
Tantárgy neve: Vallás és egyházszociológia 
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churches 

A tanóra típusa: ea. és száma: 2 

A számonkérés módja: Koll . 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):9. 

Előtanulmányi feltételek:R021 Etika prolegomena 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Cél: Elméleti felkészítést követő gyakorlati felmérésben és azok eredményeinek kiértékelésében 
vizsgáljuk, hogy milyen formákat ölt az egyháziasság és vallásosság a XXI. század küszöbén, 
európaszerte és Magyarországon. 
Tematika: Az egyházak és vallásfelekezetek nagy átalakuláson mentek át az utóbbi évtizedek alatt. 
Látszatstabilitásuk meginogni látszik európaszerte, az egyháztagság már nem magától értetődő, 
mint korábban, sokan megkérdőjelezik az egyházak társadalomban való jelenlétének legitimitását. 
Egyes vélemények szerint az egyház a folyamatos szekularizáció és a "piacon megjelenő" új 
vallások kereszttüzébe került. Az egyházak elvesztették korábbi "monopolhelyzetüket", ami az 
értékközvetítést és értékteremtést illeti. Mit nyújthat az egyház a mai kor emberének? Hol a helye a 
történelmi egyházaknak a társadalom életében, a közéletben, a nyilvánosság előtt? 
Témakörök: 

1. Vallásszociológia, egyházszociológia 
2. Szekularizáció és pluralizmus 
3. Posztmodern vallásosság 
4. Népegyház, államegyház, hitvalló egyház 
5. Az egyházi differenciálódás  
6. Népegyház, államegyház, hitvalló egyház 
7. Népegyházi gyakorlat és az Újszövetség 
8. Milyen lesz a III. évezred vallásossága? 
9. Mégis miért népegyház? 
10. Egyház, politika, közélet 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  
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