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A számonkérés módja: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
Az ókori és középkori egyetemes és hazai egyháztörténet főbb vonalainak tanulmányozása. 
A hallgatók ismerjék meg és elemezzék az adott korszak egyházszervezetének, 
teológiatörténetének, egyházi művelődésének jellegzetes folyamatait, meghatározó 
fordulatait. Sajátítsák el a kapcsolódó alapvető fogalomkészletet. 
 
Tematika: 
1. A keresztyénség római állammal való kapcsolata, szervezeti és tanbeli fejlődése 313-ig. 

A constantinusi fordulat, Nagy Constantinus és fiai egyházpolitikája. 
2. Az ökumenikus zsinatok és a keresztyén tanrendszer fejlődése. A keleti és nyugati 

egyházatyák különös tekintettel Augustinusra. 
3. A szerzetesség kialakulása, fejlődése a cluny reform mozgalomig. 
4. Misszió a germán népek között. A frank állam és a Karoling dinasztia jelentősége a 

nyugati egyház történetében, a kor művelődése és teológiai gondolkodása. 
5. A keleti és a nyugati egyháztest különbségei. A szláv népek keresztyén hitre térése. A 

nagy egyházszakadás. 
6. A magyarság kapcsolatai a keresztyénséggel és István király egyházszervező 

tevékenysége. 
7. A pápaság szerepének változása: Nagy Gergelytől az invesztitúra harc végéig. A 

pápaság világi befolyása tetőpontján. A keresztes hadjáratok, eretnekségek és az 
inkvizíció kibontakozása. 

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

9. Művelődés és oktatás a középkori Magyarországon. 
10. A középkori egyház válsága és reformkísérletek a XIV-XV. században. Az 

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