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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: 
szemlélete deskriptív és összehasonlító. 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. 
 
Az első félév során az alábbi témák kerülnek oktatásra: 
 
1.) vallásfenomenológiai alapfogalmak (szent, homo religiosus, hierofánia, epifánia, stb.), a 
vallások rendszerezésének kérdése; 
2.) a múlt vallásai 1.: a mezopotámiai vallásosság; az egyiptomi vallás; a perzsa vallás; a 
kánaáni népek vallása; 
3.) a múlt vallásai 2.: az ókori görög vallás; az ókori Róma vallási világa; az ókor szinkretista 
misztériumvallásai; a kelták és germánok vallása; 
4.) világvallások 1.: hinduizmus; buddhizmus; kínai vallásosság. 

Előtanulmányi feltételek  – 

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

Az objektivitásra való törekvést szolgálja, hogy minél több, az egyes vallások saját 
irodalmából való szemelvény kapcsolódik a tananyaghoz. A lelkiismeret tiszteletben 
tartása a tantárgy oktatása során különösen fontos. 

Kötelező irodalom  Tonhaizer Tibor: Egyetemes vallástörténet, Spalding, Budapest, 2003. 

 Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet. L’Harmattan, Budapest, 2006. ISBN 
9789639683334 (kijelölt részek.) 

 Világvallások - Buddhizmus, Hinduizmus, Iszlám, Judaizmus, Kereszténység. 
(Szerk.: Görföl Tibor; Máté-Tóth András), Akadémiai lexikonok. Akadémiai Kiadó, 
2009. ISBN 9789630587082 (Kijelölt részek.) 

 

Ajánlott irodalom  Bellinger, Gerhard J.: Nagy Valláskalauz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. 
ISBN 963-05-6618-4 

 Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Osiris Kiadó, 
Budapest, 1997. ISBN 9789633898055 

 Eliade, Mircea: A szent és a profán: A vallás lényegéről. Helikon Kiadó, 
Budapest, 2014. ISBN 9789632275444 
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