
Egyetemes vallástörténet 2. 

tantárgyleírás 

 

Az ismeretkör: Vallástörténet 

Kredittartománya (max. 12 kr.): összesen 6 kr. 

Tantárgyai: 1.) Egyetemes vallástörténet 1. (3kr.) 

                   2.) Egyetemes vallástörténet 2. (3kr.)              

 

 

(2.) Tantárgy neve: Egyetemes vallástörténet 2. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80% elmélet, 20% 

gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás 

Féléves óraszáma:  

nappali: 26 

levelező: 8 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): a tantárgyon 

belül egyes tanegységeket esetenként vendégoktató(k) bevonásával tartjuk meg (világvallások) 

A számonkérés módja: (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium (szummatív írásbeli vizsga) 

A számonkérés anyaga: az órai előadások, az órai vetítések anyaga és a kötelező irodalom ismerete. A 

vizsga a félév teljes anyagát lefedi, minden tágabb témakörből tartalmaz kérdéseket. A zárthelyi írásbeli 

vizsgára 60 perc áll rendelkezésre. A vizsgára való jelentkezés, a vizsga, (szükség esetén javítóvizsga, 

ismételt javító vizsga vagy érdemjegy javító vizsga) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 50. és 50/A. §-a 

szerint történik. 

 

Az értékelés típusa és módszere: A kurzus teljesítésének alapfeltétele a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

49/A. §-ban rögzített minimum óralátogatási kötelezettség teljesítése. Az értékelés típusa: ötfokozatú, 

kritériumorientált értékelés. Az írásbeli vizsgalapon minden feladat végén fel van tüntetve a maximálisan 

megszerezhető pontszám.  Az írásbeli vizsga értékelése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 51.§-ban rögzített 

szempontok szerint történik.  A hallgatónak lehetősége van arra, hogy írásbeli vizsgadolgozatát az értékelés 

után megtekintse és arról az oktatóval konzultáljon. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Egyetemes vallástörténet 1. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus anyaga és célja 

A tantárgy oktatásának célja a bibliai tanulmányok és a keresztény teológia vallásfenomenológiai és 

vallástörténeti kontextualizálása. Ennek jegyében a hallgatók áttekintést kapnak a vallásfenomenológia 

alapjairól, továbbá megismerik a legfőbb múlt- és jelenbeli vallási irányzatok történetét és alapeszméit. A 

tantárgy oktatása nem apologetikus: deskriptív és összehasonlító szemléletű. A tantárgy sikeres teljesítésével 

a hallgatók képessé válnak az alapvető vallásfenomenológiai szempontok egyes vallások értelmezésével 

kapcsolatos alkalmazására, illetve az egyes vallásokra jellemző szemlélet és főbb tanítások keresztény 

teológiai tanokkal való összehasonlítására. 

 

Témakörök: 

1. Judaizmus története és főbb alapeszméi. 

2. Antijudaizmus és antiszemitizmus.  

3. Az iszlám kialakulása és vallási tanításai. 



4. Az iszlám radikalizmus története és jelentősége napjainkban. 

5. A modern és posztmodern korszak szinkretista vallásai: bahaizmus; Hare Krisna mozgalom; Egyesítő 

Egyház  

6. A modern és posztmodern korszak szinkretista vallásai: mormonok, Szcientológia Egyház; a New Age 

mozgalom; 

7. Az ökumenizmus története és teológiája. 

8. A vallásközi párbeszéd története és teológiája. 

9. Vallás és politika kapcsolatának története és helyzete napjainkban. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom 

 Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet. L’Harmattan, Budapest, 2006. ISBN 

9789639683334 (kijelölt részek) 

 Görföl Tibor- Máté-Tóth András (szerk.): Világvallások - Buddhizmus, Hinduizmus, Iszlám, 

Judaizmus, Kereszténység, Akadémiai lexikonok. Akadémiai Kiadó, 2009. ISBN 9789630587082 

(kijelölt részek) 

Ajánlott irodalom 

 Ahmad, Gulam Mirza: Az iszlám tanításainak filozófiája, Palatinus Kiadó, Budapest, 2002.  

ISBN 9639380504 

 Cohn-Sherbok, Dan: A judaizmus rövid története, Akkord Kiadó, Budapest, 2001. ISBN 

9639429074 

 Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig, Osiris, Budapest, 2001. ISBN 963379885X 

 Adam Armin: Rövid történeti bevezetés a politikai teológiába. Református Kálvin Kiadó, 2008. 

ISBN 9635581085 

 Nagypál Szabolcs (szerk.): Az ökumenikus és vallásközi párbeszéd útja, L'Harmattan Kiadó, 2009. 

ISBN 9789632362007 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása (magában foglalja) 

- Alapismereteket az általános vallástörténet és vallásfenomenológia területéről. 

- Az egyes vallásokhoz kapcsolódó főbb tanítások és gyakorlatok ismerete, 

- továbbá a legfontosabb forrás-irodalmak és szakirodalom ismerete. 

b) képességei 

- Képes a szakterületéhet tartozó szakirodalom feltárására, értelmezésére és önálló feldolgozására. 

- Képes arra, hogy a tanult ismereteket kreatívan alkalmazza és továbbfejlessze.  

- Képes eligazodni a főbb vallási eszmék, ideológiák, eszmerendszerek között. 

- Képes az alapvető vallási szövegek értelmezésére. 

- Képes az eltérő vallási-ideológiai meggyőződésű emberek felfogásának tiszteletben tartására. 

c) attitűdje 

- Személyisége nyitott, előítélet-mentes. 

- Meghallgatja, mérlegeli mások álláspontját, tiszteletben tartja az övétől eltérő vallási, lelkiismereti 

meggyőződést, 

- tiszteletben tartja az emberi jogokat és az egyenlő emberi méltóságot. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Rendelkezik egyéni felelősségtudattal, álláspontját körültekintően alakítja ki, hogy az másokat emberi 

méltóságukban ne sértsen,  

- elutasít, nem alkalmaz érzelmi, vagy ideológiai jellegű manipulációt. 

- Rendelkezik közösségi felelősségtudattal, 

- felelősséget vállal a környezetében tapasztalható kulturális-vallási feszültségek, vagy intolerancia helyes 

kezelését illetően. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kocsis Péter adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Buda Péter tanársegéd 

 


