
A népi vallásosság közép-európai kontextusban 
Etnológiai és folklorisztikai aspektusok 

 

(Komárom, Selye János Egyetem, Konferenciaközpont K7-es terem  
2017. október 27–28.) 

 

Ľudová religiozita v stredoeurópskom kontexte  
Etnologické a folkloristické aspekty 

 

 (Komárno, Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, miestnosť: K7  
27.–28. október 2017) 

 

Volksreligiosität im mitteleuropäischen Kontext 
Aspekte der Ethnologie und Folkloristik 

 

 (Komorn, János Selye Univerzität, Konferenzzentrum, Raum: K7  
27.–28. Oktober 2017) 

 
Program: 
 

 2017. 10. 27. 
9:30–10:00  Regisztráció – Registrácia  
10:00–10:15  Megnyitó, üdvözlő beszédek – Otvorenie, pozdravy 
10:15–11:00  Bužeková, Tatiana: „Tragédia teológa“. Vysvetlenie nešťastia v slovenských ľudových 

rozprávaniach („A teológus tragédiája”. A szerencsétlenségek magyarázata a szlovák népi 
elbeszélésekben. Plenáris előadás1) 

11:00–11:45  Povedák István: Kitalált kereszténység. Plenáris előadás (Vymyslené kresťanstvo. 
Plenárna prednáška2) 

11:45–12:00  Vita – Diskusia 
12:00–13:00  Ebéd – Obed  
 13:00 – 14:45 Előadások, vita – Prednášky, diskusia 

Pozsony Ferenc: „Keresztes” háború. Szakrális kisemlékek szimbolikus 
kontextusokban Erdélyben („Krížová výprava”. Malé sakrálne pamiatky a 
ich symbolický kontext v Sedmohradsku) 

Gecse Annabella: Egy plébánia két ország határán. Velkenye hivatalos és népi 
vallásosságának néhány jellemzője (Farnosť na hranici dvoch krajín. 
Niektoré charakteristické znaky oficiálneho a ľudového náboženstva v 
obci Vlkyňa) 

Botik, Ján – Botiková, Marta: Konfesionalita v procesoch enklávnej svojbytosti 
dolnozemských Slovákov (A vallás szerepe az alföldi szlovákok 
közösségi önmeghatározásának folyamatában)  

Limbacher Gábor: A kör megjelenése és szerepe a történelemben, a római 
katolikus vallási életben, főként a Palócföldön (Kruh a jeho funkcia  v 
histórii a v katolíckom  náboženskom živote, predovšetkým v oblastiach 
obývaných Palócmi) 	

 
 14:45 – 15:00 Kávészünet – Prestávka na kávu 
 15:00 – 17:30 Előadások, vita – Prednášky, diskusia 

Verebélyi Kincső: Szentek a sarokban (Svätí v kúte) 

																																																													
1 Szlovákból és csehből való szimultán tolmácsolás biztosítva lesz. 
2 Bude zabezpečené simultánne tlmočenie z maďarčiny do slovenčiny. 
	



Voigt Vilmos: Superstitia  brukenthaliana 
Bárth Dániel: Vallásos amulettek a 18. századi populáris vallásosságban. Közép-

európai kapcsolatrendszerek (Náboženský amulet v ľudovej religiozite v 
18. storočí. Stredoeurópske vzťahy) 

Silling István: A templomtér identitást jelző elemei. Szakrális és profán népi 
textíliák nyugat-bácskai templomokban (Príznačné prvky identity v 
priestore kostola. Sakrálne a profánne ľudové textílie v kostoloch na 
Západnej Bačke – Vojvodina, Srbsko) 

Žiláková, Mária: Ľudová religiozita Slovákov v Zadunajsku (A dunántúli 
szlovákok népi vallásossága) 

18:00 – Fogadás – Recepcia (20 éves az Etnológiai Központ – 20 rokov Výskumného centra 
európskej etnológie) 

 

2017. 10. 28. 
 9:00 – 10:30 Előadások, vita – Prednášky, diskusia 

Prosser-Schell, Michael: Wallfahrtsorte der Ungarndeutschen in Deutschland (A 
magyarországi németek búcsújáró helyei Németországban. Pútne miesta 
v Nemecku pre Nemcov, pochádzajúcich z Maďarska) 

L. Juhász Ilona: Profán vagy szakrális? Esterházy János keresztútja Alsóbodokon 
(Profantné alebo sakrálne? Kalvária Jánosa Esterházyho v Dolných 
Obdokovciach) 

Dvořáková, Hana: Trauma konce války roku 1945 a lidová religiozita (A második 
világháború végének traumája és a népi vallásosság) 

Klamár Zoltán: Kistáji zarándoklatok a Váci egyházmegyéhez tartozó Galga 
mentén (Púte v mikroregióne rieky Galga vo Vacovskej diecéze) 

Lengyel Ágnes: Könnyek Anyja... Csoda a pásztói templomokban  (Matka sĺz… 
Zázrak v kostoloch v obci Pásztó) 

 
 

 10:30 – 10:45 Kávészünet – Prestávka na kávu 
 10:45 – 12:15 Előadások, vita – Prednášky, diskusia 

Liszka József: A komáromi Etnológiai Központ Szakrális Kisemlék Archívuma 
(Archív malých sakrálnych pamiatok Výskumného centra európskej 
etnológie Komárne) 

Psenák Emese: Gondolatok a szakrális kisemlékek állításának gyakorlatáról néhány 
Párkány környéki település példáján (Myšlienky o praxi postavenia 
malých sakrálnych pamiatok na príklade niekoľkých obcí v okolí 
Štúrova) 

Turcsányi Dániel: Szakrális kisemlékek dokumentálásának tapasztalatai a Felső-
Bodrogközben (Skúsenosti dokumentácie malých sakrálnych pamiatok na 
Hornom Medzibodroží) 

 
 12:15 – 12:30 Zárszó – Záverečné slovo (Voigt Vilmos) 
 12:30 – Ebéd, hazautazás – Obed, odchod 
 (érdeklődés esetén városnézés, illetve erődlátogatás – v prípade záujmu popoludní prehliadka 
mesta a pevnosti) 

 
	


