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Bevezetés 
 
Az elmúlt évtizedek nemzetközi és hazai tendenciáit figyelembe véve termé-
szetesnek tekinthetjük, hogy a különböző város- és vidékfejlesztési tervek 
meghatározó, sőt mára nélkülözhetetlen részét képezik a turisztikai irányú 
innovációk, s igen sok hátrányos helyzetű vidéki település felzárkózási lehető-
ségként tekint a turizmus egyes ágazataira. Ezért napjaink vidéki társadalmá-
nak vizsgálatakor megkerülhetetlen témaként kezelhetjük a turizmus kérdését, 
amelynek egyik, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő ágával, a vallási tu-
rizmussal kívánok foglalkozni. 

A WTO felmérése szerint a világ turizmusának mintegy 32%-át a vallási 
irányú utazások, idegenforgalom teszi ki.2 Ezzel szemben Magyarországon a 
vallási turizmus aránya a statisztikai adatok szerint csupán 7–8%, habár ha-
zánkból mintegy „ötvenezren kelnek útra vallási indítékkal, de közülük csak 
4–6 ezren maradnak belföldön”.3 Az alacsony számarány ellenére látványos 
előrelépések és fejlesztések bontakoznak ki a vallási turizmus területén, ami 
leginkább a jelentős vallásturisztikai jellegű beruházásokban, így például a 
budavári Mátyás-templomon végzett rekonstrukciós és restaurációs munkála-
tokban,4 vagy például a nyírbátori Hit és egészség – Máriapócs és Nyírbátor 
összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért c. projektben ölt testet.5 Ezek a 
fejlesztések azonban nem csak az adott térség vagy település turizmusát befo-

                                                 
1 A tanulmány a TÁMOP -4.2.2/B-10/1-2010-0024 számú pályázat támogatásával készült. 
2TAKÁCS Gabriella: A vallási turizmusról. Forrás: [http://www.gkrte.hu/public/magazin2.php?id= 
135&kat_id=9. (Letöltés: 2012. augusztus 21.)], Vö. VARGA Mária: A vallási turizmus jelenléte ma 
Magyarországon. 26. Keresztény Szó, 2011, 25–42. 
3 TAKÁCS G. i.m. 
4 Forrás: [http://www.matyas-templom.hu/hun/rekonstrukcio.php (Letöltve: 2012. augusztus 8.)] 
5 Forrás: [http://www.hitesegeszseg.hu/ (Letöltve: 2012. július 12.)] 
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lyásolják, de közvetlenül az érintett templomok szakrális terére is hatással 
vannak. 

Tanulmányomban a református templomok vallási turizmusban betöltött 
különböző szerepeit, illetve a nevezett turisztikai ágazat dimenzióinak a temp-
lomi szakrális térre gyakorolt hatását vizsgálom meg, vagyis hogy miként válik 
a történelmi jelentőségű szakrális műemlék úm. eladható turisztikai termékké, 
piacképes desztinációvá, s ez a változás hogyan befolyásolja az adott reformá-
tus templom szakrális terét és proxemikáját. 
 

1. Vallási turizmus dimenziói 
 
A vallási turizmusnak – az általános értelemben vett turizmussal szemben6 – 
nem alakult ki széles körben elfogadott definíciója, s csupán a jellemző dimen-
ziók mentén igyekeznek a fogalmát meghatározni. A témával foglalkozó szak-
irodalmak alapvetően a kulturális turizmus részeként definiálják a vallási tu-
rizmust,7 vagy adott esetben éppen fordítva: a vallási turizmuson belül külön-
böztetik meg az ún. kulturális vallási turizmus ágazatát, vagyis amikor a szak-
rális objektumot nem vallási okból, hanem annak „kulturális, történelmi és 
építészeti jelentősége” miatt keresik fel a turisták.8 Esetenként azonban termé-
szetesen ettől eltérő tipologizálással is találkozhatunk, így ismert az alternatív 
turizmus, más néven niche turizmus szűkebb leágazásaként, mikro niche meg-
jelölésként, vagyis olyan turisztikai termékként történő definiálása, amely „egy 
viszonylag szűk piaci szegmens igényeit elégíti ki”.9 Elsősorban a turizmus 
gyakorlati szegmensén jellemző a vallási turizmus és a zarándoklatok szétvá-

                                                 
6 A turizmus definíciója tudományterületenként és koronként változott, legismertebb és általánosan 
elfogadott meghatározását a Turizmus Világszervezete (WTO) és az Interparlamentáris Unió fogadta el 
Hágában 1989-ben. Eszerint „a turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyén kívüli 
minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szol-
gáltatásokat.” Hágai Nyilatkozat (1989). Hivatkozik rá: MICHALKÓ Gábor: A turizmuselmélet alapjai. 
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2007. 31., A turizmus fogalmának változásáról szóló áttekin-
tést lásd: TASNÁDI József: A turizmus rendszere. Aula Kiadó, Budapest, 2002. 34–35., MICHALKÓ G. 
i.m. 29–35., LENGYEL Márton: A turizmus általános elmélete. KIT Kiadó, Budapest, 1992. 35–45. 
7 Lásd: MICHALKÓ G. i.m. 162., TASNÁDI J. i.m. 82., VARGA M. i.m. 26., JANCSIK András: A turizmus 
által hasznosítható erőforrások fogalma, köre és típusai. 82–83. In: Turisztikai erőforrások. A természeti 
és a kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása. Szerk. DÁVID  Lóránt–JANCSIK András–RÁTZ Tama-
ra. Károly Róbert Főiskola – Károly Róbert Kht., Gyöngyös, 2007, 62–93. 
8 Idézi: MESTER Tünde: Vallási turizmus. 16. Turizmus Bulletin, 2006, 2, 16–18. 
9 Idézi: MICHALKÓ Gábor: A turisztikai termék. In: Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Szerk. 
MICHALKÓ Gábor. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2011. [http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-
anyagok/Turisztikai terméktervezés és fejlesztés/book.html (Letöltve: 2012. augusztus 2.)] 
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lasztása és megkülönböztetése a definiálás kapcsán,10 sőt adott esetben a vallá-
si turizmus elnevezés helyett már eleve a zarándokturizmus, a tágabb értelem-
ben vett vallási turizmus esetében pedig a „kulturturizmus” kifejezést használ-
ják.11 

Ezen diszciplináris nézetkülönbségek ellenére alapvetően egységesnek te-
kinthetjük a vallási turizmus szűkebb és tágabb részterületeinek megkülönböz-
tetését. Az előbbi esetben vallási turizmus alatt csak a zarándoklatokat és a 
búcsújárást értjük, vagyis csak azokat a vallási indíttatású utazásokat, amikor a 
turista „lelkében is részese az eseménynek”,12 míg az utóbbi esetben a turisták 
csak mint művészeti, történeti vagy kulturális nevezetességeket keresik fel az 
adott vallási objektumokat vagy rendezvényeket.13  

A fentieket összegezve vallási turizmusnak tekinthetjük tehát egyfelől azo-
kat az utazásokat, amikor az utazó azért keres fel egy helyet, „mert azt szent-
nek tartja”,14 másfelől a szakrális műemlékek meglátogatását, illetve a külön-
böző vallási rendezvényeken, eseményeken való részvételt. Ennek megfelelően 
a vallási turizmussal összefüggésben három dimenzió rajzolódik ki: a zarán-
doklatok, a szakrális műemlékek meglátogatása és a vallási rendezvényeken 
(egyházi kulturális, zenei programokon)15 való részvétel faktora. Abból kifo-
lyólag, hogy a református irányú vallási turizmus esetében a zarándoklat, mint 
releváns tényező természetesen nem képezheti vizsgálat tárgyát, tanulmányom 
további részében e három faktor közül a szakrális műemlékek meglátogatásá-
val és a vallási rendezvényeken való részvétellel kívánok foglalkozni.  
 

2. Vallási rendezvényeken való részvétel 
 
A vallási turizmus egyik meghatározó dimenziója a vallási rendezvényeken, 
eseményeken való részvétel, melynek tárgykörébe a turisztikai vizsgálódások 
során felmerülő fogalmak konceptualizálásakor egyfelől az egyházi ünnepek és 

                                                 
10 Pálfalvi Judit, a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ igazgatója különválasztja a vallási turiz-
mus fogalmától a zarándokutakat, az előbbibe csak azokat az utazásokat sorolja, amelyeknek a vallási, 
szakrális műemlékek meglátogatása, vallási rendezvényeken való részvétel a célja, míg „a zarándoklat 
vagy zarándokút egy vallási jelentőségű zarándokhely felkeresése”. Idézi: BALLA  Emőke: Erősödik a 
vallási turizmus. (2011. november 4.) [Naplo-online, http://naplo-online.hu/hetvege/20111104_ 
vallasi_turizmus. (Letöltve 2012. július 16.)] 
11 Madari Gyula, a Makrovilág Utazási és Zarándokutazási Iroda alapítója és tulajdonos-igazgatója. 
Forrás: [http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/huzoagazat_lehetne_a_vallasi_turizmus. (Letöltve: 
2012. július 6.)] 
12 VARGA M. i.m. 27. 
13 Uo. 
14 MESTER T. i.m. 16. 
15 NYÍRI Zsuzsanna: Turistafogadás az egyházi helyszíneken. 27. Turizmus Bulletin, 2004, 1, 27–32. 
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zarándoklatok,16 másfelől pedig a templomban megrendezett kulturális prog-
ramok: koncertek és kiállítások17 merülnek fel,18 hiszen a templomok „alkal-
masak nagy tömegek befogadására, és különleges hátteret, látványt biztosíta-
nak a rendezvény résztvevői számára”.19 
 

Templomi koncertek 
 
Felekezettől függetlenül az egyik legfrekventáltabb profán alkalomként kezel-
hetjük a templomban megrendezett koncerteket, zenei programokat, amelyek a 
vizsgált templomi rendezvények közül a legnagyobb múltra tekintenek vissza, 
hiszen már a II. világháború előtt is tartottak, elsősorban jótékonysági célzatú 
hangversenyeket a városi gyülekezetekben.20 Népszerűségüket gyakorlatilag 
mind a mai napig megőrizték, a statisztikai adatok tanúsága szerint ugyanis a 
válság eredményezte negatív visszaesés a hangversenyek tekintetében nem 
éreztette hatását, s alapvetően növekvő tendenciát mutat látogatottságuk.21 
Különösen a nyári és az ünnepi szezonok22 nélkülözhetetlen turisztikai szolgál-
tatásaiként funkcionálnak a templomokban megrendezett koncertek, amelyek-
ből napjainkra már egyre több, önálló turisztikai desztinációként működő zenei 

                                                 
16 JANCSIK A. i.m. 82–83. 
17

 NYÍRI ZS. i.m. 27. 
18 A felsorolt templomi rendezvények mellett érdemes még említést tenni a nem turisztikai célzatú 
templomi filmvetítésekről is, amikor elsősorban a gyülekezeti célközönség előtt, alapvetően vallási 
témájú filmek levetítésére kerül sor. Így Németországban a már évek óta futó „Kirche und Kino” c. 
projekthez csatlakozva egyre több gyülekezet teremtette meg a templomi filmvetítés lehetőségét az 
érdeklődők számára. Lásd: [http://www.kino-und-kirche.de/start.htm (Letöltve: 2012. augusztus 7.)] Vö. 
Helyszíni gyűjtéseim során én magam a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagyrévi Református Egyház-
községben találkoztam hasonló esettel, ahol a református lelkész a Passió c. filmet vetítette le a gyüleke-
zetben, itt azonban az érdeklődés hiányában a templomi filmvetítés nem vált rendszeressé. Forrás: S. N. 
református lelkész közlése, 2009. augusztus. Az említett települést a Dr. Bereczki Ibolya által vezetett, 
Peremlétben?! A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón. 2007–2011 című, 
OTKA 68902 számú kutatása keretén belül vizsgáltam 2008–2010 között. 
19 BERKI Tibor–POHNER Tamás: Vallási turizmus, zarándokturizmus. 248. In: A tér vonzásában: a 
turisztikai termékfejlesztés térspecifikus vonásai. Szerk. MICHALKÓ Gábor–RÁTZ Tamara. Kodolányi 
János Főiskola, Székesfehérvár–Budapest, 2009. 244–254. (Turizmus Akadémia, 4.) 
20Jótékony célú templomi hangverseny meghívója. Lásd: KÓSA László: Az egyesületek a budapesti 
reformátusság életében. 1111. In: Reformátusok Budapesten. I–II. Szerk. KÓSA László. Budapest. 2006. 
1077–1117., STRAKY Tibor: Karácsonyi koncert Debrecenben. Muzsika, 1969, 3., 34–35.  
21 Lásd: Kulturális intézmények látogatottsága. KSH STADAT idősoros éves adatok. 1990–2011. 
[http://www.ksh.hu/-docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkz001.html (Letöltve: 2012. július 9.)] 
22 Lásd: RÁTZ Tamara: A karácsony szerepe a magyar lakosság utazási magatartásának befolyásolásá-
ban. Turizmus Bulletin, 2006, 4, 3–12., Uő: Mindenszentek és halottak napja szerepe a magyar lakosság 
utazási magatartásának befolyásolásában. Turizmus Bulletin, 2006, 3., 27–35., Uő: A húsvét szerepe a 
magyar lakosság utazási magatartásának befolyásolásában, Turizmus Bulletin, 2006, 1., 30–38. 
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fesztiválok szerveződtek,23 illetve a turisztikailag népszerű településeken, tér-
ségeken megrendezett profán fesztiválok, kulturális programsorozatok reperto-
árját is gazdagítják.24  

A templomi koncertek megrendezését elvi szinten három tényező determi-
nálja: a templom építészeti adottsága, az adott település turisztikai preferáltsá-
ga – ebből következően a befogadó közönség fogékonysága –, illetve az érin-
tett gyülekezet humán erőforrásai és egzisztenciális lehetőségei. Az újépítésű, 
természetszerűen urbánus környezetben épült templomoknál azonban megfi-
gyelhetjük, hogy az építészeti sajátosságokból fakadó, a koncertekhez szüksé-
ges akusztika hiányát vagy kevésbé megfelelő minőségét egyfelől a megfelelő 
technikai berendezés, másfelől a befogadó közönség fogékonysága is kompen-
zálja. Ezzel szemben a falusi, jellemzően régi stílusú templomoknál a kiváló 
akusztikán kívül sok esetben sem a befogadó közönség, sem a szükséges inf-
rastrukturális erőforrások nem állnak rendelkezésre. Vagyis a templom építé-
szeti adottsága, mint determináló tényező mára teljes mértékben háttérbe szo-
rult, s a templomban tartott koncertek egyre inkább a városi és a turisztikailag 
vonzó kistelepüléseken kerülnek rendszeresen megrendezésre – nem véletle-
nül, mivel „napjainkban szinte minden város turisztikai desztinációnak tekint-
hető, hiszen a turizmusban is érvényesül az a jelenség, miszerint a kulturális 
szolgáltatások földrajzi elhelyezkedését erőteljes városi koncentráció jellem-
zi”.25 

A templomban megrendezett koncertek és más kulturális alkalmak során a 
szakrális tér, így az úrasztala s annak környéke az esetek többségében mintegy 
profán színpaddá alakult, melynek eredendő centrális szerepét és szakralitását 
eddig nem törték meg a profán előadások. Egyfelől ugyanis ezen események 
térhasználatának a középpontjában is az úrasztala és az ún. piac26 állt: az úr-
asztala körül és a piacon helyezkedtek el a kórus tagjai a koncertek során, il-
letve a rendezvények szónokai, konferálói is az úrasztala mellé álltak beszédük 
közben. Másfelől a résztvevők e tér használatakor igyekeztek annak jellegének 
megfelelő módon viselkedni: a koncertek interaktívabb, mozgalmasabb részét 
inkább az úrasztalán kívül adták elő. 

                                                 
23 Értsd: Református Énekek programsorozat, budavári Mátyás-templomban rendezett koncertsorozat, 
budapesti Nyári Zsidó Fesztivál, stb. 
24 Értsd: Zempléni Fesztivál, Veszprémfest, stb. 
25 Rátz Tamara: Bevezetés. In: A kultúra szerepe a turizmusban és a városfejlesztésben. Szerk. RÁTZ 
Tamara, Kultúrpont Iroda, Budapest, 2008. 7. 
26 A terminus technicus használatát lásd: DANKÓ Imre: Az úrasztala. 151. Vallási Néprajz. II. Szerk. 
DANKÓ Imre–KÜLLŐS Imola. Budapest, 1985., KÓSA László: Egyház, társadalom, hagyomány. Debre-
cen, 1993. 30., S. LACKOVITS Emőke: Kultikus hely, szakrális, liturgikus, felekezeti tér. Néprajzi Látó-
határ. 2002, 1–4., 163. 
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Erőteljes profanizálódás figyelhető meg azonban a templomban megrende-
zett koncertek térhasználatát tekintve, a korábban jellemző, klasszikus térhasz-
nálattal szemben ugyanis egy teljesen újszerű proxemika rajzolódik ki a kon-
certek során. Az újabb típusú koncertek esetében ugyanis fokozatosan megtö-
rik a liturgikus tér szakralitása mind a térelemek, mind pedig a szereplők tér-
használatát tekintve. Napjaink közönségének igényeihez alkalmazkodva 
ugyanis a fellépők repertoárjukba már nem csak komolyzenei, hanem inkább 
populáris, könnyűzenei darabokat választanak, amelyeknek előadása során már 
teljesen újszerű kép- és hangtechnikai alternatívákat, illetve interaktívabb 
mozgáskultúrát alkalmaznak.27 Ezek a megoldások pedig már nem képesek a 
szakrális tér korábbiakban leírt konzerválására.  

A koncertek során természetesen nem csak a szakrális, de a félszakrális tér-
elemek, így a templompadok használata is megváltozik. A református templo-
mokban a különböző szempont szerinti elkülönülésnek a legváltozatosabb for-
mái alakultak ki az ülésrendet28 tekintve, így a nem, az életkor, korábban pedig 
még a társadalmi, vagyoni helyzet, sőt a településrészek alapján is történhetett 
a differenciálódás. Ezt a tradicionális, adott szempont szerint differenciált 
templomi ülésrendet azonban napjainkban már csak a vidéki egyháztagok kö-
vetik, a városi templomokban pedig csak a legritkább esetben találkozhatunk a 
kötött ülésrend alkalmazásával, így annak koncertek és más kulturális esemé-
nyek során történő felbomlása szinte teljes mértékben természetes folyamat-
ként játszódik le.  

A repertoár stílusbeli változása pedig természetszerűen a közönség térhasz-
nálatára is befolyást gyakorol. Abból kifolyólag ugyanis, hogy a koncertek 
során a templom elsősorban már koncertteremként és nem szakrális objektum-
ként funkcionál, a templomban, mint szent térben előírt viselkedési szabályok 

                                                 
27 Eklatáns példaként említhetjük a debreceni református Nagytemplomban Mága Zoltán által adott 
koncertet, amikor az úrasztala köré, Nyírbátorban pedig az úrasztalát áthelyezve, annak helyére építették 
meg a fellépők által használt színpadot, s az említett előadó már nem csak a megszokott piac-úrasztala 
közötti teret, hanem a távolabbi templomfolyosókat is használta a koncert során. 
28 A református templomi ülésrend, mint a tradíció megtartásának közismert formája a református vallá-
si néprajzi kutatások egyik legpreferáltabb vizsgálati témájaként kezelhető. A teljesség igénye nélkül 
lásd: BARTHA Elek: Vallásökológia. Debrecen, 1992., Uő: A szakrális táj néprajza. Protestáns Szemle, 
1998, 1., 25–41., Uő:  Vallási terek szellemi öröksége. Budapest, 2006., CSISZÁR Árpád: A régi nemzet-
ségi rend a felső-tiszavidéki templomokban és temetőkben. In: Vallási Néprajz. I. Szerk. DANKÓ Imre–
KÜLLŐS Imola. Budapest, 1985. 157–198., FAGGYAS István: Lakosság és templomi ülésrend I. Debre-
cen, 1990., KÓSA László: Egyház, társadalom, hagyomány. Debrecen, 1993., HIDASI Judit: Kultúra, 
viselkedés, kommunikáció. Budapest, 1992., NEMES NAGY József: Társadalmi térkategóriák a regioná-
lis tudományban. MTA PTI, 1996. (Etnoregionális Munkafüzetek, 17.), NIEDERMÜLLER Péter: Térfor-
mák és térhasználati szabályok a falusi kultúrában. Kultúra és Közösség, 1996, 5. 75–84., TÁRKÁNY  
SZŰCS Ernő: Magyar jogi népszokások. Budapest, 1981., UJVÁRY Zoltán: Nemesek az alsószuhai temp-
lomban. Múzeumi Kurír, 1981, 60–61. 
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is teljes mértékben átalakulnak, és a profán koncertteremhez inkább illő maga-
tartási formák vállnak érvényessé. Vagyis annak ellenére, hogy a templomi 
koncertek természetszerűen emelkedettebb hangulatúak a más helyszínen meg-
rendezett zenei alkalmaknál, a közönség igényének változásával párhuzamosan 
a templomi koncertek is veszítenek ünnepélyességükből, ezzel együtt pedig a 
szakrális tér is erősebben profanizálódik. 
 

Templomi kiállítások 
 
A templomokban29 berendezett kiállításokat némely urbánus kivételtől elte-
kintve30 az újszerű templomi rendezvények között tarthatjuk számon. Kialaku-
lásuk elsősorban a félszakrális templomi térelemek, így a templomfolyosók- és 
előterek, illetve a karzatok31 fokozatos funkcióvesztésére32 vezethető vissza, 
mely funkcióvesztés eredményezte térbeli lehetőséget kihasználva a templo-
mok főfalain elhelyezett kép- és fotó kiállítások mellett a karzatok is egyre 
gyakrabban töltenek be hasonló kulturális funkciót. 

A térbeli kötöttségekből kifolyólag a főfalak esetében, néhány kivételtől el-
tekintve33 értelemszerűen a művészeti jellegű fotó- és képkiállításokkal talál-
kozhatunk, a karzatokon viszont már vitrinek és tablók segítségével kerülnek 
bemutatásra a különböző levéltári, anyakönyvi források; korabeli fotók, egy-
házművészeti szimbólumok, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó tárgyi esz-

                                                 
29 Fontos kiemelni, hogy jelen tanulmányban a szakrális térben rendezett kiállítások közül csak a temp-
lomokban megrendezett rendezvények kerülnek bemutatásra, a templom mellett ugyanis igen gyakran 
találkozhatunk a gyülekezeti termekben berendezett kiállításokkal is. 
30 Értsd: a turisztikailag is frekventált településeken és nagyvárosokban természetesen már korábban is 
jellemző volt a templomban megrendezett kiállítás. Lásd: KOCSIS Elemér: Kósa Bálint kiállítása a deb-
receni nagytemplom toronytermében. Református Tiszántúl, 1995, 2. 15. 
31 A karzat, más néven kar vagy kórus a templombelsőnek olyan oszlopokon vagy boltozaton nyugvó 
építménye, amelyet a megnövekedett lélekszám okozta férőhelybeli problémák miatt emelték. Lásd: 
MAROSI Ernő: Magyar falusi templomok. Budapest, 1975, 65., TAKÁCS Béla: A református templom. 
13. In: DERCSÉNYI Balázs–HEGYI Gábor–MAROSI Ernő–TAKÁCS Béla: Református templomok Magyar-
országon. Budapest, 1992, 6–25.  
32 A 17. században elterjedt, és azóta is hűen tartja magát az a templomi ülésrenddel kapcsolatos szokás, 
miszerint a karzatot csak a legények, leventék és leányok, olykor a fiatal házasok, majd később nemtől 
függetlenül az iskolák tanulói használták. Lásd: S. LACKOVITS E. i.m. 350. Az egyházi iskolák államosí-
tása és a kötelező hitoktatás megszűnése után az iskolások állandó templomi részvételének is vége 
szakadt, amelyet követően az általuk használt karzat jelentős funkcióváltozáson esett át, ugyanis eleinte 
már csak a konfirmándusok használták az ott kialakított helyeket, majd pedig a vallásgyakorlók számá-
nak jelentős visszaesésének eredményeként napjainkra – a nagyvárosi gyülekezetek kivételével – teljes 
mértékben használaton kívül kerültek. 
33 Lásd: „Kossuth Lajos és a Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozata” c. vitrines kiállítást a debre-
ceni református Nagytemplomban. Forrás: HODOSSY-TAKÁCS Előd: A Nagytemplom turisztikai kiadvá-
nya [http://www.nagytemplom.hu/turisztikai_informaciok.php (Letöltve: 2012. augusztus 21.)] 
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közök, illetve jellemző tendenciaként kezelhetjük a makett-kiállítások elterje-
dését is.34  

A lehetőségekhez mérten természetesen egészen egyedi megoldásokkal is 
találkozhatunk, így például a Hajdú-Bihar megyei Hajdúhadház református 
templomának karzatán egy múlt századi osztályterem került berendezésre.35 
Debrecen város egyik legpreferáltabb turisztikai desztinációjaként a református 
Nagytemplomban pedig párhuzamosan több kiállítást is megtekinthetnek a 
látogatók.36 A rendelkezésre álló egzisztenciális és térbeli potenciálok mentén 
tehát a klasszikus vitrines megoldásokon túlmutató, elsősorban a múzeumok-
ból ismert audivizuális eszközök révén (digitális tabló, projektor, stb.) interak-
tívnak tekinthető kiállítás megrendezésére is lehetőség nyílik. 

Muzeológiailag releváns kérdésként kezelhetjük az időszaki kiállítás kérdé-
sét is. A templomban megrendezett kiállítások esetében az állandó kiállítások 
és az időszaki kiállítások arányszámát a múzeumokhoz hasonlóan elsősorban a 
potenciális anyagi és humánerőforrások határozzák meg. Így annak ellenére, 
hogy az emberi élet fordulói, a különböző egyházi ünnepek, jeles napok, bibli-
ai témák, gyülekezettörténeti események, vallástörténeti évfordulók, sőt egyre 
gyakrabban – a múzeumok ma divatos ún. retró-kiállításaival paralel módon – 
a kommunizmus és a szocializmus időszaka37 is igen gazdag tematikai alterna-
tívákat kínálnak, természetesnek tekinthetjük, hogy a falusi és a kisvárosi gyü-
lekezetek tekintetében az állandó kiállítások típusa élvez elsőbbséget.  

A templomban megrendezett kiállításokkal kapcsolatban tehát elmondhat-
juk, hogy azok témájukban, eszközrendszerükben és proxemikájukban is igye-
keznek a templom szakralitásához akklimatizálódni, vagyis sem az installáci-
ók, sem a kiállítás útvonala nem érinti a szigorúan vett liturgikus teret. Kivé-
telként érdemes ideemelni a Hajdú-Bihar megyei Kismarja példáját, ahol a 
református templom liturgikus tere, vagyis az úrasztala és az ún. piac teljes 
mértékben átrendeződött a Bocskai-kripta feltárása után, majd pedig annak 

                                                 
34 Értsd: kelyhek, Biblia, úrasztali terítők, stb. 
35 Forrás: [http://www.reformatus-hadhaz.hu/index.php?option=com_content&view=category& 
layout=blog&id-=24&Itemid=45 (Letöltve: 2012. augusztus 21.)] 
36 „Kossuth Lajos és a Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozata”, a „Nagytemplomi gyülekezet 
múltja és jelene” c. állandó, illetve a „Nézd, mekkora kövek” c. komplex makett-kiállítást. Forrás: 
HODOSSY-TAKÁCS E. i.m. 
37 „Számon tartva” c. kiállítás nyílt a kommunista diktatúra harminc pap vértanújának és üldözöttjének 
személyes tárgyaiból 2012. februárjában a debreceni Megtestesülés templomban. Forrás: 
[http://www.haon.-hu/uj-kiallitas-nyilt-a-debreceni-megtestesules-templomban/1899937 (Letöltve: 
2012. augusztus 18.)] 
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látogatása miatt.38 Bár a kismarjai kripta természetesen nem tartozik a klasszi-
kus értelemben vett templomi kiállítások közé, mint kultúrtörténeti értéket 
bemutató templomi reprezentáció mindenképpen releváns példaként kezelhető 
a turizmus szakrális térre gyakorolt hatását tekintve. 

Ezek a turisztikai fejlesztések azonban adott esetben igen jelentős egzisz-
tenciális terhet jelentenének egy kisebb gyülekezet számára, és a turisztikailag 
nem frekventált települések egyházközségeinek esetében nem feltétlenül te-
kinthetőek kifizetődő beruházásoknak. Annak ellenére, hogy egy-egy ilyen 
turisztikai innováció egyértelműen pozitív hatást gyakorol a gyülekezeti tagok 
egyházi identitására, bizonyos idő elteltével már igen gyakran csak „alvó” 
turisztikai szolgáltatásokként funkcionálnak a helyi látogatók aspektusából is, 
turisztikai szempontból pedig nem lesznek képesek önálló vonzerőként „meg-
állni a helyüket”. 
 

3. Vallási műemlékek meglátogatása 
 

A templomlátogatás alternatívái 
 
A vallási műemlékek, így a templomok, székesegyházak, kolostorok, zarán-
dokhelyek és szentélyek39 az örökségturizmus meghatározó részét képezik,40 és 
világszerte a turizmusban jelentős szerepet betöltő kulturális erőforrásokként 
és attrakciókként funkcionálnak.41 A turisztikai látogatottságtól függetlenül ma 
már minden település látványosságait ismertető honlapon, kiadványon és ké-
peslapon is megjelenik a község temploma is. Itt azonban rögtön felvetődik a 
kérdés: miért is keresik fel a látogatók az adott település templomát, vagyis 
milyen formációk lehetnek a turisztikai célzatú templomlátogatás alternatívái. 

A település perspektívájából megvizsgálva a templomlátogatásnak alapve-
tően három típusát különböztethetjük meg. Az adott települést kifejezetten 
temploma miatt a legritkább esetben keresik fel a turisták, vagyis önálló turisz-
tikai desztinációként igen ritkán funkcionálnak a vallási műemlékek, amely 
alól természetesen kivételt képeznek a jelentős művészeti vagy kultúrtörténeti 
jellegzetességgel rendelkező vallási objektum, így például Nyírbátor és 

                                                 
38 PÓTOR Áron: A kismarjai templom alatt megtalálták a Bocskai család kriptáját. Református Tiszántúl, 
2004, 6, 25–26., SÁRKÁNY  Viola: A Bocskai-kripta avatása és a Bocskai-díjak átadása. Honismeret, 
2006, 6, 99–101. 
39 Az említett műemlékek közül a református aspektusú vizsgálatok esetében értelemszerűen a templo-
mok képezhetik vizsgálat tárgyát. 
40 CSAPÓ János–MATESZ Krisztina: A kulturális turizmus jelentősége és szerepe napjaink idegenforgal-
mában. 295. Földrajzi Értesítő, 2007, 3–4. 291–301. 
41 JANCSIK A. i.m. 82–83., NYÍRI Zs. i.m. 27. 
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Bánffyhunyad, vagy falusi viszonyokat tekintve Csaroda és Tákos templomai. 
A templomlátogatások második típusa, amikor a látogatók a települést más 
turisztikai célzattal felkeresve úm. turisztikai alternatívaként tekintik meg a 
templomot. Ebben az esetben tehát az egyházi helyszín nem képes önálló tu-
risztikai vonzerőként funkcionálni, és csupán az adott település turisztikai ága-
zatához akklimatizálódva igyekszik kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani. Ezzel 
összefüggésben Michalkó Gábor mikro niche megjelölése tekinthető releváns-
nak, miszerint a vallási turizmushoz kapcsolódó attrakciók olyan turisztikai 
termékek, amelyek csak egy szűk piaci szegmens igényeit elégíti ki.42  

Igen gyakran azonban a településre látogató turisták figyelme egyáltalán 
nem terjed ki a vallási helyekre, s így ebben az esetben a templomok turiszti-
kailag irreveláns tényezőként funkcionálnak. Ez elsősorban a vidéki, turiszti-
kailag kevésbé jelentős egyházközségek templomainál fordul el, illetve jellem-
ző tendenciaként kezelhetjük, hogy a református templomok sokkal kisebb 
érdeklődést váltanak ki az általános érdeklődésű turistáknál, mint a katolikus 
vallási objektumok.43 

A szakrális helyszíneken zajló turistafogadást és az ehhez kapcsolódó szol-
gáltatásokat Nyíri Zsuzsanna a vendégek aspektusából vizsgálta meg, akiket az 
1999-ben Angliában végzett English Tourism Council’s Heritage Monitor tipi-
zálása alapján csoportosított.44 Az első csoportba az arányukat tekintve erősen 
helyszínfüggő zarándokok, szervezetten lelki gyakorlatra érkezők tartoznak, 
akik a célhelyszínekkel rendszeres kapcsolatban állnak, a zarándoklatokat 
gyakran maguk szervezik meg, és program, illetve szolgáltatás igényük érte-
lemszerűen eltér az általános érdeklődésű turistákétól.45 Az egyedi érdeklődé-
sű, felkészült „kultúr-turisták” típusára jellemző, hogy elsősorban kulturális és 
tudományos jellegű, vallási beállítottságuktól független érdeklődéssel keresik 
fel a vallási helyszíneket, amelyekről alapvető ismeretanyaggal bírnak, ezért 
pontosabb, leíró jellegű információkra van szükségük, és az ún. szuvenírek, 

                                                 
42 MICHALKÓ Gábor: A turisztikai termék. [http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turisz-tikai 
terméktervezés és fejlesztés/book.html (Letöltve: 2012. augusztus 2.)] 
43 Az általam vizsgált Jász-Nagykun-Szolnok megyei településre, Tiszakürtre érkező turisták egyike – 
akik egyébként az itteni Arborétum miatt keresik fel legfőképpen a települést – bár szívesen megtekin-
tette volna a település templomát, mint vallási objektumot, de miután értesült róla, hogy az református, 
letett szándékáról, mondván „abban nincs semmi érdekes.” M. T. református lelkész közlése, 2009. 
július. Az említett települést a Dr. Bereczki Ibolya által vezetett, Peremlétben?! A Tiszazug néprajzi, 
történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón. 2007–2011 című, OTKA 68902 számú kutatása keretén 
belül vizsgáltam 2008–2010 között. 
44 NYÍRI Zsuzsanna: i.m. 27–28. 
45 Uő: 28. 
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ajándék-, illetve emléktárgyak helyett inkább a „bővebb információt nyújtó 
kiadványokat, információs anyagokat” igénylik.46  

A harmadik vendégtípusba a szervezetten érkező, a szent helyeket turiszti-
kai attrakcióként értelmező látogatók tartoznak, akik alapvetően rövid ideig 
tartózkodnak a vallási helyszíneken, általános érdeklődésűek, „leginkább a 
látványos és könnyen értelmezhető bemutatási elemekre koncentrálnak”, hely-
színi vásárlásuk alapvetően a szuvenírekre irányul, és élményeiket fotózással, 
videó-felvételekkel örökítik meg.47 A saját szervezésben érkező, programjukat, 
időbeosztásukat maguk tervező vendégek abból kifolyólag, hogy látogatásuk 
célpontjait érdeklődésüknek megfelelően választják ki, illetve idejüket maguk 
osztják be, a megtekintett helyszínnel kapcsolatos ismeretük magasabb, mint a 
szervezett formában érkezőké, részletesebb információkat is hajlandók befo-
gadni, és „motiváltságuk tekintetében magasabb a vallási célú látogatás”.48 

Ez utóbbi két vendégtípus esetében tekinthetjük igazán relevánsnak az ún. 
templomtúrákat.49 Érdemes kiemelni, hogy míg Nyugat-Európában a kiterjedt 
és strukturált marketing-rendszerrel működő templomtúrák (Kirchenstraße, 
Kirchentour, Churchtour, stb.) szervezésére már külön utazási irodák szako-
sodtak, addig nálunk gyakorlatilag még csak „virtuális templomtúrákat” vehet-
nek igénybe a turisták. Vagyis ezen szolgáltatók gyakorlatilag csupán össze-
gyűjtik a térség vallási helyszíneit, az érdemleges szakrális műemlékeket, 
templomokat, illetve esetenként az infrastrukturális háttérről (éttermek, aján-
dékboltok, utazási irodák, stb.) is tájékoztatják az érdeklődőket,50 de nem 
konkrét utazásokat még nem szerveznek. 

A vendégek különböző típusainak kiformálódása természetszerűen kívánja 
meg a turisztikailag jelentős települések esetében a szolgáltatások differenciá-
lásának szükségességét is. Az üzemeltetők, esetünkben az egyházközségek 
tehát azon túlmenően, hogy működésükben egyre inkább a látogatói igények-
hez akklimatizálódnak, meg kell teremteniük az összetett, különböző elvárá-
sokhoz alkalmazkodó komplex turisztikai infrastruktúrát is. 
 

                                                 
46 Uo. 
47 Uo. 
48 Uo. 
49 Lásd: [http://www.kirchentour.de/ (Letöltve: 2012. augusztus 14.)], [http://www.kirchenstrasse-elbe-
elster.de/ (Letöltve: 2012. augusztus 19.)] 
50 Lásd: Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyében. Forrás: 
[http://www.temple-tour.eu/ (Letöltve: 2012. július 14.)], Középkori templomtúra a Balaton-felvidéken. 
Forrás: [http://www.mozgasvilag.hu/tura/-kozepkori_templomtura_a_balaton_felvideken_i (Letöltve: 
2012. július 2.)] 
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A templom, mint múzeum 
 
A templomok turisztikai célú látogatásakor tehát a turisták, bár eltérő mérték-
ben, de azokat elsősorban, mint kulturális értékkel bíró és különböző turiszti-
kai attrakciókat kínáló objektumot tekintik meg. Ennek megfelelően a turiszti-
kailag jelentős templomok esetében egyre inkább megfigyelhető az a tenden-
cia, hogy a műemlékeket a nagyközönség elvárásaihoz alakítják.51 Ez az akk-
limatizációs törekvés az utóbbi időszak (vallás)turisztikai fejlesztései mentén 
igen erőteljesen kirajzolódik. Így például a nyírbátori református templomban 
a turisztikai fejlesztések keretén belül a szakrális és a félszakrális tér is jelentős 
változásokon esett át: a korlátokkal övezett piac „felszámolása” után a szószék 
és a Mózes-szék52 mellett ma már csak a mozdítható úrasztala képezi a liturgi-
kus teret, ami a templomi koncertek esetében gyakorlatilag megkönnyíti a 
templomi berendezés áthelyezését. Így az átalakítás a szakrális tér leegyszerű-
södésével, profanizálódásával a „proxemikai mobilitás” eszközeként értelmez-
hető. 

A fejlesztések eredményeként Nyírbátorban megújult a belső világítás rend-
szere, padfűtés került bevezetésre, az egykori sekrestye földszinti termébe 
átkerült a Báthoryak két síremléke a templomtérből. Emellett „a hazai és a 
külföldi látogatók számára, s a modern technikai eszközök segítségével bemu-
tatásra kerülhetett az a gótikus ácsmunka és ácsművészet, mely egyedüli lát-
vány a magyarországi templomok sorában”.53 Vagyis Nyírbátorban a népsze-
rű54 templomi turisztikai attrakciót, a templomtorony kilátóként, messzelátó-
ként történő használatát „továbbfejlesztve” a tetőzet is látogathatóvá vált, ami 
a múzeumokhoz hasonlóan az új és újabb látványelemre, interaktív templomlá-
togatásra „éhező” turisták kielégítésére szolgál. Hasonló funkciót tölt be a 
Báthory-síremlék áthelyezése is, ami pedig a látogatói útvonal kibővítését teszi 
lehetővé. 

Ebben az esetben tehát a turizmus egyértelműen jelentős hatást gyakorol a 
szakrális térre, sőt a koncertek esetében megfigyelhető változásokhoz hasonló-

                                                 
51 LŐRINCZ Katalin: Helytörténeti emlékek az idegenvezetésben. Honismeret. 2008, 1. 37–40., „A szak-
rális terek berendezkedtek nagy tömegű napi turistasereg fogadására is.” Lásd: BERKI T.–POHNER T. i.m. 
247. 
52 „Ez a Mózes-szék, amely feltehetően az egykori katolikus kanonoki székből eredeztethető, a lelkész 
által időszakosan, csak a templomba érkezéskor és a liturgia bizonyos részein (kezdőének, záróének) 
használt térelem, amelyet igen gyakran összeépítettek a szószékkel.” Lásd: KÓSA László: Egyház, társa-
dalom, hagyomány. 31. 
53 Tárnok Ferenc: Templomunk 500 éves évfordulójának ünnepe. Forrás: 
[http://nyirbator.reformatus.hu/site-/index/id/6 (Letöltve: 2012. augusztus 6.)] 
54 Vö. A debreceni Nagytemplom nyugati-tornyában a közelmúltban lezajlott turisztikai fejlesztések 
keretén belül ún. „messzelátópontot” is kiépítettek a látogatók számára. Lásd: HODOSSY-TAKÁCS E. i.m. 
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an ezek a fejlesztések a modern, interaktivitásra építő múzeumok szintjére 
emelik a templomokat. A turizmus szakrális térre gyakorolt hatását tekintve a 
templomok egy másik típuscsoportja körvonalazódik azon templomok eseté-
ben, amelyeknél – bár turisztikailag frekventált desztinációként kezelhetőek – 
egzisztenciális vagy építészeti, művészeti sajátosságok teremtette korlátok 
miatt a fenti fejlesztések mentén kirajzolódó változások nem játszódnak le.55  

A nagy létszámú látogató által felkeresett vallási helyszíneken a turisták jel-
lemzően a múzeumokhoz hasonlóan, strukturáltan és célirányosan közlekednek 
a templomban. Ezt azonban sokszor utólag kell megtervezni és kialakítani, a 
meglévő térbeli adottságokkal is számolva, hiszen „az egyházi épületek funk-
cionális terei természetesen elsősorban az alaptevékenységükhöz igazodnak”.56 
A református templomok esetében a jellemző

57 centrális szakrális tér is nehéz-
kessé teszi a strukturált útvonal spontán kialakulását, szemben a hosszanti 
elrendezésű templomokkal. A látogatók ugyanis elsősorban a vallási helyszín 
esetében látványosságként kezelt liturgikus tér berendezését, a szószéket és az 
úrasztalát, illetve a turisztikailag számottevő művészettörténeti, kultúrtörténeti 
érdekességeket, majd pedig a félszakrális térelemeket, így a karzatot, az orgo-
nát tekintik meg. Az útvonal záró „állomásaként” – a turisták igényeinek meg-
felelően – az ún. informális tér58 funkcionál, vagyis a helyi jellegű emléktár-
gyak, ajándéktárgyak árusításának körülményei. 

Érdemes megjegyezni, hogy a saját szervezésben érkező, vallásilag is moti-
vált turisták igen gyakran a turisztikai szolgáltatások igénybevételével párhu-
zamosan, a lehetőségekhez mérten vallásukat is igyekeznek gyakorolni, ami 
elsősorban a magánáhítatban, néma imádságban, illetve a katolikus turisták 
esetében esetenként a gyónásban ölt testet. Ez utóbbi azonban elsősorban a 
turisztikailag is preferált vallási helyszíneken jellemző csak, vagyis ahol a 
turisták nagyobb számarányából következően a potenciális vallásos látogatók 
száma is magasabb, s az igényeket felmérve az adott egyházközség is már elő-
re felkészült azoknak kielégítésére. 

A magasabb szintű szolgáltatások körébe sorolhatjuk még az állandó nyit-
vatartási rend és idegenvezetés biztosítását, illetve a különböző vendéglátó 
egységek kialakítását. Ezeknek részletes bemutatása természetesen túlmutat 
jelen tanulmány keretein, azt azonban mindenképpen érdemes kiemelni, hogy 
ezek a szolgáltatások kizárólag a jelentősebb, sőt az éttermek, kávézók, büfék 

                                                 
55 Lásd: Tákos, Csaroda, Vizsoly, stb. 
56 NYÍRI Zs. i.m. 30. 
57 A református templom elrendezéséről lásd: KÓSA László: Protestáns egyházias szokások és magatar-
tásformák. 465. In: Magyar Néprajz VII. Főszerk.: DÖMÖTÖR Tekla. Akadémia Kiadó, Budapest, 1990. 
443–482. 
58 BERKI T.–POHNER T. i.m. 249. 
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tekintetében pedig kizárólag az átlagon felüli látogatóval bíró vallási helyszí-
nek esetében minősülnek relevánsnak, s egy kevésbé frekventált vallási műem-
lék esetében a járulékos költségek miatt nem tekinthetőek költséghatékonynak. 
 
 

Zárszó 
 
A vallási turizmus különböző formái, így a református szempontból releváns 
templomi rendezvények és műemlékek megtekintése, mint turisztikai attrakci-
ók tehát jelentős hatást gyakorolnak a templomok berendezésére, szakrális 
térhasználatára is. A turisztikailag frekventált vallási helyszínek tehát a temp-
lomi koncertek esetében koncertteremként, a templomlátogatás alkalmával és a 
kiállítások tekintetében pedig gyakorlatilag múzeumként funkcionálnak. Így az 
előbbi esetében a szakrális, az utóbbi dimenzió során pedig a félszakrális tér-
elemek profanizálódása figyelhető meg. A nyírbátori református templom ese-
te alapján megállapíthatjuk, hogy a turisztikai jellegű fejlesztések, átalakítások 
adott esetben a szakrális tér leegyszerűsödésével járnak, és az egyházközségek 
egyre inkább a turisták igényeihez akklimatizálódnak.  

Bár jelen tanulmány témájához nem tartozik szervesen, a vallási turizmus 
hatásainál érdemes kiemelni, hogy a fentieken túl igen jelentős befolyást gya-
korolnak az adott egyházközség tagjaira is, egyfelől a templomi kiállításokkal 
kapcsolatban leírt egyházi identitást tekintve, másfelől a külföldi turisták szá-
mára is kedvelt településeken az idegen nyelvű istentiszteletek elterjedése ré-
vén az istentiszteleti rend alakulásában.59  

A magyar vallási közösségek társadalmi összetételének változásával és az 
újépítésű templomok terjedésével párhuzamosan, a külföldi tendenciát is figye-
lembe véve véleményem szerint a profán események jelentős kvantitatív növe-
kedését és kvalitatív változását60 vetíthetjük elő a városi templomokban. A 
tradicionális célközönség átalakulásával, differenciálódásával együtt járó tema-
tikai profanizálódás révén a szakrális tér folyamatosan beszűkül, s így a temp-
lom rendezvényterem és/vagy múzeum funkciója egyre meghatározóbbá válik, 

                                                 
59 Így tartanak a nyári turisztikai szezonban többek között Hajdúszoboszlón lengyel nyelvű misét, a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Cserkeszőlőn pedig német nyelvű istentiszteletet. Rátz Tamara bár 
katolikus vonatkozásban, de a Keszthely-Hévíz turisztikai kisrégió esetében is a német nyelvű misézés 
elterjedéséről számol be. Lásd: RÁTZ Tamara: A turizmus társadalmi-kulturális hatásai. PhD. disszertá-
ció, Budapest, 1999. 124–125. [http://phd.lib.uni-corvinus.hu/206/1/ratz_tamara.pdf (Letöltve: 2012. 
augusztus 1.)] 
60 Lásd: Templom és mozi c. projekt, vagyis a koncertek és kiállítások mellett más kulturális események 
is megrendezésre kerülnek a templomban. 
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a szakrális tér helyét pedig egyre inkább csak a vallási szimbólumok jelölik 
meg.  

Az egyházi helyszínekhez kapcsolódó vendégfogadásban erősítendő terü-
letként említi meg Nyíri Zsuzsanna tanulmányában a különböző kommuniká-
ciós és információs rendszerek, az interpretáció, vagyis a bemutatás, illetve a 
vendéglátó és szálláshely-szolgáltatások fejlesztését.61 Emellett a hatékonyabb 
működés releváns eszközeként kezelhetjük a különböző kooperációkat: egyfe-
lől az adott turisztikai térségen belüli települések, esetünkben egyházközségek 
közötti, másfelől a vallási turizmus és a releváns turisztikai ágazatok, így az 
egészségturizmus62 közötti együttműködés és konstruktív koherencia vonatko-
zásában. 

Végezetül természetszerűen vetődhet fel a kérdés, hogy a létezik-e önálló 
református vallási turizmus, vagy csupán református templomokban zajló val-
lási jellegű kulturális turizmusról beszélhetünk.63 Bár tanulmányomnak termé-
szetesen nem lehetett célja e kérdés megválaszolása és a fentebb vázolt 
konceptualizálásból eredő tudományos dilemma eldöntése, a bemutatott kultu-
rális rendezvények tekintetében, azoknak térhasználatában és témájában meg-
figyelhető profanizálódás, illetve az azokat jellemző vallási attitűd elhalványo-
dása és a látogatók motivációjának változása véleményem szerint a vallási 
turizmus helyett egyre inkább a kulturális turizmus irányába „tereli” ezeket a 
templomi attrakciókat. Így egyetérthetünk Nyíri Zsuzsa azon megállapításával, 
miszerint „a turisták jelentős része nem elsősorban vallási indíttatásból, ha-
nem a helyszín megtekintése, megismerése céljából keresi fel az építményeket, 
helyszíneket”.64 
 
 
Márta Szászfalvi 

Investigating Calvinist Churches from the Perspective  
of Rural and Religious Tourism 

 
Among the current research topics of ethnography those play an increasingly 
dominant role, which investigate tourism from various aspects. 

                                                 
61 NYÍRI Zs. i.m. 31–32. Vö. JANCSIK A. i.m. 85–86. 
62 AUBERT Antal: Turizmus trendek és térszerkezet Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 
2011., 114., BOROS Szilvia–PRINTZ Markó Erzsébet–PRISZINGER Krisztina: Egészségturizmus. In: Tu-
risztikai terméktervezés és fejlesztés. Szerk. MICHALKÓ Gábor. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2011. 
[http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turisztikai terméktervezés és fejlesztés/book.html (Le-
töltve: 2012. augusztus 21.)] 
63 Vö. a kulturális vallási turizmus definíciójával. Lásd: MESTER T. i.m. 16. 
64 NYÍRI Zs. i.m. 27. 
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The investigation of tourism (from various aspects) plays an increasingly 
dominant role among the current research topics of ethnography. 
In my presentation I approach Calvinist churches as religious spaces from the 
perspective of religious and rural tourism. There are no solid definitions for 
either religious or rural tourism; instead they are both determined by means of 
various criteria and alternatives. Therefore in case of religious tourism cultural 
events, concert, exhibitions and pilgrimages provide the conceptual 
dimensions. In this study I intend to demonstrate how these alternatives might 
help a Calvinist congregation to successfully integrate into the touristic 
activities of a given community. 




