
Tantárgy neve:Filozófiai Istentan KLM szak 

Tantárgykód: KLMANB2004, KLMALB2004 
Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”100 % elmélet 

A tanóratípusa: előadás és óraszáma: 3 ea/hét 45 óra az adottfélévben, levelezőn 15 óra /félév 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgyleírás: 

A tárgy célja: a klasszikus filozófiai istenérvek és az érvek hatástörténetének bemutatása. 

Fejlesztendő kompetenciák: képesség annak igazolására, hogy az Isten létébe vetett hit ésszerűbb 

állásfoglalás, mint Isten létének tagadása; képesség az Isten létét tagadó gondolatmenetek 

igazolhatatlan előfeltevéseinek kimutatására. 

A tárgy tematikája:A filozófiai istentan (teodicea) fogalma, kiindulási pontja, feladata és határai; 

Az „ontológiai” istenérv; A „mozgásból” vett istenérv; A létesítő okok sorából vett istenérv; A 

létezők esetlegességéből kiinduló istenérv; A tökéletességi fokozatokból vett érv; A 

célirányosságból vett istenérv; Az emberi szellem dinamizmusából kiinduló istenérv; Az erkölcsi 

kötelezettségből kiinduló istenérv; Isten  teremtő, létbentartó és együttműködő tevékenysége 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

1. TURAY Alfréd „Istent kereső filozófusok” (Budapest, 1990. Szent István 

Társulat)http://www.mek.sk/08700/08788/ 

2. GILSON, Étienne, Isten és a filozófia,Kairosz, Bp. 2004 ISBN 963 9568 60 0 

3. BOLBERITZ Pál.:Isten, ember, vallás (Budapest, 1984. Ecclesia) 

4. MOLNÁR Tamás.: Teisták és ateisták (Budapest, 2002. Európa) ISBN 963 07 7265 5 

5. WEISSMAHR Béla.:Filozófiai istentan (Bécs, 1996. Mérleg) ISBN 963 8020 05 9 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetenciaelemek, amelyek kialakításához a tantárgy 

jellemzően, érdemben hozzájárul 

 A katolikus egyház vallja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott az embernek. Ezen 

adományok felelős használatát segíti mindegyik tárgy tanítása, amelyre sor kerül a KLM 

szakon. Az értelem és a szabad akarat helyes használata elősegíti a hallgató tudásának, 

képességeinek, helyes attitűdjeinek valamint autonómiájának és felelősségének fejlődését.  

 A látható dolgok mögötti összefüggések rendezése iránti igény kitörölhetetlen az emberi 

tudatból. Ez a keresztény hitnek is az alapja. Ugyanakkor az egyház vallja, hogy Jézus 

Krisztus, aki jelen világunkat meghaladó világban való részesedésre invitál, sokféle módon 

jelez, éppen erre a velünk született igényre alapozva. Úgy is jelez, hogy egymást szellemi 

képességeinkkel (pl. tanítással) is tudjuk segíteni, hogy értelmünk megtisztuljon a 

vadhajtásoktól, és ennek következtében arra szólít, hogy Isten, ember és a világ tiszta és 

soha ki nem meríthető megismerésére szólítson. 

 Az elméleti tárgyaknál a tiszta ismeret elérése a cél. Erre szeretnénk hallgatóinkat hangolni. 

 Célunk, hogy a krisztushitből (s ennek idők folyamán kifejlődött ágainak megismeréséből) 

olyan igényesség szülessék meg a hallgatók tudatában, amely túlemeli őket a jelen világ 

(sokszor kiábrándító) látványán, és azt a Krisztus által számos alkalommal hangoztatott 

reményt erősíti, hogy a jó biztosan győz a rossz felett 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Lovassy Attila 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. habil. Turay Alfréd 

http://www.mek.sk/08700/08788/


 


