
Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet az elmúlt néhány évben 

 

Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet  (2018-ig : Kutatóközpont) 90-es 

évekbeli kutatási előzmények után 2007-ben jött létre, vezetője Nagy Péter Tibor egyetemi 

tanár, az MTA doktora. Mission statementje szerint: A vallásszociológia egyrészt a hitek, a 

vallásosság, a felekezeti hovatartozás, a szekularizáció társadalmi okaival, másrészt a 

társadalmi jelenségek hitekben, vallásosságban, felekezeti hovatartozásban, szekularizációban 

kifejeződő okaival foglalkozik. Az egyházszociológia tárgya az egyházak társadalmi 

szerepvállalása és az egyházakon belüli szervezeti és hatalmi viszonyok kutatása.  

Az intézmény nemcsak szoros értelemben vett vallás és egyházszociológiai, hanem 

mindenféle szociológiai kutatásoknak, konferenciáknak helyet biztosít, s az egyházi-vallási 

témakör történetszociológiai megközelítése is fontos számára. 

 

Rendezvények 

Az intézet korábban elsősorban a sokelőadós nagykonferenciákkal lett ismert 

szociológuskörökben Vallásszociológiai konferencia 2010 

https://archive.org/details/VallsszociolgiaiKonferencia2010, A magyar vallásszociológia fél 

évszázada https://archive.org/details/vallasszociologia2011_1,  Vallásszociológusok éjszakája 

https://archive.org/details/wesleyejszakaja2014  

 

A 2018-2020-as időszakban a félnapos ill. a  kétórás rendezvények domináltak: 

 

1. Vallásszociológiai körkép című két órás rednezvények voltak 

Nagy Péter Tibor a vallásváltoztatásról http://oktatas.uni.hu/20190209_videobook.htm,  Ugrai 

János a lelkészprozopográfiáról http://oktatas.uni.hu/20190216.htm  

Barna Ildikó a mai magyar zsidókról http://oktatas.uni.hu/20190309_videobook.htm 

Rosta Gergely az európai katolikusokról http://oktatas.uni.hu/20190406.htm 

Bárdos-Féltoronyi Miklós a Köztes-Európa egyházairól http://oktatas.uni.hu/20190413.htm 

Urfi Péter: A papok és a számok -“a gyerekmolesztálási ügy”-ről a katolikus egyházban 

http://oktatas.uni.hu/20190511.htm 

 

2. Az egyház- és valláskutatási könyvvitanapot azért kezdeményezte az intézet, hogy  

-        fórumot teremtsen, ahol a egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos tudományos 

kutatások legfontosabb eredményeit intézményi keretektől, világnézeti elkötelezettségtől 

és tudományági beágyazottságtól függetlenül vitathatják meg az érdeklődők 

-        információáramlást teremtsen, amennyiben a résztvevőknél sokkal szélesebb kör (több 

ezer társadalomtudományok iránt érdeklődő  körlevél-címzett) értesül az egyházakkal és 

vallásokkal kapcsolatos könyvek megjelenéséről 
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-        hangsúlyadási lehetőséget teremtsen (tekintettel arra, hogy a folyóiratokban történő 

megjelenés „súlyozza” az elkészülő rövidebb tudományos szövegeket, de a könyvnyi 

hosszúságuak relevanciájának megítélésére e pillanatban nincsen általánosan elfogadott 

módszer) 

-        dokumentálja a diskurzusokat, tekintettel arra, hogy írásos tudományos vita 

Magyarországon e kutatási területen (sem) gyakorlat, viszont a videofelvétel, s annak 

internetes videobookban publikált formája a jövő számára is dokumentálja azt a szellemi 

erőteret amiben a könyvek megjelennek 

Szilvási József: Ki vezesse az egyházat (Szigeti Jenő) 

http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm; Balogh Margit, Mindszenty (Paksy Zoltán, Szabó 

Csaba: ) http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm  ; Ábrahám Vera Szegedi zsidó temetők 

(Bányai Viktória)  http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm Gianone András – Klestenitz 

Tibor: Katolikus nagygyűlések(Fazekas Csaba)  http://oktatas.uni.hu/20190228a.htm  ; 

Bánkuti Gábor A romániai jezsuiták a 20. században. (Petrás Éva) 

http://oktatas.uni.hu/20190404.htm  Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban : 

bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe. (Varsányi Orsolya) 

http://oktatas.uni.hu/20190404.htm 

 

 

3. A Wesley lectures két órás rednezvénysorozat keretében:  

 Nagy Péter Tibor: Growing inequalities in the education in 2010s 

http://oktatas.uni.hu/20210410.htm ; Nagy Peter Tibor:  The killed and survivors 

http://oktatas.uni.hu/20201221.htm 

 

4. A tudományelméleti előadások fél napos rendezvénysorozat keretében : Nagy Péter 

Tibor: A kutatási adatok társadalmi természete  http://oktatas.uni.hu/20210130.htm ; 

Nagy Péter Tibor: Társadalomtudományi hálózatok 

http://oktatas.uni.hu/20201107.htm 

 

5. Az intézet munkatársai a Palettaelőadások sorozat keretében vezettek félnapos 

tudopmányos redenzvényeket, így : B Kádár Zsuzsanna: Mit és kit mentettek a magyar 

embermentők 1944/1945-ben? (újabb kutatási eredmények bemutatása) 

http://oktatas.uni.hu/20210314.htm ; Bárdos Féltoronyi Miklós: Törökország: vallások 

és az állam http://oktatas.uni.hu/20200425.htm ; Bárdos Féltoronyi Miklós : Az 

ukrajnai egyházak helyzetéről http://oktatas.uni.hu/20191026.htm ;  

 

6. Az intézet vedége volt a Palettaelőadások sorozat keretében  félnapos tudopmányos 

redenzvény : Máté Tóth András: Sebzett kollektív identitás mint a regionális 

vallásértelmezés lehetősége http://oktatas.uni.hu/20210417.htm ;  Fazekas Csaba: 

Prohászka és a szélsőjobboldali radikálisok az 1920-as években 

http://oktatas.uni.hu/20201024.htm ; Perintfalvi Rita: Az egyházon belüli szexuális 

bántalmazás http://oktatas.uni.hu/20200215.htm  
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7. Az intélezet munkatársai szakszemináriumopkat hírdettek a doktori oiskola 

előkészítőben:  Kamarás István:Vallásosság, habitus, ízlés (elemzés)  Nagy Péter 

Tibor: Az 1750-1950 közötti magyar elitek felekezeti háttere  B Kádár Zsuzsanna: A 

holokasuzt egyes kérdései 

 

 

 

8. Világnézet, vallás, egyház a történelemben címmel konferenciasorozat indult 

 

Vallási sokszínűség az indiai szubkontinensen – Százötven éve született Mahatma 

Gandhi http://oktatas.uni.hu/20191006.htm   A napóleoni Franciaország – világnézet, 

vallás, egyház a történelemben (Napóleon születésének kétszázötvenedik évfordulója) 

http://oktatas.uni.hu/20190929.htm   Weimar 100 – világnézet, vallás, egyház a 

történelemben http://oktatas.uni.hu/20190922.htm A viktoriánus Anglia – világnézet, 

vallás, egyház a történelemben (Viktória királynő születésének kétszázadik 

évfordulója) http://oktatas.uni.hu/20191027.htm 

 

Kiadványok: 

 

2011-ben megkezdett Szociológiai dolgozatok sorozatunk újabb kötetei   8. B Kádár 

Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa ; 

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/   9. Nagy Péter Tibor: Vallásszociológiai 

szöveggyűjtemény – 1 ; https://mek.oszk.hu/13400/13461/html/   10. Victor Karady - Péter 

Tibor Nagy : Social sciences and humanities in Hungary 1945-2010 - 1. 

https://mek.oszk.hu/16700/16701/html/  és a sajtó alatt van: Bánlaky Pál: még mindig 

oldalnézetből ill Ladányi Andor: egyház Felsőoktatás a modern Magyarországon című 

posztumusz kötete. 

 

Nagy Péter Tibor: Vallásosság – történet -szociológia Iskolakultura könyvek,2021 

 

Kutatások, Projektek 

 

Nemzetközi kutatási projektek 

 Novamigra – 2021 tavaszán záruló h2020 as projekt 

 The_Holocaust_and_Musical_Life Hanadiv páláyzat folyamatban  

 INTERnational COoperation in the SSH: Comparative Socio-Historical Perspectives and 

Future Possibilities  https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary – utóéletet él 

 

 

Hazai kutatási projektek 

 Női adattárak kutatócsoport – OTKA pályázat folyamatban 
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 Magyar Zsidó Lexikon (1929) digitális ujrakiadásának, adatbázisszerű továbbfejlesztésének 

munkálatai – utóéletet él 

 Educational Inequalities and denominations – forráspublikációs sorozat, folyamatban 

 Vallásos szocializáció a pártállam időszakában  

  

  

Digitalizációs projektek 

 Magyar színművészeti lexikon 1929 1931 digitalizálásának munkálatai 

 Ki kicsoda Kassától-Prágáig? 

 

Kapcsolatok 

 

Az intézet a Fényes Elek Egyesülettel együttműködve részt vett a  ”A társadalmi mobilitás 

trendjei” ta http://oktatas.uni.hu/20210520.htm , Polarizálódó társadalmi nagycsoportok. 

Zártabbá válás, versus konzerválódás http://oktatas.uni.hu/20210408.htm c műhelyviták 

szervezésében 

 

https://wesley.hu/szervezeti-egysegek/intezetek/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatointezet/magyar-zsido-lexikon-1929-digitalis-ujrakiadasanak-adatbazisszeru-tovabbfejlesztesenek-munkalatai/
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