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Ismeretanyag: 
A virágzó és a hanyatló középkor (1054–1517)egyetemes és magyarországi 
egyháztörténetének rendszerezett tanulmányozása. A hallgatók ismerjék meg és elemezzék 
az adott korszak egyházszervezetének, teológiatörténetének, egyházi művelődésének 
jellegzetességeit, meghatározó fordulatait. Sajátítsák el a kapcsolódó alapvető 
fogalomkészletet. 
Tematika: 

1. A virágzó középkor politika-, társadalom- és gazdaságtörténetének általános 
áttekintése. 

2. A szláv népek keresztyén hitre térése és a nagy egyházszakadás. 
3. Szerzetesi reformmozgalmak és a pápaság helyzetének erősödése az ezredforduló 

táján, az investitura harc. 
4. A keresztes háborúk és következményeik. A lovagrendek, a középkori eretnekségek 

és az inkvizíció kibontakozása. Új szerzetesrendek jelentkezése a XI–XIII. 
században, jellemzésük. 

5. A pápaság világi befolyása tetőpontján szerepe a virágzó középkorban, III. Ince 
pápasága és a IV. lateráni zsinat. 

6. A virágzó középkor teológiai gondolkodása, egyházi életének, művelődésének 
jellemzői. A középkor jeles teológus egyéniségei különös tekintettel Aquinói 
Tamásra. 

7. A magyarság és a keresztyénség kapcsolata Géza fejedelem uralkodása végéig. A 
keresztyénség felvétele, István király egyházszervező tevékenysége. 

8. A magyar keresztyénség válságai és megerősödése Árpád-házi uralkodóink további 
időszakában. 

9. A „középkor alkonya” politika-, társadalom- és gazdaságtörténetének általános 
áttekintése. 

10. A középkori katolikus egyház válsága a XIV–XV. században, a pápaság „avignoni 
fogsága”, a kettős és hármas pápaság létrejötte, reformzsinatok. 

11. Az egyház megújításának általános igénye, Wyckif és Husz előreformátori 
tevékenysége, a huszitizmus. 

12. A magyarországi keresztyénség az Árpád-ház kihalása után a reformáció 
kezdeteiig. 

13. Az egyház a reformáció előestéjén: devotiomoderna, a humanizmus és reneszánsz, 
a reneszánsz pápaság. 

Kompetenciák: 
A hallgatók legyenek képesek kapcsolódó történelmi ismereteik szakirányú elmélyítésére, 
integrálására. Kapjanak betekintést az aktuális szakirodalmi eredményekbe. 
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