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A tanegység célja: Didaktikai cél: A tavaszi félév szinodalitás-szemináriumának egyik modulját
továbbgondolva, kiszélesítve, példákra alkalmazva, a hallgatók bevezetése az autoritásformákról
(tekintélyformákról) szóló kortárs filozófiai és teológiai vitairodalomba. Tartalmi cél: A különböző
tekintélyi szolgálatok kritikájának bemutatása és az autoritás-struktúrák emberi közösségekben
betöltött pozitív szerepének, racionalitásának megvilágítása. Kapcsolódó ötletek szakdolgozati
témákra (pl. Pázmány, Schütz, Dulles, Gaillardetz, Zagzebski ilyen szempontú feldolgozása).
A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a tekintélyi intézmények szerteágazó
jelenségkörére vonatkozó gondolkodás főbb témáit, irányzatait, eredményeit, problémáit, egyházon
belüli és kívüli helyzetét. Árnyaltan értékelni tudja az egyház szervezeti kultúrájának a sajátosan
tekintélyelvű vonásait. Megfelelő elméleti felkészültséggel közelít a téma gyakorlati kérdéseihez.
Tematika: 1. A téma megközelítése a tapasztalataink felől. 2. Fontos szerzők bemutatása. 3. Isten
Igéjének elsődleges autoritása, és az azt közvetítő másodlagos tekintélyformák története. 4. Az
egyház szervezeti kultúráján belül és azon kívül. 5. Az öt dinamikus kölcsönhatásban álló alapvető
teológiai tekintélyforma sajátosságai: a Szentírás. 6. A Szenthagyomány. 7. A hívők hitérzéke. 8. Az
akadémikus teológia. 9. A püspökök magisztériuma egyházmegyéikben. 10. A pápa és a püspöki
kollégium egyetemes magisztériuma. 11. Tekintély a teológiai ismeretelmélet összefüggésében
(episztémikus autoritás). 12. Episztémikus autoritás mint népszerű kortárs filozófiai téma (pl.
Zagzebski).
Követelmény: Felkészülés az óráról órára megadott irodalomból, aktív részvétel az órákon. Végül a
közös műhelymunka részeként egy 5 oldalas szemináriumi dolgozat elkészítése.
Irodalom: Az órákon feldolgozott szemelvények jelentős része már magyarra lefordított anyag,
amely azonban még nem jelent meg nyomtatásban (publikálásuk folyamatban). Kérés esetén
lehetőség van idegen nyelvű szakirodalom feldolgozására is (a hallgató által választott nyelven), a
releváns szövegek megtalálásában segítjük a hallgatókat. Példa egy olyan tanszéki publikációra,
amely bevezetést ad a különböző tekintélyformák természetébe: BAGYINSZKI ÁGOSTON (szerk.): A
hitvallástól a teológiai megalapozásig. Szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet
tanulmányozásához, L’Harmattan – Sapientia, Budapest, 2014.

