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Több évtizede már annak, hogy a tér problematika a humán tudományok 
legtöbbjével párhuzamosan a néprajzban és az antropológiában is előtérbe 
került. A hagyományos térszerkezetek feltárása, az életmód térstruktúráinak 
értelmezése, a folklorisztika területén a dramatikus hagyományok, szokások, 
rítusok térbelisége a legkülönbözőbb megközelítésekben bukkan fel a 20. 
század nemzetközi kutatástörténetében. A több kutatói nemzedékre visszate-
kintő térszemlélet jelentős megújítását hozta a térantropológia, a 
térszemiotika megjelenése és az ezek révén kiteljesedő módszertani eszköz-
tár gyakorlati alkalmazása az antropológia és a néprajz szinte valamennyi 
területén. 

A vallástudományok területén némiképpen más a helyzet, itt a terekre irá-
nyuló figyelem úgyszólván a kezdetektől fogva jelen van. Elsősorban a val-
lásföldrajz hozott más diszciplínák számára is iránymutató eredményeket.1 

A néprajz, amely természeténél fogva sok szállal kapcsolódik a geográfi-
ához és annak mindenkori térszemléletéhez, a vallási terek kutatásában soká-
ig késedelemben volt. Különösen elmondható volt ez a közép-európai térség 
szocialista államaira, ahol ilyen jellegű kutatásra gyakorlatilag elvétve, a 
„tűrt” tartományban volt lehetőség.2 Holott, mint az antropológiával együtt 
komplex, a társadalom egy adott szintjének, körének összes tudását és tevé-
kenységét átfogó tudomány, a térbeliség és a térbeli struktúrák kérdését nem 
nélkülözhette a kultúra legkülönbözőbb szféráinak tanulmányozásából. A 
vallási néprajz, a vallásantropológia, a vallásetnológia és a folklorisztika 
szakrális témái között is a vallási tér részben a tudományágakat jellemző 
komplexitáson belül, részben az azokban meglévő hagyományos irányultság-
ok mentén kapott helyet.  

                                                 
1 További áttekintést ad: SOPHER, David: Geography of Religions. Engelwood Cliffs, 1967., HUNYADI  
László: A világ vallásföldrajza. Végeken Kiadó, Budapest, 1995. 
2 KEMÉNYFI Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban. Ethnographia 113, 2002, 211, 222. 
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Létezik ugyanakkor egy olyan szempont, amely a vallással foglalkozó 
ezen néprajzi tudományok számára nagyon „testhezálló”: a vallási terek 
vizsgálata, ami tágabb értelemben nem más, mint a vallás térbeli (és időbeli) 
kiterjedésének kutatása.3 A továbbiakban néhány ide tartozó alapfogalom 
néprajzi-antropológiai értelmezéséről próbálok rövid áttekintést adni. 

A vallási tér fogalma itt most nem kíván bővebb magyarázatot. Jelentése 
összetett, széles körű: jelenti a vallás mindazon megnyilvánulásait, amelyek 
a térbeliséggel összefüggésbe hozhatók. Tehát a vallás egészét, hiszen ez 
annak létezési módja. A vallási tér mint vizsgálati szempont ugyanakkor új 
megközelítési lehetőségeket is kínál. Megemlítek tehát néhány ide tartozó 
fogalmat: vallási tér, szakrális tér – szent hely – szakrális táj  – rítustér – 
felekezeti tér (mint pl. etnikai tér). 
 
 

Szent hely 
 
Olyan hely a tájban, ahol a szent jelen van, a szakralitás az ember számára 
megnyilvánul. A szent helyek morfológiai sokfélesége kiterjed a természeti 
környezet elemeire: hegyek, folyók, tavak, barlangok, sziklák, erdők, ligetek, 
fák, források szerepelnek szent helyekként a legkülönbözőbb vallásokban. 

Szent hely funkciókat látnak el mesterséges objektumok: elsősorban épít-
mények, műalkotások, vagy a táj egyéb mesterséges elemei (pl. kertek, utak, 
tűzrakó helyek stb.). A szent helyek környezetükkel a szent – profán vi-
szonyban állnak, amely kapcsolatot számos kutató antagonisztikusnak tartja. 
A kettő közötti határ – szintén a kutatók többsége szerint – éles, egyértelmű. 
Ezen a határon túl a kívülállók és a profanitás képviselői számára a szent 
hely tiltott területnek is minősülhet. 

Jó példaként állhat itt a görögországi Szent-hegy, Áthosz, amely a nők, 
vagy az ortodox templomok ikonosztázionjain nyíló királyi ajtó, amely a 
világiak számára tiltott hely. Szokás említeni a templomok kapuját is, amely 
a profán szférától elválaszt, és amelyen belépni többnyire bizonyos rítus el-
végzésével, megfelelő öltözékben, a szent által megkövetelt viselkedésformát 
követve illő vagy megengedett. 

A szent és a profán közötti határ ugyanakkor a néprajzi adatok szerint 
egyértelműen fokozatosnak bizonyul: a szent, a szakralitás a szent helyeken 
is eltérő intenzitással van jelen. A szakrális és a profán szférát átmeneti zóna 

                                                 
3 BARTHA Elek: Vallási terek szellemi öröksége. Debrecen, 2006. 
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választja el, amit a viselkedési szabályok egyértelműen igazolnak. (Búcsújá-
róhelyhez közeledők magatartási szabályai, öltözködés, a templomajtóban 
való viselkedés vagy út az oltárig stb.) 

Mindezek alapján indokoltnak tűnhet, hogy a szent, a szentség egyfajta 
„gravitációjáról” beszéljünk, amely a fizikai térben megtapasztalt erőhöz 
hasonlóan viselkedik, és a távolsággal arányosan erősödik, illetőleg veszít 
erejéből. Ennek köszönhetően pedig érzékelhető, kimutatható hatással van a 
vonzáskörzetébe kerülő viselkedésformákra: azokat mintegy eltéríti, a maga 
képére formálja.  
 
 

Szakrális táj 
 
A fogalom a húszas-harmincas években került be a köztudatba Georg 
Schreiber révén, és eredetileg egy búcsújáróhely vonzáskörzetére vonatko-
zott.4 Az európai szakrális táj a fogalom megalkotója szerint az utóbbi évti-
zedekben újból közismertté vált spanyolországi El Camino zarándoklat von-
záskörzete, amely alapvető mértékben hozzájárult kontinensünk kulturális 
egységének kialakításához, Európa kulturális integrációjához. Keleti határa a 
zarándokokat kibocsátó térségeket figyelembe véve a nyugati kereszténység 
határával, az „ortodox törésvonal” közép-európai részével, a történelmi Ma-
gyarország keleti határvonalával esett egybe. Érdekes lehet, hogy évszázad-
okon át, és még a 20. század első felében is ez a zarándokút nem vagy kevés-
sé volt aktív, feltehetőleg a kutatások révén ráirányult figyelem is hozzájá-
rulhatott az ezredfordulót megelőző újjáéledéséhez. 

A szakrális táj középpontja egy vallási centrum, többnyire búcsújáróhely, 
a táj kiterjedése pedig addig tart, ameddig a kegyhely vonzáskörzete terjed, 
ahonnan még rendszeres zarándokutak vezetnek a kegyhelyre. Minden szak-
rális tájra jellemzőek a zarándokhelyekről származó kegytárgyak, szobor- 
vagy kegykép-másolatok, valamint az útvonalakra jellemző – többnyire szak-
rális vonatkozású – tárgykultúra egyes elemeinek jelenléte. A fogalom túl-
mutat a kezdeti, túlnyomórészt földrajzi értelmezésen. 

                                                 
4 SCHREIBER, Georg: Die Sakrallandschaft des Abendlandes mit besonderer Berücksichtigung von 
Pyrenaen, Rhein und Donau. L. Schwann, Düsseldorf, 1937. A „szakrális táj” terminus magyar megfe-
lelőjeként kívánták bevezetni a „szentségi táj” fogalmat a 20. század közepén. VÁMOS István: Szentségi 
táj. Ethnographia 58. Budapest, 1947. 274-275. A hazai kutatásban Bálint Sándor irányította a figyelmet 
a búcsújárás település-formáló szerepére: BÁLINT  Sándor: Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar 
vallásos népélet köréből. Kassa, 1944. 44-55. 
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A szakrális tájak között átfedések vannak, makroszinten működő szakrális 
tájakon belül mezo- és mikroszintűek helyezkednek el. A nagy vonzáskörze-
tű, nemzeti vagy nemzetközi centrumok irányába vezető utak számos helyi, 
kistáji vonzáskörzetű búcsújáró központot érintenek. 
 
 

Szakrális tér 
 
A szakrális tér valamely vallás által szentnek elismert, illetőleg megszentelt, 
szélesebb értelemben a maga képére formált, tárgyi objektumok, jelentések, 
szimbólumok révén szakralizált tér.5 A kognitív vagy mentális tér egy fajtá-
ja.6 Jellemzően heterogén, a szent jelenléte a térben nem egyenletes: centrális 
és profán terek váltakoznak benne a közöttük lévő átmeneti terekkel. A tér 
felépítése és a funkcionális központok rendje többnyire hierarchikus.7 A 
szemlélő számára gyakran tájként jelenik meg, de a szakrális táj terminust 
más jelentésben használjuk (lásd fentebb). A szakrális tér a szakralizáció 
folyamatának eredménye. Dinamikus, működő tér, szegmensei időbeli perio-
dicitás rendjében aktiválódnak, ill. kerülhetnek passzív státuszba. Példa lehet 
erre egy szőlőket oltalmazó Szent Orbán vagy Szent Donát szobor a szent 
ünnepén, vagy jégveréskor, egy kisebb kegyhely a búcsúünnepen, a temető a 
halotti emlékünnepen vagy halottak napján. 

A szakralizáció folyamata két irányú és megfordítható. Kiváltója lehet 1. 
a szentség megnyilatkozása (Eliade), vagy 2. az ember megszentelő szándé-
ka.  

1. A szent megnyilvánulása az adott vallásra jellemző cselekvésformákat 
vált ki. Ezek körébe tartozik a hely megjelölése, amely történhet szimboliku-
san, például névadással, narratívumokkal, gesztusokkal, szokásokkal, és tör-
ténhet tárgyi formában, a környezet megváltoztatásával, objektumok, épít-
mények állításával, áhítati helyek kialakításával. Közismertek az ebbe a kör-
be tartozó jelenségek. 

                                                 
5 BARTHA Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen, 1980. 21-22. Schreiber 
magyarországi hatásának elsősorban földrajzi megközelítéséhez nyújt szempontokat a teljesség igénye 
nélkül: KEMÉNYFI Róbert: Georg Schreiber szakrális táj elképzelésének hazai megjelenése. In: BATHÓ 
Edit – UJVÁRY Zoltán (szerk.): Jászok és kunok a magyarok között. Jász Múzeumért Alapítvány k. 
Jászberény, 2006. 260-270. 
6 A mentális térképek kérdéséhez l: bővebben: CSÉFALVAY Zoltán: Térképek a fejünkben. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1995. 
7 Bartha Elek: Vallásökológia. Ethnica Kiadó, Debrecen, 1992. 
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2. Az emberi tevékenység által megszentelt térszerkezeti pontok és ilyen 
célból emelt építmények jórészt hitéleti igényeket elégítenek ki. A vallásgya-
korlás térbeli kiterjedésének kijelölt pontjai, amelyek révén képet kaphatunk 
a hitélet egy adott modelljéről. Profán szakralitások esetében elsősorban ez 
utóbbi érvényesül. A Hold meghódításának hőskorában amerikai vagy szov-
jet zászló Holdra küldése, kitűzése, nemzeti lobogók a Mount Everesten vagy 
a Déli-sarkon jól mutatják ezt a törekvést nemzeti, politikai kontextusban. 

A szakralizációval ellentétes térfolyamat a deszakralizáció, amelynek ki-
váltó oka az adott vallás gyengülése, hordozóinak fogyatkozása, vallási konf-
liktus vagy a vallásosság változása. Közép-Európa országaiban a szocialista 
pártállami időszakban évtizedeken át általános jelenség volt a közterületeken 
álló szakrális tárgyak, szobrok, építmények lepusztulása, elhanyagolása, 
adott esetben szándékos megrongálása, megcsonkítása. A rendszerváltást 
követő években ez a tendencia megfordult, ezeket a létesítményeket, részben 
műemlékeket felújították, újból használatba vették. A térben lejátszódó 
deszakralizációt azonban gyakran nem közvetlen külső hatások váltják ki, 
hanem spontán folyamatként is megjelenik a vallásosság jellegének változása 
során.8 

A szakrális tér fogalma mindig egy vallásra vonatkoztatható. Ez nem 
mond ellent annak, hogy ugyanaz a földrajzi terület egyidejűleg több vallás, 
több ideológia szakralitását is hordozhatja, amelyek kizárhatják egymás, de 
számos esetben összeegyeztethetők. Ezekben az esetekben, különösen, ami-
kor az ütközőzónák hiányoznak vagy nem tisztázottak, gyakoriak a konflik-
tusok. Mindenki által ismert példa lehet erre Jeruzsálem, vagy az észak-
írországi Belfast, ahol a belső térstruktúra és ütközőzóna bizonyos alkalmak-
kor („aktív” időkben) módosul. A településeken belüli szakrális terek több 
vallás, felekezet együtt élése esetén többnyire megszilárdulnak, kirajzolód-
nak, így megsértésükre kisebb esély adódik. 

Szakrális terek jönnek létre profán szakralitások jegyében is, ilyenek pél-
dául az etnikai terek. Több, egymástól különböző szakralitás működtethet 
közös központokat, így gyakori az egybeesés bizonyos etnikai és felekezeti 
funkcionális központok között. A kolozsvári Szent Mihály templom nem 
csupán a város katolikus lakosságának vallási központja, de magyar nemzeti 
emlékhely is, amelyet évről évre magyar turisták ezrei keresnek fel. 

A szakrális tér működése során az aktív időszakban megváltozik a hét-
köznapi térbeliség viszonyrendszere. A térbeli mozgások irányát a szent tér 
                                                 
8 Sajátos oldaláról mutatkozik meg ez a jelenség a Barna Gábor által bemutatott „szent raktár” jelenség-
ben: BARNA Gábor: Egy szent raktár. Tárgyak, szimbólumok, kommunikáció. Szeged, 2003. 
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szerkezete határozza meg, a viszonyok, kapcsolatok meghatározó elemévé a 
szent térben elfoglalt hely válik: a centrumhoz való közelség, a kulcspozíciók 
elfoglalása. Egy kvázi vallás rituáléjából vett példa: a kommunista diktatúra 
május elsejei felvonulásainak kvázi szent terei kiválóan tükrözték ezt az álla-
potot. A felvonuló csoportok név vagy munkahely szerinti megszólítása ak-
kor hangzott el a hangosbemondón, amikor a dísztribünhöz értek.9  
 
 

Felekezeti tér 
 
Többnyire a vallásföldrajzban használatos fogalom, a vallásfelekezetek által 
elfoglalt, belakott területet jelenti. Térképeken jól ábrázolható, az etnikai 
térképekhez hasonló megjelenítési lehetőségeket kínál. Határa lehet éles 
vagy elmosódó, egyazon terület több felekezet is osztozhat. Gyakori az egy-
beesés az etnikai terekkel, különösen etnikus vallások, nemzeti egyházak 
esetében. Közép-Európa, a Kárpát-medence vagy a balkáni térség számos 
példát szolgáltat a felekezeti tér etnikai térként való értelmezésére és műkö-
désére. 

Etnikus-felekezeti terek helyi vagy regionális szinten is működnek: egy 
településen belül (felekezeti-etnikai településrészek) vagy régiókon belül. Az 
ilyenek a cenzusokon jól kimutathatók, de a helyi köztudat is számon tartja 
őket, nem utolsó sorban a településrészek elnevezésével („orosz falu”, „oláh-
vég” stb.) 

A felekezeti terekre a legutóbbi évszázad során egyre inkább jellemző, 
hogy hosszabb távon a politikai határokon belül kiegyenlítődési folyamat 
megy végbe, egyfajta entrópia, így a belső határok egyre elmosódottabbá 
válnak.  
 
 

Vallási terek, konfliktus zónák 
 
A vallási tér bármely formájának (szent hely, szakrális vagy felekezeti tér, 
rítustér) megsértése, az abban végrehajtott külső beavatkozás hasonló az 
ünneprontáshoz, az ünneppel végzett manipulációhoz. A szakralitás, a szent-
nek tartott értékek hordozói számára minden ilyen beavatkozás érzelmi reak-
ciókat vált ki, hatással van az identitásra. 

                                                 
9 Munkaközösség: Adatok május elseje szemiotikájához. In: Kultúra és szemiotika. Tanulmánygyűjte-
mény. Szerk.: GRÁFIK Imre – VOIGT Vilmos. Budapest, 1981. (Muszeion-könyvtár 4.) 239-56. 
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A szent térbe való beavatkozást évszázadok óta alkalmazzák tudatos esz-
közként politikai, vallási, ideológiai, társadalmi célok elérésére. Ebben az 
összefüggésben nincs lényeges különbség vallási, felekezeti etnikai terek és 
más közösségi értékek és identitások szent terei között. A szent terekbe való 
beavatkozás egyfajta harc, a konfliktus nem véres, de sokszor nem kevésbé 
erőszakos módja. Vallási, etnikai közösségek hagyományos térszerkezetének 
megbontása városközpontok átrendezésével, emlékhelyek áthelyezésével, 
idegen etnikumot reprezentáló templomok, kolostorok építése, az ún. „hagy-
makupolás honfoglalás” a vallási és etnikai terjeszkedés leginkább szembe-
tűnő példái. Az iszlám európai terjeszkedése során vagy a körülöttünk lévő 
utódállamok némelyikében gyakran és sok helyen találkozunk ilyen folyama-
tokkal. A rituális tér megszüntetése vagy korlátozása, a vallásgyakorlás tér-
beli szűkítése elnyomó nemzetek és ideológiák harci stratégiája.  

Nem sorolom a további példákat, nap mint nap találkozunk vele a ben-
nünket körülvevő világban. A szent tér – és nyugodtan ide vehetjük a szent 
időt is – megsértése minden esetben kihatással van az adott szakralitás által 
reprezentált vallás és közösség további sorsára.  

Szent és profán tereink mindennapi életünk részei. Természetesnek vesz-
szük, hogy életünket időnként más, kulturálisan választott dimenzióban éljük 
tovább. Ezek a dimenziók azokkal a természetes és mesterséges elemekkel, 
amelyeknek létezési módjai, hozzátartoznak személyiségünkhöz, vallási 
identitásunkhoz, etnikai, nemzeti önazonosságunkhoz, társadalmi kötődése-
inkhez, másokkal közösen hordozott értékeinkhez. Ezek a terek, amelyekben 
a szakralitás különböző típusai nyilvánulnak meg, sérülékenyek, akárcsak mi 
magunk. Ezt pedig nemcsak az etnográfusok és antropológusok tudják.10 
 
 
Elek Bartha 

Ethnographical research of sacred spaces 
 
It is long decades since Ethnography and Anthropology have been 
investigating the the nature of space and its role in culture. Along with other 
auxiliary and multidisciplinary sciences it has a particular attention towards 
the spacial structure of religion, and the spacial dimension of religiousness. 
The spacial structure of religion and the spaciality of its workings, the 
denominational spaces are to be researched with the methods and approaches 

                                                 
10 Készült az OTKA KO 78207 támogatásával, az MTA DE Néprajzi Kutatócsoport programjának 
keretében. 
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of religion geography, comparative religious studies as well as ethnographic 
and anthropoligical examinations, peculiarly religion anthropology, religion 
ethnology and scientific semiotics. The paper summarizes the major layers of 
the meaning of certain basic terms, e.g. sacred space, sacral territory and 
denominational space. 




