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Liturgikus terepgyakorlat 3. (A nyugati keresztény „fősodor” egyházai)  

 
A terepgyakorlat célja: 
A négyféléves ciklusokban ismétlődő terepgyakorlatok célja a létszámukban és/vagy 
történetiségük miatt legfontosabb vagy valami sajátosság miatt kiemelten fontosnak tartott 
magyarországi vallásfelekezetek mai életének megismerése, elsősorban istentiszteleti 
közegben.  
Lényeges cél továbbá, hogy ezalatt kialakuljon a képesség a liturgiában mint összetett 
vallási jelenségben történő verbális és nem verbális kommunikáció elemeinek 
megfigyelésére és azok értelmezésére. A hallgatók némi irányított felkészülés után a közös 
élményként megélt istentisztelet empatikus megfigyelésekor egyes kommunikációs 
területekre összpontosítanak. Lehetőség szerint sor kerül a helyi közösséggel, elsősorban a 
helyi vallási vezetőkkel való közös beszélgetésre.  
 
A jegyszerzés feltételei: 
A kurzus minden alkalmán teljes egészében, a viselkedési és egyéb szabályokat (ld. 
Megjegyzés!) betartva részt kell venni még akkor is, ha valaki egy adott vallási közösséget 
jól ismer.  
 
Az első két napról mintegy kétoldalas naplót (följegyzést) kell írni a következő hét 
vasárnap estéig. Ennek részeként az előzőleg megadott (a hallgató által választott) 
szempont szerinti részletes megfigyeléseket is rögzíteni kell.  
Házi dolgozatként legföljebb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének végéig (vasárnap 
este), de lehetőleg minél korábban egy 5–6 oldalas összehasonlító tanulmányt kell írni a 
megadott (választott) megfigyelési szempont szerint. 
Szakirodalomra nem szükséges hivatkozni, de korlátozott módon internetes vagy 
nyomtatott információkat is föl lehet használni, amilyen mértékben a megfigyeltek 
értelmezésére ehhez szükség van. 
 
Az írásbeli munkákat a szak(irány) előírásai (style-sheet) szerint kell elkészíteni és digitális 
formában a világhálón továbbítani. 
 
A tervezett helyszínek, időpontok:  
2012. szeptember 8.: Budapestről kora délutáni indulással részvétel a Bakonyban lévő 
Csatka község határában levő zarándoktemplomnál tartott Kisboldogasszony-napi ún. 
katolikus cigánybúcsún (részvétel miséken, szentórákon, és más ájtatosságokon, éjszakai 
virrasztás, beszélgetések a zarándokokkal). 
2012. szeptember 9.: délelőtt részvétel a szomszédos Réde község református 
gyülekezetének nyilvános istentiszteletén, kora délután találkozó a presbitérium tagjaival, 
majd kora délutáni istentisztelet.   
 
E kétnapos alkalom különleges fizikai megterheléssel is jár, amelyeket a szaktanár előzőleg 
ismertet a hallgatókkal.  
 



Szeptember 8-ig tisztázandó időpontokban (vasárnap) és (budapesti) helyszíneken (az 
adott közösségekkel való egyeztetés után): 
 
Október hónapban: unitárius és evangélikus istentisztelet, 
november hónapban: látogatás a metodista egyház és a MET istentiszteletein és egyéb 
közösségi alkalmain. 
 
Ádvent első vasárnapján részvétel a Bp.-belvárosi Nagyboldogaszony-
főplébániatemplomban déli 12 órakor tartott régi rítusú római katolikus misén, majd este 6 
órától szentségimádáson, új rítusú misén, konferenciabeszéden és vesperáson. 
 
Kötelező irodalom:  
A gyakorlat célja kifejezetten a megfigyelésen alapuló ismeretszerzés, ezért a kurzushoz 
nem rendelünk kötelező irodalmat. Esetleg ajánlható az egyes közösségek megbízható 
honlapjainak (elsősorban mint az adott közösség önreflexiójának, ill. a külvilág előtti 
megnyilatkozásának) tanulmányozása. 
 
Megjegyzés:  
A kurzusokon való részvételre (így a betegség vagy előre nem látható súlyos körülmény 
miatti kurzusleadásra) sajátos szabályok érvényesek, amelyeket a hallgatók a 
„Terepgyakorlatok szabályai” dokumentumban (http://vallastudomany.elte.hu/node/14) 
megismerhetnek. Az első alkalmon már úgy vehetnek részt, hogy e szabályok 
tudomásulvételét a szaktanár által közrebocsátott íven aláírásukkal megerősítik.         
 

A szaktanár elérhetősége: 
deri.balazs@btk.elte.hu  
 
 
 
 
 


