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Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Vallás és egyház a középkorban Horváth Emőke Horváth Emőke 

Az óra címe angol nyelven: 

Religion and Church in the Middle Ages 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 

 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium gyak. jegy 2 2 - 

Az óra tartalmi ismertetése: 
 
A kurzus a kereszténység intézményesülésének történetét, és az Európában meghatározó vallások 
(keresztény, zsidó, muzulmán) egymáshoz való viszonyát kívánja bemutatni. Kitér az egyes jelentősebb 
eretnek nézetek kialakulására és az egyházzal szemben tanúsított magatartására, a keresztes hadjáratok 
értelmezési lehetőségeire, a zsidók és a muzulmánok európai szerepére, sajátos kultúrájára. Áttekinti a 
középkori pápaság helyzetének fontosabb állomásait és az egyház és a hatalom viszonyának kérdését. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. A kereszténység a IV. században, államvallássá válása és elterjedése a Mediterráneumban 
2. A szerzetesség kialakulása és elterjedése Keleten  
3. A szerzetesség megjelenése Nyugaton.  Szent Benedek fellépése. 
4. A korai szerzetesi reformok és új rendek megjelenése a XI-XIII. században 
5. A pápaság intézményének kialakulása 
6. A pápaság helyzete a XI-XIII. században 
7. A főbb eretnek nézetek a kora középkorban 
8. Az eretnek mozgalmak a XI-XIII. században 
9. John Wycliff és Husz János 
10. A zsidóság helyzete Európában 
11. A convivencia fogalma és gyakorlata az Ibériai-félszigeten 
12. A muzulmán- keresztény együttélés Itáliában  

  

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 
- 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Rendszeres óralátogatás, zárthelyi dolgozat megírása, szemináriumi dolgozat elkészítése 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
King, Peter: A monachizmus Nyugaton. A monasztikus szerzetesség története a Latin Egyházban. 
Budapest, 2007. 1-290. 
Meyendorff, John: Birodalmi egység és keresztény szakadások. Budapest, 2001. 
Southern, Richard William, A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Budapest, 1987. 
Szuromi Szabolcs Anzelm: Egyházi intézménytörténet. Budapest, 2003. 
Zimmermann, Harald: A középkori pápaság. Budapest, 2002. 

 

Ajánlott irodalom: 
Brown, Peter: Szent Ágoston élete. Budapest, 2003. 
Korán. A Korán világa. Budapest, 1987. 
A Talmud könyvei. Budapest, 1989. 
Lambert, Malcolm: Medieval Heresy. New York, 1992. 

 

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



John Meyendorff könyve a szak honlapján keresztül interneten elérhető. 

Írásbeli (teszt) kérdések (max. 30 kérdés): 
A zárthelyi dolgozat a félév során megbeszélt témákra épülő esszékérdésekből áll. 

 


