
Tantárgy neve: Teológiatörténet 
Kód:R022 Kreditszáma: 4 

Tantárgy angol neve: History of Theology 

A tanóra típusa: ea. és száma: 2 

A számonkérés módja: koll . 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): R011-A Hitvallásismeret 2, R012-A Teológiai 
enciklopédia,mf.R021 Etika prolegomena 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Az előadások hallgatásával és a kötelező olvasmányok tanulmányozásával a hallgató 
megismerkedhet a teológiai gondolkodás történetével, illetve a "teológiai iskolák" 
sajátosságaival Schleiermachertől kezdve napjainkig. 
Tantárgyi tematika: 
A teológiatörténet általában a teológiai és történeti információk gyűjteményét tárja elénk, 
azzal a céllal, hogy egy-egy teológiai álláspontot igazoljon vagy megcáfoljon. A jelen 
előadássorozat szándéka viszont az, hogy a keresztyén gondolkodás és a társadalmi 
változások egymásra gyakorolt hatását, a dogmafejlődés és az etikai reflexiók 
komplexitását úgy mutassa be, hogy ez ismeretek hátterében lehessen elhelyezni a legújabb 
kor, s egyben napjaink teológiai kérdésfeltevéseit, illetve válaszait. Éppen ezért a korábbi 
Társadalomtörténet és Etikatörténet tantárgyak helyett, de ezek anyagát felölelve igyekszik 
átfogóbb kitekintést adni a Teológiatörténet, ráirányítva a hallgató figyelmét azokra a 
hangokra, amelyek az egyház világban elfoglalt helyét újból- és újból kijelölik. 
Bevezetés 
A hagyományok 

A felvilágosodás és a 19. század öröksége 
Kontextusok és érdekek változása a teológiában 

Kijelentés és teológia 
Karl Barth élete és teológiai nézeti 
Dietrich Bonhoeffer élete és teológiai nézetei 
EberhardJüngel élete és teológiája 

Lét és korreláció 
Edward Schillebeeckx élete és teológiája 

Hagyomány és szépség 
Yves Congar élete és teológiája 

Teológia és tudomány 
Bernard Lonergan élete és teológiája 

Történelem és teológia 
WolfhartPannenberg élete és teológiája 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  
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