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• rendszerezze és összegezze a hazánkban működő legjelentősebb 

férfi szerzetesrendek által ellátott feladatokat és kapcsolódó 

intézményeket

• az egyes szerzetesrendek stratégiai céljai, tevékenységi körük 

lehatárolásának mozgatórugói,

• közoktatásban, felsőoktatásban elfoglalt szerepek, intézmények, 

tanulói létszámok, 

• az egyházmegyei lelkipásztori munkába történő bekapcsolódás, 

feladatellátás területi leképeződése, ellátott plébániák, 

• szociális ellátórendszerben betöltött szerepek, működtetett 

intézmények,

• kulturális tevékenységek, kapcsolódó intézmények jellemzői,

• gazdasági és turisztikai tevékenységek (turizmus, szerzetesi termékek 

előállítása, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás stb.),

• nemzetközi szakirodalom feltárása

A kutatás célkitűzései
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• Társadalomtudományi szempontból meglehetősen 

elhanyagolt területet jelent a szerzetesrendek vizsgálata 

• A szerzetesrendekkel kapcsolatos kutatások napjainkban 

főként történettudományi értekezéseket takarnak

• pl. egyes szerzetesrendek történetét bizonyos országokban, 

régiókban, többek közt Észak-Európában (Nyberg 2017) vagy 

Kelet-Európában és az egykori Szovjetunió területén (Murzaku

szerk. 2015)

• egyes szerzetesrendek XX. században, a kommunista diktatúra 

alatt történt feloszlatása és annak hatásai(Bánkuti 2016) 

• a betegápolás területén végzett munka (Krutsay 2018) 

• a különféle szerzetesrendek eltérő szerepfelfogása (Magyar 

2015) 

• a szerzetesrendek nemzeti öntudat erősítésében, az állami lét 

kialakításában játszott történelmi szerepe(Kolar 2015, Niessen

2015) 

A kutatás jelentősége
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• az információs kultúra szerzetesrendekben és az általuk 

fenntartott iskolákban betöltött szerepe (Mullins 2019)

• az egyes országokon kívül alapított szerzetesrendek ottani 

őslakosokkal kapcsolatban fennálló nyelvi nehézségei és 

megoldásai (Murphy 2019)

• az egykori szerzetesi épületek új hasznosítási formái (Martins-

Carlos 2014)

• egy Szudéta-vidéki dominikánus kolostor mindennapjaival 

(Spalová-Šimon 2019) 

• az alkimista mozgalmak és a szerzetesrendek kapcsolatával 

(Gianfrancesco 2018)

• A szakirodalmi feltárás során nem találtunk olyan munkákat 

melyek kifejezetten a szerzetesrendek gazdaságfejlesztésben, 
városi működésben való részvételével, ezen tevékenységek 

XXI. századi kihívásaival foglalkoztak volna.

A kutatás jelentősége
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• sok szempontból hiánypótló munkát végeztek a kutatásban 

résztvevők

• a Széchenyi István Egyetem oktatói, kutatói mellett bencés 

szerzetesek is bekapcsolódtak a munkába, így gyakorlati 

oldalról is megvilágításra kerülhettek az összefüggések

• elkészült mélyinterjúk nagyon hasznos alapot jelentettek a férfi 

szerzetesrendek tevékenységének vizsgálatában

• az elérhető adatbázisok felhasználásával sikerült képet alkotni 

az általuk működtett intézményekről is

• DE: a szerzetesi elöljárókkal történt százas nagyságrendű 

kapcsolatfelvétel dacára mindössze kis számú szakmai interjút 

sikerült csak készíteni, mely alulmúlta az előzetes 

várakozásokat

A kutatás során szerzett tapasztalatok
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• a klasszikus szerzetesi, egyházi feladatok (pl. lelkipásztori szolgálat) 

mellett a szerzetesrendek hagyományosan nyitottak más 

tevékenységek irányában is, melyek közül kiemelkedően jelen 

vannak a gazdasági, turisztikai aktivitások

• térségünkben is számtalan jó gyakorlat került feltárásra a bencés 

renddel összefüggésben
– a Pannonhalmi Főapátság jelentős gazdasági aktivitása (mezőgazdaság, 

szőlőművelés, borászat, sörfőzde, étterem, turisztikai kínálat folyamatos bővítése)

– a győri bencések erősödő jelenléte a turizmus terén (Apátúr Sörház, bencés bolt és 
látogatóközpont)

– a bakonybéli bencések profilváltása a 

szociális tevékenységből az erősödő 

kulturális turisztikai aktivitásig

– a tihanyi bencések Balatonhoz 

kapcsolódó turisztikai kínálata, valamint 

mezőgazdasági (levendulaföld) és 

szerzetesi termékeket előállító 

(levendulaolaj, gyertyaöntés) tevékenysége

A kutatás főbb eredményei
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• a szerzetesrendek rendkívül 

jelentős aktivitást mutatnak 

szociális, oktatási és kulturális 

területen,

• számtalan szociális intézményt tartanak fenn, pl. 

idősotthonokat, idősek klubjait, autista otthonokat, 

menekültközpontot, mentálhigiénés szolgálatot, demensek
számára fenntartott intézményeket, stb. 

• a kulturális életből is jelentősen kiveszik a részüket a vizsgált 

rendek, hiszen múzeumot, könyvtárat, levéltárat, archívumot, 

kórust, művészeti iskolát is találunk a fenntartásukban működő 
intézmények között

• a szerzetesek kutatásba történő bevonásával sikeresen 

feltárásra került mélyfúrás-szerűen a győri Czuczor Gergely 

Bencés Gimnázium kapcsolati hálója, valamint a győri 

bencések jelenének és jövőjének mozgatórugói is
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• A kutatás során megvizsgáltuk azt is, hogy egy esetleges 

applikációfejlesztés során milyen szempontokat érdemes 
figyelembe venni. A nemzetközi jó gyakorlatok, továbbá a 

szerzetesekkel folytatott interjúk alapján közel 25 konkrét cél, 

felhasználási terület került azonosításra, pl. 

– Lehetőség van online tömeges közvetítésre, és statisztikailag szignifikáns 
összefüggések vannak a plébánia mérete és az online tömegközvetítés 

között.

– A katolicizmus szórakoztató tanulására szolgáló mobiljáték-alkalmazás 
modellrendszer-tervének magyarázata segíthet a vallás felé fordításban.

– A régebbi médiaformák és az új médiaformák a vallásban erős 

párhuzamot mutatnak.

– A vallási csoportok általában nem utasítják el

az új technológiák alkalmazását, azonban 

közösségi normáikkal és hiedelmeikkel 

összhangban kifinomult tárgyalási folyamatra 

van szükség.

9



• Előzmény: A győri bencések középtávú stratégiája

• Az elkészült anyagok, elemzések disszeminációja

– Tanulmánykötet

– MRTT Vándorgyűlés

– RSA Kelet-Közép-Európai Konferencia

• a kutatás esetleges következő szakaszában 

érdemes lehet további nyitni a földrajzi területet 

akár a Kárpát-medence, akár a kelet-közép-

európai régió irányába, 

• Applikációfejlesztés

Kitekintés
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Köszönöm a figyelmet!
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