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A tantárgy rövid tartalmi ismertetése 

A tantárgy célja a 18-20. századi egyetemes egyháztörténet fontosabb folyamatainak, 
személyiségeinek, problémáinak áttekintése. A szeminárium hallgatói megismerkedhetnek 
az állam-egyház viszony alapvető történeti kérdéseivel, a pápaság intézményével, egyfelől 
a felvilágosodás és a polgárosodás, másfelől az egyház konfliktusaival és kapcsolataival, 
az egyházhoz kötődő politikai mozgalmak mibenlétével, olyan jelenségekkel, mint a 
szekularizáció, laicizálódás, kultúrharc stb. A modern politikai és társadalmi folyamatok 
egyházi interpretációi ugyanúgy szóba kerülnek, mint a legfontosabb pápai dokumentumok 
és azok fogadtatása, az egyház és a diktatórikus rendszerek viszonya. 

A tantárgyi program heti beosztása 

A felvilágosodás és francia forradalom hatása a katolikus egyházra 
XVI. Gergely és a konzervatív egyházkép 
A pápaság és az olasz egységtörekvések 
IX. Pius pápasága (a forradalmak és az I. Vatikáni Zsinat) 
Kultúrharcok Európában, különöse tekintettel Németországra és Franciaországra 
XIII. Leó pápasága és a Rerum Novarum 
A pápaság és az első világháború 
XI. Pius és a Quadragesimo Anno 
XII. Pius és a második világháború kora, a „nagy hallgatás” kérdése 
Az egyház és a kétpólusú világrend. XXIII. János és a II. Vatikáni Zsinat 
VI. Pál és I. János Pál pápasága 
II. János Pál és az egyházi modernizáció kérdése 
Napjaink egyházának sorskérdései 

Az aláírás és a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei 

Az órákon való aktív részvétel, kiselőadás tartása (a vázlat és a feldolgozott szakirodalom 
előzetes megküldésével), továbbá egy kiselőadásnál opponensi teendők ellátása. 

Kötelező irodalom 

Szántó Konrád OFM: A katolikus egyház története. II. köt. Bp., 1988. 
Gergely Jenő: A pápaság története. Bp., 1982. 

Ajánlott irodalom 

Az egyes témakörökhöz külön-külön irodalmat adok a kiselőadásokat tartók részére. 

Egyéb tudnivalók 

A kurzus folyamatos tudnivalói a www.fazekascsaba.hu honlapon. 

 


