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A tanegység célja: Elméleti bevezetést ad a kurzus az egyház belső megújulásának intézményi 
formáiról, mint a lelkiségi mozgalmak és szerzetesség típusairól, jellemzőiről, 
fejlődéstörténetükről, és magyarországi (újra)indulásuk sajátosságairól, valamint az új vallási 
mozgalmak létrejöttének társadalmi hátteréről. Emellett a korunkban erőteljesen jelen lévő 
kérdések kapcsán az egyház véleményformálásának, kompetenciájának közös elemzése és 
értelmezése saját élmény, napi sajtó, közvélemény, egyházi dokumentumok tükrében.  
 
A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Megismeri az egyház belső struktúráját, megújulásának 
intézményi formáit, fejlődéstörténetét, sajátosságait és az új vallási mozgalmak létrejöttének 
társadalmi hátterét. Képes az egyházra mint intézményre a szociológia eszköz- és 
fogalomtárával rátekinteni, folyamatokat értelmezni. Az intézményi sajátosságokat értelmezve 
képes mélyebb szinten elköteleződni és bekapcsolódni az egyház küldetésébe. 
 
Tematika: 1. Az egyház szervezetszociológiája: intézmény létrejötte, elemei 2. Intézmény 
legitimációja és a társadalmi kontroll 3. Az egyház társadalmi szerepe 4. Formák, szerepek, tan 
intézményesülése 5. Intézményesülés problémái az egyházban: intézmény és karizma 
feszültsége 6. Kereszténység és társadalom 7. Korunk kérdései és az egyház (eutanázia, 
abortusz, szexuális szabad(os)ság …) 8. Új vallási mozgalmak létrejötte és társadalmi szerepe 9. 
Szektataggá válás: motivációk, elköteleződés, a tömeges áttérés (Wilson, Barker, Edwards, 
Mayer, Dawson) 10. Az egyház belső megújulási mozgalmai, alkalmazkodás a szekularizált 
társadalomhoz, a jelentés reformulálása és reinterpretációja (Maxam) 11. Mi a szerzetesség? 
Szerzetesség szociológiai értelmezésének lehetőségei 14. Szerzetesség a feloszlatás idején, és az 
újraindulás kérdései, a jövő kérdései. 
 
Követelmény: A szorgalmi időszak végére egy legalább 5 oldalas, vallásszociológiai kérdésről írt 
szemináriumi dolgozat benyújtása. 
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