
Tantárgy neve: Egyháztörténelem 2. (újkor, legújabb kor) KLM szak 

Neptunkód: KLMANB2009, KLMALB2009 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

A tanóra típusa óraszáma: 3 óra elmélet /hét nappali tagozaton, 15 óra előadás levelező tagozaton 

az adott félévben. 

Az adott ismeretátadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: 

Feladatok: 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás:  

A tanulmányi jegyzet alapján az újkori és legújabb kori egyháztörténelem ismerete. A fontos 

események, személyek, eszmetörténeti fogalmak főiskolai szintű ismerete, a források ismerete. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

1. Tanulmányi jegyzet: Nemes György: Az egyháztörténelem vázlatos áttekintése. 

Elektronikus formában elérhető anyag. 

2. Ajánlott irodalom: 

3. TÖRÖK J.: Egyetemes egyháztörténelem. I-II. Bpest, 1999. SZIT ISSBN 

963 361 068 0 (I. Köt.), 963 361 068 0 (II. köt.) 

4. FRÖLICH, R.: Egyháztörténet évszámokban. Bpest. 2007. JEL Könyvkiadó. ISBN 

963-9670-18-9;) 78-963-9670-18-1. 

5. GÁRDONYI M.: Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe. Bpest. 2006. JEL 

Könyvkiadó. ISBN 963 9670 11 1. 

6. VANYÓ L.: Az ókeresztény egyház és irodalma. Bpest. 1980. SZIT. ISBN 963-

360-108-8. 

7. VANYÓ L.: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe 787-ig. Bpest. ISBEN 

933 361 049 4. 

8. A további szakirodalmat tartalmazza a tanulmányi jegyzet, valamint ismertetem az 

előadások során. A nyomtatott főiskolai jegyzeteim kifogytak, nem kaphatók, de 

részletesebb az elektronikusan elérhető jegyzet. 

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. Nemes György Sch. P. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: - 

 


