miért van szükség a közös ünneplésre? Miért szakralizálódnak a közösségi 

emlékünnepek? Soroljon fel ilyeneket az erdélyi közösségek ünneplési gyarkorlatából! 

• Milyen szempontok és milyen források alapján írna le egy történelmi emlékünnepséget? 

 

11. − Január 20. − A néprajzi kutatómunka jogi és etikai kérdései 

• Melyik az etnológiai kutatás etikai szempontból problematikusnak minősülő két nagy 

területe? 

• Milyen felelősséggel tartozik a kutató: 

a) az adatközlőkkel szemben? 

b) a szaktársakkal, kollégákkal szemben? 

c) a társadalmi nyilvánossággal szemben? 

• Mi a véleménye az anonimizálásról? Mi teheti szükségessé? Milyen előnyei és milyen 

hátrányai vannak? 

• Beszéljen arról, hogy hogyan befolyásolhatják az egyes médiumok (szó, írás, kép, 

mozgókép, internet) a kultúra hordozóiról („adatközlők”) és a kultúra leíróiról (pl. kutató 

néprajzosok) forgalmazott képet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


