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Liturgikus terepgyakorlat 1. (A bizánci kereszténység Magyarországon)  

 
A terepgyakorlat célja: 
A négyféléves ciklusokban ismétlődő terepgyakorlatok célja a létszámuk 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 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 terepgyakorlatok 1. része a bizánci (görög orthodox/görögkeleti/pravoszláv és a 
görögkatolikus), továbbá kiegészítésképpen a magyarországi ókeleti keresztényekkel 
foglalkozik. 
 
NB: saját szövegben az „orthodox” írásmódot használjuk. 
 
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.  
 
Minden egyes alkalomról egy-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.  
 
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. 
 
Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban: 
1) tesztkérdések, mindenekelőtt az egyes alkalmak 
– pontos ideje, beleértve az ünnep/vasárnap megnevezését 
– helye: város/falu, a templom titulusa, jogállása (melyik egyházhoz tartozik), elérhetősége 
(internetes is) 
– építése, átalakítása legfontosabb adatai 
– az istentisztelet jellege (liturgia, stb.) 
– az istentiszteleten szolgáló főcelebráns, esetleg segítői pontos egyházi címekkel, ha az 



előbbivel nem azonos, akkor a templom/egyházközség vezetője is, valamint az 
egyházmegye püspöke 
 
2) Tesztkérdések az alábbi szakirodalmi tételek alapján: 
SASVÁRI László: Keleti keresztények Magyarországon. Kairosz 2005. Témakörök: 
– Népszámlálási adatok. (Nemzetiség és vallás; területi eloszlás). 
– A bizánci kereszténység a hódoltság előtt. 
– A szerb, román, görög, bolgár, orosz, magyar orthodoxia története. 
– A magyar görögkatolikusok története és mai helyzete (kiegészítésekkel). 
– Örmények a történelmi Magyarországon és a mai magyarországi örménykatolikusok. 
– Az orthodox templom. Ikonok. Ikonosztáz (kiegészítésekkel). 
– Az orthodoxok műemlékek. 
– A naptár; a főbb ünnepek és a hozzájuk kötődő szokások. 
– Az orthodox liturgia és zsolozsma alapvonalai. 
 
– Kiegészítés a könyvhöz: macedo-románok (arumunok, róluk ld. 
http://mariaberenyi.hu/Baratsagmeselohazak.pdf), szírek, koptok. 
 
DUJMOV Milán — SZALAI-NAGY Márta: Magyarországi ortodox templomok. Magánkiadás, Bp. 
2010. Témakörök (vizsgakérdések): 
– Hol vannak működő templomaik a mai magyarországi orthodox egyházaknak?  
– Hol van tudomásunk másoknak átadott vagy elpusztult templomokról. (A dolgozatban: 
vaktérkép lesz!) 
 
Néhány fontos adat és fotóról felismerés a következő templomokról: Szentendre: Belgrád, 
Pozsarevacska; Ráckeve; Grábóc; Budapest: Petőfi téri (magyar-görög); Gyula: Szent 
Miklós. 
 
Továbbá utánanézni: 
Hajdúdorog: görögkatolikus székesegyház; Máriapócs: görögkatolikus kegytemplom. 
 
 
Reinhard THÖLE (szerk.) (ford. Gromon András): Bevezetés az ortodoxia világába. Kálvin 
Kiadó, Bp. 2001. Ebből: 
– Az isteni liturgia felépítése 
– Az imaórák. 
– A kegyesség gesztusai. Istentiszteleti öltözékek. Liturgikus eszközök, könyvek. 
– A szentségek (csak áttekintés). 
– Az orthodox egyházi év (Javasolt átolvasni). 
– Az ikonok jelentősége. (Javasolt átolvasni). Képprogramok az orthodox templomokban. 
(Alaposan). 
– Az orthodox „világegyház”. (Csak áttekintés, melyek, néhány adat). 
– Az ősi keleti orthodox egyházak (Áttekintés). 
 
Ismerni kell (átlapozással) a következőket: 
Robert F. TAFT — Hans-Joachim SCHULZ (rord. többen): A bizánci liturgia. Bizantinológiai 
Intézeti Alapítvány, Bp. 2005. Varia Byzantina Bizánc világa X. 
(TÖBBEK, ford. többen.)): A bizánci szerzetesség. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Bp. 
2010. Varia Byzantina Bizánc világa XIII. 
(Ford. Baán István): Krisztus közöttünk. A keresztény Kelet liturgikus közössége átéli az 
üdvtörténetet. Szent István Társulat, Bp. 1984. 



TIMKÓ Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Szent István Társulat, Bp. 1971. 
BERKI Feriz (szerk.): Az orthodox kereszténység. Bp. 1975. 
Dimitriosz HADZISZ (szerk.): A bizánci irodalom kistükre. Európa, Bp. 1974. (Csak a bizánci 
keresztény szövegek). 
 
Az ókeleti (szír, indiai orthodox, örmény, kopt, etióp) keresztényekről és azok unitus 
rítusairól (pl. maronita, malabár) áttekintést kell szerezni DÉRI Balázs tanulmányai révén a 
Magyar Egyházzene c. folyóiratban. (A XI. évf. 1. számában bibliográfia! Utána 
átlapozandók.) Egyet alaposabban is el kell olvasni. 
 
Helyszínek, időpontok:  
Szeptember 18. vasárnap de.  
9-kor a Nagyboldogasszony Magyar Orthodox Egyházközség (1052 Budapest, Petőfi tér 
2.) templomában rövid megbeszélés, a fő megfigyelési szempontok kiosztása. 
9.15: reggeli istentisztelet  
10-től szűken 12-ig: szent liturgia magyar, görög és egyházi szláv nyelven 
12: rövid megbeszélés a papsággal (t.k. Tatárka Kirill atya) a templomban.   
 
Október 1. szombat de.–du. Szentendrén 
de. 9–12: körséta: Pozsarevacska, Csiprovacska, Blagovestenszka templomok, 
Szamárhegy, Preobrazsenszka templom, közben előadások (Milan Dujmov, Déri Balázs) a 
szentendrei orthodoxok (szerbek, macedorománok, görögök) és a katolikuws dalmátok 
történetéről  
13–16: a Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjteményben Koszta Vukovits igazgató 
előadása és tárlatvezetése, majd beszélgetés vele mint a szentendrei szerb önkormányzat 
vezetőjével. 
18–19: bdenye (előesti istentisztelet) a Belgrád székesegyházban  
 
Október 2. vasárnap de.–du. Szentendrén 
10–12: egyházi szláv/szerb nyelvű liturgia a XI. ker. Orlay utca 
12–13: beszélgetés Vojiszláv Gálity esperessel a mai magyarországi szerb orthodox egyházi 
életről  
13–16: piknik a Sztaravodánál, Dmitrije Sztefanovics, közben az ELTE szerb 
professzorának előadása a szláv egyházi nyelv(ek)ről  
17–18: vecsernye a Belgrád székesegyházban 
 
Október 15. szombat  
de. 10: grúz nyelvű orthodox szent liturgia (nem kötelező) 
du. 6: görög és magyar nyelvű előesti istentisztelet a Konstantinápolyi Egyetemes 
Patriarchátus Magyarországi Exarchátusának Szt. Hierotheosz és Szt. István kápolnájában 
(Budapest, 1056 Váci utca 55. I. em. 1.), utána beszélgetés Kalota József esperes atyával;  
ugyanott  
október 16. vasárnap,  
de. 9: beszélgetés Nacsinák Gergely atyával, majd görög és magyar nyelvű reggeli 
istentisztelet 
10–12: görög és magyar nyelvű szent liturgia  
 
November 5. szombat  
de. 10: Zadusnica (Szent Mihály arkangyal ünnepe – Archangelovden – előtti halotti 
megemlékezés, bolgár és szerb egyházi szokás), előtte rövid egyházi szláv nyelvű liturgia; 
agapé és beszélgetés Marton Irén érseki titkárral, kántorral és Dancso lelkésszel a buda-



pesti Szent Cirill és Metód bolgár orthodox templomban (VIII. ker. Vágóhíd utca 15.) 
 
November 6. vasárnap 
de. 9-től utrénie, majd beszélgetés az utrenién szolgáló pappal a Keresztelő Szent János 
román orthodox kápolnában (VII. ker. Holló utca 8., I. em.) 
10: román nyelvű liturgia 
12: rövid beszélgetés Magyar Máriusz lelkésszel 
 
November 20. vasárnap este 
5.15: vecsernye, majd 6-kor (magyar) liturgia (mise) a Rózsák terei Istenszülő Oltalma 
görögkatolikus templomban. Rövid beszélgetés Kovács István lelkésszel. 
 
December 4. vasárnap 
10–12: egyházi szláv nyelvű liturgia a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz 
egyházközség kápolnájában (VI. ker., Lendvay u. 26.).  
12–13: beszélgetés Kádár Iván protoierejjel (továbbá Somlai György kántorral, Szabó 
Gézával/Efrém atyával) 
 
December 18. vasárnap 
de. 10: kopt/arab nyelvű liturgia a Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal kopt orthodox 
templomban (Pestszentlőrinc-Szemeretelep, 1185 Budapest, XVIII. kerület, Selmecbánya 
u. 68.), utána beszélgetés Júszef Halíl atyával. 
 
A hallgatók kiegészíthetik ismereteiket az alábbi, esetlegesen meghirdetett 
istentiszteleteken:  
– örmény orthodox liturgia a belvárosi plébániatemplomban 
– mise a Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely örménykatolikus 
kápolnában (XI. ker. Orlay utca 6.) 
 
Ajánlott tájékozódási források:   
 
Az orthodox egyházak közös honlapja (Szimandron): http://www.ortodox.hu/index.html 
A görögkatolikusokhoz: http://www.gorogkatolikus.hu/ 
 
Hasznosak a „Gömbpanorámák” fölvételei:: 
 
Szentendre, Belgrád székesegyház http://digicart.hu/vs_photos/krpano/szt-endre-
belgrad.swf 
Szentendre, Blagovestenszka-templom: http://www.digicart.hu/vs_photos/krpano/szt-
endre-ortodox-ii.html 
Előtte a Fő térről: http://www.digicart.hu/vs_photos/krpano/szt-endre-foter.html 
 
Pesti szerb templom: http://www.digicart.hu/vs_photos/krpano/pesti-szerb-
templom.html 
Siklós, szerb ortodox: http://www.digicart.hu/vs_photos/krpano/siklos-szerb.html 
Majs, szerb ortodox: http://www.digicart.hu/vs_photos/krpano/majs-szerb-
ortodox.html 
 
Pest, Petőfi téri orthodox templom: 
http://www.digicart.hu/vs_photos/devalvr/budapest/ortodox-ii.html 
 



Máriapócs, görögkatolikus kegytemplom: 
http://www.digicart.hu/vs_photos/krpano/mariapocs-kegytemplom.html 
Hajdúdorog, görögkatolikus székesegyház: 
http://www.digicart.hu/vs_photos/krpano/hajdudorog-tour.html 
 
A Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal kopt orthodox templom (Pestszentlőrinc-
Szemeretelep): http://www.panoramio.com/photo/48282980 
 
Megjegyzés:  
A kurzusokon való részvételre (így a betegség vagy előre nem látható súlyos körülmény 
miatti kurzusleadásra) sajátos szabályok érvényesek, amelyeket a hallgatókkal a kurzus 
kezdete előtt a szaktanár ismertet.  
 

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


