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Ismeretanyag:  
A XIX–XX. század egyetemes egyháztörténetének rendszerezett tanulmányozása. A 
hallgatók ismerjék meg és elemezzék az adott korszak egyházszervezetének, 
teológiatörténetének, egyházi művelődésének jellegzetes folyamatait, meghatározó 
fordulatait. Sajátítsák el a kapcsolódó alapvető fogalomkészletet.  
Tematika: 
1. Ébredési mozgalmak, a bel- és külmisszió nagyarányú kibontakozása a XIX. században, 
e terület nagy egyéniségei.  
2. A német ajkú protestáns egyházak élete a XIX. században és a német teológiai 
gondolkodás a korban (a romantikus teológia, ortodox konfesszionalizmus stb.). 
3. Anglia és Skócia korabeli egyháztörténete. Észak Amerika protestáns egyházai és 
neoprotestáns közösségei a vizsgált korban. 
4. A holland reformátusság a XIX. században és a századfordulón, különös tekintettel 
Abraham Kuyper munkásságára. 
5. A római katolikus egyház a XIX. században: a pápaság szerepének a változása, az 
ultramontanizmus és a nemzeti katolikus mozgalmak, az I. vatikáni zsinat a századvég 
jelentős enciklikái. 
6. Teológiai irányok a századfordulón (a vallásos szocialisták, a vallástörténeti iskola, a 
keresztyénség angol nyelvterületen a századfordulón).  
7. Az I. világháború és egyháztörténeti vonatkozásai  
8. Keresztyén egyházak a XX. századi totalitárius államrendszerekben:  
    I. Az orosz ortodox egyház XX. századi történetének áttekintése 
    II. A protestantizmus Németországban a két világháború közt és utána) 
9. Az ökumenikus mozgalom kezdetei. Holland református egyházi fejlemények a XX. 
században.  
10. A pápaság és a XX, századi háborús konfliktusok; A II. világháború. 
11. Ökumené a kétpólusú világrendben; A római katolikus egyház és teológia a XX. 
században a II. vatikáni zsinatig. 
12. Globális protestáns teológiai mozgalmak; Huszadik századi teológusportrék (Barth, 
Bultmann, Tillich, Bonhoeffer, Niebuhr, Schweizer, Pannenberg). 
Kompetenciák:  
A hallgatók legyenek képesek kapcsolódó történelmi ismereteik szakirányú elmélyítésére, 
integrálására. Kapjanak betekintést az aktuális szakirodalmi eredményekbe. 
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