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Vizsgák az Egyház társadalmi tanítása című tantárgyból
2020-2021 tanév 1. félév

Tisztelt Harmadéves Nappali Hallgatók!
Lassan befejeződik a tanév, ezért időszerű, hogy a vizsgák rendjétől és idejéről beszéljünk. Ez
azért is fontos, mert a járvány terjedése miatt, a szóbeli vizsgák letétele, - a jelenlegi helyzet
szerint - nem megvalósítható. Ezért Dr. Puskás Attila dékán úrral való megbeszélés szerint, a
vizsgák letétele úgy tűnik leginkább kivitelezhetőnek, ha házi dolgozatot készítenek, egy-egy
témából. A dolgozatban a téma kidolgozása kb. 5 oldalas legyen. (bevezetés, befejezés,
irodalomjegyzék, képek nélkül) A házi dolgozatok eredményét a tanulmányi hivatal
segítségével közlöm, és lehetőség lesz arra, hogy valaki azt szóban, az egyetem által
biztosított online formában kiegészítse.
A házi dolgozatok leadásának határideje: a szóbeli kiegészítő vizsga előtti csütörtök este
A szóbeli kiegészítő vizsgák ideje: december 14 (hétfő) 10 óra; január 4 (hétfő) 10 óra, január
11 (hétfő) de. 10 óra; január 25 (hétfő) 10 óra.
A házi dolgozatokat többféle témából lehet választani.
- Elsősorban a tételsor témáiból lehet írni házi dolgozatot. Az idő rövidsége miatt, példaként,
ezek közül néhányat javaslok. Ehhez a forrást is megjelölöm.
- Arra is van lehetőség, hogy valaki az Egyház társadalmi tanításának témaköréből egy a
tételsortól független témát választ. A téma kiválasztásának a jóváhagyásához, kérem, hogy
hívjanak fel a 06/30-436-2435-ös telefonszámon.
Példák a témák választásához:
- Az Újszövetség társadalmi tanításához (4. tétel)
Jézus és tanítványai életstílusa /Joachim Gnilka, A Názáreti Jézus, Üzenet és történelem,
Szent István Társulat, 2001. 207-217. old./
- Az apostoli atyák és egyházatyák tanításához (5. tétel)
Az Egyház élete a társadalomban /A. Amman, Így éltek az első keresztények, Szent István
Társulat, 1987. 141-161. oldal/
- A szocializmus eszméje és a kollektivista társadalom (9. tétel)
A szocializmus értékelése Szent II. János Pál pápa tanítása szerint /II. János Pál pápa,
Centesimus annus kezdetű enciklikája, 1991. 20-46. old./
- August Comte és Adolphe Quételet munkássága (10. tétel)
August Comte szerint a szellemi fejlődés korszakai /August Comte, A pozitív szellem,
Magyar Helikon, 1979. 191-209. old./
- Jürgen Habermas a társadalmi nyilvánosságról (15. tétel)
Jürgen Habermas társadalmi tanítása Joseph Ratzingerrel való párbeszéd alapján
/Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger, A szabadelvű állam morális alapjai, Barankovics István
Alapítvány, Gondolat, 2007. 21-27. old./

2

- Az Egyház szociális tevékenysége (17. tétel)
Árpád-házi Szent Erzsébet társadalmi tevékenysége /Magyar Zoltán, Az Árpád-ház
szentjei, Kairosz, 2005. 161-182. old./
- Az Egyház szociális tevékenysége (17. tétel)
Don Bosco társadalmi tevékenysége /Teresio Bosco, Don Bosco, 1991. 81-94. old/
Tételek a kiegészítő szóbeli vizsgákhoz (ezt már korábban közöltem)
1.tétel
Alapfogalmak
A szociológia fogalma, felosztása és módszere
A szociálteológia fogalma, forrásai és módszere
Az Egyház szociális tanítása és kapcsolata a szociálteológiával
2. tétel
Az Egyház társadalmi tanításának jelentősége
Az Egyház illetékessége társadalmi kérdésekben
Az Egyház szociális tanításának szerepe a teológiai oktatásban
3.tétel
Az Ószövetség társadalmi tanítása
Az emberi méltóság a teremtéstörténet szerint
A szabadsághoz való jog a kivonulás történet szerint
Az igazságosság elve a szövetségkötés szerint
A szegények jogai a próféták tanítása szerint
4. tétel
Az Újszövetség társadalmi tanítása
A megtérés, mint Isten Országa befogadásának feltétele Jézus tanítása szerint
Elkötelezettség a szegények ügye iránt Jézus tanítása szerint
Az egyenlőség Szent Pál tanítása szerint
A közösség tagjainak kölcsönös segítése az Apostolok cselekedete szerint
5.tétel
Az apostoli és az egyházatyák társadalmi tanítása
Jelenlét a társadalomban
Az állam szerepe a társadalomban
A magántulajdon és a gazdaság kérdése
6.tétel
Aquinói Szent Tamás társadalombölcselete
Szent Tamás tanítása az emberi természetről
Szent Tamás tanítása a társadalom életére vonatkozóan
7.tétel
Az újkori gondolkodás etikai jellemzői
Az emberi szabadság és az állam kapcsolta az újkori gondolkodás szerint: Hobbes, Locke, és Rousseau
Francisco Suarez értékelése
8.tétel
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A Liberalizmus
A liberalizmus eszméje és a kapitalizmus: Politikai és gazdasági liberalizmus
A liberalizmus értékelése az Egyház tanítása szerint
9.tétel
A szocializmus eszméje és a kollektivista társadalom
Az utópista szocializmus: Claude Henri Saint-Simon, Charles Fourier és Robert Owen
A marxista szocializmus: osztályharc és a magántulajdon eltörlése
A marxizmus értékelése az egyházi dokumentumok szerint
Nem forradalmi irányzatok a szociális kérdés megoldására: Keresztény szocializmus és
szociáldemokrácia
10.tétel
Auguste Comte és Adolphe Quételet munkássága
Auguste Comte szerepe a modern szociológia kialakulásában
Adolphe Quételet és Le Play szerepe a szociográfia kialakításában
11.tétel
A társadalom működését leíró elméletek
A szociológia biológiai irányzatai: Spencer, Gobineau, Gumplowitz és Nietzsche
Rendszer elméletek a szociológiában: Pareto, Tönnies
A szociológia pszichológiai irányzatai: Freud, Jung és Tarde,
12.tétel
Emile Durkheim tanítása a társadalmi jelenségekről
A kollektív öntudat szerepe
A szolidaritás jelentősége
Az öngyilkosság okai
13.tétel
Max Weber tanítása a kapitalizmusról
A „megértő” szociológiai irányzat
Etikai alapelvek
A „kapitalizmus szellemének” a bemutatása
Értékelése a vallások szerepéről
14.tétel
Theodor Adorno a tekintélyelvű személyiségről
A Frankfurti Iskola
A tekintélyelvű személyiség legfontosabb jellemzői
Az Egyház véleménye a tekintélyelvűségről
15.tétel
Jürgen Hamermas a társadalmi nyilvánosságról
A diszkurziós etika
A társadalmi nyilvánosság fontossága
Az Egyház véleménye a nyilvánosság fontosságáról
16. tétel
John Rawls igazságosság elmélete
Az utilitarizmus veszélye
A tudatlanság fátyla
Elméletének értékelése
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17.tétel
Az Egyház szociális tevékenysége
Az Egyház szociális gyakorlatának a kialakulása
A szeretetszolgálat nagy egyéniségei: Árpád-házi Szent Erzsébet, Ward Mária, De Paul Szent Vince,
Bosco Szent János
18.tétel
Az Egyház szociális munkája a XX. században. Szociális szervezetek
A Karitász szervezetek létrejötte – A Német Karitász
A Nemzetközi Karitász
A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica
Máltai Szeretet Szolgálat
Ostpriesterhilfe

Budapest, 2020. november 23

Szeretettel
Beran Ferenc

