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Javasolt kutatási témák 
(vallásetnológiából készítendő szemináriumi dolgozatokhoz és szakdolgozatokhoz) 

 

Az alábbi jegyzék a vallásetnológiai tárgyú dolgozatok témájának megválasztásához 

kíván ötleteket, segítséget nyújtani. Természetesen más témákat is lehet választani. A 

kutatás témájáról célszerű az irányító tanárral előzetesen konzultálni. 

 

Ünneplés, rítusok, szent idők 

* Egy család karácsonyi/húsvéti ünneplési gyakorlata alapján mutassa be az ünnep 

(szent rítus) alábbi általános jellemzőit: 

a) Az ünnep repetitív és formális cselekvéssorának közösségteremtő funkciója 

van. Az ünnep „működésének” lényege, hogy mindenki ugyanazt a jelentést 

tulajdonítja a szent cselekvéseknek (rítusoknak), a szent tereknek, szent időknek, 

tárgyaknak, öltözetnek, ételeknek, szövegeknek stb. Ezáltal az ünnep rítusainak 

szent jelentését a közösség (esetünkben: család) minden tagja elismeri, és 

tiszteletben tartja az ünneplési gyakorlat sztereotip jellegét. A rítusgyakorlás során 

létrejön az erkölcsi közösség. A rítus elutasítása a közösség elutasítása. 

Van-e különbség a rítusoknak tulajdonított jelentések elismerésében, 

értékelésében a családtagok, pl. különböző generációk között? Vannak-e 

„kilengések”, eltérések a ritualizált gyakorlattól (pl. idő- és térhasználat, 

öltözködés, ajándékozási szokások stb.) Példázza konkrétan! 

b) A húsvéti ünneplési gyakorlatnak van egy privát (családi, egyéni) és egy 

közösségi része. 

Saját családjának húsvéti ünneplési gyakorlata milyen mértékben kötődik a 

privát vagy közösségi szférához? Az utóbbi évtizedek viszonylatában lát-e 

elmozdulást valamelyik irányba (egyénitől a közösségi felé vagy fordítva)? 

c) Az ünneplés mindig ritualizált, azaz megvalósul benne a mítosszal 

(szenttel) való kapcsolat. Az ünnep kilépés a profán világból, a lét metafizikai 

kereteinek megtapasztalása és tanúságtétel a metafizikai keretek megléte mellett. 

Próbálja meg csoportosítani a családi ünneplési gyakorlat rítusait aszerint, 

hogy ez az azonosulás egy hagyományos vallásos mítosszal (szenttel) való 

kapcsolatot teremti-e meg, vagy pedig egyéni, családi (privát) jelentéstulajdonítás 

történik, amely által a magánszféra szentelődik meg. 

d) Jan Huizinga holland történész a Homo ludens című könyvében arról ír, 

hogy a játék ontologikus dimenziókat nyit meg az emberek előtt. Lehetővé teszi, 

hogy kilépjenek mindennapi életükből, letörjék az anyagi világ determinizmusát 

és átlépjenek a szabadság, az autonómia, a tisztesség, a méltóság, az ártatlanság, a 

szent szférájába. 

 

Van-e szerepe az ünneplési gyakorlatban a nevetésnek? Van-e olyan öncélú játékos 

elem a család húsvéti ünneplési gyakorlatában, amelyre csak ilyenkor kerül sor? 

 

* A szent idő (ünnepek) megélésének generációs különbségei egy család/falu életében 

(interjú módszerrel vagy/és megfigyelés alapján) 
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* A harangozás rendje egy faluban. A harangozás hiedelmei (Ez egészen konkrét és 

jól körüljárható téma. Rövid idő alatt felgyűjthető.) 

 

* Egy közösség búcsús gyakorlatának vizsgálata (lehet templombúcsú vagy 

zarándoklat, például csíksomlyói búcsús út) 

- A búcsús út térhasználatának ismertetése  

- A búcsú cselekvéssorának ismertetése. A búcsújárás funkciói, motivációi 

- Profán elemek egy közösség búcsújárási gyakorlatában 

- Egy helyi szent névünnepe, hogyan válik a közösségi identitás rituális 

megszerkesztésének alkalmává/ünnepévé? (például szent Miklós 

Gyergyószentmiklóson, Szent György Sepsiszentgyörgyön stb.)  

- Ifjúsági zarándoklatok (mi a rituálé? melyek a funkciók? mi a szövegek 

repertóriuma?)  

 

* A konfirmáció/bérmálkozás szimbólumai egy közösségben (például tér- és 

időhasználat, egyéb szimbólumhasználat, a közösségi kapcsolatrendszer építése a 

vallásos rítus által stb.) 

 

* Egy nagyünnep (karácsony, húsvét, templombúcsú stb.) szokásvilágának leírása egy 

közösségben. Esetleg fel lehet dolgozni valamilyen részjelenséget, szokást is. Például 

szentcsaládjárás, szentsírállítás, úrnapi sátorállítás stb. 

 

* Történelmi események emlékező ünneplési gyakorlatai egy közösségen (pl. falu, 

tájegység) belül. Hogyan, milyen rituálé szerint történik az ünneplés? Mi a funkciója a 

vallásos rítuselemeknek? Milyen szimbólumhasználat figyelhető meg? (tér, idő, tárgyak, 

egyéb jelképek szimbolikus használata) 

 

* Politikai ünnepségek (megemlékezések, falunapok stb.) vallásos rituáléi  

 

* Protestáns közösségi ünnepek. Szerepük az identitásépítésben. 

 

* Írja le egy vallásos keretben zajló profán közösségi ünnep tér- és időszerkezetét! 

 

Mítosz 

* Állítsa össze azoknak a fontos mitikus tereknek a jegyzékét, amelyek szerepet 

játszanak az erdélyi magyarság identitástudatának alakulásában? Nevezze meg a terekhez 

kapcsolódó kultikus emlékezés eseményeit is! 

 

* Állítsa össze azoknak a fontos mitikus történelmi eseményeknek a jegyzékét, 

amelyek ma szerepet játszanak az erdélyi magyarság identitástudatának alakulásában? 

Nevezze meg a történelmi eseményekre való kultikus emlékezés alkalmait is! 

 

* Figyelje meg egy erdélyi falu honlapját! Milyen vallásos-mitikus elemeket talál a 

honlap szerkezetében és tartalmában!  
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Egyházművészet − népművészet 

* Menjen el lakóhelyének templomába (vagy egyéb kultikus helyére, szakrális 

építményébe, például temetőjébe), és fényképezze le az ott található egyházművészeti 

alkotásokat (lásd alább: Jegyzék...), majd írja le ezeket a megadott szempontok (lásd 

alább: Szempontok...) szerint.  

 

Jegyzék a szóba jöhető egyházművészeti alkotásokról: 

 egyházi építmények (kő- vagy fatemplom, kápolna, temetőbeli 

építmények stb.) 

 templomberendezés tárgyai (oltár, szószék és szószékkorona, bútorzat 

stb.)  

 textíliák (zászlók, úrasztali és egyéb templomi terítők, öltözeti darabok 

stb.) 

 liturgikus tárgyak (kehely, keresztelőkancsó, keresztelőmedence, tálca, 

gyertyatartó stb.) 

 kő- vagy fakeresztek 

 szobrok, domborművek, faragványok, karzatdíszítmények ábrázolásai 

 freskók, festmények, ikonok, üvegikonok, famennyezetek ábrázolásai, 

címerek, könyvgrafikák 

 harangok 

 népművészet vallásos tartalmú jelképei (pl. székelykapuk, hímzésminták, 

húsvéti tojások mintái stb.) 

 

Szempontok a leíráshoz: 

 Nevezze meg az egyházművészeti ábrázolást! Hol található? (Ha 

internetről vagy egyéb kiadványból gyűjtött, nevezze meg a forrást!) 

 Mit tud a tárgy keletkezéséről? Mikori?  

 Van-e vallásos szimbolikus jelentése? 

 Mi a tárgy funkciója az egyházi liturgikus használatban? 

 Tud-e a tárgyhoz kapcsolódó népi használatról, képzetekről? (pl. népi 

alkotók és népi stílus, a hozzájuk kapcsolódó népi vallásos képzetek, hiedelmek, a 

tárgyak által kifejezett szimbolikus jelentések, a tárgyakhoz kapcsolódó népi 

vallásos [ún. „paraliturgikus] cselekmények, szokások stb.)  

 Milyen archetipikus szimbólumokat talál a tárgyakon? 

(Nem kötelező minden szempontot figyelembe venni a válaszadás során.) 

 

A szent tér 

* Egy falu (közösség) szakrális térszerkezete 

a) Le kellene rajzolni, megállapítani az egyes térelemek szakrális szerepét. 

b) Reflektálni kellene a térszerkezet időbeli változásaira. 

c) Hogyan szakralizálódnak a tér bizonyos pontjai a közösség emlékezési 

gyakorlatában, milyen szerephez jutnak az identitásépítésben?) 

 

* Egy falu szakrális kisemlékei (útmenti keresztek, szobrok, kápolnák stb.) és ezek 

funkciói, a hozzájuk kapcsolódó szokások, hiedelmek 
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* Egy templomberendezés népi, helyi elemei. A népművészet és egyházművészet 

kölcsönhatása 

 

Tárgy és kultusz 

* Egy család (személy) vallásos tárgyhasználata; szakrális és profán térhasználat a 

lakásban 

1. Fel kellene leltározni mindent, aminek szakrális jelentősége van egy személy 

életében. Lehetne generációs, felekezeti, etnikus stb. különbségekre is figyelni. 

2. Vannak olyan személyek, akiknek nagyobb vallásos kéziratos gyűjteményük 

van. Ezeket „első fázisban” csak be kellene mutatni, tematizálni, esetleg utalni a 

használat alkalmaira, a szövegek funkcióira stb. 

 

* Szentelmények használata (például egy katolikus család/falu életében) 

 

A vallás erkölcsszabályozó szerepe 

* A közösség elleni bűnök és büntetéseik 

1. Mi számít közösség elleni bűnnek? Milyen szankciók vannak? Hogyan alakul 

ez történetileg? Mi a szerepe a szekulerizációnak? 

2. Egyházfegyelem a református egyházban. Eklézsiakövetés  

 

* Az öngyilkos mint az ördög szövetségese/áldozata 

(Több interjút kellene csinálni, hogy kiderüljön a közösség véleménye erről. Történeti 

perspektívában is lehetne tárgyalni.) 

 

* Az ördög manifesztációi a modern korban (pl. alkohol, drog, erőszak, kísértés stb.) 

 

* A szekularizáció (elvilágiasodás) kérdése az erkölcs terén. 

1. Változott e az anyagiakhoz, tulajdonjoghoz való viszony (pl. lopás, 

kizsákmányolás, pénz előtérbe kerülése);  

2. A magam személyének és a másik ember személyének tiszteletben tartása (vö. 

„Az ember Krisztus képmása.”): öngyilkosság, házasságtörés, szülők és gyerekek 

elhagyása, gyermekeltevés stb.  

3. Az ünnepek megülésének elmaradása;  

4. A böjti fegyelem, imafegyelem lazulása, rituális adakozási formák fegyelmének 

lazulása;  

5. A büntetés, kontroll kérdése: van-e még kollektív fegyelem, ritualizált büntetési 

gyakorlat? Nő-e az egyéni szabadság, vannak-e deviánsok? stb.  

 

Vallás és etnicitás 

* Foglalkozni lehetne például a vegyesházasságok, az asszimiláció kérdésével egy 

közösségen belül. Endogám és exogám típusú házasságok egy közösségben. − Nincs 

néprajzi irodalma az ún. „reverzális” kérdésének. (Ti. Erdélyben van egy olyan 

társadalmi gyakorlat, ami nem egyezik az egyházi előírásokkal. Ezzel érdemes volna 

foglalkozni interjú módszerrel, de „kemény” adatok felhasználásával is.) 
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* A görög katolikus magyarok/románok identitásproblémája a Székelyföldön és 

Gyimesben. (Ennek van irodalma, de a történeti adatok még nincsenek mind feldolgozva 

és a kérdés ma is aktuális.) 

 

Vallásos kisközösségek, új vallásos jelenségek, szekták 

* Írja le röviden lakóhelyének cigány közösségét/közösségeit különös tekintettel a 

vallás szerepére az etnikai identitás, az életmód és a követett gazdasági stratégiák 

alakításában! 
A feladat megoldásához előbb olvassa el az alábbi − interneten is olvasható − két tanulmányt: 

Bakó Boglárka: „Hallgassatok ide, minden fajta népnek meg kell legyen a maga temploma.” Az 

ürmösi pünkösdista cigányok identitása egy beszélgetés tükrében. In: Borsos Balázs−Szarvas 

Zsuzsa−Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén. Varsánytól-Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály 

tiszteletére. II., Budapest, LʼHarmattan, 2004. 39-55. Lásd: 

http://www.mtaki.hu/docs/bako_boglarka_urmos_punkosd.pdf 

Fosztó László: Ki a cigány? Az etnikai identitásokról. Keresztény Szó 1997/4, 26-29. Lásd: 

http://foszto.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=59&p=4615 

 

* Egy faluközösség szektáival akár szakdolgozat keretében is lehetne foglalkozni. A 

téma egyik részvonatkozását meg lehetne írni szemináriumi dolgozatként. 

 

* A lelkiségi mozgalmak, egyházakon belüli szerveződési formák nagyvárosokban 

figyelhetők meg leginkább. Vagy az interjú módszerrel, vagy a mozgalom 

dokumentumaival lehetne dolgozni, esetleg mindkettővel. 

 

* Újabban sok faluban tartanak ún. „imaórákat”. Ezeknek nincs még néprajzi 

kutatása.  

 

* Az erdélyi cigányközösségek és a szekták − Mi a cigányok viszonya a történelmi 

egyházakhoz, ill. a szektákhoz? (Egy közösséget/családot lehetne vizsgálni.) 

 

* Az újtáltosok Erdélyben (például Csíksomlyón a pünkösdi napváráskor). A 

„magyar egyház” és más modern valláspótlékok. 

 

A vallásos élmény a modern kor médiumaiban 

* Elektronikus vallásos lánclevelek elemzése 

A lánclevél történetileg kialakult, előbb írásban, ma jobbára elektronikus úton 

terjedő, hiedelem tartalmú, mágikus szemléletet kifejező folklórműfaj. Minden 

korban kifejezi egy adott kor mentalitását, az emberek vágyait és félelmeit. 

Nevezze meg azokat a modern embert foglalkoztató lélektani problémákat, 

amelyek az elektronikus lánclevelek létrejöttét megmagyarázzák! Utaljon azokra 

a lánclevelekre, amelyeket ismer. 

Próbálja meg tipologizálni az elektronikus láncleveleket a mágikus-vallásos 

varázserő érvényesülési mechanizmusai szerint! 

Próbálja meg tipologizálni az elektronikus láncleveleket a kommunikációs 

folyamat tényezői szerint. (Például lehet alkalmazni Roman Jakobson 

kommunikációs modelljének szempontjait mind a kommunikációs tényezők, mind 

a nekik megfelelő funkciók vonatkozásában.) 
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A kommunikáció oldaláról nézve lát-e hasonlóságot az írásban és az 

elektronikusan terjedő lánclevelek között? 

Milyen gyakori archetipikus jelképekkel találkozik ebben a műfajban?  

 

* Elektronikus honlapok (például székelyföldi falvak honlapjai) vallásos tartalmú 

elemei 

 

* Vallásos fényképek, videofelvételek, emlékképek egy személy gyűjteményében  

(Esetleg lehetne foglalkozni a profán fényképek szakralizálódásával is a lakás belső 

terében.) 

 

A megoldáshoz javaslom: 

 Egy tanulmányokat, könyvészetet, linkeket és példaanyagot tartalmazó 

honlap az internetes folklórról (Folklore and Internet) 

http://www.units.muohio.edu/psybersite/cyberspace/folklore/index.shtml 

 Egy tanulmány a lánclevél műfajának történeti alakulásáról (Daniel W. 

Van Arsdale: Chain Letter Evolution) 

http://www.silcom.com/~barnowl/chain-letter/evolution.html 

 A fenti tanulmányhoz tartozó annotált (jegyzetekkel, magyarázatokkal 

ellátott) bibliográfia a lánclevelek kutatásához. Egyes tételekhez élő linkek 

is kapcsolódnak. 

http://www.silcom.com/~barnowl/chain-letter/bibliography.htm 

 Egy tanulmány az internetes közösségekről. 

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/cf4/CF4_Koiva_Vesik.pdf 

 

A vallásosság szervezeti keretei 

* Egy katolikus vagy protestáns közösség egyháztanácsának működése. A hivatalos 

egyház (pap) és a népi intézményrendszer (egyháztanács, megyebíró stb.) viszonya 

 

* Az egyház keretében működő művelődési egyletek (pl. ifjúsági szervezetek, 

dalárdák stb.) működése, a szabályozás rendje (régen és ma). A Egyetemi Lelkészségek 

tevékenysége. 

 

* Egy rózsafüzér társulat (vagy egyéb vallásos társulat, például engesztelő 

mozgalom) működése 

 

Transzcendens kommunikáció formái: mágia és/vagy vallás, csoda, látomás stb. 

Specialisták, a vallásos élet irányító személyiségei 

* Látomásélmények, csodatörténetek (Akkor javasolt, ha valakinek a környezetében 

van ilyen különleges személyiség.) 

 

* A „kalugerpapokhoz” való járás a Székelyföldön. A vallásos mágia esetei. – Meg 

lehetne vizsgálni egy közösségen (falu, család) belül. Erdélyben a ferenceseknek van 

„sámánpap” funkciójuk. Érdemes volna interjút készíteni erről az idős ferencesekkel.  

 

* Szent gyógyítók tevékenysége (ha ismernek ilyet a környezetükben) 
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* Szentkultusz egy katolikus közösség (falu) vagy személy (család) életében 

Milyen szenteknek van kultuszuk? Melyek a kultusz formái, funkciói? Milyen 

hiedelmek, jóslások kapcsolódnak hozzá? (Például az Erdély-szerte egyre erősödő Szent 

Antal kilencedek aktuális kutatási téma.)  

 

* A ferencesek mint táltos papok az erdélyi románság körében  

Lehetséges források: 1. P. Daczó Árpád Lukács ferences atya által megőrzött levelek. 

2. Életútinterjúk ferences papokkal. 

 

* Érdemes volna életútinterjúkat készíteni idős erdélyi papokkal. 

 

Történeti vallási néprajz, levéltárak 

* Milyen egyházi levéltári anyag található lakhelye plébániájának/lelkészi 

hivatalának levéltárában, és ennek alapján válaszoljon a következő kérdésekre. 

 

a) Jellemezze általánosan a megvizsgált gyűjteményt! 

- Milyen mennyiségű iratról van szó? (folyóméterben szokták megadni) 

- Hol van az iratok őrzési helye? Megfelelő-e ez a hely az iratok őrzésére 

(állagmegőrzés, biztonság stb.) 

- Honnan származnak ezek az iratok? Mit tud a levéltár történetéről? 

- Megosztott-e az iratállomány a provinencia alapján? (pl. anyaegyházközségek és 

filiák viszonya)  

- Mennyire rendezett, mennyire áttekinthető a gyűjtemény egésze? (pl. vannak-e 

leltárak, jelzetek az iratokon stb.) 

- Tud-e arról, hogy korábban történeti, művelődéstörténeti vagy néprajzi 

tudományos kutatás céljára használták volna ezt a gyűjteményt? 

- Tud-e arról, hogy más helyeken őriznek-e levéltári anyagot az illető vallásos 

közösség történetére vonatkozóan? (pl. megyei levéltárak, egyházkerületi vagy 

püspöki levéltárak, múzeumok, helyi önkormányzatok stb.)  

 

b) Melyik forrástípusok találhatók meg a gyűjteményben az alább felsoroltak 

közül?  

- anyakönyvek (születés, elhalálozás nyilvántartása) 

- házassági iratok 

- napló, historia domus (= a plébánia/egyházközség története)  

- névjegyzékek (pl. papi, társulati) 

- iskolai iratok (pl. iskolaszéki iratok jegyzőkönyve, osztálynapló, jegyzőkönyv 

stb.) 

- gazdasági iratok (pénztárnapló, leltár, adókönyv, alapítványi irat, építési irat 

stb.) 

- ügyiratok (a lelkészi hivatal/plébánia mindennapi tevékenységéről) 

- egyháztanácsi/presbitériumi jegyzőkönyvek 

- egyházlátogatási jegyzőkönyvek (pl. püspöki vizitációk) 

- egyházi utasítások nyilvántartása, püspöki rendeletek protokollumai (ez egyházi 

elöljáró körleveleinek másolatai főleg a 18−19. századból) 
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- vallásos társulatok, egyletek működésére vonatkozó iratok (pl. rózsafüzér 

társulat, Mária-társulat, oltáregylet stb.) 

- a plébánián/lelkészi hivatalban iktatott iratok (milyen tárgykörben?) 

- levelek, folyamodványok 

- az egyházművészet tárgyai 

- egyéb (mi?) 

 

c) Próbáljon leírni legalább egy − gazdagabbnak, relevánsabbnak mondható − 

forrástípust az alább megadott szempontok szerint! 

- Mennyire áttekinthető a forrástípus?  

- Mettől, meddig vezették? Egy vagy több szerző vezette-e? (pl. kézírás alapján) 

Vannak-e hiányzó, elveszett részei? 

- Mennyire részletes? 

 

d) Véleménye szerint hogyan hasznosítható ez a levéltári anyag a (történeti) 

vallási néprajzi kutatások forrásanyagaként? (A válaszadáshoz megadunk néhány 

kutatási témát és lehetséges kutatás-módszertani irányzatot.) 

- vallási és etnikai endogámia/exogámia történeti alakulása 

- vallási és etnikai közösségek közötti együttműködés 

- egyház által szervezett intézmények és népi intézmények viszonya 

- a helyi egyház és az egyházi vezetés viszonya 

- az egyház iskolafenntartó tevékenysége 

- vallásos társulatok működése 

- vallási konverziók, szektákba való belépés 

- helyi gazdaságtörténet 

- közösségek közötti kooperációk (pl. kalákamunkák) 

- a vallás erkölcsszabályozó szerepe, a mindennapi élet normái 

- egyéniségkutatás (pl. kántorok, tanítók, papok, társulati vezetők stb.) 

- művészettörténet és művelődéstörténet (lokális szinten) 

 

* A 2014−2015-ös tanév 1. félévében a magiszteri hallgatók elkészítették P. Daczó Árpád 

Lukács ferences atya kéziratos hagyatékának (néprajzi gyűjtések és tanulmányok, naplók, 

levelezés, fényképek stb.) és a vele készült életútinterjúk részletes tartalmi kivonatait. Az 

elektronikusan hozzáférhető Adatbázis összterjedelme 1 700 000 betűleütés. Ennek 

alapján dolgozat készíthető az erdélyi ferences élet sok vonatkozásáról.  

 

Vallásosság erdélyi történeti forrásokban 

* Vallásos élet és vallásos mentalitás az erdélyi régiségben  

Fel lehetne dolgozni például Kemény János, Bethlen Miklós, Apor Péter 

emlékiratainak vallásos vonatkozásait. 

Bod Péter műveinek rengeteg történeti vallási néprajzi vonatkozása van (pl. Szent 

Heortokrates)  

 

* Egy protestáns vagy katolikus prédikációs gyűjtemény szimbólumhasználata 

(képhasználata) 
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Például a Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában lehetne kutakodni. Vannak 

nyomtatottak, de kézírásosak is. Főleg a 18. századiakra gondolok, esetleg 

későbbiekre. 

Lehetne foglalkozni a felvilágosult eszmék, a gyakorlatias gondolkodás 

megjelenésével a prédikációkban. 

A „babonák” elítélésének kérdése a prédikációkban külön téma lehetne. Ez is 

jellegzetes felvilágosult gondolat. 

Például Pázmány Péter prédikációinak népi vonatkozásai is vannak. 

 


