
Az ismeretkör: Egyháztörténeti alapismeretek 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Egyháztörténeti proszeminárium 2) Az egyháztörténet korszakai 3) 

Metodizmus-alapismeretek 
 

Tantárgy neve: Az egyháztörténet korszakai (T202) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea., óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: forráselemzés, 

tematikus prezentációk 

A számonkérés módja: koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): kötelező óraközi 

kisdolgozatok, recenziók, referátumok 

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

Előtanulmányi feltételek: --- 
 

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

Az egyháztörténet nagy korszakainak – ókor, középkor (külön hangsúllyal reformáció és katholikus 

reform, valamint a ker. misztika), újkor (másként: barokk és korafelvilágosodás; tartalmilag: 

konfesszionális korszak, óprot. orthodoxia, pietizmus), újabb és legújabb kor – átfogó, egy-egy esetben a 

korszak egészét, illetve az egyetemes egyháztörténetet is végigkísérő részkérdések (pl.: szekta-ügy, az 

eht. egyes nagy vitái) koncentráltabb áttekintése (adott esetben külső specialisták bevonásával), valamint 

a nem európai (különösen a keleti) egyháztörténet fejleményeinek és koncepcióinak vázlata.  

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

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

Kötelező irodalom: 

CHADWICK, HENRY: A korai egyház. Budapest: Osiris Kiadó. ([Sorozatcím:] Osiris könyvtár: 

Vallástörténet sorozat.) 1999.  

COLIJN, JOS: Egyetemes egyháztörténet. [S. l.:] Iránytű Kiadó Alapítvány. 2001
[2]

. 

FRANZEN, August: Kis Egyháztörténet. Szeged: Agapé. 1998. 

Ajánlott irodalom: 

BROWN, PETER: Az európai kereszténység kialakulása. Budapest: Európa Könyvkiadó. ([Sorozatcím:] 

Európa születése). 1999. 

KÜNG, HANS: A katolikus egyház rövid története. Budapest: Európa Könyvkiadó. 2005. 

SOUTHERN, R. W.: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Budapest: Gondolat. 1987. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

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

Tudás: 

A hallgatói tudás: gyarapodik az egyháztörténet tényeinek, problémáinak és problémaösszefüggéseinek 

(alapvető) ismeretében. 

Képesség: 

A hallgatói képességek: nőnek az egyház/ak és egyháztörténet problémavilágában, az egyházak történeti 

valóságának hatástörténeti kérdéseiben való externus és internus látásmódok szerinti eligazodás 

kompetenciái. 



Attitűd: 

Pontos és megbízható. 

Autonómia és felelősség: 

Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni. Teológiai meggyőződése kialakítása során igényt tart 

mások – kritikus – reflexiójára. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Majsai Tamás 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


