
A középkori egyház 

 

- az egyház volt az egyetlen stabil intézmény a népvándorlás korában; 

- kezdetben az egyház negatív hatással volt a tudomány és művészet fejlődésére; 

- ennek ellenére, mégis az egyház mentette át az ókori örökség egy részét, és továbbadta az 

írást; 

- a középkori oktatás: - papok, szerzetesek oktattak; 

- latin nyelven és élőszóban folyt az oktatás; 

- kolostorokban, templomokban tanítottak; 

- a Biblia volt a tankönyv; 

- az egyháznak két jelentősebb vezetője volt: a római pápa és a konstantinápolyi 

pátriárka. 

Kezdetben mindketten alárendelődtek a királyi vagy császári hatalomnak. 

- a XI. századtól kezdődően a pápának sikerült megszabadulni az állami befolyástól. E 

folyamat legjelentősebb pillanata VII. Gergely pápa és IV. Henrik német császár konfliktusa 

volt (mindketten szerettek volna kinevezni püspököket a Német-Római Birodalom területén). 

- 1077: Canossa járás (IV. Henrik bocsánatkérése VII. Gergelytől); 

Olvasmány!  

A császár kiközösítése 

A harc kezdetén VII. Gergely pápa kiközösítette az egyházból a császárt, IV. Henriket. 

Ez akkor szörnyű büntetésnek számított: a kiközösített nem léphetett a templomba, házasságát 

nem kísérhette egyházi áldás, gyermekeit nem kereszteltethette meg. Halála után nem 

részesülhetett méltó temetésben. A kiközösítettek ezért attól rettegtek, hogy a pokolra 

kerülnek. A kiközösített uralkodónak tett hűbéri eskü érvénytelennek számított, hűbéreseinek 

nem kellett fogadalmaikat betartaniuk. 

A büntetés súlyától megszabadulni akaró IV. Henrik Canossa várához zarándokolt. Itt 

tartózkodott akkor a pápa. Henrik a csikorgó januári hidegben a vár előtt, a jeges mezőn, 



mezítláb három napig didergett, míg végül a pápa feloldozta a kiközösítés alól. (Az egyházfő a 

keresztényi szeretet szerint nem is tehetett mást: meg kellett bocsátania a bűneit megvalló 

embernek). 

Ma is használjuk ezt a szólást: „Canossát járt valaki”. Akkor szoktuk mondani, ha a 

bűnös, bűnét megbánva és megbocsátást kérve felkeresi azt, akivel szemben vétkezett. 

- 1054-ben következett be a szkizma, a nagy egyházszakadás: katolikus egyház, vezetője a 

pápa és az ortodox egyház, vezetője a pátriárka; 


