
Tantárgy neve: Teológiai enciklopédia Kód: R012-
A Kreditszáma: 3 

Tantárgy angol neve: Introduction to Theology 

A tanóra típusa: ea. és száma: 2 

A számonkérés módja: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -  

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja megismertetni a hallgatót a keresztyén teológiai gondolkodás történetét és 
irányzatait. Bevezetést kíván nyújtani a teológia tudományának műveléséhez. A félév folyamán sor 
kerül a teológiának más tudományok között való elhelyezésére, magának a teológia tudományának 
belső rendszere, felépítése, az egyes kutatási területek egymáshoz való viszonyának a 
meghatározására. 
Tematika: 
1. Az enciklopédia, teológia meghatározása, s a teológiatudomány felépítése 
2. Jézus és az ősegyház, az újszövetségi kánon meghatározása, a hagyomány szerepe  
3. A patrisztikus kor (fogalom, áttekintés, kiemelkedő teológusok)  
4. Az egyetemes (ökumenikus) zsinatok és tanításai 
5. A középkor és a reneszánsz (reneszánsz, skolasztika, relaizmus és nominalizmus, modern út, 

ágostoni iskola)  
6. Humanizmus és annak területi sajátosságai 
7. Kiemelkedő középkori teológusok a középkorban 
8. A teológiai fejlődés fő irányai a középkorban és a patrisztikus örökség 
9. A reformáció és irányzatai 
10. Jelentős teológusok a reformáció korában 
11. A reformáció fő teológiai tanításai 
12. A reformáció utáni mozgalmak  
13. A modern kor (felvilágosodás, protestantizmus és a kritikák) 
14. Romantika, marxizmus, liberális protestantizmus, modernizmus 
15. Neoorthodoxia, feminizmus, posztmodernizmus 
16. Felszabadítás teológia, fekete teológia, evangelikalizmus, posztliberalizmus 
Kompetenciák: 
Az alapvető teológiai fogalmak megértése és elsajátítása.  
A teológia főbb témáinak és megközelítéseinek elhelyezése a különböző korszakokban.  
A hallgató megismeri a teológia tudományának rövid történetét, a jelentősebb személyek életét, 
munkásságukat, teológiai gondolkodásuk lényeges elemeit. 

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

Kötelező irodalom 
1. MCGRATH, ALISTER E.:Bevezetés a keresztyén teológiába (Budapest:Osiris,1995)  
2. KOCSIS ELEMÉR:Theológiai enciklopédia (Debrecen: DRTA nyomda,1982) 
3. TÖRÖK, ISTVÁN: Theológiai enciklopédia (Debrecen: DRTA nyomda,1959) 
4. KARNER, KÁROLY: Bevezetés a teológiába (Budapest: Evangélikus Teológia, 1954) 

Ajánlott irodalom  
1. KELLY, JOHN N.D.: Early Christian Creeds (London: 1972) 
2. Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexteauszwanzig Jahrhunderten (Wuppertal: 1997) 
3. Reformiertes Zeugnisheute. Eine Sammlungneuerer Bekenntnistexteaus der reformierten 

Tradition. Hrg. LUKAS VISCHER. (Neukirchen-Vluyn: 1988) 

Tantárgy felelőse: Dr. Kovács Ábrahám, egyetemi docens, PhD, dr.habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak(név, beosztás, tud. fokozat): - 



 


