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Felülvizsgálati Bizottság
A MAB FvB 5/2008. számú határozata
A Tomori Pál Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora 2008.január 2-án kelt levelében
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola
szabad bölcsészet alapszak (művészettörténet és vallástudomány szakirányok) indítása
tárgyában készült – a MAB 2007/10/XII/3/7. számú határozatával meghozott –elutasító
szakértői véleményével szemben .Az OH 2008. március 12-én és a MAB Titkársághoz 2008.
március 18-án érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB
FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A MAB 2007/10/XII/3/7. számú határozata is megállapítja, hogy a tanterv összhangban van a
képzési és kimeneti követelményekkel. Ugyanakkor megjegyzi, hogy a képzés célját csak
részben valósítja meg. Ezt többek között azzal támasztja alá, hogy „gyakorlatilag 3 félév van
arra, hogy a hallgatók a teljes művészettörténetet megtanulják az ókortól napjainkig”.
A MAB FvB úgy látja, hogy az egész emberiség művészetének egész története még öt év alatt
sem tanítható meg, a szakiránynak ez nem is lehet célja. A képzési és kimeneti
követelmények szerint az alapszak művészettörténet szakirányának célja az egyetemes és a
magyar művészet nagy stíluskorszakainak ismerete, a kultúrát meghatározó és befolyásoló
tényezők felismerése és azok hatásmechanizmusainak elemzése. A vallástudomány szakirány
a vallástörténet és valláselmélet, a világvallások, a vallási jelenségek rendszere, az egyetemes
és magyar egyház- és felekezettörténet ismeretkörök elsajátítása. A szakon végzetteknek
képeseknek kell lenniük az analitikus gondolkodásra, a kultúra jelenségeinek elemzésére, a
kritikai érzékenység kialakítására. Ennek érdekében el kell sajátítaniuk a művelődéstörténet és
filozófia alapfogalmait, művészet- és vallástudomány főbb kérdéseit, áttekintést kell kapniuk
a művészettörténet és a vallástörténet fontosabb korszakairól, és lehetőséget kell kapniuk,
hogy a szabadon választott kreditkörben néhány kérdésben elmélyedjenek. Erre a tanterv
lehetőséget ad, de természetesen a képzési cél akkor érhető el, ha a kiválasztott tanárok magas
színvonalon és intenzíven foglalkoznak a diákokkal.
A szakfelelős egyetemi végzettsége filozófia. Eddigi tevékenysége és publikációi a művészet
és piac viszonyának elemzése körül forgott, ezt tükrözik eddigi munkahelyei (pl.
Iparművészeti Múzeum, marketing igazgató) és publikációi is.
A művészettörténet szakirány felelősének végzettsége művészettörténet, CSc fokozattal
rendelkezik. Tudományos munkássága az építészetelmélettől a festészetig terjed, legutóbb a
magyar szecesszióról jelent meg monográfiája. Jól tájékozott az európai művészettörténetben,
különösen a franciában. Könyve jelent meg a 19. századi francia festészetről is.
A vallástudomány szakirány felelőse magyar–történelem és filozófia szakos diplomával és
PhD fokozattal rendelkezik. Kutatási területe a polgári állam és a katolikus egyház kapcsolatai,
az egyház képviselőinek autonómia-felfogása. 1996-tól a Szegedi Tudományegyetemen
rendszeresen oktatott a Vallástudományi Tanszéken, a 19. és 20. század politika- és
egyháztörténet problémaköréből. Megállapítható, hogy eddigi oktatói és tudományos
munkássága a vallástudomány egy periférikus és kis szegmensét ölelte fel.

H:\fvb\fvb-5-2008.doc

A MAB FvB úgy látja, hogy a szabad bölcsészet alapszak és a művészettörténet szakirány- és
tantárgyfelelőseinek eddigi munkássága, eddigi tevékenysége biztosíték lehet a képzési cél
megvalósítására. Erre azonban nincs biztosíték a vallástudományi szakirányon. A
vallástudomány szakirány tantárgyfelelősei között elsősorban teológusok szerepelnek. Az ő
közreműködésük fontos, de mellettük további, vallástudományi felkészültségű oktatók
közreműködése is szükséges a képzési cél megvalósításához.
A fentieket mérlegelve a MAB FvB támogatja a Tomori Pál Főiskolán a szabad bölcsészet
alapszak és ezen belül a művészettörténet szakirány indítását, azonban nem támogatja a
vallástudomány szakirány indítását.
Budapest, 2008. április 24.
Róna-Tas András
a MAB FvB elnöke
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