
Az ismeretkör: Vallásfilozófia 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Filozófiai proszeminárium 2) Vallásfilozófia I. 3) Vallásfilozófia II. 
 

Tantárgy neve: Vallásfilozófia II. (T305) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea., óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: német, angol) 

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

A számonkérés módja: kollokvium, házi dolgozat 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: --- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A Vallásfilozófia kurzus második félévében az előző félévben főképp szisztematikus-filozófiai 

problémák huszadik századi (és inkább „kontinentális”, am.: nem annyira a nyelvi elemzést előtérbe 

helyező) megoldási kísérleteit vizsgáljuk. A fő kérdés továbbra is: hogyan lehetséges a vallási kérdések 

filozófiai vizsgálata? 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező: 
Wolfhart Pannenberg: Teológia és filozófia - A két tudomány viszonya és közös története. Budapest, L’Harmattan, 

2009 [ISBN 9789639457614] 

Martin Heidegger: A metafizika alapfogalmai. Budapest, Osiris, 2004. III. fejezet: A világra, végességre, 

elszigeteltségre vonatkozó átfogó kérdezés metafizikaként való jellemzésének igazolása. A „metafizika” szó eredete 

és története, 49-90. p. [ISBN 963389607X] 

Karl Rahner: Az Ige hallgatója. Budapest, Gondolat, 1991. [ISBN 9632826159] 

Emmanuel Levinas: Isten és a filozófia. In: Levinas: Nyelv és közelség. Pécs, Jelenkor/Tanulmány, 1997. [ISBN 

9636760829], 141–164. p. 

Ajánlott: 
Franz Rosenzweig: Ateista teológia. In: Nem hang és füst a név. Budapest, Holnap, 1990., 24-43. p. [ISBN: 

9633450241] 

Paul Tillich: Létbátorság. Teológiai Irodalmi Egyesület, 2000. [ISBN 9630394960] 

Benjamin Pollock: Franz Rosenzweig and the Systematic Task of Philosophy. CUP, 2009. 

Tengelyi László: A harmadik transzcendentális alakja In: uő: Tapasztalat és kifejezés, Budapest, Atlantisz, 2007 

[ISBN 9789639165984], 237-251. p. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: 

Alapvető fontosságú XX. századi vallásfilozófiai szövegek ismerete, elemzése. A vallásfilozófia nagy 

témáinak megismerése, kritikai tárgyalása. 

Képesség: 

Magas szintű filozófiai elemzés módszerének elsajátítása, gyakorlata. A filozófiai gondolkodáshoz 

elengedhetetlenül szükséges történeti tudásanyag önálló kezelésének, értékelésének képessége. Igény 

esetén idegennyelvű kortárs szakirodalom olvasása. 

Attitűd: 



Pontos és megbízható. 

Autonómia és felelősség: 

Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Blandl Borbála  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Gáspár Csaba László  

 



 


