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Munkámban a társadalomnéprajz és a vallásetnológia aspektusából vizsgálom meg egy közösség (Kelebia) társadalmi 
és vallási életének alakulását az ott dolgozó egyházi vezető tevékenységének és személyiségének a tükrében. A kutatásom 
célja, hogy megtudjam, Kelebia lakossága milyen érdeklődéssel fordul a vallás, az egyház felé, s az egyháznak milyen a társa-
dalmi státusza, mozgástere egy fiatal, sok szempontból reformokat hozó plébános kinevezése után. Milyenek a közösség 
elvárásai az egyház, a pap irányában, illetve a pap milyen módon közvetít vallási identitást, társadalmi értékeket, cselekvési 
modelleket a helyi közösség tagjai felé, valamint a falu miként fogadja az egyház közösségépítő törekvéseit. Módszerem az 
interjúkészítés volt, átfogva a helyiek templomba járási szokásait, ismeretét a plébánosról, és vélemény-nyilvánításukat az 
állapotokról. Jelen kutatásom azt mutatta, hogy Kelebia lakosságára hatással volt a pap tevékenysége, személyisége nemcsak 
egyházi, hanem közösségi vezetői szempontból is. Lelkes szervezkedései révén felpezsdült a falu közösségi élete, program-
jai, energikus személyisége jót tett a helység vérkeringésének, munkájával elősegíti az egyház társadalmi elfogadottságát.
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In my research, I would like to examine the confessional life of a community (Kelebia), and concentrate on the work 
of their religious leader. The aim of my disquisition is to find out how the people of Kelebia show interest in religion, in the 
church, and what the social status of the church in the youth community is, after the nomination of a young priest. Questions 
I have include: what are the expectations of the polity? How can the vicar teach religious identity? How can the community 
appreciate the work of the church? My method was conducting interviews, observing how the people go to church, what 
they know and think about the vicar. As the research shows, the priest does have an effect on the community; he is not just a 
religious leader, but also a social directional one. His enthusiastic organizing causes better, effervescent public life, his programs, 
and his forceful personality have a positive effect on the community, and his work helps in the acceptance of the church.

Keywords: religious ethnography, community, leader function, religious pedagogy

H U M Á N  I .


