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Az óra tartalmi ismertetése: 
 
A kurzus áttekintést kíván adni az egyház és a politika, valamint a társadalom kapcsolatáról. Fő hangsúlyt kap 
az egyházszervezet kiépülése, a pápaság megerősödése és a hitviták kérdése. A kialakult eretnek nézeteket 
elsősorban nem dogmatikai szempontból vizsgálja az előadás, hanem arra keresi a választ, hogy ezeknek 
milyen társadalmi kihatásaik voltak. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. Az állam és az egyház viszonya a kereszténység elterjedésének és megerősödésének időszakában 
2. A korai hitviták és ezek társadalmi jelentősége 
3. A szerzetesi eszmények megszületése, a szerzetesség megerősödése és reformjai a X-XI. században 
4. A kolduló rendek. Az egyetemek és a tudomány a XIII. században   
5. A pápaság intézménye és helyzete a kora középkorban 
6. A gregoriánus reformok és azok hatásai 
7. A keresztes hadjáratok és a pápaság 
8. A XI-XIII. századi eretnek nézetek és ezek társadalmi hatásai 
9. Az avignoni pápaság és a nagy egyházszakadás 
10. A reneszánsz és a pápaság 
11. Az előreformáció 
12. Luther Márton fellépése      

 

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 
1. Mutassa be a pápaság és az állam viszonyát az V-XI. század közötti időszakban 

2. A gregoriánus reformok és azok következményei 

3. A koldulórendek megjelenése 

4. Az avignoni pápaság és nagy egyházszakadás 

5. A keresztes hadjáratok és a pápaság   

  

 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti óralátogatás és kollokvium. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Duby, G: A katedrálisok kora. Bp., 1984. 
Le Goff, Jacques, Az értelmiség a középkorban. Magvető, Bp. 1979. és Osiris, Bp. 2000. 
Southern, Richard William: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Budapest, 1987. 

Zimmermann, Harald: A középkori pápaság. Budapest, 2002. 
 

 

Ajánlott irodalom: 



 

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. Budapest, 2001. 

Denzinger-Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. Budapest, 

2004. 

Meyendorff, John: Birodalmi egység és keresztény szakadások. Budapest, 2001. 

 

 

 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
 

Írásbeli (teszt) kérdések (max. 30 kérdés): 
Értelmezze az alábbi fogalmakat: 

1. nesztorianizmus 

2. arianizmus 

3. coenobita 

4. anachoreta 

5. monofizitizmus 

6. capitulum 

7. oblatio 

 

Röviden jellemezze az alábbi személyek tevékenységét: 

1. VII. Gergely 

2. II. Orbán 

3. John Wyclif 

4. Husz János 

5. III. Ince 

6. Szép Fülöp 

 

Adja meg az alábbi események évszámát 

 

1. niceai zsinat 

2. a latin császárság létrejötte 

3. a bolognai egyetem megalapítása 

4. Luther fellépése 

5. a IV. keresztes hadjárat 

 

 


