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ELİSZÓ 

 

A középkori szakkifejezések szótárát elsısorban a tananyagban szereplı szakszavak 

alkotják. Arra törekedtünk, hogy e szakszótár segítséget nyújtson diáknak, tanárnak egyaránt 

a középkor tanulmányozásában, illetve kutatásában. A kigyőjtött szakszavak többsége latin és 

görög eredető, és a középkorban használták ıket, ettıl függetlenül keletkezhettek jóval 

korábban a görög vagy a római korban is. Szótárunkban nem volt cél a szavak eredetének a 

rögzítése, jelentıségüknek a magyarázata más korokban. A középkort mind idırendi 

korszakot a Római Birodalom felbomlásától (476) a reformáció kezdetéig (1517) tárgyaltuk. 

Jelentıs része a szótárnak egyházi kifejezéseket tartalmaz, ami a kort illetıen természetes, 

mivel az egyház és intézményrendszere, valamint annak befolyása alapvetıen meghatározza a 

középkor eseményeinek menetét és rányomja bélyegét a mindennapi életre. 

A címszavak alapvetıen a történelemtudomány és a társadalomtudomány körébıl 

származnak, kevésbé kerültek be a más tudományokhoz kapcsolódó kifejezések. A szócikkek 

alapvetıen a nyugat-európai történelmet követik. A jegyzék összeállítása során természetesen 

rendelkezésünkre álltak a megfelelı lexikonok, kézikönyvek, szótárak stb., ennek ellenére 

számos szócikket át kellett fogalmazni vagy rövidíteni, bıvíteni, pontosítani. A középkorral 

foglalkozó történelemkönyvekbıl is csupán válogatást közölhettünk, ugyanakkor törekedtünk 

az alapvetı meghatározások ismertetésére, hogy a középkorról a lehetséges legteljesebb képet 

nyújthassuk. 

Teljességre elsısorban terjedelmi okok miatt nem törekedhettünk, azonban úgy 

gondoljuk, hogy a középkori tananyag elsajátításához a jelen szakszótár hozzásegítheti az 

érdeklıdıket. 
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A 

Aachen Az 5. sz. elejétıl frank település. Nagy Károly kedvelt tartózkodási helye. 798-805 

között építtette a Császárkápolnát, ahová eltemették. 813-1431 között a legtöbb német királyt 

itt koronázták. A kora középkorban évenként zarándoklatok célja, fı ünnepe VII. 17. A 14-15. 

században a világi bíróságok gyilkosságért vezeklésként gyakran aacheni zarándoklatot írtak 

elı. A 14. sz. közepétıl alakult ki az a szokás, hogy nagy zarándoklatokat csak 7 évenként 

tartanak, s ekkor VII. 10-24:- án az ún. 4 nagy ereklyét (Szőz Mária ruhája; Szt. József 

harisnyái; kendı, amelyen Keresztelı Szt. János feje nyugodott; ruha, mely a keresztfán függı 

Jézust fedte) a búcsú elıtti és utáni 7-7 napon a dóm toronygalériájában nyilvánosan 

bemutatták. A búcsújárás fénykora a 16. sz-ig tartott. Ekkor flamand és vallon kézmővesek 

költöztek be, akik sokáig meghatározó elemei voltak a városnak, amely csak fokozatosan lett 

ismét katolikus többségő.  

 

adopcianizmus – keresztény vallási irányzat, amelyek elsısorban azért, hogy a tiszta 

monoteizmust megırizzék, Jézus Krisztusban csak olyan embert látnak, aki különleges 

módon birtokolja Isten lelkét és akit Isten a fiává fogadott. Az adopcionizmus kiindulópontja 

szerint Krisztus nem valóságos Isten, hanem ıt, az embert az örökkévaló Isten úgymond fiává 

fogadta (adoptálta). A gondolatot az egyik legismertebb újszövetségi igehely értelmezésével 

lehet megvilágítani, ami Jézus megkeresztelésekor hangzik el: "Ez az én szerelmes fiam, 

akiben én gyönyörködöm." (Mt 3,17). Az adopcionisták úgy vélekednek, hogy ezzel a 

kijelentéssel az Atya örökbe fogadta az arra kiérdemesült Názáreti Jézust, az embert, aki a 

megváltás mővének során mintegy megistenült. İk tehát az 'Isten Fia' kifejezést csupán 

megtisztelı címként tartják számon. 

 

agora – az ókori Görögország poliszainak fıtere, piac- és vásártere, a népgyőlések, a hadi 

gyülekezések és a törvénykezés színhelye. A városállam (polisz) politikai, társadalmi és 

vallási életének a központja, amelyet díszes középületek, szentélyek és oszlopos csarnokok 

vettek körül. 

 

ágostai hitvallás - (lat. Confessio Augustana): az augsburgi birodalmi győlésen 1530: 

elıterjesztett legjelentısebb evangélikus hittétel-győjtemény. - Melanchthon fogalmazta meg, 

Luther jóváhagyta. 1530. VI. 25-én olvasták föl a cs. és a birod. győlés elıtt. A cs. és a kat. 

résztvevık a Confutatióval válaszoltak, melyet VIII. 3: terjesztettek a prot-ok elé. Erre írta 

Melanchthon az Apologia Confessionist, mely az ~ teol. megalapozása. 1540 k. Melanchthon 



újabb szentírási és patrisztikai bizonyítékokkal bástyázta körül. - Az ágostai hitvallás a 

schmalkaldeni szövetség alapokmánya lett. 1555: az augsburgi béketárgyaláson államjogilag 

is elismerték. - Az ágostai hitvallás két részben 21 hitágazatot és 7 egyházfegyelmi tételt 

tartalmaz.  

 

ágostonos iskola – az ágostonos remeték (OESA – a rend 1244 és 1256 jött létre) teológiai-

filozófiai iskolája, amelynek elsıdleges tekintélye, rendi tanítója Aegidius Romanus volt 

(még életében megválasztva). A 13. és 14. szd. során számos teológus képviselte az 

irányzatot: Jacobus de Viterbo, Alexander de Sancto Elpidio, Augustinus de Ancona, Thomas 

de Argentina, Gregorius Ariminensis, Alfonsus Vargas Toletanus, Hugolino de Urbe Veteri, 

Johannes Klenkok és mások. A jelentıs iskola a 15. században is virágzott, amikor fı 

képviselıi német területen (fıként az erfurti egyetemen) éltek, mint Johannes Zacharia, 

Johannes Dorsten, Johannes v. Paltz és Johannes von Staupitz (aki a Wittenbergi Egyetem 

egyik alapítója volt). Fontos tekintélyük még az olasz logikai enciklopédista, Paulus de 

Venetiis. İk voltak a „doctores scholae nostrae” (“a mi iskolánk tanítói”) illetve a „via 

Augustiniensium” képviselıi. Az iskola tovább élt egészen a 18. sz.-ig.  

 

affektív – az affectio (hatás, behatás), affectus, passio (elszenvedés) kifejezések lényegében 

szinonímák, és a lélekben bekövetkezı →változást, azaz a →lélek mozgását jelenti(k). Mivel 

ezek a mozgások jelentıs részben külsı eredetre visszavezethetı „megmozdulások”, a lélek 

ezeket a változásokat “elszenvedi,” ezért is nevezzük ıket "elszvenvedéseknek" (passiones). 

A modern „érzelem”, „érzelmekre ható,” az érzelmekkel, mint emóciókkal kapcsolatos 

jelentés jóval késıbbi. Az érzelmek, amennyiben mozgást (a lélek mozgását) implikálják, 

nem feltétlenül pozitívak, mert a lélek istenhez a mozdulatlanság (az érzelmek, affekciók, sıt, 

sokszor a gondolatok elkerülése révén) juthat közelebb (mint a "pusztasági atyák," elsısorban 

Evagriosz Pontikosz iskolájának teológiájában). 3  

 

affektív misztika – az isteninek, pontosabban a Krisztusban megjelenı isteni kegyelemnek az 

érzelmek és gondolatok, képek alakjában, vagyis a képzelıerı segítségével történı 

megjelenítése a lélekben. Célja az üdvös érzelmek létrehozása, amelyek a lélek helyes 

diszpozícióját hozzák létre.  

 



affektív teológia - olyan teológia, ami inkább képekkel, utalásokkal, személyes elemekbıl 

építkezı nyelvet használ, vagyis az egyetemi teológiánál kevésbé absztrakt kérdéseket 

tárgyaló teológia. Rokon az →affektív misztikával.  

 

Aides – közvetett adó Franciaországban VII. Károly (1422-1461) idején. Ezt a rendszeres évi 

adó mellett elıbb hadi szükségletekre, majd az igazgatás költségeire vetették ki. 

 

ájtatosságok - népi ájtatosságok (lat. pia exercitia): a vallásosság cselekedetei, nem szorosan 

vett liturgikus szertartások.  Egyházi jóváhagyással, helyi szokás szerint, kezdettıl fogva 

népnyelven végzik templomban vagy azon kívül, pap, elıénekes, elıimádkozó vezetésével: 

 

alázat - alázatosság, erény, mely képessé tesz arra, hogy az ember igazságának, teremtett 

voltának megfelelıen és törékenységének tudatában éljen. Ellentétes líciuma a gıg.  Az alázat 

igaz önismeretbıl fakad, mely megóv az elbizakodottságtól. A szerzetességben az alázat a 

tökéletesség fokmérıjének bizonyult. Aquinói Szent Tamás rendszerében a mértéktartáshoz 

tartozik. A legutóbbi idıkben az 5. sarkalatos erénynek is nevezik. A hívı ember számára az 

alázat nem csupán egy az erények között, hanem alapmagatartás az Istennel és az 

embertársakkal való kapcsolatában. 

 

alamizsna - adomány vagy egyéb segítség, amelyet szükségben lévı felebarátunknak 

nyújtunk, az irgalmasság cselekedeteinek tárgya. - Forrása lehet Isten- és emberszeretet, 

nagylelkőség, jámborság, bőnbánat. Az Ószövetség-ben az igazság és jámborság fokmérıje, 

ezért szerették a nyilvánosságát. Az Újszövetségben Krisztus könyörülı emberszeretetének 

követése, amely akkor kedves Isten elıtt, ha ıszintén, titokban és személyválogatás nélkül 

történik. Isten a Föld javait minden embernek szánta, de elosztásuk egyenetlen, s emiatt 

(valamint a sokféle emberi mulasztás és bőn miatt) sokan képtelenek a jog és az igazságosság 

lehetıségein belül segíteni magukon. - Ezért vannak esetek, amikor az alamizsna kötelesség. 

E kötelesség fölismeréséhez különbséget teszünk az élet, ill. egy ember státusza 

fenntartásához szükséges ill. felesleges javak, továbbá a rászoruló ember helyzete 

súlyosságának fokai között.  

Ezeket figyelembe véve az ~adás szabálya a következı: 1. Végsı, vagy majdnem végsı 

szükségben lévıket segítenünk kell a saját fölösleges és a státuszhoz szükséges javainkból, de 

nem kell föltétlenül megosztani az élethez nélkülözhetetlen javainkat A segítségnyújtás 

viszont akkor is kötelezı, ha nagy anyagi veszteséggel jár. 2. A súlyos szükségben 



szenvedıkön a felesleges dolgokból, ill. a saját szükségleteket fedezı értékek egy részébıl 

kell segíteni. 3. Az általános szükségben lévıknek a fölösleges javainkból kell adnunk.  

 

albigensek - (albiak) a 12. században a dél-franciaországi Albi városban keletkezett 

eretnekség.  Az albigensek mozgalmát 1145-55: az Észak-Franciaországi katarok alapozták 

meg. Elıbb 2 korlátlan világısnek, a Jónak és a Rossznak mérsékelt kettısségét vallották, 

késıbb átvették a bogumilok (Niketasz) radikális nézeteit. Clairvaux-i Szt. Bernát, a 

ciszterciek és p. legátusok sikertelenül igyekeztek visszavezetni az albigenseket az egyházba. 

A pápai követ meggyilkolása (1208) után III. Ince pápa keresztes hadjáratot hirdetett ellenük, 

amely a vezérek viszálya miatt nem sok sikert ért el. Megtérésüket az igazság meggyızı 

erejével akarta elérni Szt. Domonkos és rendje, a domokosok. Késıbb VIII. Lajos francia 

király legyızte ıket, és 1229: megkötötte a méau-i békét, de a helybeli földesurak 

támogatásával az eretnekség tovább élt. A francia király 1244-ben megtörte erejüket, s az 

inkvizíció is eljárt ellenük. A 13. sz. végén a mozgalom - Peter Antier vezérletével - újra erıre 

kapott, s az inkvizíció csak 1330-ban számolta föl szervezetüket.   

 

albergo– Genovában a klán elnevezése, szoros családi kapcsolatok fenntartása, az államtól 

való féllegális függetlenség jellemezte. 

 

áldozás - (lat. communio): 1. a szó tág értelmében az áldozatot bemutató, ill. fölajánló 

részesedése az áldozatból. - 2. a katolikus Egyházban a) a szentmisének a kánont követı, a 

Miatyánktól a záró könyörgésig tartó része. - b) az Eucharisztia vétele, a szentáldozás. 

Elsıáldozás után minden hívı köteles legalább évente egyszer szentáldozáshoz járulni. Ezt a 

parancsot a húsvéti idıben kell teljesíteni, hacsak valaki megfelelı okból, 1 éven belül, más 

idıben nem tesz neki eleget. 

 

áldás - Istentıl eredı jókívánságot, transzcendens erıátvitelt jelent. Az Ó- és az 

Újtestamentum szerint az isteni kegy osztása. Isten vagy az Isten által kiválasztott férfiak 

áldhatnak meg valakit vagy valamit. Ábrahám is részesül benne: „Megáldalak és naggyá 

teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége”. 

Áron, az elsı fıpap és a róla elnevezett papi rend (Áron fiai) kiváltsága volt az áldozás után, 

mintegy viszonzásképpen, az Úr áldását közvetíteni Izráel népének. Az áldás szavait 

meghatározott mozdulat kíséri. A kereszténységben az áldó kéz három ujja a 

Szentháromságra utal. Minden áldás Isten dicsérete és egyben az egyházhoz való tartozás 



kifejezése. Az atyai áldás a családfı halála elıtt az ı szerepét betölteni hivatott elsıszülöttet 

illette: az atya patriarchális jogait ruházta át utódjára. Az áldás mágikus erıvel bírt, 

visszavonni sem lehetett; az elsıszülöttnek és utódainak hatalmát, jövıjét, termékenységét 

biztosította. Mivel az áldás eredetileg Isten tiszteletének befejezéséhez, végpontjához 

kapcsolódott, a búcsúzást is kifejezheti.  

 

alispán - vicispán (lat. vice comes): a fıispán (supremus comes)) helyettese a nemesi 

vármegyében. - Eleinte a fıispán valamely familiánsát bízta meg a helyettesítéssel. Mivel a 

fıispánok rendszerint fırangú családok ivadékai voltak, vármegyéjükben saját birtokaikon 

ritkán tartózkodtak. Nemzeti királyaink idejében gyakran a király környezetében tartózkodtak. 

Ezért az alispán a fıispán tartós távolléte miatt a vármegye elsı számú irányítója. Föladatát 

különösen a 14-15. században nem egyedül gyakorolta, hanem a nemesek által választott 

szolgabírákkal (judex nobilium). Különösen a nemesi vármegye elsı két századában, amikor a 

vármegye, mint a saját védelmét megszervezı nemesség testülete tőnik föl, s a királytól nyert 

bíráskodási jogot gyakorolta. A nemesi vm. erısödésével párhuzamosan egyre inkább a 

vármegyébe beiktatott nemesség legfontosabb képviselıjévé vált. Ezért az 1500-as években 

köznemesi nyomásra törvénybe foglalták, hogy az alispánt a vármegye nemessége választja. 

Az alispán vármegye irányító tevékenységének jellemzıje végig az egész feudális korszakon, 

hogy a vármegyét érintı legfontosabb ügyekben sohasem egyedi szervként járt el, hanem a 

hagyományos testületek (vármegyei közgyőlés, a sedes judiciaria) élén elnökölve. A 

fıispánok a török idıkben is gyakran vármegyéjüktıl távol éltek, így az alispánnak a 

vármegyében kialakított irányító helyzete tovább erısödött. A nagy török háborúk közötti ún. 

békeidıkben a török betörések elleni védekezés és a figyelés megszervezése, nemkülönben a 

reform. utáni idıkben a vallásbéke helyreállítása csak a vármegye feladata maradt. Ez 

eredményezte a nagyobb vármegyékben a tisztikar növekedését.  

 

 allegórikus (írásértelmezés) – a szó szerinti jelentés mögött meghúzódó mélyebb, rejtett 

jelentést kifejtı Biblia-értelmezés. A középkori →egzegézisben a bető szerinti jelentés 

ellentéte.  

 

allódium - (középlatin allódium „szabad birtok”, „majorság” szóból) a földesúr saját 

kezelésben tartott és hőbéri szolgáltatásától mentes szabadbirtok, melyet jobbágyi robottal 

mőveltek meg. 

 



„Altaichi Évkönyvek” - nevezetes annales, amely a bajorországi Nieder Altaich bencés 

apátságban a XI. században keletkezett. Számos értesülést tartalmaz a magyarokra 

vonatkozóan is. 

 

ambroziánus egyház – Milánó a pápától némileg autonóm szellemő, sajátos liturgiát ırzı 

egyháza. 

 

anabaptisták – újrakeresztelık: a reformáció egyik radikális népi irányzata. Elvetették az 

egyházi dogmákat, a gyermekkeresztséget, újrakeresztelték a felnıtteket. Elfordultak a 

romlottnak tartott világtól, és várták a Bibliában megjövendölt ezeréves boldog birodalom 

eljövetelét, amelyben Jézus Krisztus a hatalmasokat megalázza, a szegényeket felmagasztalja. 

Vagyonközösséges hirdettek. Tanaikból bontakozott ki Münzer Tamás (1480?–1525) 

antifeudális parasztmozgalma (1524) Németországban. Az anabaptistákat mindenütt üldözték. 

A 16. sz.-ban egy részük a Felvidéken és Erdélyben telepedett meg, ık voltak a habánok 

(ügyes mesteremberek, többnyire fazekasok). A 18. sz.-ban erıszakkal katolikus hitre 

térítették ıket. Az anabaptizmus mérsékeltebb formában élt tovább a baptista felekezetben. 

 

antik filozófiai örökség – A középkor teológusai az antik filozófiai (azaz tudományos) 

gondolatokat ugyan sok tekintetben átvették, de ezzel még nem mondtunk semmit, hiszen a 

töredékesen, illetve komplex módon hagyományozódó platóni, az arisztotelészi, a sztóikus, a 

neoplatónikus gondolatok (illetve ezek variációi), valamint mindezen elemeknek az 

egyházatyák reflexióján – a teológia igényei szerint módosítva – átszőrt változatai nem 

jelentett egyértelmő meghatározottságot. A hagyományozott anyag szisztematikus 

újragondolása pedig alapvetıen új 12 gondolatokat tett szükségessé, amit a kor eljárásanak 

megfelelılen a hagyományozott fogalmi struktúrák szisztematikus átkonfigurációjával 

fogalmaztak meg a sokszor tökéletesen eredeti belátásokra jutó szerzık  

 

antiqui / moderni – régiek / modernek. A középkori teológusoknak történelmi, illetve haladás 

-tudatát kifejezı fogalompárt sok kontextusban használták: A) a hellén (pogány) szerzık  

(filozófusok) a keresztényekkel szemben, B) az Ószövetségi igazak az Újszövetségiekkel  

szemben, C) az egyházatyák a kor teológusaival szemben, D) a „régi logika” (logica antiqua 

) az “új logikával” (logica modernorum) szemben, illetve E) a korábbi generációhoz tartozó  

teológusok a kortársakkal szemben.  

 



 

apostol - A kereszténységben apostoloknak nevezik Jézus tizenkét tanítványát, akiket követıi 

sokaságából választott ki (Mt 10). A görög aposztolosz szó jelentése ’követ’, ’küldött’, 

’hírnök’. Az apostolok száma, a 12 szent szám, megegyezik Izráel tizenkét törzsének és a 

tizenkét állatövi jegynek a számával. Apostoli missziójukra a Szentlélek elnyerésével indultak 

el, mint az evangéliumi történések tanúi és hirdetıi (ApCsel 2). Megbízatásuk Krisztustól 

ered. Az ókeresztény és román kori mővészetben gyakran tizenkét bárány vagy galamb utal 

rájuk, Jézus szavai alapján: „Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 

Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és egyszerőek, mint a galambok”. A hit küldöttei, 

terjesztıi, tanítóvá vált tanítványok. A krisztusi egyszerőség, tisztaság és bölcsesség 

megjelenítıi, ezért mindig Krisztushoz közel állónak ábrázolják ıket. • Mint az egyház 

pillérei, a gótikus templomok fıkapuján gyakran oszlopfigurákként, két hatos csoportban 

övezik a központi helyen, kapuosztó szoborként megjelenített Krisztust 

 

appropriatio  - tulajdonítás; a középkori teológia tanítása, amely szerint a Szentháromságot 

megilletı isteni tulajdonságok és cselekmények a három személy közül egyiknek külön is 

tulajdoníthatók. 

 

arianizmus - Arius (Areiosz alexandriai presbiter, IV.sz.) tanítása, amely szerint Krisztus 

nem egyenlı lényegő az istenségben Atyával, hanem csak hasonló az Atyához, teremtett 

isteni lény. Ellenfele Athanasius (Atanáz) volt, akinek tanítását az egyház elfogadta. 

 

artista – a középkori egyetemi terminológiában a filozófiai fakultás (világi tudományok  

szakos) hallgatója, illetve ez a karon professzor, illetve maga a fakultás. A kifejezés a “hét  

szabad mővészet” (értsd: tudomány) latin megfelelıjének (septem artes liberales) 

rövidítésébıl származik. Az artista fakultás a középkori „(természet) tudományi” karnak 

megfelelı intézmény, amely elıkészítette a hallgatókat graduális tanulmányaikra, azaz az 

(orvosi, jogi, teológiai) karra. Mivel az egyetemeken a legfontosabb szempont a kifogástalan 

metodológia és argumentáció volt, az artista fakultás legfontosabb eleme a logika-oktatás volt, 

s ezért az artista sokszor a logikust (diákot vagy tanárt) is jelenthette.  

 

arisztotelizmus /Arisztotelész - a filozófus (Arisztotelész kitüntetı jelzıje) a középkorban  

óriási, de nem megkérdıjelezhetetlen tekintélynek számított, de annak is csak a filozófia (a  



teoretikus tudományok), illetve fıleg a metodológia területén. (Csillagászatban, vagy 

orvostudományban például nem számított annak.) A középkori gondolkodók Arisztotelészhez  

főzıdı viszonyát körülbelül úgy lehetne megfogalmazni, hogy számtalan témában ı volt a  

legjobb kézikönyv, vagy tankönyv szerzıje, illetve az, aki a tudományos problémákat  

módszertani szempontból alapvetıen tárgyalja. Mivel a tudományos módszertan legjobb és  

legátgondoltabb megfogalmazójának is ı számított (fıleg a Második analitika révén), 

lényegében e módszertan szoros alkalmazása, vagy a teológiai szempontból való 

átdolgozásának igénye áll a mögött, hogy a modern filozófiatörténet-írás valakit 

ariszteliánusnak tekint-e.  

 

 

asszenzió – akaratlagos hozzájárulás a tudatban megformált, eredetileg értéksemleges 

mondathoz, amellyel annak igazságértéket (azaz igaz vagy hamis értéket) tulajdonítunk.  

 

anagógikus – a középkori →egzegetika kifejezése. A görög eredető kifejezés azt jelenti, hogy 

“felemelkedı”, felvezetı”, ti. a világ, az értelmezések, a magasabb teológia területére, illetve 

az istenközelséghez felvezetı. Az írásértelmezésben általában azt jelenti, amikor egy versbıl 

az evilágból az örök üdvösségre vezetı felemelkedés valamely aspektusa olvasható ki.  

 

angyalok – az angyalok isten küldöttei, testetlen, de teremtett égi lények, akarattal és 

értelemmel rendelkezı, önálló személyiségő intelligenciák (a filozófiai terminológia szerint). 

Angyalokat (démonokat, intelligenciákat) nemcsak a keresztény, hanem a zsidó, és a görög 

filozófia (tudományosság) is ismert. Az angyalok karait és rendjeit, aktivitásukat, mint 

beszédüket, mozgásukat nagyon sokan tárgyalták a korban. Az angelológia (gör. angyaltan) 

hátterét az → Corpus Dionysiacum Mennyei hierarchia c. értekezése alkotta, aki igen mélyen 

foglalkozott a problémával.  

 

annales – évkönyv, krónika. A mőfaj már az ókorban is ismert volt, de leginkább Nagy 

Károly óta terjedt el. 

 

aranybulla (német) - IV. Károly (Luxemburgi) által 1356-ban, a tartományurak nyomására 

kiadott okirat. Az irat meghatározta a német-római császár megválasztásának módját, 

kijelölve hét választófejedelmet - három egyházit és négy világit: (trieri, mainzi, kölni 

érsekek, szász fejedelem, cseh király, brandenburgi ırgróf, rajnai palotagróf). Nem egyesített 



a birodalmat, hanem meghagyta az egyes fejedelemségek különállását, saját rendi 

szervezetükkel együtt. 

 

Arany Horda  - Batu kán által 1242-ben alapított mongol állam a Fekete- és a Kaszpi-

tengertõl északra elterülõ sztyeppei térségben.  

 

árumegállító jog - a városi kiváltságok egyike, amelynek lényege, hogy a városon áthaladó 

kereskedõk kötelesek voltak eladásra felkínálni portékájukat a város piacán.  

 

arisztotelizmus – a filozófus (Arisztotelész kitüntetı jelzıje) a középkorban óriási, de nem 

megkérdıjelezhetetlen tekintélynek számított, de annak is csak a filozófia (a teoretikus 

tudományok), illetve fıleg a metodológia területén. (Csillagászatban, vagy orvostudományban 

például nem számított annak.) A középkori gondolkodók Arisztotelészhez főzıdı viszonyát 

körülbelül úgy lehetne megfogalmazni, hogy számtalan témában ı volt a legjobb kézikönyv, 

vagy tankönyv szerzıje, illetve az, aki a tudományos problémákat módszertani szempontból 

alapvetıen tárgyalja. Mivel a tudományos módszertan legjobb és legátgondoltabb 

megfogalmazójának is ı számított (fıleg a Második analitika révén), lényegében e 

módszertan szoros alkalmazása, vagy a teológiai szempontból való átdolgozásának igénye áll 

a mögött, hogy a modern filozófiatörténet-írás valakit ariszteliánusnak tekint-e.  

 

Arte – Itáliában a mesterségek céhe, gildája, tagjainak neve: artisti. 

 

Arte de Calimala – firenzei kereskedelmi egyesület, amely a XIV. század elejétıl a város 

posztókészítésében és kereskedelemben aktív polgárainak érdekeit védte. A Flandriából 

Észak-Itáliában vezetı út csomópontjain és a champagne-i vásárokon mőködtek képviselıi. 

 

artista – a középkori egyetemi terminológiában a filozófiai fakultás (“világi tudományok 

szakos”) hallgatója, illetve ez a karon professzor, illetve maga a fakultás. A kifejezés a “hét 

szabad mővészet [értsd: tudomány]” latin megfelelıjének (septem artes liberales) 

rövidítésébıl származik. Az artista fakultás a középkori „(természet) tudományi” karnak 

megfelelı intézmény, amely elıkészítette a hallgatókat graduális tanulmányaikra, azaz az 

(orvosi, jogi, teológiai) karra. Mivel az egyetemeken a legfontosabb szempont a kifogástalan 

metodológia és argumentáció volt, az artista fakultás legfontosabb eleme a logika-oktatás volt, 

s ezért az artista sokszor a logikust (diákot vagy tanárt) is jelenthette.  



 

aszkézis - (gyakorlat) – (elvek) gyakorlása, azaz az elveknek megfelelı életmód és 

viselkedés. A kereszténység radikális végiggondolósából adódó viselkedési (életvezetési) 

szabályokat követık számára szabályzatok (regulák) születtek a nagy teológusoktól. Szőkebb 

értelemben ezeknek a szabályoknak (tipikonok) kompromisszum nélküli követése az aszkézis. 

A hitét kompromisszum nélkül gyakorló, azaz aszkézisben élı személy az aszkéta.  

 

aszketizmus - olyan emberi életvitel, melynek lényege a földi élettıl való elfordulás, a teljes 

lemondás mindenféle élvezetrıl, az önsanyargatás. A különbözı vallások mint az igazán 

erkölcsös életformát hirdették. Példaképül a valláserkölcs alapján a testi vágyaktól böjttel, 

nemi önmegtartóztatással, önsanyargatással szabadulni akaró embert állították, aki ily módon 

készül a túlvilági életre. 

 

auctoritas– tekintély. Az elsıdleges tekintély a Biblia. Másodsorban az (egyetemes) zsinatok. 

Végül tekintélyek a tradíció által elfogadott, igazolt személyek. et illeti meg. A tekintélyek a 

Nyugaton : Ambrosius (Ambrus), Hieronymus (Jeromos), Ágoston és Nagy Gergely pápa. İk 

számítanak „egyháztanítóknak”.  

 

Autentica Habita – I. Frigyes 1158. évi kiváltságlevele a Bolognában tanuló német diákok 

számára, amely kivette ıket a városi comune joghatósága alól. A bologani egyetem alapító 

kartájának tekintette. 

 

autokephal- önálló, önkormányzatú, a keleti orthodox egyházban azon egyháztestek 

autokefál egyházak, amelyek más országbeli patriarkától függetlenek. 

 

autodafé – az inkvizíció által elítélt eretnekek nyilvános égetése, máglyahalál. 

 

avignoni fogság – a pápák 70 évig tartó (1307-1377) avignoni tartózkodása. Az 

invesztitúraharc idején a német-római császárság hatalmának gyengülése következtében 

Európában a vezetı szerepet Franciaország vette át, s befolyását a pápaságra is kiterjesztette. 

A francia pápák székhelyüket Avignonba tették át és a francia királyok politikájának 

kiszolgálóivá váltak. XI. Gergely pápa a francia király tiltakozása ellenére 1377-ben 

visszaköltözött Rómába, ezzel végetért az „avignoni fogság”. 

 



aviticitas –   ısiség: a nemesi birtok nemzetségen, ill. családon belüli öröklését biztosító 

szokásjog. 1351-ben I. (Nagy) Lajos király (1342–82) az ısiséget törvénybe iktatta, mely 

szerint a család kihalása esetén a közös nemzetségi ıs más családbeli leszármazottjai 

örökölték az elhaltak vagyonát. Az ısiség a 19. sz. elejétıl már akadályozta a hitelszerzést, 

ezért a liberális nemesség szorgalmazta a megszüntetését. 

 

averroizmus averroës,–historiográfiai terminus. Averroës tanítását követı filozófiai iskolát,  

irányzatot jelent. Averroës a Nyugaton csak mint Arisztotelész kommentárora hatott (innét a  

közismet „a Kommentátor” név), és filozófiai tanításokat tulajdonítottak neki. A teológus  

Averroës ismeretlen volt a Nyugaton. Az „averroista” kifejezés, mint historiográfiai kategória  

Erns Renan francia történész és orientalista maradandó, ám nem túl szerencsés találmánya,  

amivel Renan a 19. század közepén, a francia felvilágosodás emancipatórikus és antiklerikális  

hagyományát folytatva megpróbálta azonosítani a középkori szabadgondoldó filozófusokat, 

akik a filozófia autonómiáját probálták kiharcolni. Sajnos az “averroizmus” kifejezés több  

szempontból is alkalmatlan historiográfiai terminusnak : egyrészt a filozófia autonómiáját  

gyakorlatilag minden komoly teológus elismerte (mert megkülönböztette a természetes ész  

területét a kinyilatkoztatásétól), másrészt Averroës le nem fordított teológiai munkáigban  

elismerte a Korán kinyilatkoztatásának a filozófiáénál magasabb igazságát, harmadszor pedig  

nem sikerült egy fia valódi averroistát találnia a történészeknek 

 

azyma– kovásztalan (ti. kenyér). Az eukharisztikus áldozatban (bor és kenyér) a Kelet 

kovászos kenyeret, míg a Nyugat (dominánsan a Karoling korral kezıdıen) kovásztalan 

kenyeret használt. A kovászolt / kovásztalan kenyér kérdése az egyik fı vitapont volt a görög 

és a latin teológia között.  

 

B 

Baccalaureatus - a legalsó tud. fokozatot elnyert hallgató a középkori egyetemeken. 

Párizsban évente két ízben  advent és nagyböjt idején tartották a vizsgát. A jelölt egy doktor 

kérdésére adott válasza után négy magiszterbıl álló bizottság elıtt bizonyította érvelési és 

elıadói képességét. 

 

Bagdadi Kalifátus – az Abbaszida kalifa al Manszur 762-ben új fıvárost alapított a Tigris 

nyugati partján (Bagdad), ahonnan 762-836 és 892-1258 között irányították az arab 

birodalmat. 



 

balia-  a firenzei kormányzat XVI. század végi átalakulása során bevezetett intézmény. Ha 

valamilyen kényes ügyben kellett eljárni, a Signoria összehívta a népet, s javasolta hogy 

válasszanak egy rendkívüli bizottságot, amelyet teljhatalommal ruháztak fel, hogy az ügyet 

elintézze 

 

banalitások – földesúri jövedék; a földesúr kizárólagos joga: malom, szılıprés, kenyérsütı 

kemence, ırletés, kocsmáztatás, húskimérés stb. üzemben tartására és a jobbágyok 

kötelezettsége, hogy ezt megszabott díjért használják is. 

 

bandérium – a király vagy fıúr által kiállított, zászlaja alatt szolgáló és hadba vonuló katonai 

alakulat a középkori Magyarországon. A bandériumok felállítására Károly Róbert (1308–42) 

kötelezte az egyházi és világi fıurakat saját költségükön. A 16. sz.-tól a fıurak az államnak 

befizetett összegekkel megváltották a bandériumok fenntartását. 

 

bazilika – a keresztény vallásgyakorlat, a szentmise bemutatásának színhelye. Eredetileg: 

oszlopsorokkal tagolt belsı terő vásárcsarnok vagy törvényszéki épület. Az ókori Rómában 

ezek mintájára épült keresztény templom a IV-XI. sz. -ban: háromhajós, gerendamennyezetes 

csarnoktemplom, melynek középhajója az oldalhajók fölé emelkedik. A bazilika homlokzata 

elıtt oszlopos elıcsarnok vagy oszlopos elıudvar található, melybıl belsı elıcsarnok vezet a 

templomba. Az épülettípus a nyugati építészetre jellemzı. Híres római példái a lateráni Szent 

János-bazilika vagy a Szent Pál-bazilika. Késıbbi, kissé pontatlan szóhasználatban: kereszt 

alaprajzú, kupolás nagy templom, mint az esztergomi bazilika vagy a budapesti Szent István-

bazilika. 

 

beneficium – (lat. javadalmazás, jótétemény) Az egyik legfontosabb "magánjogi" intézmény 

volt a középkorban és az újkorban. A beneficium eredetileg élethosszig nyújtott birtok volt. 1. 

az uralkodó által hőbéri szolgálatért adományozott földbirtok. A birtokbavétel feltételeinek 

megszegése vagy a felek egyike halála esetén a javadalmazás visszavehetıvé vált. A fıként 

kisnemeseknek, lovagoknak adományozott javadalmazás már a korai középkor végén 

örökölhetı lett. 2. az egyház fenntartására adományozott birtok, javadalom stb.  

 

Biblia - a középkori Nyugat Bibliája a Damasus pápa által kezdeményezett “új latin” fordítás 

volt, amely bár sok tekintetben a régi latin fordításon (ami a görög biblián, a Szeptuagintán 



alapult, de az átdolgozás után ettıl már jelentısen el is tért. Damasus pápa az átdolgozással 

Jeromost bízta meg, aki a korabeli rabbinikus héber Biblia alapján végezte munkáját (amit 

már a korban sokan elleneztek, illetve kritizáltak). A kétféle latin szövegbıl állt össze az a 

középkori biblia. A Vulgátát csak 1546-ban deklarálta a Tridenti zsinat hivatalos bibliának. 

Amit ma Vulgatának nevezünk, az az 1588-ban V. Sixtus pápa, illetve lényegesen javított 

változatban a VIII. Kelemen, 1592 által kiadott, a reformáció teológiai nyomása alatt 

egységesített latin Biblia. A nyugati Biblia-kommentátorok tudatában voltak a teológiailag 

legjelentısebb szövegvariánsoknak, amelyet fıleg maga Jeromos, Béda, illetve a görög 

egyházatyák latinnyelvő bibliakommentárjai (fıképp Órigenész) közvetítettek.  

 

bíboros – (kardinális) az a méltóság a katolikus egyházban, aki pápaválasztó joggal 

rendelkezik, a pápát segíti, ıt tanáccsal ellátja. A magyar kifejezés öltözetükre utal, ugyanis a 

bíborosok öltözetében a püspököknél megszokott lila helyett a piros, bíbor szín található. Ez 

pedig arra utal, hogy nekik akár vérük ontásával is védeniük kell Krisztus egyházát. A 

bíborosok feladata volt az egyház kormányzása a Szentszék üresedése idején. A III. lateráni 

zsinat (1179) óta a bíborosi testület választja a pápát. A középkorban a bíborosok a királyi 

hercegekkel egy rangban álltak. Mind a bíboros, mind a bíbornok kifejezés 1464 után terjedt 

el, amikor is II. Pál pápa elrendelte, hogy a kardinálisok ıket minden más paptól 

megkülönböztetı, karmazsinszínő mellényt viseljenek. Idıvel apránként a festékanyag és 

maga a megkülönböztetı öltözék is módosult. 

 

birodalmi győlés -  a császári akarat érvényesülését támogató vagy jóváhagyó magas testületi 

szerv a törzsi és más birodalmi fejedelmekbıl, a német és az itáliai magas arisztokráciából, a 

fıpapokból és fıapátokból. Győléseit német és itáliai földön egyaránt tartotta. 

 

birodalmi kamarai bíróság – fı feladata a birodalmi béke feletti ırködés és a közvetlenül 

birodalmi joghatóság alatt állók peres ügyeinek intézése volt. Ítéleteivel a birodalmi 

győléshez lehetett fellebbezni. 

 

Bizánc - a késı római Konstantinápoly, a mai Isztambul, a középkori ~i birodalom központja, 

az ortodox egyház központja, a pátriárka székhelye de 1204-1264 között a velencei 

támogatással létrejött Latin Császárság székhelye is. 1054-ben a nagy skizma után kialakítja 

saját liturgiáját és kánonjogát, de a pátriárka személyét a mindenkori császár választja. A 

város folyamatosan veszíti el lakosságát, de még így is a világ egyik legnagyobb városi 



központja marad, mely 1453-ig meg tudja védeni magát - a kereszteshadjáratok során latin 

keresztény segítségel - a szeldzsuk török majd késıbb az oszmán török támadásoktól, ezzel 

védelmet biztosítva a Balkánnak és közép-kelet Európának. 

 

bizánci építészet - Görög, római és kisázsiai elemek szerves ötvözıdésébıl, az ókori 

mővészet folytatásaként kialakult építészet, amelynek elsı (korai) korszaka a 4. századtól a 

Macedon uralkodókig (864), második (középsı) a latin hódításig (1204), a harmadik (késı) 

pedig Konstantinápoly török elfoglalásáig (1453) tartott. Fıbb épületformái a bazilika és a 

kupolával födött centrális templom. Rendszerint az egyszerő megjelenéső épületeket gazdag 

faragványok és mozaikok, késıbb inkább freskók díszítették. 

 

bocland – angolszász területen a tulajdonjogot igazoló oklevél. A király által az egyháznak 

kíséret tagoknak vagy hivatalnokainak ajándékozott földbirtokadomány oklevél. 

 

bogumilok – X. századi, a Bolgár cárság területén kialakuló eretnekség, amelyet egy Bogomil 

nevő paphoz köthetı (neve szláv változata a gör. Theophilos, istenszeretı jelentéső névnek). 

Elutasítják a testet, illetve általában az anyagi világot, illetve ennek intézményeit (közöttük az 

egyházat). Mozgalmuk Franciaországban, Itáliában és a Német-római Birodalomban is 

elterjedt. A jelenségeket Isten két fiának, a jónak és a rossznak a küzdelmébıl vezették le. A 

korabeli társadalmi rendet és intézményeket a sátán mővének tartották. Tanításaik a 13.sz.-

ban központjukká lett Boszniából terjedtek el Magyarország déli részére. Több magyar király 

(I. Lajos, Zsigmond, I. Mátyás) vezetett hadjáratokat ellenük. 

 

bojár  - így nevezték Oroszországban, Bulgáriában, Moldvában és Havasalföldön a 

földesurakat, nemes embereket. A szó szláv eredető és a boj vagyis harc szóból származik, 

eredetileg harcost jelentett. Oroszországban a bojárok képezték az uralkodó fejedelmek 

közvetlen környezetét, de emellett bizonyos független állásuk is volt: ık viselték a fıbb 

polgári és katonai méltóságokat.  

 

boldogság– (beatitudo) az emberi természet legmagasabb rendő vágyainak / személyes 

törekvéseinek beteljesülése. Keresztény kontextusban ez az istenlátás (visio beatifica). A 

filozófiának azt az álláspontot tulajdnonítják, hogy a boldogság elérhetı már a teremtett 

világban is.  

 



Bologna - Észak-olasz város, mely 11. században kap a német római császártól szabad királyi 

városi rangot, s 1088 körül itt jön létre az elsı európai alapítású középkori egyetem, melynek 

leghíresebb a jogi kara. Az egyetemek a céhek mintájára önkormányzattal rendelkezı 

szervezetek voltak, a tanárok által választott rektor vezetésével. Saját törvényszékük ítélkezett 

a tanárok és a diákok felett, akik többnyire kollégiumokban éltek. A bolognai teljes egyetem 

volt, mind a négy fakultással: szabad mővészetek, teológia, orvosi és jogi karokkal. Dante, 

Bocaccio és Petrarca mellett számos magyar diák is itt járt egyetemre. A városállam részt vett 

a Barbarossa Frigyes elleni Lombard Ligában és legnanói csatában. Az Európai Unió az 

oktatási rendszerét is ún. ~i mintájúra alakította át, ahol a három éves BA képzést két év 

mesterképzés, majd három év körüli kutatói-doktori (PhD) fokozat követ. 

 

bonum commune – a közös jó. Ellentéte a magánjó. A középkori politika-elméletek egyik 

fontos kérdése a két alapvetı érték helyes arányának megtalálása volt.  

 

bölcsesség – (sapientia) a teológia egyik meghatározása. Mivel a teológia nem volt 

beilleszthetı a →hét szabad mővészet közé, ám valamilyen értelemben mégis a legfontosabb 

emberi tudást testesítette meg, ezt konfliktust a bölcsesség fogalmával oldották fel. A 

bölcsesség egyrészt bibliai kulcsfogalom, másrészt a filozófiának is alapfogalma (közkelető 

értelmezésben a filozófia = a bölcsesség szeretete). Tudományelméletileg a teológiának a 

bölcsességgel való azonosítása tette lehetıvé a teológiának a többi tudományhoz képesti 

elhelyezését, mint azoktól különbözı, de értékében magasabbrendő tudást. Ezt a 12. szd. 

végéig, 13. század elejéig tartó azonosítás a nagyskolasztika új tudományelméletének 

fényében válik elavulttá, amikor az arisztoteliánus tudományelmélet veszi át a hét szabad 

mővészet helyét.  

 

breviárium – katolikus papi zsolozsmás könyv, melybıl a nap meghatározott szakához 

kapcsolt imádságokat és olvasmányokat a szerzetesek általában közösen énekelve, a világi 

papok magánúton olvassák. 

 

burgundok – a VI. században a keleti germán törzsekbıl a mai Kelet-Franciaország területén 

létrejött királyság lakói. A IX-X. században új burgund királyság jött létre, mely a német 

Római császársághoz tartozott, majd a XV. századtól Franciaországba olvadt be. 

 



Burgund Hercegség - a 843-as verduni szerzıdés középsı területeinek egy része, gazdag, 

városias terület, ide tartozott a Németalföld is. A szomszédos Il-de France Capeting francia 

uralkodói sikertelenül próbálják megszerezni, s végig a Német-Római Birodalom és a Francia 

királyság között próbál egyensúlyozni. Már az elsı burgund hercegek is bıkezően támogatták 

a területen található Cluny bencés kolostorát. Az utolsó Valois-házbeli ~, Merész Károly volt, 

akinek halálával a vejére, I. Miksa német-római császárra és örököseire, a Habsburg-házra 

száll a terület, melyet a franciák állandóan vissza szerettek volna szerezni. 

 

búcsú(cédulák) – a római katolikus egyházban a bocsánatos bőnökért járó túlvilági 

büntetésnek az egyház részérıl történı részleges vagy teljes elengedése. A bőnök alóli 

feloldozást rendszerint a pápa engedélyével csak egyházi személy adhatott, ha a hívı 

teljesítette az egyház által elıírt cselekedeteket (böjt, ima, vezeklés, zarándoklat). Mivel a 

búcsút zarándoklással is el lehetett nyerni, így alakult ki a búcsújárás és  katolikus 

templomokhoz kötıdı búcsújáróhelyek. A 12. sz.-tól pénzért is árulták a bőnbocsánat 

elnyerését lehetıvé tevı búcsúcédulákat, amely a pápaság  egyik fı jövedelemforrása lett. Az 

ezzel kapcsolatos visszaélések jelentısen hozzájárultak a reformáció kibontakozásához. A 

búcsúcédulák pénzért történı árusítását a tridenti zsinat (1545–63) szüntette meg. 

 

C 

 

camerarius – a frank korban a cubikcularius-sal együtt a kincstár ıre. Feladata a királyi 

káptalanok, a királyi háztartás kiadásainak a fizetése, alamizsnaosztás, diplomáciai ajándékok 

küldése. 

 

Cantenbury - Nagy (I.) Szent Gergely által küldött bencés szerzetes (595), Szent Ágoston 

volt az elsı püspöke, s amikor a Kenti Királyság a tizedik század végén áttér a 

kereszténységre, ı lett az elsı érseke is. Érsekség, az angol egyház központja. 1170-ben II. 

Henrik angol király (1154-1189) canterbury-i érseknek kinevezett korábbi barátját, Becket 

Tamást, akitıl azt várta el, hogy kiszolgálja királyi érdekeit, megöleti, mikor az szembeszáll 

vele. Becket nem volt hajlandó az egyház bíráskodási jogkörének korlátozására, kiállása miatt 

így szentté nyilvánítják és Canterbury zarándokhely szerepe megerısödik. 

 

Capetingek – francia uralkodóház, Tagjai 987-tıl voltak hatalmon 1328-ig 

 



capitano del popolo – „népkapitány” a popolo szervezete egyszemélyi elöljárója volt, akinek 

tisztét a podesta ellensúlyozására hozták létre ezért kezdetben ehhez hasonlóan idegenbıl 

hívták, de utóbb a helyi popoló tagjai közül került ki. Irányította  a popolo milíciáját. 

 

capitulare – királyi rendelet, az egyházi és világi vezetık, győlésén különbözı ügyekeben 

hozott intézkedések paragrafusokba (capitulum) foglalt szövege. 

 

Casa de India – Portugália tengerentőli kereskedelmének bonyolítására és felügyeletére 

létrehozott állami intézmény, amelynek neve a portugál terjeszkedés követıen változott. 

 

céh –            azonos mesterségben dolgozó kézmővesek nagy hatáskörrel rendelkezı 

érdekvédelmi szervezetei a feudalizmus korában. Mőködésüket hatóság (uralkodó, városi 

tanács, földesúr stb.) által kiadott ún. céhlevél engedélyezte és szabályozta. A céh élén a nagy 

szaktudású céhmester állt, aki irányította a céhlegények munkáját és egyúttal gondoskodott 

róluk. A legények a tanuló-, majd vándorévek letöltése, házasságkötés, a polgárjog 

megszerzése, ill. az ún. remek elkészítése után kérhették felvételüket a céhbe. A szők piaci 

lehetıségek miatt a céhek monopóliumot biztosítottak tagjaiknak meghatározott termékek 

elıállítására, ugyanakkor a termelés mennyiségi és minıségi szabályozásával korlátozták az 

egymás közti versenyt. 

 

celebrál- végez, tart (istentiszteletel, misét). 

 

cenzus –       (lat. census) 1. vagyoni, jövedelmi és adófizetési kategória az ókori Rómában. 

Ennek alapján állították össze a választásra jogosult polgárok jegyzékét. – 2. a földesúrnak 

többnyire pénzben fizetett adó a feudalizmus korában. Magyarországon a jobbágy által 

telkéért a földesúrnak fizetett évi, megszabott összegő szolgáltatás. 

 

champagnei  vásárok – Champagne grófság városaiban kialakult vásársorozat a XII-XIII. 

században a kontinentális szárazföldi kereskedelem egyik fı csomópontja volt. Fontos 

találkozóhelye a németalföldi és az itáliai kereskedıknek. 

 

Ciompi - (rongyos) posztóipari munkások városi eretnek mozgalma Firenzében 1378-ban.  

 



ciszterci-rend – Sacer Ordo Cisterciensis: római katolikus szerzetesrend. 1098-ban Róbert 

bencés apát 20 társával a franciaországi Citeaux-ban (latinul Cistercium) alapította meg. A 

szegénységet, egyszerőséget, a hitélet elmélyítését és a munka fontosságát hirdeti. Elıbb 

mezıgazdasággal, majd oktatással foglalkoztak. Virágkora a középkorban volt. 

Magyarországon 12. sz. elsı felében Zirc, Szentgotthárd, Pásztó stb. 

 

Civitas – város, pontosabban az antik városállam, mint politikai-hatalmi-gazdasági egység 

egy egységes törvényhozás és szuverén (király) irányítása alatt. Ágoston óriási hatású 

történelem teológiai munkájában. Az isten városában megkülönbözteti a földi várost (civitas 

terrena), mely anyagi, gazdasági, hatalmi célokat követ egy világi uralkodó világi 

törvényhozása alatt az isten városától (civitas dei), ami az isten népének városa, ahol isten az 

uralkodó és a törvényhozó.  

 

congregatio - egyesülés, gyülekezet; testület pl. a bíborosok testülete; olyan r.kat. 

szervezetek, amelyek alapszabályszerően valamely egyházi munkának szentelik magukat. 

 

Corpus christianum- az egész keresztyénség; a középkorban az egész keresztyén társadalmat 

jelentette, ami kb. egyenlı volt az u.n. mővelt nyugattal, amelynek a feje és kormányzója a 

pápa volt. 

 

cortez -a rendi győlés neve az Ibériai-félsziget államaiban.  

 

Ciszterci-rend – Sacer Ordo Cisterciensis: római katolikus szerzetesrend. 1098-ban Róbert 

bencés apát 20 társával a franciaországi Citeaux-ban (latinul Cistercium) alapította meg. A 

szegénységet, egyszerőséget, a hitélet elmélyítését és a munka fontosságát hirdeti. Elıbb 

mezıgazdasággal, majd oktatással foglalkoztak. Virágkora a középkorban volt. 

Magyarországon 12. sz. elsı felében Zirc, Szentgotthárd, Pásztó stb. 

 

civitas – várostípus a középkori Európában, már a római korban létezı település, amely a 

kereszténység elterjedésével rendszerint püspöki székhelyé vált. A X-XI. századi városi 

fejlıdés alkalmával megnıtt jelentıségük, egyházi központként, kézmőves és kereskedelmi 

központként mőködtek. Ágoston óriási hatású történelem-teológiai munkájában, Az isten 

városában megkülönbözteti a földi várost (civitas terrena), amely anyagi, gazdasági, hatalmi 



célokat követ egy világi uralkodó világi törvényhozása alatt az isten városától (civitas dei), 

ami az isten népének városa, ahol isten az uralkodó és a törvényhozó.  

 

Clermonti zsinat, Clermont - Franciaország egyik legrégebbi városa, Franciaország középsı 

részén található ma ~-Ferrand, püspökség. Két zsinat is volt itt, a másodikon 1095-ben hirdeti 

meg II. Orbán pápa bizánci császári kérésre a clermonti zsinaton (Franciaország) meghirdeti 

az elsı kereszteshadjáratot a szunnita szeldzsuk törökök ellen, célul határozva a Szentföld (és 

Jeruzsálem) visszahódítását, amiért vallási bőnbocsánatot ígért. A beszéd elızményei között 

szerepel Bizánc meggyengülése a manzikerti vereség után, s hogy a szunnita szeldzsuk 

törökök veszélyt jelentettek a keresztény közösségekre, valamint hogy a pápa saját 

egyházfısége alatt próbálta egyesíteni a katolikus és ortodox egyházat. Már az elsı 

kereszteshadjárat (1096-1099) több tízezres nemzetközi tömeget mozgatott meg és lovagok a 

lotharingiai Bouillon Gottfried vezetésével sikeresen ostromolták meg Jeruzsálemet. Azonban 

Jeruzsálemet nem tudták sokáig megtartani (1187). Összességében II. Orbán beszéde egy 

olyan kétszáz éves európai fegyveres terjeszkedést indított meg, mely jelentısen befolyásolta 

a kor társadalmát és kulturális fejlıdését, és hozzájárult a zsidók, arabok és keresztények közti 

mai napig tartó ellenséges viszonyhoz. 

 

Cluny, cluny-i reform – a Nursiai szent Benedek által kidolgozott regulát 

(szerzetesközösségi életszabályzatot) követı, korábban önálló bencés szerzetesi központok 

Cluny-bıl kiinduló, centralizáló reformja. A reformot Aniani szent Benedek a bencés apátok 

817-ben, Aachenben tartott tanácsán javasolta, amely a Cluny-i közösség (amelyet 910-ben 

alapítottak) vezetésével valósult meg késıbb. Cluny elsı mintegy 250 éve során rendkívül 

tehetséges apátok sora mintegy 800 apátság hierarchizált rendszerét hozta létre. Az egységes 

szervezető és irányítású kolostorrendszer óriási, spirituális és politikai hatalmat testesített 

meg.  

 

Codex Carolinus – Nagy Károly leveleit, illetve a hozzá küldött írásokat tartalmazó 

győjtemény. 

 

colonus - szabad földbérlı, aki a földtulajdonosnak meghatározott pénz- és természetbeni 

szolgáltatásokra volt kötelezve. A colonus szemben a rabszolgával érdekelve volt a 

termelésben (ha többet termelt, több maradt személyes használatára, ill. a piacra), ezért a 

földtulajdonosok az alacsony hatásfokú rabszolgamunka helyett szívesebben telepítettek 



colonusokat földjükre. A korai középkorban a félszabadokat, a felszabadított rabszolgákat is 

colonusoknak hívták. A colonatus intézményét a feudális termelési mód jobbágysága 

elıfutárának tekinthetjük.  

 

comes palatini  - palotagróf, a Karoling udvarban a legfıbb bíróság elnöke, a világi 

hierarchia feje. 

 

comes –        lat. kísérı. Így nevezték a barbár királyok udvari kíséretét valamint a Karoling –

birodalomban a király „minisztereit”Az eredetileg a tartományok irányítására kiküldött 

fıemberek hivatali elnevezése idıvel méltósággá vált (comes-gróf) Az általa irányított 

területet róla nevezték el comitátusnak. Feladata a béke biztosítása, jogi, adminisztratív és 

pénzügyi feladatok ellátása. 

ispán: 1. a király által a vármegye élére kinevezett fıtisztség viselı a 11–15.sz.-i 

Magyarországon. Ispánnak nevezték ki a 11–12-i században a világi elıkelıket és a királyi 

fıtisztség viselıket. A vármegye élén álló ispánnak neve a 15. sz-tól fıispán. – 2. nagyobb 

uradalmakban a majorsági gazdálkodást irányító, a jobbágyok munkájára felügyelı, jobbára 

maga is jobbágy helyzető földesúri tisztviselı. 

 

common law – a jobbára íratlan jog, a királyi bíróságok és azok által alkalmazott eljárások 

összességébıl a XII. század utolsó harmadában kialakuló jogrendszer Angliában, mely 

minden ilyen eljárásban részt vevı alattvalót elvileg azonos szabályok alapján kezelt. A 

grófságokban lefolytatott common law eljárás során a királyi bíró általában a helyi szabad 

birtokosokból a sheriff által összeállított esküdtszék közremőködésével ítélkezett. 

 

comune /communa - (közösség.) A XI. század közepétıl észak és közép itáliai valamint 

francia területeken jelentkezı városi mozgalom, amelynek során a városon belüli korporációk 

egyikébıl kinıtt testület a város korábbi urától igyekezett átvenni a város feletti uralmat a 

városi önkormányzat elérése érdekében. A kereskedık hagyományos szabadságára, 

önigazgatására hivatkozva kezdték meg harcukat. A városlakók szinte folytonos tevékenysége 

volt a biztonságot jelentı városfalak erısítése. A falak építıanyagaira a malterkeverık, a 

falazók, az ácsok, a pallérok fizetésére elı kellett teremteni a pénzt, s a munkálatokat meg 

kellett szervezni. A városlakók, azaz a polgárok ezért tisztségviselıkbıl álló tanácsot 

választottak maguk közül, amely a falak építését irányította, s a városi közigazgatás egyéb 

feladatait ellátta. A városi tanács élén a polgármester állt. A városfalak és a közcélú városi 



épületek (városházák, templomok, raktárak, vásárcsarnokok) költségeit adóból térítették, amit 

minden polgárra kivetettek, s amelynek összegét a vagyon arányában állapították meg.  

 

Cordobai Emirátus – formailag a bagdadi kalifátus alá tartozó, de annak kalifadinasztiájával 

ellenséges családi irányítású emírség. 

 

cortez – az egyházi és világi urakat, valamint a város képviselıit magába foglaló rendi győlés 

a XV. századi Spanyolországban. 

 

cölibátus –   a papok, szerzetesek kötelezı nıtlensége. A keresztény egyházban a 4. sz. óta 

kötelezı volt. Célja egyrészt az egyházi birtok elaprózódásának megakadályozása, másrészt 

az, hogy a papok kizárólag a hívekkel törıdjenek. A görög katolikus és görögkeleti  

egyházakban nem kötelezı, de felszentelés után már nem lehet házasságot kötni.  

 

curia – a középkorban így neveztek minden egyházi és világi bíróságot. A XIV. századtól 

mindinkább a pápai udvart és annak tisztségviselıit jelenti. 

 

Curia Magna Rationum – II. Frigyes által a királyi jövedelmek kezelésére felállított 

központi hivatal. (1214) 

 

D 

 

danse macabre  - (haláltánc) a százéves háború során a halállal való foglalkozás és a 

halálfélelem kilép a vallási-szerzetesi keretek közül. A halálban mindenki egyenlı: ez a 

gondolat tartja fogva az emberek képzelıerejét és ez a legnépszerőbb prédikációk és 

mővészeti téma. Írók és festık a halál szédítı táncát ábrázolják, amint társadalmi állásra való 

tekintet nélkül magával ragad, pápákat, királyokat, koldusokat, lovagokat és asszonyokat. 

 

defter –        szandzsákok szerint készült, az adófizetık nevét, vagyoni állapotát, a befizetett 

adó mennyiségét tartalmazó összeírás a Török Birodalomban. Az összeírást a defterdárok 

segédeikkel végezték. A defterek a magyarországi török hódoltság (16–17.sz.) történetének 

fontos forrásai. 

 



dénár –         (denarius) 1. ókori római ezüstpénz, melyet Kr.e. 269-ben vertek elıször. 10 ast 

v. 4. esetertiust ért. A római császárkorban értékét fokozatosan elvesztett pénzt a 4. sz. elején 

kivonták a forgalomból. – 2. a középkori Európában általánosan használt ezüstpénz, melynek 

értéke koronként és országonként változott. Magyarországon elıször Szt. István (1000–1038), 

utoljára Mária Terézia (1740–1780) veretett dénárokat. 

 

dervis –        aszketikus élető, vándorló v. rendházban élı mohamedán szerzetes. 

 

despota –     1. zsarnok, kényúr – 2. fejedelmi rangú személyek címe a Bizánci 

Birodalomban. – 3. a szerb fejedelmek címe a 15–17. sz.-ban. Fıként a török fennhatóságot 

elismerı fejedelmek viselték, pl. Brankovics György (1375?–1456) 

 

Deventer – a Windesheim kongregáció laikus ágának központja, ahol iskolájuk volt. A 

deventeri iskola legjelentısebb tagja, Gerard Zerbolt nagy hangsúlyt helyezett a laikus biblia-

olvasásra, az (akkor ismert, elsısorban latin) antik szerzık ismeretére, és az affektív 

spiritualitásra, ami sok tekintetben a rajnai misztikára támaszkodott.  

 

Dictatus Papae – 1073-tól pápai iránymutatás; pápa jogainak és feladatainak tisztázása; pl.: 

leválthatja a császárt; beleszólás a világi- és belügyekbe (pl.: ekkor még investitura). Leírja, 

hogy a pápa csalhatatlan, az egyház nem tévedhet, az Úr egyedül a római egyházat teremtette 

(többit nem ismerik el) 

 

doge - államfı Velencében; hivatal életfogytiglan; névleges hatalom (valódi: nagytanács) 

 

dogma – tanítás. Az újkorban igen rossz aurájú “dogma” kifejezést a korban a szellemi 

önazonosság megfogalmazásának elengedhetetlen formájának tartották. A kereszténység 

dogmatikáját (tehát tanításában megnyilvánuló egységét) csak az egyházjog által szabályozott 

formában lehetett alakítani (a lényeges kérdésekben csak egyetemes zsinatokon). A dogma 

tulajdonképpen határjelzı: ezen belül kereszténységrıl van szó, aki viszont nem fogadja el, az 

nem tarthat igényt a kereszténységhez (az egyházhoz) tartozásra. A Kelet és a Nyugat eltérıen 

értelmezte a dogmák jelentıségét. Amíg Keleten dogma lényegében csak a Szentháromságra 

és Krisztusra (illetve az istenihez kapcsolatos kérdésekre) vonatkozik, addig Nyugaton a 

dogmatikába bevont terület sokkalta szélesebb. Például a görög teológia is vallja Mária szőzi 

szülését, de nem emelte dogmatikai környezetbe.  



 

domonkosok - alapító: Domenico Guzman spanyol nemes; a pápa elküldte ıket téríteni az 

albigenseket; belılük lettek az inkvizítorok. 

 

Domesday Book – Az „Ítéletnap könyve” Hódító Vilmos által 1086-ban magán- és királyi 

birtokairól készíttetett felmérése. A király küldöttei minden megyében megkérdezték, kik és 

mekkora földet birtokolnak. Noha a felmérés a kincstár számára készült és ott is ırizték, nem 

adóregisztrum és nem hőbéri jegyzék, inkább descriptio, melynek célja Domesday Inquest 

bevezetıjének megfogalmazása szerint az volt, hogy Vilmos „megismerje Angliát és 

megtudja miféle emberek lakják.” 

 

domínium –  (lat. tulajdon, uralom) 1. a föld korlátlan birtoklása a feudalizmus korában. 

(saját birtok). 

 

Domonkos-rend - vagy dominikánus rend (latinul Ordo Fratrum Praedicatorum, azaz 

magyarul Prédikátor Testvérek Rendje; közkelető magyar nevén dömés rend) III. Honoriusz 

pápa által 1216-ban szentesített prédikáló- és koldulórend. A prédikálás meggyızı erejében 

hívı Szent Domonkos alapította egy évvel korábban, 1215-ben Toulouse-ban. Elsı 

szabályzatuk szerint a domonkosoknak (dominikánusoknak) nem lehetnek sem egyéni, sem 

közösségi vagyontárgyai, és koldulással tartják fenn magukat. Tevékenységük és hivatásuk a 

keresztény hit védelme és terjesztése, amit oktatással, igehirdetéssel és prédikálással érnek el. 

Mindez a keresztény tanítások mély ismeretét követeli meg, ezért a domonkosok 

tanintézményeket nyitottak a nagyobb városokban, és azokban képezték rendjük tagjait is. A 

Rend jelszava: Laudare - Benedicere Preadicare (Istent dicsérni, áldást mondani és az igét 

hirdetni). 

 

donatizmus- Donatus karthágói püspök (316-tól) irányzata, amely szigorú egyházfegyelmet 

és aszketikus erkölcsi magatartást követelt, sıt a szentségek érvényességét is a kiszolgáltató 

személyes szentségétıl tette függıvé. 

 

Dózse - a Velencei köztársaság választott államfõje.  

 

Duma - a cárok bojárokból álló tanácsadó testülete.  

 



dzsámi – (gyülekezıház): nagyobb mérető mohamedán templom. A Török Birodalomban a 

szultán engedélyével ott építhettek dzsámit, ahol legalább 40 hívı élt. Itt tartják a péntek déli 

ünnepélyes istentiszteleteket. A dzsámi mellé minaretet építettek. – Magyarországon a török 

hódoltság korából Pécsen maradt fenn épségben 2 dzsámi. 

 

dzsizje - állami adó török birodalomban.  

 

druzsina –    az orosz államban a fejedelem kísérete, az uralkodó osztályhoz tartozó 

bizalmasai, segítségükkel szedték be az adókat. 

 

dux – herceg, (lat. vezér) A Karoling birodalomba egy-egy tartomány irányításával megbízott 

személy címe. Az exarchától függı magas bizánci tisztségviselı a római dukátus és más 

Rómában tartózkodó katonai bíróságok joghatósági területe élén. 

 

dzsámi –       (gyülekezıház): nagyobb mérető mohamedán templom. A Török Birodalomban 

a szultán engedélyével ott építhettek dzsámit, ahol legalább 40 hívı élt. Itt tartják a péntek 

déli ünnepélyes istentiszteleteket. A dzsámi mellé minaretet építettek. – Magyarországon a 

török hódoltság korából Pécsen maradt fenn épségben 2 dzsámi. 

 

dzsentri –  1. a középkorban a köznemesség, a kapitalista fejlıdés megindulása után a saját 

birtokán árutermelést folytató ún. újnemesség elnevezése Angliában.  2. Magyarországon az 

1870-es évektıl az elszegényedı, birtokait jórészt elvesztı, de társadalmi rangjához és úri 

életformájához makacsul ragaszkodó birtokos nemesség elnevezése.  

 

dzsihád –      a mohamedánok szent háborúja. 

 

E 

Edictus Rothari – a longobárdok törvénykönyve. 

 

egzegézis -(magyarázat) a középkori (írás)magyarázat (“írásmagyarázaton” ugyanis  

elsıdlegesen a biblia-egzegézist kell érteni). Az egyszerősítve “allegórikusnak” nevezett  

írásmagyarázat valójában komplex rendszer, amely az Ószövetség és az Újszövetség belsı, 

nem explicit kapcsolatainak (elıkép –beteljesedés, típus- antitípus), a szövegben meg nem 

található, de abból bizonyos szabályok segítségével kiolvasható rejtett utalások megfejtésének 



technikáját jelentette. Általában négyféle magyarázattípust különböztettek meg: a szószerinti, 

vagyis történeti értelmezést. A bető (szerinti értelmezés) a történetet mondja el // az 

allegórikus azt, hogy miben hiszel // a morális, hogy miként cselekedj // az anagógikus 

[felfelé mutató], hogy hová igyekszel). A magyarázatok a látszat ellenére nem lehettek 

teljesen önkényesek: az allegorizálásnak elıképeket, példákat, típusokat, illetve belsı logikát 

kellett követnie. Az allegórikus írásmagyarázat nem középkori találmány: jelen volt már a 

késıantik zsidóságban, illetve a hellénisztikus Homérosz-értelmezésekben (és más irodalmi 

interpretációk esetében) is.  

 

egyetem (universitas) – a városi iskolákbıl kifejlıdı többkarú, jogilag önálló (és 

privilegizált), a város püspökének felügyelete alatt álló, szigorúan meghatározott oktatási és 

vizsgarenddel, valamint kurrikulummal rendelkezı intézmény, ami a nyugati középkor sajátos 

jogi, és szociológiai környezetében alakult ki. A nyugati középkor egyik legnagyobb 

intézményi újítása. Az egyetemi végzettség több szempontból is standardizált volt: egyrészt a 

tananyagok, másrészt az oktatási és vizsgarend miatt aki egy egyetemet elvégzett, elvileg 

elnyerte a “bárholi tanítási képesítést” (jus ubique docendi). Az egyetemeken az alapképzést 

az →artista fakultás nyújtotta, majd az itt elnyert logikai, analitikus és metodológiai képzés 

alapján lehetett továbbtanulni a magasabb fakultásokon, mint az orvosi, az (egyházi és világi) 

jogi, valamint a teológiai fakultáson. A bakkalaureus, magister fokozatok odaítélését 

szigorúan szabályozták.  

 

egyház (ecclesia) – ideális értelemben (azaz félretéve a jelen történetileg kialakult egyházi 

sokféleségét) az egyetlen isten egyetlen népe, az „igaz Izráel”. A gondolat két fontos 

összetevıje, hogy A) az egyház az Ószövetségi Izráel teológiai értelemben vett “jogutódja,” 

vagy „szellemi Izráel,” mert vér szerint természetesen nem származik minden nép 

Ábrahámtól, B) a népvoltból (azaz a pogányságból) istenhez visszahívott (isten saját gesztusa, 

Fiának föláldozása által), az eltévelyedésébıl megtérı emberiség, mint egyetlen nép. Az 

ecclesia jelentése szerint is “ki-szólítás,” ti. a kiszólítás a pogányságból.  

 

egyházi állam – Bizánci eredető közigazgatási egységekbıl kialakult pápai irányítású állam 

Róma illetve Ravenna környékén, ami kiegészült az Adria menti grófsággal. 

 

eleve elrendelés (predesztináció) – Istennek a világban megjelenı mindenható 

gondviselésének radikális értelmezése, amely szerint isten mindenható akarata és 



mindentudása (mivel isten esetében tudás és megvalósulás, illetve akarat azonos) az örök 

életet annak adja, akinek akarata szerint szánja. Két aspektusa az aktív predesztináció (ez az, 

ami az isteni akaratban nyilvánul meg), illetve a passzív predesztináció (ez utóbbi a 

teremtmények sorsa, illetve az ebben megnyilvánuló aktív predesztináció). Radikális formája 

a “kettıs predesztináció,” ahol nemcsak az üdvösséget adja isten akarata szerint, hanem a 

kárhozatot is. A kettıs predesztináció fogalmát az idıs Ágoston dolgozza ki, de az egyház 

több zsinaton is elvetette.  

 

ellenállási záradék - a Magna Charta Libertatum utolsó pontja; elrendeli, hogy egy 25 fıs 

csoport ellenırizze, hogy a király betartja-e a Magna Chartát 

 

emír –   arab tartomány élén álló fıtisztségviselı, közigazgatási, katonai, pénzverési 

igazságszolgáltatási, imafelügyeleti hatáskörrel. 

 

epiklézis – a Szentlélek lehívása. A liturgikus áldozat, azaz az eukharisztia során a kenyér és 

bor átváltoztatása a Szentlélek hívásával történik a görög eredető liturgiákban. A latin 

liturgiában ezzel szemben az átváltoztatás a Krisztusnak a pap által elismételt szavai nyomán 

történik meg. E különbség a papság nyugaton kialakuló domináns szerepében is jelenetıs 

szerepet játszott. (Keleten a pap a közösség nevében hívja a Lelket, míg Nyugaton a szavak 

felidézése egyedül is megtörténhet. Ez végsı soron lehetıvé tette a magánmisék rendszerét, 

illetve az “isten népének” a “hívekre” és “klérusra” történı, erısen hierarchizált 

szétválasztását.  

 

erény (virtus) – A régebbi definíció szerint (Ágoston) az erény a szabad akarat helyes 

használata. A késıbbi megfogalmazás úgy tartja, hogy erény az a minıség, amitıl jó lesz a 

cselekvı cselekedete. (“Minıségnek” azért hívják, mert a cselekvı alanynak az erény egyfajta 

járulékos, éspedig minıségi értelemben vett járulékos tulajdonsága. Senki sem lehet lényege 

által erényes, hiszen akkor nem követhetne el bőnt.) A morális értelemben vett erény (a virtus 

szónak ugyanis a középkorban van egy kb. “erı” típusú természetfilozófiai jelentése is) az, 

amitıl a cselekvı a jóra irányul, ez viszont egyesek szerint az a habitus, amelyet a dicséretes 

cselekvések hoznak létre a cselekvıben. Erény tehát lehet az, amire a cselekvés irányul (pl. a 

bátorságra), de az is, amitıl az ember bátorságra képes. Ezt a képességet Az erények két 

fajtája A) a filozófiai, vagy „természetes” erények (ezek közé tartozik a négy platónikus, vagy 

“kardinális” erény : a bátorság, igazságosság, nagylelkőség, bölcsesség), illetve B) a teológiai 



erények (hit, remény, szeretet). A természetes erények képességként minden ember számára 

adottak, de nem megvalósításuk. A teológiai erények egyenesen istentıl származnak, és 

esetükben nem alkalmazható az arisztoteliánus “közép” elmélete (tudniillik, hogy az erény az 

ellentétes vétkek végletei között megvalósuló arányos közép).  

 

eredendı bőn – Ádám és Éva paradicsomi törvényszegését (az isten akaratával való 

szembeszegülést) Róm 5, 12 egy lehetséges értelmezése alapján úgy értelmezték a Nyugaton, 

hogy az ısszülıktıl származó minden emberre ez a bőn személyes bőnként származik át. A 

doktrína kidolgozója Ágoston. (Keleten a bőn következményének az általános emberi 

állapotot – a halál uralmát – tartották, amibıl azonban nem következik a személyes bőn.) Ez 

az “áteredı bőn” (pontosabb megfogalmazása szerint) azonban alapjában megrontja az emberi 

természetet, aki ezek után nem képes a jót saját erejébıl választani, és minden jóhoz a 

kegyelemre van utalva.  

 

értelem (lat. intellectus) – a középkor teológia egyik leggyakrabban használt terminusa. 

Sokféle jelentése közül kiemelendı: A) a lélek legsajátosabb tevékenysége, esetleg a lélek 

lényege, mint leíró fogalom B) a tudományos alapelvek megértésének →habitusa, C) a 

megértés maga, D) a lélekben levı (azaz megértett) fogalmak, amelyek objektív létezéssel 

bírnak, E) a lélek bármely fogalma, F) valamely nyelvi elem jelentése. Végül egy igen sajátos 

használatban (amikor az antik nousz fogalomhoz legközelebb kerül, az értelem jelentheti az 

„értelmi vagy spirituális szemet,” s mint ilyen ellentétes az “ész” fogalommal, amennyiben az 

értelem itt a dolgok lényegét egyszerően és egészében megragadni, míg az ész diszkurzív 

módon halad egyik lépésrıl a másikra. Ez utóbbi jelentésben használja az ~ terminust a 

misztika.  

 

eretnekség – valamely egyház v. vallási közösség által képviselt, hivatalosnak tekintett 

hitelvektıl való eltérés. Fıként a római katolikus egyház használta megbélyegzı értelemben a 

katolikus hittételektıl többé-kevésbé eltérı személyekre, irányzatokra, ill. mozgalmakra. 

Eredetileg filozófiai irányzatot, egy gondolatrendszer iskoláját jelentette az antikvitásban. A 

kereszténységben kezdetben a nagyegyházi tanítástól (az egyetemes egyházi állásponttól) 

eltérı „elkülönülı irányzat,” saját teológiai iskola fogalmát jelentette, ami a egyházból való 

kiválást jelentette. A fıbb középkori eretnekségek a következık: waldensek, katharok, 

bogumilok, paulikiánusok, fraticellik. Közös jellemzıjük volt egyfajta dualizmus (isten és 

sátán, fény és sötétség, szellemi és anyagi között).  



 

 

ész (ratio) – a középkori kognitív pszichológia szerint az emberi lélek diszkurzív 

gondolkodási képessége. Bizonyos, fıleg korai középkori, illetve ma “misztikusnak” mondott 

szerzıknél (mint Meister Eckhart) az észnél van magasabb, nem diszkurzív funkciókra képes 

tevékenysége is, ami az →értelem.  

 

exarchátus -  Bizánc nyugati területein alakultak meg az exarhátusok. A Ravennai 

Exarchátusról kr.u. 584-ben, a Karthágói Exarchátusról 591-ben történik elıször említés. Az 

exarhátusok több provinciánnyi területet foglaltak magukban, élén az exarcha a bizánci 

helytartó állt, aki egy kézben egyesítette a katonai és a civil hatalmat. A karthagóit 697-ben 

foglalták el az arabok Ravennait pedig 751-ben hódítják meg a longobárdok. 

 

excommunicatio – kiközösítés; a legnagyobb katolikus egyházi büntetés, amellyel valakit 

kizárnak a hívek közösségébıl és az egyház minden javából megfosztanak. Az ünnepélyes 

formában kihirdetett excommunicatio-t anatémának (megátkozott) nevezik. A zsinati 

határozatok anatémával illetik azokat, akik valamely dogmatikai határozatot nem fogadnak el. 

Az excommunicatio- az oldhatja fel, aki az errıl szóló határozatot kiadta, illetve  akinek az 

Egyházi Törvénykönyv ezt a jogot fenntartja. Életveszélyben bármely pap és gyóntató 

megadhatja a feloldozást. 

 

F 

 

falfestészet - a festészet legısibb technikája, freskó (nedves falra), secco (száraz falra), 

mozaik, sgraffito. 

 

ferences rend - (franciskánusok, ferencesek) egy római katolikus szerzetesrend, melyet 

Assisi Szent Ferenc (1182. január 12. – 1226. október 4.) alapított 1209-ben. Neve latinul: 

Ordo Fratrum Minorum (Kisebb Testvérek Rendje), kolduló rend. Ferenc 1209-ben 

elhatározta, hogy apostoli szegénységben folytatja életét. Durva csuhában és mezítláb, 

elkezdett a megtérésrıl prédikálni. Hamarosan többen csatlakoztak hozzá. A rend 1209-ben 

szóban, majd 1223-ban írásban nyert megerısítést III. Ince pápától. Az új rend, amely szigorú 

szabályai folytán nagy hatással volt a kor szellemére, óriási arányokban terjedt az ismert 

világrészekben. 



 

feudum –      a nemesi nemzetség szokásjog alapján öröklıdı feudális földtulajdon, hőbéri 

adománybirtok. Az adománybirtokért a megadományozott bizonyos (fıként katonai) 

kötelezettségekkel tartozott. 

 

filia -  leány; leánygyülekezet, egy anyagyülekezethez csatolt olyan gyülekezet, amelynek van 

temploma, de nincs helyben lelkésze. 

 

filioque– „és a Fiútól”. A nikaiai-konstantinápolyi hitvallás (Kr.u. 325 és 381) harmadik, a 

Szentlélekre vonatkozó szakaszába a latin Nyugat által a 7-8 században betoldott, majd a 

karoling kor teológiájában hivatalossá váló elem: „Hiszek a Szentlélekben, Úrban és 

éltetıben, aki az Atyától [lat. és a Fiútól] ered …” Ezt a betoldást a görög teológia nem 

fogadja el, mivel A) sérti az Atya monarchiáját, B) mivel az efezusi zsinat határozata szerint 

semmit nem lehet a nikaiai-konstantinápolyi hitvallást megváltoztatni. Az elsı probléma 

teológiai, míg a második ekkleziológiai : van-e joga a Nyugatnak a Kelet nélkül (egyetemes 

zsinat nélkül) megváltoztatnia a hitvallást.  

 

filozófia – a középkorban a filozófia nem “szellemtudományt,” vagy elvont, spekulatív 

bölcsészetet jelentett, hanem a tudomány szinonímája volt. A filozófia a világi bölcsesség 

szinonímája, amely a kinyilatkoztatás nélkül, a teremtésben a teremtett értelem által 

felismerhetı legmélyebb tudásig juthat el. Mivel isten (de nem a Szentháromság) a 

teremtésbıl is felismerhetı valamilyen formában (Róm 1, 20), illetve a teremtett emberi 

értelem képes az anyagi világon túl is látni, a filozófia még akkor is, ha nem kapja meg isten 

(ön-)kinyilatkoztatását, valamilyen értelemben van lehetısége eljutni az isteni dolgok 

ismeretére. Ez azonban a Krisztus elıtti kort jellemzi elsısorban: a Krisztus eljövetele után  

 

filozófus– (a Filozófus)  a középkorban ez a terminus, egyes számban, sokszor nagy betővel 

kiemelve Arisztotelészt jelentette. Arisztotelész nem jelentett megkérdıjelezhetetlen 

tekintélyt (számtalan kérdésben bírálták is, fıleg ott, ahol a teológiának ellentmondott, de 

bírálták logikában, és fıleg csillagászatban: Arisztotelész a legrosszabb csillagász [pessimus 

astrologus]). Jelentısége abban állt, hogy mővei alkották a legjobb kézikönyveket, illetve 

tankönyveket a metafizikai, (filozófiai) pszichológiai, stb. területeken.  

 



fiscalitas –   a királyi kincstár joga a nemesi birtokra az uralkodóval szembeni hőtlenség v. a 

család kihalása esetén. A királyok az így szerzett birtokokat általában újra eladományozták. 

 

firenzei unió-  1438 Ferrarában folytatták a baseli egyetemes zsinatot, ez együtt teszi ki a VII. 

zsinatot (1431-1445) 1439 elején Firenzébe helyezték át a zsinat székhelyét. Itt tárgyalták 

meg a nyugati és a keleti egyház unióját, a pápa egyházfıi szerepének elismerését. Jelen volt 

Jenı pápa, József pátriárka, VIII. János bizánci császár, Bessarion niceai érsek, 700 görög 

teológus, Izidor kijevi érsek. A megegyezés értelmében a filioque egyenlı azzal, amit a keleti 

egyházban úgy mondtak, hogy fiú által, a kitételnek a felvétele a hitvallásba a keleti egyház 

számára nem kötelezı. Az unió mégsem valósult meg, sem Bizáncban, sem Oroszországban a 

papság és a nép nem fogadta el. 

 

flagellánsok- önkorbácsolók; a középkori pestisjárványoktól felizgatott tömegek európaszerte 

csoportokba verıdve barangoltak (1348-51) s önmagukat korbácsolva e vezekléssel 

igyekeztek a csapás elhárítani. 

 

Flandria  - más néven Flamand grófság, a középkori Európa egyik legfejlettebb, angol 

gyapjúból posztót szövı régiója. Gent és Brügge városok vezetésébıl ez lesz a Hanza 

kereskedelem egyik központja. 1302-ben a courtrai csatában IV. Szép Fülöp francia király 

(1285-1314) lovagseregét is legyızik városai, Brügges és Gent gyalogos katonái. A courtrai 

vereség után hatására hívatja össze az elsı francia rendi győlést (Általános Rendi Győlés - 

Etats Generoux), hogy növelje az adókat. S pénzbevételei növelésére kiőzeti a zsidókat is, s 

elítélteti a templomosokat is. A bevételekbıl Flandriában kizárólag Lille városát tudja 

megszerezni IV. Fülöp. 

 

fondaco – a földközi tenger medencéjében a XI. századtól elterjedt intézmény, amely az 

idegenben tartózkodó kereskedık védelmét szolgálták. A fondaco jelent egy épületegyüttest 

is, amely egyszerre nyújtott lakóhelyet, raktárt, elárusítóhelyet az idegen területen élı 

kereskedıknek. 

 

forspont –    a parasztok által a hadiadót természetben kiváltó kötelezı lovaskocsi váltás a 

katonák számára. 

 



fıurak –       fınemesek, mágnások: nagybirtokokkal rendelkezı, rendi kiváltságokat élvezı 

világi nemesek a feudális kori Magyarországon. Vagyonuk révén jelentıs politikai befolyással 

rendelkeztek, magas országos fıméltóságokat viseltek, közéjük sorolták a hercegeket, 

grófokat és bárókat. A fıurak 1848-ig születési jogon tagjai voltak a rendi országgyőlés felsı 

táblájának; 1867 után a fırendiház, majd a felsıház tagjainak többsége is közülük került ki. 

 

futurum kontingens – a jövı idejő állítások igazságának problémája, melyet Arisztotelész 

vetett fel és elemzett a Perihermeneiász c. munkájában. Teológiai szempontból az isteni 

mindentudás, illetve elıretudás problémájához vezet. Ha isten mindent lát és tud (mert kívül 

állván az idın mintegy rálát az idı teljességére), akkor, mivel a tudás veridikus (azaz csak 

igazat lehet tudni, hamis tudás önellentmondás volna), akkor a jövı idejő (és a múlt idejő) 

dolgok most is igazak, ami a jövıbeni dolgokat tekintve azt jelentené, hogy már most 

léteznek, és úgy, ahogy eldıltek. Magyarul a világ elızetesen meghatározott (predeterminált) 

lenne, ami nem egyeztethetı össze az emberi szabadság teológiai axiómájával.  

 

füstadó –      több adófajta neve a középkori Magyarországon. A jobbágyházaknak ált. egy 

kéményük (füstjük) volt, ezért a háztartások számának megállapításánál ezt vették alapul, és 

ennek alapján vetették ki az adót. Jelenthette a földesúrnak fizetett cenzust és a füstönként 

szedett állami hadiadót is. Ezt I. Mátyás vezette be a kapuadó helyett. 

 

G 

genius – a családfı szobra tógában – eredetileg férfierejét, a nemzetség életerejét jelképezte. 

Kezdetben csak magisztrátusoknak lehettek ilyen szobraik; a családfı szobrát bıségszaruval, 

áldozati csészével ábrázolták. 

 

gerefa – elöljáró az angolszász korban az ealdorman alatti királyi tisztviselı, elsısorban a 

pénzügyek feletti hatáskörrel, késıbb katonai feladattal. A X. században már sheriffnek 

nevezték. 

 

glossa ordinaria – A Biblia szövegét tartalmazó kódexek szövegközi, illetve , ami hosszú 

fejlıdésen ment át a kezdeteit jelentı Karoling Biblia-kódexektıl a standardizálódás 

idıszakáig a 12. század végén. Régebben Walafridus Strabot tartották a glosszák szerzıjének, 

de mára világossá vált, hogy sokkal hosszabb, nem egy emberhez köthetı folyamatról van 

szó. Végsı formáját Nicolaus de Lyra Postilláiban érte el.  



 

gondviselés– (providentia) az istennek akaratnak a történelem irányításában való 

megnyilvánulása. Isten a történelem Ura, aki a világ aktorain keresztül teljesíti be tervét a 

világgal. A gondviselés biblikus fogalom : számos teológiában (mint például az arisztotelészi, 

a sztóikus vagy akár a buddhista teológiában) hiányzik ez a fogalom. A gondviselés feltételez 

egy akaratot, és ezen keresztül egy személyes istent, aki elgondol, megvalósít és irányítja a 

világot. Ellentéte a nem-tudatosan irányított világ, ami lehet a sors (mint személytelen rend), 

illetve a véletlen.  

 

gregorián -  az ezredfordulónak még egyetlen magasrendő mőzenéje. Gyökerei 

visszanyúlnak az idıszámításunk kezdete körüli kor mediterrán zenekultúrájába. Végleges 

alakját valószínőleg három fázisban végrehajtott rendezı-szerkesztı munkának köszönheti (a 

IV. század második felében; a VII. század elején, a nevet adó Gergely pápa indítására; a VIII. 

században, Nagy Károly mővelt papjai által. İsi dallamfordulatokat idéz, a szituációkhoz, 

szokásokhoz alkalmazkodó mőfajokat kristályosít ki, de változékonyságában is egységes 

zenei nyelvre törekszik. 

 

gótikus építészeti stílus - a 12. század közepétıl a 16. század elejéig virágzott. A bazilikális 

elrendezéső templomok térhatása méretüknél fogva lenyőgözı. Alaprajzilag csipkeszerő 

könnyedség és áramló mozgalmasság jellemzi. A csúcsíves keresztboltozat a kései szakaszban 

kiegészül csillag, tölcsér és legyezıboltozattal. A boltozat oldalnyomása a falakról a 

támívekbıl és támpillérekbıl képzett támasztórendszerre tevıdik át. A nagy falfelületek 

eltőnnek, a belsı teret pillérkötegek és ablaknyílások tagolják, az épület légiessé válik. 

Homlokzata vertikális, dinamikus hatású, gazdag formakiképzéső. A fıhomlokzatot a hajók 

tengelyébe állított támpillérek szakaszokba bontják. Az egy vagy hármas kapuzat csúcsíves 

záródású, gazdag bélletes díszítéssel. A homlokzat mozgalmasságát fokozza a kapu fölötti 

áttört, háromszögő oromzat (vimpera), a hatalmas rózsaablak, a csúcsíves árkád sor, a 

támpillér tagolású egyre karcsúbbá váló torony. Az oldalhomlokzatot támpillérek, ferde 

támívek, fiálék, magas kırácsos ablakok tagolják.  

 

Grünwaldi ütközet – 1410-ben lengyel-litván-orosz csapatok vívták a német lovagrend 

serege ellen, és gyızelmet arattak. Eredményeképpen az 1411-ben kötött toruni béke 

területnyereséget hozott Lengyelországnak. 

 



gyermekek keresztes hadjárata - 1212; gyerekeket küldtek a Szentföldre; ami a bőnös 

felnıtteknek nem sikerül, az ártatlan (és fegyvertelen) gyerekeknek igen; fanatizálták ıket, 

sok éhen halt, járványok, sokat eladtak rabszolgának a hajóskapitányok 

 

H 

habitus – tipikus cselekedetre képesítı szerzett tulajdonság. A habitus egy képességre adott 

lehetıség. Az erények nem születnek velünk, csak az erényre való képesség. Ezt a képességet 

erényes cselekedetek gyakorlása során mintegy szerzett, de stabil tulajdonsággá lehet tenni. 

(Példul az ember nem születik nagylelkőnek, hanem nagylelkő cselekedetek által kialakítja 

magában a nagylelkőség – gyakorlás által szerzett – tulajdonságát.) 11 eretnekség (gör. 

haireszisz, haeresis) – eredetileg filozófiai irányzatot, egy gondolatrendszer iskoláját jelentette 

az antikvitásban. A kereszténységben kezdetben a nagyegyházi tanítástól (az egyetemes 

egyházi állásponttól) eltérı „elkülönülı irányzat,” saját teológiai iskola fogalmát jelentette, 

ami a egyházból való kiválást jelentette. A fıbb középkori eretnekségek a következık: 

waldensek, katharok, bogumilok, paulikiánusok, fraticellik.  

 

Halics - más néven Galicia (nem összetévesztendı a spanyolországi hasonló nevő régióval), a 

Kárpátokon túli tartomány északkeleten Lengyelország és Ukrajna között, mely kezdetben a 

kijevi ruszhoz tartozik, de a 11. században függetlenedik. Hercegi, királyi tisztségét a magyar 

királyok is felvették Lodomériával (Vologyimir) együtt. II. András aki fiatalkorában herceg 

volt itt több mint tíz hadjáratot vezetett ide meghódítására, sikertelenül. A területen lévı 

városokat a mongolok pusztították el 1240-ben, s ezzel az Arany Hordától kerülnek adófizetıi 

függésbe. 

 

Hansa szövetség – 1161-tıl városszövetség a Balti-tenger partján (Wisby, Hamburg, Bréma, 

Lübeck). Fıvárosa Wisby, késıbb Lübeck. 1400-ra több mint 100 tagja volt, közös hadsereget 

és flottát tartottak fen. Jó gazdasági helyzetben voltak,  önállóságot élveztek a laza hőbéri 

függést megtartva. Akaratukat fegyveresen is érvényesítették. 

 

Hansa kereskedelem - Balti és Északi-tengeri kereskedelem elnevezése, mely keleti 

nyersanyagért (hering, prém, gabona, viasz) Nyugatról (Flandria) iparcikket szállított be. Az 

észak-német (Lübeck, Hamburg, Bréma) és flandriai (Brügge, Gent) városok szövetsége 

(1161), amibıl kifejlıdik, a 13. századra több mint kétszáz város tartozik hozzá (Tallinn és 

Novgorod is része), melyek kereskedelmi monopóliumot bírnak egész Közép-Európáig 



(Krakkó is Hanza város). Ezek a németek lakta városok saját jogrenddel és védelmi 

rendszerrel bírtak, és kölcsönös segítségnyújtással tartoztak egymásnak. 

 

haradzs – „a császár adója”: a Török Birodalom hódoltsági területein a nem mohamedán 

alattvalók által fizetett legfıbb adó (évi 50 akcse).  

 

Hastings - Dél-Angliai tengerparti város, 1066-ban a normandiai herceg, Hódító Vilmos itt 

veri meg a II. (Kékfogú) Harald vezette angolszász csapatokat és megalapítja az angol-

normann királyságot. Az angolszász király elesik, halála helyén lesz a hálaadásként alapított 

bencés apátság szentélye (the Battle). Ez a döntı normann gyızelem vezetett Anglia 

meghódításához és az angolszász elit norman-franciára cserélésére. Ezzel a francia típusú 

feudalizmus és kultúra vált dominánssá Angliában és ez volt az utolsó alkalom, hogy 

ellenséges célbıl érkezı idegen haderı foglalta el Angliát. A hódítás összegabalyítja a 

középkori Anglia és Franciaország történelmét, hisz a normand herceg angol királlyá 

válásával hiába válik nagyobb hatalmú uralkodóvá, mégis a francia király hőbérese lesz. 

 

háromnyomásos gazdálkodás - 3 rész: ugar, tavaszi gabona (zab, árpa), ıszi gabona (búza, 

rozs) 

 

Hármaskönyv – (Tripartitum) Werbıczi István (1458–1541) országbírói ítélımester által 

1514-ben összeállított, három részbıl álló latinnyelvő szokásjog-győjtemény. Törvénnyé 

sosem vált, mégis 1848-ig a magyar jog alapvetı forrásának számított. A köznemesség 

érdekeit megfogalmazó győjtemény tartalmazza a nemesi magán- és perjogot, kimondja a 

jobbágyok költözési tilalmát és kirekesztésüket a „nemzet” fogalmából és a köznemesség 

érdekeinek megfelelıen fogalmazza meg a szentkorona-tant. Miután 1628-ban bekerült a 

Corpus Iuris Hungarici-ba, jogi hatályát senki sem vonhatta kétségbe. 

 

háromnyomásos - gazdálkodás : a kora középkori mezıgazdaságban kialakult 

növénytermesztési és talajpihentetési rendszer, melynek lényege, hogy a földet három 

területre osztják, és ezekbıl egy mindig ugar on marad.  

 

határgrófság - ırgrófság, határ menti, viszonylag nagy közigazgatási egység, Nagy Károly 

hozott létre ilyeneket. 

 



háziadó – a vármegyei közigazgatás költségeinek fedezésére a jobbágyokra 1848-ig kivetett 

különadó. A 18. sz.-ban már a legtöbb város is szedett polgáraitól háziadót közkiadásai 

céljára. A vármegyéknek a háziadó szedését elıször I. Mátyás király (1458–90) engedélyezte 

1486-ban. 

 

hét szabad mővészet – (lat. septem artes liberales) a középkori keresztény felfogás szerint az 

igazság megismeréséhez szükséges tudományok elmélete. Ezek a grammatika (írás, olvasás, 

az antik szerzık mőveinek ismerete), retorika (az ékesszólás és írás mestersége), a dialektika 

(a filozófia és a logika elemei), aritmetika (számtan), asztronómia (csillagászat), geometria 

(mértan, földrajz, természetrajz) és zene. Az elsı három trivium, az utóbbi négy a quadrivium 

körébe tartozott. A trivium csak alacsonyabb mőveltséget adott. 

 

Heteronóm- külsı törvényt követı, külsı befolyás alatt álló, nem dologból fakadó, annak 

természetébıl eredı, hanem valamely külsı forrásból származó törvényen, szabályon alapuló 

magatartás vagy tevékenység. Az autonóm ellentéte.  

 

hidzsra – Mohamed menekülése Mekkából Medinába, ahol az elsı muzulmán gyülekezet 

megalakult; a muzulmán idıszámítás kezdete i.sz. 622. 

 

Hierarchia - A Corpus Areopagiticum meghatározása szerint : „A hierarchia [szentség 

szerinti elrendezettség] isteni rend, tudás, és tevékenység, ami istenhez hasonul, amennyire 

lehetséges, és az istentıl származóan beléhelyezett megvilágosodások arányában emelkedik 

föl az isten hasonlatosságára.” Másképp: „A hierarchia a lehetıség szerint való egység és 

hasonlatosság istenhez.” A középkori teológiai hagyomány ezt az fogalmat kiterjesztette a 

politika területére is, innét származik az a jelentése, ami az alárendeltségi és kormányzási 

viszonyokra, az emberi intézményekre vonatkozik. Eredetileg a világ egészére, annak látható 

és láthatatlan elemeire, valamint a szellemi értelemben vett egyház látható (földi egyház), és 

láthatatlan (angyali rendek)  

 

hitbizomány – elidegenítési, felosztási és megterhelési tilalom alá esı, a családon belül 

meghatározott rend szerint öröklıdı vagyon (fıként földtulajdon). A hitbizomány birtokosa a 

család elsıszülött v. legidısebb tagja volt. Célja a fınemesi családok rangjukhoz illı 

életmódot biztosító birtokainak fenntartása. 

 



honor - az ország fı tisztségei és a hozzájuk kapcsolt birtokok, jövedelmek és a bírói 

joghatóság, melyeket az uralkodó tetszése szerint adományozhatott híveinek. A honor további 

igazgatásáról a megadományozott gondoskodott. İ szedte be a honorbirtok jövedelmeit. 

 

horka –        a kende és a gyula mellett a harmadik fıméltóság a 9–10. sz-i magyarságnál. 

Valószínőleg a bíráskodásban játszott meghatározó szerepet. A legismertebb horka Bulcsu (?–

955) volt. 

 

hospes –  (vendég) 1. külföldrıl jött, különbözı nemzetiségő (szászok,  vallonok, franciák 

stb.) telepesek, általában az összes idegen elnevezése a középkori Magyarországon. – 2. a 

városi polgársággal részben azonos kiváltságokkal rendelkezı parasztok a 13-14. századi 

Magyarországon. 

 

House of Commons – az angol képviselıház, a kétkamarás angol országgyőlés alsóháza; 

„közösségek háza” – alsóház a XIV. századi angol parlamentben. A polgárság képviselıi 

kezdetben külön testületben tárgyaltak és szavaztak a városok adóiról. A XIV. század elejétıl 

aztán ismételten elıfordult, hogy a polgárok és a lovagok együttesen üléseztek. A század 

közepére ez az egyesülés véglegessé vált. A kétkamarás rendi képviselet így fokozatosan 

állandósult. A nagytanácsból kialakult a lordok háza, a meghívott világi és egyházi 

méltóságok tagjainak összessége. A városok és lovagok küldöttei alkották az alsóházat. Az 

alsóházi képviselık természetesen módosabb nemesek és gazdag polgárok voltak. 

 

hommage – Nagy Károly (768-814) frank uralkodó vazallusai, alattvalói voltak a hercegek, 

grófok, érsekek, püspökök és apátok Ezek a vazallusok a hőbéri esküt (hommage) tettek uruk 

kezébe, hogy érdekében fegyveresen hadba szállnak; ha fogságba esik kiváltják; segítik a 

törvénykezésben; anyagilag támogatják ha idısebb fiát lovaggá ütik, vagy leánya férjhez 

megy. Ennek fejében pedig az uralkodó (senior) védelmébe vette vazallusát, biztosította 

számára a feudummal járó kiváltságos helyzetet. 

 

humanizmus –az érett európai középkor egyik nagy hatású filozófiai irányzata, egyben a 

reneszánsz korstílus eszmei háttere volt. Lényege, hogy mindennek mértéke az ember, ami 

nagy fordulat volt a korábbi istenközpontúsághoz képest. A humanizmus nem járt együtt 

katekizmussal, de jóval nagyobb hangsúlyt helyezett az e világi létre, mint korábban. 

Gyökerei az erıs polgári hagyományokkal rendelkezı Itáliába nyúlnak vissza, melynek 



hajósai, bankárai és kereskedıi a keresztes háborúk során jelentıs vagyonra és ismeretekre 

tettek szert. 

 

huszitizmus – (huszita mozgalom) az eretneknek nyilvánított cseh hitújító, Husz János 

(1370?–1415) tanításait követı, egyház- és német ellenes, részben antifeudális jellegő 

mozgalom a 15. sz-i Csehországban. Két irányzata: a mérsékeltebb kelyhesek, követelték a 

két szín alatti (borral, kenyérrel történı) áldozást, az egyházi birtokok elkobzását, Csehország 

függetlenségének helyreállítását, és a német befolyás korlátozását. A radikálisabb táboriták a 

kelyhesek követelésein túlmenıen a feudális rend felszámolását tőzték ki célul és elvetették a 

katolikus egyház tanítását. A pápaság és Zsigmond német-római császár és magyar király 

(1387–1437) több keresztes hadjáratot indított a mozgalom felszámolására, de a husziták 

sokáig sikeresen verték vissza a támadásokat. A kelyhesek kiegyeztek az ellenséggel és 

közösen megsemmisítı vereséget mértek a táboritákra (lipanyi csata, 1434). 

 

hőbér, hőbériség -  a nyugat-európai gazdaság és társadalom alapvetı szervezeti formája a 

középkorban, alapja földbirtok (feudum) A hőbéres (vasallus) szolgálataiért javadalmas 

birtokot (beneficium) kap hőbérurától (suzerain) A hőbéres esküvel lépett a hőbérúr 

szolgálatába, aki pálca faág, ládzsa, vagy kesztyő ünnepélyes átadásával beiktatta (investitura) 

a birtokba. Ellentétben az adóköteles kis- és paraszti birtokkal, a nemesi birtokot csak egy 

kötelezettség terhelte: a fegyveres szolgálat. A javadalmas arra törekedett, hogy az eredetileg 

a hőbérúrral visszaszálló birtokát mielıbb családján belül örökölhetıvé tegye. Hőbérurak és 

hőbéresek hatalmas láncolatot, hőbéri piramist alkottak, melynek élén a legfıbb hőbérúr, a 

király állt. A hőbérurat és a vazallusát kölcsönös jogok és kötelességek kötötték össze. A 

hőbériség klasszikus formája Franciaországban, még inkább Normandiában jött létre, ahol a 

XI. századra eltőnt a szabad, kötelezettséggel nem terhelt nemesi birtok. Európa más 

országaiban a hőbériség csökevényesebb formában jelent meg: a spanyol királyságokban és 

Magyarországon a honor, a szolgálatért kapott földbirtok nem vált örökletessé. 

I 

Idea - Platónnál az érzékelhetı valóság szellemi formája vagy ıspéldánya, példaképe. Ilyen A 

latin teológiában az idea a teremtésben kifejezıdı isteni szándék alakja, azaz az isteni 

elmében levı ok, ıskép, vagy ıspéldány, mintegy a teremtménynek az isteni elmében 

jelenlévı prototípusa.  

 



igehirdetés- kérügma, prédikáció, homília, hitszónoklat: tág értelemben a tanúságtétel egyik 

formája, szoros, bibliai-teológiai értelemben Isten üzenetének közvetítése a kinyilatkoztató 

Isten megbízásából. Tárgya az Isten által Jézus Krisztusban megvalósított v. megvalósítandó 

üdvösség 

 

ikonográfia - (a gör. eikón, kép és grafía, leírás szóból): történeti és mővészettörténeti 

segédtudomány. Tárgya a képzımővészeti alkotások formai szempontból való leírása, 

rendszerezése, a képelemek egymáshoz való viszonya. 

 

ikonosztázion - szentélyrekesztı a keleti rítusú templomokban, amelyen a szentképek, 
jelenetek pontos, meghatározott sorrendben sorakoznak 

 

illumináció– megvilágosodás. Egyes középkori teológusok szerint (akik kognitív 

elméleteikben leginkább Ágostonra hivatkozhattak), mivel az isteni dolgokról való tudást az 

ember saját erejébıl nem érheti el, ehhez különleges isteni (kegyelmi) beavatkozásra van 

utalva. A megvilágosodás az istentıl jövı értelmi fényben az istenirıl nyert tudást jelenti, 

azaz egy különleges →értelmi kegyelmet, ami a teológiai természető belátásokra vonatkozik. 

Más teológusok (elsısorban azok, akik az arisztoteliánus kognitív elméleteket fogadják el) 

elvetették a megvilágosodás fogalmát, mint az istenismerethez való különleges hozzáférési 

lehetıséget.  

 

ima – az imádság ember és isten közvetlen kapcsolatában az ember istenhez fordulását 

kifejezı megszólítás. Felhatalmazása skripturális (mint pl. a Miatyánk, amire a Krisztus 

tanította az apostolokat). Teológiai jelentıségét jól mutatja a lex orandi, lex credendi (az 

imádság szabálya hit szabálya).  

 

imám – mohamedán egyházi v. világi fejedelem; a próféta utóda – 2. mohamedán pap, aki  a 

mecsetben  az imaszolgálatot vezeti; elıimádkozó – 3. nagy tekintélyő mohamedán 

vallástudós. 

 

immunitás- (mentesség)  1. az ókori rómaiaknál közterhektıl és kötelességektıl való 

szabadság: a) adó alól, melyet személyek, csoportok, városok élveztek állandóan vagy 

szerencsétlenség idején; b) közszolgálatoktól (katonaság, gyámság) törvény (excusatio) v. 



személyi kiváltság (privilegium) alapján. - 2. a középkorban kiváltság, mely szerint egy adott 

birtokon élık adóit és más szolgáltatásait a király nem veszi igénybe, e népnél ı és tisztviselıi 

nem szállnak meg, ami a fölöttük való joghatóságnak a földesúr részére történı átengedését 

jelenti. 

 

impérium – (legfıbb hatalom) 1. a legmagasabb tisztségviselıket (consul, dictator, praetor) 

esetenként megilletı fıhatalom az ókori Rómában. – 2. a legfıbb hatalmat gyakorló 

tisztségviselınek alárendelt terület. – 3. a Római Birodalom (Imperium Romanum) szokásos 

elnevezése. – 4. a középkorban az uralkodók, fıként a német-római császárok birodalma. 

 

Index Librorum Prohibitorum–  a katolikus egyház által tiltott könyvek jegyzéke. 

 

inkvizíció – Az inkvizíció (latinul inquisitio haereticae pravitatis magyarul a tévelygı 

eretnekség kinyomozása). Az inquisitio fogalma a kora keresztény idıktıl kezdve a kikeresést 

és az egyházi ítélıszéket jelentette. Az inkvizíció közismert jelentése az eretnekek 

kinyomozása és megbüntetése, illetve annak sajátos szervezeti formái. A középkori inkvizíció 

kialakulása után pápai jóváhagyással alapított, egymástól független szervezetek jöttek létre 

Európa déli és nyugati felében. Létrejöttének idıpontját különbözı eseményekhez kötik a 

történészek, amelyek a 12. században és a 13. században történtek, 1179 és 1234 között. 

Alapvetıen az inkvizíció a hit és az erkölcs tisztaságának védelmére létrehozott egyházi 

bírósági intézmény a középkorban. Az eretnekségek mellett foglalkozott minden olyan, az 

Egyház belsı életét érintı problémával, mely a hit továbbadását komolyan akadályozhatta, 

így pl. hivatásukhoz méltatlan fıpapok ügyeivel, magán kinyilatkoztatások 

igazságtartalmának ellenırzésével stb. Az inkvizíció a történelem során többször, 

többféleképp megvalósult intézmény, amely az eretnekek, tehát az aktuálisan hivatalos 

egyházi nézetekhez és a keresztény társadalomhoz képest másként gondolkozók, illetve a más 

vallásúak és a hitetlenek elleni fellépést tekintette feladatának. Nevét elsısorban a pápasághoz 

kötik, noha a történelem során az inkvizíciót nem mindig Rómából irányították – sıt, a 

legismertebb spanyol inkvizíció kifejezetten állami szervként mőködött. 

 

intellektus– (intellectus) 1. mint értelemi tevékenység, az intellektus a lélek legmagasabb 

kognitív funkciója. Tárgyai az érzékekkel nem észlelhetı dolgok, az absztrakt fogalmak, mint 

a matematika tárgyai, vagy a lélek, az angyalok és isten. 2. intellektusnak nevezhetı az 

angyal, amennyiben az angyal tevékenységének lényege az értelem, és léte nem fizikailag, 



hanem csakis az értelemmel (intellektussal) fogható fel. 3. Végül az intellektus legnagyobb 

feladata az üdvözítı istenlátás esetében van: ekkor a teremtett értelemnek a tıle 

felfoghatatlanul különbözı, a tökéletesen transzcendens isteninek a szemléléséhez (értelmi 

látásához) magának is istenivé kell válnia, ami a kegyelem, éspedig az isteni dicsıségnek a 

lélek számára megjelenı, átlényegítı kegyelme által lehetséges. Ez a Dionysziosz 

Areopagitára visszamenı gondolat nagy szerepet játszik Aquinói Tamás eszkhatológiájában 

is.  

 

interdictum  - az egyházi cselekmények büntetı célzattal való szüneteltetése egy bizonyos 

idıre és egy bizonyos területen, a római kat. egyház gyakorlatában. Interdictummal súlytott 

területen csak betegeket és halottakat lehet a szentségekkel ellátni. Egyes személyeket is lehet 

interdictummal súlytani. 

 

interregnum – törvényes uralkodó nélküli idıszak. Általában az uralkodó halála, lemondása, 

trónfosztása után akkor következik be, amikor a következı uralkodó valamilyen ok miatt nem 

foglalhatja el a trónt. 

 

invesztitura - (lat. vestio, öltöztet) egyházi jogi szakkifejezés. Elsıdleges jelentése 

beöltöztetés, egyházi közösség (szerzetesrend, társulat stb.) vagy hivatal ruhájának 

ünnepélyes átadása és fölvétele. Másodlagos, elterjedtebb jelentése: beiktatás hivatalba. Ezt a 

jogot mind a pápa, mind a császár magának igényelte, ami miatt hosszú éveken át harcoltak 

1075-1122, 1158-1177, 1227-1250) A XII. századig a császár és a királyok úgy tartották, 

hogy joguk van mind a lelki hatalomban (spiritualia) mind a világi birtokba (temporalia) 

beiktatnia a püspököket és apátokat, utána azonban csak az utóbbiba volt joguk beiktatni. 

 

invesztitúra harc - az invesztitúraharc a középkori Európa legnagyobb világi-egyházi 

konfliktusa volt, melynek gyökerei a Frank Birodalomig, a Karoling dinasztiából származó 

Nagy Károlyig nyúlnak vissza. A pápa 800 karácsonyán császárrá koronázta Nagy Károlyt. 

Ez a lépés azonban nézeteltéréshez vezetett az egyházi és a világi nagyhatalom között. Nagy 

Károly saját hatalmát, mint keresztény császár, Istentıl származtatta és elkezdte gyakorolni a 

püspökök kinevezési jogát, az Invesztitúrát. A pápa viszont magát tekintette a fıhatalomnak, 

mivel ı koronázta meg a császárt. A rákövetkezı századok invesztitúraharcainak gyökerei, 

erre az idıre tehetık. A pápaság és a császári hatalom legsúlyosabb nézeteltérései 1075-1122 

között zajlottak. A 11. században konfliktus alakult ki a pápaság, azaz a kor reformpápái (ld. 



Cluny mozgalom) és a Német-Római Császárság között az egyházi vezetık beiktatása (az 

invesztitúra) kérdésében. A császárok az államuk belsı szuverenitásával, a pápa az egyház 

különálló szervezıdésének elvével érvelt. 

 

írásbeliség - a mőveltség legjellemzıbb jegye, az írás általános használata az élet minden 

területén. – 1. Eu-rópában a Kr. e. 7. sz. óta a gör., majd a róm. területeken alkalmazták a 

gyakorlati életben, s az irodalmi mővek megörökítésére és terjesztésére. A kereszténység a 

fejlett róm. írásbeliséget vette át, de néhány évszázad alatt az írás használata szinte papi 

tudomány lett, ami a 10. sz. körül a kódexek másolására és az oklevelek írására korlátozódott. 

A népvándorlás korának végétıl, a lat. nyelv újbóli elterjedésével ismét fölvirágzott, a 

feudális államok államigazgatási szükséglete lett. 

 

iskolák– (monasztikus , skolasztikus )  a monasztikus vagy kolostori iskolák a karoling 

egyházpolitika és a bencés rend ezzel összefüggı reformja nyomán indultak virágzásnak. A 

városok egyetemeinek kialakulásáig, lényegében a 12. század végéig ezek az jobbára 

benediktinus (bencés) iskolák játszottak vezetı szerepet az intellektuális életben. Fulda, 

Auxerre, Chartres, Laon, Bec, Reims, Cluny, a párizsi Szent Viktor kolostor a középkor 

teológiájának és tudományosságának központjai voltak. A városokban létrejövı, önálló jogi 

szervezető egyetemek – jelentısen átalakítva – de az itt kialakított hagyományok (szövegek, 

mőfajok, kommentárok) alapján indultak el saját fejlıdésükben, és éppen ezért sokat meg is 

ıriztek a monasztikus teológiából. A legfontosabb különbség késıbb a (szigorú értelemben 

vett) egyetemi (skolasztikus) teológiával szemben a kontemplatív élet és a patrisztikus 

teológia (az “originalia sanctorum”) iránti mélyebb elkötelezettség az absztrakt metodológiai 

vitákkal szemben.  

 

isten (neve) –a magyar helyesírási hagyomány nagybetővel írja az „Isten” szót, jó tudni, hogy 

Aquinói szent Tamás szerint az "isten" szó nem tulajdonnév. Az “isten” szó szerinte köznév, 

éspedig azért mert elvileg köz(ös)név (van például többesszáma, “istenek”), és bár egyetlen 

szuppozituma van, mégsem tulajdonnév. Ugyanúgy nem tulajdonnév, mint a "nap" szó sem 

az, mert napból elvileg lehetne több is, csak történetesen (a középkori csillagászat felfogása 

szerint) egyetlen ilyen dologra vonatkozhat. A skolasztika kifejezését használva a „nap” 

terminusnak csak egyetlen szuppozitum van” (hangúlyozandó, hogy a kor tudománya szerint). 

A Szókratész név ezzel szemben tulajdonnév, mert egyetlen individuum neveként elvileg sem 

lehetséges, hogy több individuumra használhassuk. Magyarul a közneveket kis kezdıbetővel 



írjuk. Egy újkori hagyomány az "isten" szót következetesen nagybetővel írja, de a fentiekbıl 

talán érthetıvé válik, hogy a középkori szerzık esetében ez semmiképpen nem lenne adekvát, 

hiszen ık meglehetısen komolyan vették a szemantikai aspektust, például bizonyításokat 

kíséreltek meg isten unicitására.  

 

ispotály - (gör. xenodocheion, lat. hospitale pietatis, refrigerium pauperum): a keresztény 

ókortól kezdıdıen idegenek, zarándokok, betegek, szegények és rászorulók gondozására a 

→vendég iránti szeretet címén fönntartott intézmény. - Általában a megyéspüspök alapította. 

Nyugaton a ppi városok, vidéken ktorok és társaskápt-ok tartották fönn, a Keleti egyházban a 

szerz. közösség (koinobion) tartozéka. Spanyolországban a kir. alapítású ispotályokok 

jelentették a mórok elleni harcok idején a hátországot. Az Alpokban a hágókon ált. 

zarándokutak mentén lévı ispotályok kir. és pápai privilégiumokkal rendelkeztek, templomuk 

olykor plébániatemplomként mőködött. A Szentlélek ispotályoknak egész láncolata alakult ki, 

Spanyolországban és Portugáliában fordítottak különös gondot az ispotály mővészi 

díszítésére. - Az ispotály szolgálatára különféle testvérgyülekezetek alakultak. -  A 

Jeruzsálemben alapított ispotályok a betegápolás mellett szentföldi zarándokok 

elhelyezésével, ellátásával, gondozásával is foglalkoztak. A lovagrendek tagjai ispotályaikban 

maguk szolgáltak a befogadottaknak, mert Krisztus szegényeinek tekintették ıket 

(Jeruzsálemi Szent János Lovagrend). 1353: kizárólag a zarándokoknak alapítottak ispotályt. 

A nagy zarándokhelyek ispotályai külön káplánokat tartottak a különféle nyelveket beszélı 

zarándokoknak. - A Nyugati városokban az önkormányzatok lassan hatáskörükbe vonták s 

egyre inkább szociális intézményekké tették az ispotályokat. 

 

iszlám – (ar. islam, 'meghódolás, önátadás'): mohamedán, egyistenhívı világvallás. Könyve a 

Korán, alapítója Kr. u. 609. k. Mohamed (Muhammad). I. Szómagyarázat. Az iszlám szó 

vallási tartalma: az egyetlen isten (Alláh) akaratának történı alávetés, elkötelezettség. Aki ezt 

elfogadja, vállalja, az a muszlim (muslim). A jelentését hordozó három 

gyökmássalhangzóból, az s. l. m.-bıl számos szó képezhetı: salima, ép/egészséges/bőntıl, 

vétektıl mentes; sallama, üdvözöl, salama, megbékél, békét köt, aslama, aláveti magát Alláh 

akaratának; silm, salâm, béke stb.  Az iszlám szóból származik a magyarországi muszlimok, a 

böszörmények neve is (kazár, bolgár-török vagy besenyı büsürman-besermen-perzsa 

muslimân arab muslim). muszlimok Magyarországon (Az iszlámmal kapcsolatos cikkeket 

lásd még a muszlim kezdető címszavaknál is!) 

 



ítélımester – (protonotarius) az országos hatáskörő bírák (nádor, országbíró, kancellár, 

személynök) mellett mőködı írástudó, jogban jártas személy a feudális Magyarországon. 

Feladata volt az ítéletek és egyéb bírói határozatok megszövegezése 1868-ig. 

 

ius gladii- pallosjog; a földesúr tettenérés esetén saját birtokán bárkit elfoghatott és halálra 

ítélhetett; a pallosjog fıleg közbüntettekre vonatkozott. 

 

ius stapuli – árumegállító jog; a városok feudális kiváltsága, amely az utazó kereskedıket 

arra kötelezte, hogy áruikat a helyi piacon bizonyos ideig árusítsák. 

 

J 

janicsárok – (új sereg) az oszmán-török hadsereg gyalogos katonái a 14–19. sz.-ban. 

Kezdetben többségük adóba szedett vagy harc közben elfogott keresztény gyermekekbıl 

került ki. Janicsáriskolákban, mohamedán hitben és szigorú fegyelemben nevelték ıket. A 

török szultánok elitcsapatává váltak, egyik fı feladatuk a szultán személyének védelme volt. 

Könnyő fegyverzettel (görbe kard, hosszú puska, íj, nyíl) láttak el ıket. A 16. sz.-tól 

nısülésüket megengedték. Kiemelkedıen magas zsoldot kaptak, békeidıben iparral és 

kereskedelemmel foglalkoztak. 

 

János mester - szmrecsányi fıoltár mestere: szepességi festı. - Konzervatív, dekoratívan 

rajzos stílusa kissé már anakronisztikus az 1470/80-as években. Fontos mővei a névadó 

oltáron kívül a nagyszalóki, szepesszombati Mária-oltár és a lıcsei Katalin-oltár középsı és 

felsı része. Lehetséges, hogy ~tıl valók oltárainak festményeihez föltőnıen hasonlító szobrai 

is. A kutatás egyre kevésbé mővészegyéniségnek, mint egy mőhelyt összefogó 

személyiségnek tekinti.  

 

Jehova - Jahve nevének helytelen kiejtésen alapuló változata. - 1100 k. keletkezett ill. terjedt 

el a Biblia maszoréta szövege alapján. A maszoréták ui. a Jhvh mássalhangzóihoz az Adonáj 

(az Úr) magánhangzóit illesztették, mégpedig a maszoréta vokalizálás szabályainak 

megfelelıen a helyett e-t. A Jehova szónak etimológiailag értelme nincs. Csak a nem zsidók 

körében vált használatossá, a zsidók sohasem használták. 

 



Jeremiás könyve - az Ószövetség egyik protokanonikus prófétai könyve. A hagyomány 

szerint Báruk győjtötte össze Jeremiás szavait. A 4-es számú quamráni barlangban találtak 

Jeremiás könyvébıl való részleteket. 

 

Jeruzsálem - Egykori paleolit (ıskıkori) település, a zsidó, a keresztény és az iszlám vallás 

szent helye. A kereszténység számára a világ köldöke, közepe, Jézus életének, halálának és 

feltámadásának színhelye, melyért a kereszteshadjáratok is folytak. Az elsı kereszteshadjárat 

(1096-1099) során foglalja el Bouillon Gottfried, aki létrehozza a Jeruzsálemi Királyságot, 

majd a hattini csata után 1187-ben visszafoglalja Szaladin császár. Ma Izrael fıvárosa, a 

Júdeai hegység, a Földközi-tenger keleti partja és a Holt-tenger között helyezkedik el. A zsidó 

Dávid király foglalja el a filiszteusoktól, Salamon teszi meg fıvárosává és itt építteti fel a 

templomot, majd itt volt a római provincia székhelye is, a második templom lerombolásáig 

(70). Krisztus itt hal kereszthalált. Az öt pátriárka székhely egyike, de I. Omár kalifa is 

elfoglalja és itt épül fel a muszlim Szikla-mecset is. 

 

Jeruzsálemi Szent János Lovagrend - johanniták, rodoszi lovagok, jánoslovagok, 

Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrend, ispotályos keresztesek, Ordo Equitum 

Hospitaliensium Sancti Joannis de Jerusalem: a szentföldi zarándokok elhelyezésére, 

ellátására, lelkigondozására, védelmére és a betegek ápolására Jeruzsálemben 1050 körül 

létesített lovagi szervezet.  I. Története. A Keresztelı Szt János oltalmába ajánlott ispotályt, 

melybıl a lovagrend fejlıdött, egy Gerardus nevő férfi alapította zarándokok szolgálatára. 

Közösségét II. Paszkál p. (ur. 1099-1118) 1113. II. 15: kiadott bullájával pápai jogú rendnek 

ismerte el és a Szentszék alá rendelte. Gerardus utódait mesternek, 1267-ben nagymesternek 

nevezték. 1136-ban Raymond de Puy vezetése idején az ispotály és a közösség megváltozott: 

az intézmény ápoltjainak, ill. a zarándokok biztonsága érdekében szükségessé vált a védelem 

megszervezése (fıként a gyakori iszlám támadások miatt). Az új szabályzat szerint a 

szerzetesek harcosok is lettek, a belépı lovagok fogadalmat tettek. Ezzel a lovagrend religio 

militaris, egyházi katona-rend, lovagrend lett. Tagjai 3 osztályt alkottak: nemesi származású 

lovag-szerzetesek, papok és fegyveres szolgák. Köpenyükön villásvégő keresztet viseltek 

(innen kereszteseknek is mondták ıket). A lovagrend idıvel hatalmas vagyonra tett szert, 

melybıl ispotályok hálózatát hozta létre, a jeruzsálemi 2000 személyt tudott befogadni. 

Miután Szaladin szultán 1187-ban elfoglalta Jeruzsálemet, a lovagok Akkóba helyezték át a 

latin királyság székhelyét. 1291-ben elesett a Szentföld utolsó erıdítménye, Akkó is, ekkor a 

lovagrend átköltözött Ciprus szigetére. Foulques de Villaret nagymester újjászervezte a 



harcokban megfogyatkozott közösséget, s megújította a fegyelmet. A lovagrend hajókat 

építtetett, s rövidesen a legnagyobb flotta tulajdonosa lett. 1310-ban a lovagrend 

visszafoglalta Rodosz szigetét, mely bizánci tulajdonként genovai kalóz-központ volt. A 

hódítást V. Kelemen pápa (ur. 1305-14) elismerte. A lovagrend tagjainak kiképzése fiatal 

korban apródi szolgálattal kezdıdött. Ktorban töltött noviciátus után katonai és tengerész 

kiképzést kaptak, közben kórházi szolgálatot is kellett teljesíteniük. Végül fogadalmat tettek. 

1522-ben Villiers de l'Isle nagymester Rodoszt 6 hónapos ostrom után átadta Nagy Szolimán 

szultánnak. Az életben maradt lovagok 1523. I. 1: számos rodoszi lakossal, kincseikkel és 

levéltári anyagukkal együtt elhagyták a szigetet. A terület nélkül maradt lovagrendnek V. 

Károly cs. (ur. 1519-56) 1530. III. 23: hőbérként átadta a szicíliai kirsághoz tartozó Máltát két 

másik szigettel, valamint az Észak-Afrikai Tripolist. Ettıl kezdve a lovagrend neve Máltai 

Lovagrend.  

 

Jézus - (gör. Iészousz, lat. Iesus, a héb. Jesua átírása, mely a Jehosuah, Jahve a szabadítás' 

rövidített formája): 1. az Ószövetség idejében az egyik legkedveltebb név, mely emlékeztetett 

a szövetségre, a Jahve és Izrael fiai közötti különleges kapcsolatra: Jézus az, aki kiszabadította 

népét Egyiptomból, a rabszolgaság házából (MTörv 5,6). Tulajdonképpen Jézus a neve 

Józsuénak is, aki Mózes után a nép vezéreként vezette a zsidó honfoglalást, s viselték papok, 

leviták és sokan mások, köztük Jesua fıpap (Ezd 3,2.8; 1Krón 24,11; 2Krón 31,15) és a Sirák 

fia könyve szerzıje. 2. Isten akaratából Jézus a neve a Megváltónak (Jézus Krisztus). Gábor 

angyal szavai a Jézus név jelentésére utalnak: „ı szabadítja meg népét (de nem pol. 

ellenségeitıl, hanem) bőneitıl” (Mt 1,21). Az üdvösség történetében Isten nem elégedett meg 

azzal, hogy Izraelt megszabadította az idegen népek fogságából (babiloni fogság): a bőn 

rabságából is meg akarja szabadítani teremtményeit. Mivel a bőn mindig Isten megsértése, 

egyedül Isten oldozhat föl alóla. Ezért az üdvösség a Megváltó, Jézus nevében található meg. 

Aki segítségül hívja a megváltó Isten nevét, az üdvözül. Jézus kortársai között még gyakori 

volt a Jézus név, majd a zsidóság Krisztussal szemben tanúsított magatartásából következıen 

hamarosan „kitörölték az élık közül”, használata megszőnt. A keresztény népek a spanyolok 

kivételével tiszteletbıl nem adják keresztnévként a Jézus nevet.  

 

jezsuita-rend – Jézus Társasága (Societes Jesu, SJ) Loyolai Szt. Ignác (1491–1556) spanyol 

lovag által 1534-ben alapított római katolikus szerzetesrend. 1540-ben kapott jóváhagyást a 

pápától. Feltétlen engedelmességet követel tagjaitól, katonai szervezettségre és fegyelemre 

épülı szervezete élén a Rómában székelı generális áll. Fı mőködési területe a hitterjesztés és 



oktatás az eretnekek és nem keresztények között. Nagy gondot fordít tagjai tudományos 

teológiai képzésére, jelentıs befolyásra tett szert a felsıoktatásban és a katolikus uralkodók 

mellett a politikai élet irányításában. Vezetı szerepet játszott az ellenreformációban. 1773-

ban  pápa feloszlatta, de 1814-ben újra mőködött. – Magyarországon 1561-ben telepedtek le, 

Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érsek számukra alapította a nagyszombati egyetemet 

(1635). 

 

johanniták - 1120; betegápolással foglalkozó szerzetesrend; harcoltak is; jelkép: fehér 

kereszt, fekete ruha; 1291-ben Ciprusra, 1300 körül Rodoszra települtek; 1520-30 körül V. 

Károly Máltára rakta ıket; a mai Máltai Lovagrend jogelıdje 

 

 

K 

kádi –  a vallási törvények és a szokásjog alapján ítélkezı bíró a mohamedán országokban. 

Fıként egyházi, családi és örökösödési ügyekben illetékes.  – A magyarországi hódoltság 

(16–17. sz.) idején a kádik a keresztények felett nem ítélkeztek. 

 

kábakı- a mekkai fımecset udvarában levı négyszögletes szentély falában található, a 

mohamedánok által szentnek tartott fekete kı, valószínőleg meteorit. 

 

kagán – szakrális méltóság, fejedelmi cím a türköknél, majd a kazároknál, az araboknál és 

egyes török népeknél. 

 

kalifa –  a próféta utóda; egyes mohamedán uralkodók és egyházfık címe. 

 

Kalmári Unió -  perszonáluniók sorozata volt (1397–1524), melyek Dániát, Norvégiát és 

Svédországot egy uralkodó alatt egyesítették. Az államok feladták szuverenitásukat, de 

megırizték függetlenségüket, és az eltérı érdekek (különösen a svédek ellenállása a dán és 

holsteini befolyással szemben) az 1430-as évektıl kezdve meggyengítették az uniót. 

Véglegesen 1523-ban, I. Gusztáv svéd király trónra lépésekor bomlott fel. 

 

kálvária - koponyák hegye (calva=koponya); a bibliai Golgotha nyomán így nevezték el 

késıbb az u.n. kálvária-dombokat, amelyekre az u.n. keresztút vezet fel, 14 állomással 



(stációval); ezek Krisztus szenvedését szenléltetik. Római kat. tanítás szerint az ilyen 

kálváriák látogatása búcsúszerzı jócselekedet. 

 

kálvinista – református; Kálvin János (1509-1564) tanainak követıje. Tanainak lényege a 

Heidelbergi Kátéban és a hellvét hitvallásban van összefoglalva. Az abszolút predestinációt 

vallja. Egyházszervezete demokratikus, választott presbiterek irányítják. A kálvinista irányzat 

Genfbıl terjedt el Európába. 

 

kamara –     1. a középkori uralkodók palotájának a fejedelem lakóhelyéül szolgáló belsı 

része, ahol a kincstár található. – 2. a királyi javak (regálé) tárolóhelye és az e javakat kezelı 

szervezet a középkori Magyarországon. Károly Róbert (1308–42) korában területi felosztás 

alapján 10 kerületre oszlott, melyek élén a 15. sz. elejéig a többnyire idegen bérlık közül 

kikerülı kamaraispánok álltak. 1526 után szerepüket a Magyar Kamara vette át. 

 

kancellária – rendszeres oklevél-kiállítással foglalkozó központi állami hivatal a feudalizmus 

korában. Az uralkodón kívül a királynénak, a fıpapoknak és az országos fıméltóságoknak 

(nádor, erdélyi vajda stb.) is volt kancelláriájuk, melyek jogi-igazgatási feladatokat láttak el. 

Magyarországon III. Béla király (1172–96) állította fel a királyi kancelláriát, amely 1526-ig 

mőködött. Szerepét az Udvari Kancellária vette át.  

 

kánon – zsinórmérték; irányadó mérték, szabály, kötelezı minta. Hivatalos jegyzék; 

szigorúan megállapított szöveg. A szentírás szövegek megváltozhatatlan összessége. A 

keresztény egyházakban az egyházi jogszabályok, elıírások, illetve azok jegyzéke. 

 

káptalan - az egyházi közigazgatás adminisztratív központja, mely egy püspökséghez vagy 

egyházmegyéhez tartozik. Vezetıje a prépost, tagjai a kanonokok. A káptalan fontos jogi 

funkciókat lát el, felel a székesegyház istentiszteleteinek rendjéért, iskolát tart fenn. 

 

karavella - (portugálul: caravella) egy déli típusú (fıleg Portugáliában Spanyolországban és 

Itáliában elterjedt), kereskedelmi hajózásra alkalmas középkori hajótípus. Portugáliában 

fejlesztették ki, ısei valószínőleg arab hajók másolatai voltak. Elsı írásos említését 1255-bıl 

ismerjük. Nevének eredetérıl két elképzelés ismert: vagy a portugál „carvalho”, azaz tölgyfa 

szóból ered, mivel ebbıl a fából épültek ezek a hajók‚vagy pedig a „kis hajót” jelentı görög 

„karabos” szóból. Magas oldalfala, egy fedélzete és egy tatfelépítménye volt. Korai tipusa 



(13–15. század) kicsi, de erıs, két-három árbocán általában latinvitorlái, vagy vegyes (két 

négyszöglető és egy latin) vitorlái voltak. Legénysége 20 fıbıl állt. Ez teljesen megfelelt 

eredeti funkciójának: a 13. században az elsı karavellák part menti halászhajók voltak. 

Késıbb ilyen, úgynevezett latin karavellákon jutottak el a portugál hajósok Nyugat-Afrika 

partjai mentén az Aranypartig, sıt, valamivel még azon túl is. Az egyszerő hajónak számos 

elınyös tulajdonsága volt, köztük a legfontosabb az, hogy szél ellen is tudott vitorlázni.[1] 

 

Kardtestvérek rendje - vagy más néven a Livoniai Kardtestvérek rendje egy 1202-ben 

Albert von Buxhoeveden rigai püspök által alapított militáns lovagrend volt. (Latinul: Fratres 

militiae Christi). Eredetileg a templomos lovagrend szabályai szerint mőködött. A litvánok és 

zemgalei lettek 1236-ban a Siauliai csatában legyızték a Kardtestvéreket, a rend az ezt követı 

évben beolvadt a Német Lovagrendbe. Ettıl kezdve a Német Lovagrend önálló autonóm 

részét képezték megtartva szabályaikat, ruházatukat és saját mesterüket, aki jog szerint a 

Német Lovagrend Nagymester alá volt rendelve. 1237 és 1290 között a Kardtestvérek 

elfoglalták Kurzemet, Livóniát és Zemgalét 1346-ban pedig IV. Valdemár dán királytól 

megvásárolták Észtország maradék területeit. 15. század közepén, a Német Lovagrend 

hanyatlásakor a Kardtestvérek a Német Lovagrend Lívóniai részeként megırizték 

függetlenségüket. Egy évszázaddal késıbb a Livóniai háborúban az Ergemei csatában, 1560-

ban vereséget szenvedtek az orosz csapatoktól. 

 

karmeliták - a palesztínai Karmel hegyén letelepedett és 1226-ban pápai megerısítést nyert 

szerzetesrend. 1240-ben Európába költöztek. 

 

Karolingok – frank uralkodóház, 751-ben kezdtek uralkodni; a IX. században három ágra 

szakadt; az itáliai lotharingiai ág 875-ig, a német ág 911-ig, a francia ág 987-ig uralkodott; 

elsı uralkodójuk Kis Pippin (751-768) volt. 

 

karthauzi -rend – Ordo Carthausianorum: Szt Bruno (1030?–1101) által Chartreuse 

(Cartusium, innen a nevük) erdıségében 1084-ben alapított katolikus szerzetesrend. Különálló 

házikóikban élı tagjai vasárnap kivételével teljes hallgatást fogadtak (néma barátok), a 

húsevéstıl tartózkodtak. Házimunkával, könyvmásolással és egyházi tudományokkal 

foglalkoztak. Magyarországon IV. Béla uralkodása (1235–70) alatt telepedtek le. Kolostoraik 

a 16. sz.-ban megszőntek. 

 



katarok –     (tiszta) aszketikus eretnekmozgalom a középkori Európában. Feltehetıleg a 

Balkán-félszigeten keletkezett és innen terjed el a 12. sz.-ban. Tanításaik a bogumilok elveivel 

mutatnak rokonságot. A világ bőneit aszkézissel vélték megváltani, elvetették az egyház és a 

pápaság világi hatalmát. Az inkvizíció kegyetlen üldözése ellenére mozgalmuk több helyen 

(Franciaországban mint albigensek) a 14. sz.-ig fennmaradt. 

 

kende (kündü) – a magyar törzsszövetség fıfejedelme a 9–10. sz.-ban. Tisztsége a magyarok 

vándorlása során kazár és türk mintára alakult ki, de a tényleges hatalom – a gyula kezében 

volt. Méltósága a honfoglalás (895–896) idıszakában szőnt meg. 

 

keresztes háborúk - a római katolikus egyház és a pápa által szentesített, a keresztes lovagok 

részvételével folytatott nagyarányú hadjáratok voltak a 11–13. században. Fı céljuk a 

Szentföld megszerzése volt a muszlim araboktól és törököktıl, bár némely hadjárat más 

afrikai és európai területek ellen irányult, például a negyedik, Konstantinápoly elleni keresztes 

háború.  

 

„két kard” – a hatalom kettısségének, tudniillik a püspökség szent spirituális hatalmának, és 

az uralkodó világi hatalmának jelképei. I Gelasius pápa (492-496) 494-ben I. Anastasius 

császárhoz írott levelében kifejti, hogy a spirituális hatalmat képviselı püspökség fölé van 

rendelve még az uralkodónak is, amennyiben az uralkodó is elszámolni tartozik isten elıtt a 

tetteiért, és az isten népe az egyház. Az Ószövetségi eredető eszme (ti. a próféta keni föl a 

királyt) a kereszténységben az isten királyságát a földön reprezentáló egyház fogalmára épül. 

Ez a gyakorta „politikai dualizmusnak” hívott gondolat a két hatalmi szfére viszonyát volt 

hivatva tisztázni: különbözı területeken és módokon mőködnek, s bár joghatóságuk a földön 

átfedi egymást, végsı soron az Egyház, mint Krisztus teste elsıbbséget élvez a múlandó és 

csak az evilágra szorítkozó uralkodói hatalomhoz képest.  

 

kétnyomásos gazdálkodás - a kora középkori mezıgazdaságban kialakult növénytermesztési 

és talajpihentetési rendszer, melynek lényege, hogy a földet minden második évben vetik be, 

de évente felszántják. 

 

kiszmet – a mohamedán vallás tanítása szerint a kikerülhetetlen, megváltoztathatatlan sors, 

végzet. 

 



kiközösítés - excommunicatio, erkölcsi, hitbéli bőnökért, fıként eretnekségért alkalmazott 

legsúlyosabb egyházi büntetés (katolikus, görögkeleti, protestánt). A középkorban politikai 

célokat is szolgált. 

 

klérus –        katolikus papság, a katolikus papok összessége. 

 

kegyelem(tan) – a kegyelem (gratia, illetve kharisz), amelyet isten magától, önként ad az 

embernek (gratia gratis data). A görög kifejezés még erısteljesebben fejezi ezt a „ajándék” 

jelentéső kifejezéssel. A “pelagiánus” eretnekség a középkor értelmezésében az volt, amikor 

egy teológia a szabad akarat, illetve az emberi cselekvés szerepét a kegyelem rovására túlozta 

el.  

 

klerikus (clericus) - A korai középkorban a kolostori élet elterjedésével a keresztény 

társadalmat három rendbe rangsorolt osztva képzelték el: laikusok, klerikusok és szerzetesek. 

A klerikusok meghatározása ettıl nem kevésbé bizonytalan. Ha a klérus természetesen 

megkülönböztethetı a laikusok rétegétıl, a klerikust nem mindig lehet elkülöníteni a mővelt 

embertıl. A XIII. századtól kezdıdıen kialakult egy tendencia, miszerint az írástudót, sıt 

minden szellemi képzésben részesült személyt klerikusnak neveztek – így például a Siger de 

Brabantot meggyilkoló „titkárt” (clericus) is; valószínőleg amiatt, hogy a klerikussá váláshoz 

írástudó kellett lenni, és hogy a scolares-ok tömege, akik a XII. század végén a leendı 

egyetem iskolai népességét tették ki, kizárólag az egyházi törvényhozástól függı 

klerikusokból állt. A latin hagyományban az esetleges értelem legtöbbször az emberi lélekben 

potenciálisan jelen lévı értelmi formák (fogalmak) helyeként jellemezték, amelyeket a 

cselekvı értelem a tényleges gondolkodás során, aktualizál, mint ahogyan a nap sugarai 

aktualizálják a színeket.  

 

klarisszák – nıi szerzetesrend. Assisi Szent Ferenc (1182-1226) három rendet lapított: az elsı 

rendet a férfiak számára, ez volt a ferencesek rendje; a második rendet Szent Klára 

vezetésével a nık számára, ık voltak a klarisszák, és a harmadik rendet a világban élı 

házasok számára. 

 

kódex – kéziratos, többnyire képekkel, iniciálékkal díszített régi könyv; törvénykönyv; 

szabályok, irányelvek foglalata, győjteménye. Eredeti jelentése fatábla, az értékes kéziratokat 

fatáblák közé kötötték. 



 

kogge – fıleg a Hazavárosokban épített széles alapú, magas oldalfalu, kétárbocos, 

keresztvitorlázatú, nagyobb mennyiségő árú szállítására igen alkalmas hajó. Ebben a korban 

csak az árbocra keresztben álló vitorlarúdra főzött keresztvitorlát ismerték.  

 

kollegializmus- egyházjogi rendszer, amely szerint az egyház önálló egyesület az államban, 

az állam legfelsı felügyelete alatt. 

 

kongregáció – a Vatikán legfıbb kormányzati hatóságainak neve; a kálvinizmus 

prédikátorainak győlése; katolikus hitbuzgalmi egyesület. 

 

kongrua- ami jár, a megilletı; a lelkészi javadalom fizetéskiegészítı államsegélye.  

 

konklávé- zárt hely; a pápa választásának külvilágtól elzárt színhelye, ill. maga a 

pápaválasztó győlés.  

 

konkordátum – (egyezmény) a Vatikán és valamely állam kétoldalú, az illetı állam és a 

pápaság, ill. az illetı ország területén mőködı egyház viszonyát szabályozó szerzıdése. 

 

konzisztórium – 1. különbözı gyülekezetek és tanácsok neve a középkorban. – 2. a 

bíborosokból álló és a pápa elnökletével ülésezı tanács a római katolikus egyházban. Egyes 

németországi tartományi egyházak (egyházkerületek) tanácsa, kormányzó testülete; 

esperességi tanács; a református egyházban a négy kerületi hivatal viselıibıl alkotott 

vezetıség. 

 

konkvisztádor (spanyol: conquistador=hódító) a Közép- és Dél-Amerikát gyarmatosító 

spanyol felfedezık és hódítók a 16-17. században. Fıként a mesésének hitt arany-és 

ezüstkincsek vonzották ıket; tömegesen fosztották és irtották ki az indián ıslakosságot. 

Többségük elszegényedett nemes (hidalgo) volt, akik a gyarmatokon vezetı tisztségeket, 

címeket és birtokokat szereztek. 

 

korál  – gregorián korális, Szent Gergely (590-604) pápáról elnevezett egyszólamú egyházi 

ének. 

 



Korán –  a mohamedánok szent könyve, Mohamed tanítványai által összegyőjtött tanításai, 

különféle legendák és vallási szabályok győjteménye. 

 

korporáció – az egyesült céhek szervezete a középkorban; társulat, egyesülés, testület. 

 

Krak de Chevaliers - az egyik legnagyobb, fennmaradt keresztes lovagi erıd a Szentföldön 

(mai Szíriában), a johanniták fıhadiszállása, 1271-ben csellel esik el. Az elsı 

kereszteshadjárat (1096-1099) során létrehozott több apró hőbéri államot a Szentföld területén 

(Jeruzsálemi királyság, Edesszai Grófság, Antiochiai Fejedelemség, Tripoliszi İrgrófság) 

védeni kellett és a lovagok magukkal hozták az európai várépítési tudományokat is az 

ellenséges terepre. Ezt a 12. századi várat helyenként 26 méter vastag falakkal építették 2000 

lovag és 400 ló számára, ciszternái és raktárai öt évig tudták biztosítani a készleteket. Az 

1120-ban létrejött Johannita lovagrend, mely a Szent János kórházról kapta nevét, eredeti 

feladata a zarándokok gyógyítása volt, de nyilván területet is kellett védeniük. Nekik a mai 

utódjaik a Máltai Szeretetszolgálat. 

 

krónika – (évkönyv) a középkori történetírás mőfaja, az események egyeszerő feljegyzése 

idırendi sorrendben, a mőfaj Szt. Jeromos és Rufius i.sz. IV.sz.-ban írt krónikái óta terjedt el. 

 

könyvnyomtatás egy gépesített eljárás szövegek és képek másolatának négyszögletes papírra 

való nyomtatására. Az eljárást elıször Kínában alkalmazták 1041-ben, de a könyvnyomtatást, 

ahogy mi ismerjük, 1450 körül a Német-római Császárságban egy aranymővesbıl lett 

nyomdász, Johann Gutenberg találta fel. Gutenbergen kívül a holland Laurens Janszoon 

Coster a tömeges könyvsokszorosítás terén szintén komoly érdemeket ért el. A kínai/koreai 

nyomtatási módszerektıl feltehetıen függetlenül 1450-re egy mainzi aranymőves, Johann 

Gutenberg kitartó munkával kifinomította a mozgatható nyomóelemek széles körő 

használatának technikáját, ahol a különálló részek, a betők összerakva képezték a szöveget. İ 

volt, aki elıször használta az olajból készített nyomdafestéket, a rongypapírt, kifejlesztette a 

betőöntı eljárást, a szedéstechnikát, fából sajtóprést készített. Ugyanakkor az állítást, hogy 

Európában Gutenberg találta fel a könyvnyomtatást, páran vitatják és Costernek tulajdonítják 

a fıbb érdemeket. 

 

L 

Landlord – angol nagybirtokos, aki nem maga gazdálkodik, hanem bérbe adja földjét. 



 

Landtag – egyes fejedelemségek papságának, városi képviselıinek győlése a középkori 

Németországban. Képviseleti győlés, helyi önkormányzat Németországban és Ausztria egyes 

részein. 

 

lateráni zsinat – a nyugati egyházban öt volt, u. m. az elsı 1123. Rómában II. Calixtus pápa 

alatt; a második 1139. II. Ince pápa alatt; a harmadik 1179. III. Ince pápa alatt; az ötödik 

1512-17-ig. A zsinatok sorrendjében ezek igy következnek egymásután: 9-ik, 10-ik, 11-ik, 12-

ik és 8-ik. 

I. 1123. márc. 18.-ápr. 6.: a 9. egyetemes zsinat Rómában a lateráni zsinati aulában. II. 

Callistus pápa hívta össze a wormsi konkordátum megerısítésére. 22 kánont fogalmaztak 

meg, melyek megerısítették a korábbi rendelkezéseket a simóniáról, a treuga Dei 

megtartásáról. A kereszteseknek teljes búcsút, hozzátartozóiknak védelmet ígértek, s 

kiközösítéssel sújtották azokat, akik a róm. zarándokokat kirabolták. - II. 1139. ápr. 4.-30.: a 

10. egyetemes zsin. Miután 1138. I. 25: meghalt II. Anaklét ellenp., II. Ince hívta össze a 

szakadás kárainak orvoslására. Legalább 500 résztvevıje volt. Legnagyobb alakja Clairvaux-i 

Szt. Bernát. A megnyitón II. Ince fölsorolta a szakadás okozta károkat, s azonnal megfosztotta 

hivataluktól Anaklét híveit; vissza kellett adniuk palliumukat, pásztorbotjukat és pp-

győrőjüket. A késıbbi üléseken alkotott 30 kánon megismételte VII. Gergely reformjának 

szabályait, tiltotta a kamatszedést és szerz-ek számára a kóborlást, a jogi, ill. orvosi tanulm-

okat. A cölibátus ügyében szigorítottak a korábbi gyakorlaton: eddig a szerz-ek és 

szubdiákonustól fölfelé a klerikusok házassága csak tiltott volt, a lateráni zsinat 7. kánonja 

szerint az ilyen házasság érvénytelen. A 28. kánon megerısítette a székeskáptalanok 

pápaválasztó jogát. A 23. kánon az eretnekségekkel szemben vált fontossá, mert kiközösítette 

mindazokat, akik tagadták a gyermekkeresztséget, az Oltáriszentséget, a papságot és a 

házasságot. Bresciai Arnoldra a lateráni zsinat hallgatást parancsolt. - III. 1179. márc. 5.-19.: 

a 11. egyetemes zsin. III. Sándor hívta össze az 1177: Velencében I. (Barbarossa) Frigyessel 

kötött béke megerısítésére és a IV. Viktor-féle szakadás kárainak fölszámolására. A zsin. 27 

kánont (capituli) alkotott. Többek között elrendelték, hogy a p-választáshoz 2/3-os szavazati 

többség kell; a szakadárok sztelései érvénytelenek; pp. csak az lehet, aki törv-es házasságból 

született és legalább 30 éves; tilos a javadalmak és állások halmozása; a szegyh-akban legyen 

tanítója a szegény gyermekeknek és klerikusoknak; aki a szaracénoknak fegyvert v. 

hadianyagot (fémet v. hajóépítésre alkalmas fát) ad el, azt kiközösítik, mint a katarokat és 

mindazokat, akik a kataroknak szállást adnak, v. velük kereskednek; javaikat el kell kobozni, 



aki pedig ppi fölszólításra fegyvert fog ellenük, a keresztesek kiváltságaiban részesül. - 

Szavahihetı források szerint megjelentek a lateráni zsinaton a valdiak képviselıi is. 

Átnyújtották bibliaford-ukat, és jóváhagyást kértek a laikusok prédikálásához. IV. 1215. nov. 

11.-30.: a 12. egyetemes zsin. III. Ince 1213. IV. 19: hirdette meg. A konstantinápolyi 

patriarchátus kivételével mindenünnen érkezett a 404 pap. és érsek kb. 800 volt az apátok és 

más képviselık száma. A zsin. 3 ülésen egy hitvallást és 70 kánont alkotott. Hitvallásában a 

katarokkal, Tours-i Berengarral és Joachim da Fioréval szemben fogalmazták meg a kat. hitet, 

benne az átlényegülés tanát. Kánonjaiban a lateráni zsinat elıírta a 7 évnél idısebbeknek 

évente egyszer a kötelezı gyónást és áldozást, gondoskodni kellett az anyanyelvi 

prédikációról; a klerikusok képzésére legyen grammatikus tanár, érseki székhelyen pedig 

teológia magiszter; a mohamedánok és zsidók viseljenek jól fölismerhetı öltözéket, és böjti 

napokon maradjanak otthon, hogy ne botránkoztassák a híveket. E hit- és erkölcstani 

rendelkezések mellett a lateráni zsinat III. Ince szellemében a toulouse-i grófságot, a katarok 

fı fészkét rábízta Jontforti Simonra; elítélte az angliai Magna Charta Libertatumot; 

megerısítette II. Frigyes császárságát és kitőzte a keresztes háború kezdetének idıpontját 

1217. VI. 1-re. Ehhez a klérus jövedelmének 1/20 részét kérték 3 éven át. 

 

 

latifundium –nagyobb kiterjedéső mezei birtok, hogy mekkora terjedelemnél kezdıdött a 

latifundium fogalma, ismeretlen; tény azonban, hogy a római paraszttelkeknek a gazdagok 

által való megvásárlása vagy egyszerő elfoglalása folytán keletkeztek latifundiumok.  

 

Latin Császárság - a 4. keresztes hadjáratban (1202-1204) a keresztesek a velencei dózse, a 

90 éves Enrico Dandolo kérésre elfoglalják Bizáncot, mely jó kapcsolatokat ápol a levantei 

kereskedelemben riválisnak számító genovaiakkal, III. Ince pápa kiközösíti ıket. Az új, 

katolikus állam képtelen volt hőbérúri függésbe vonni a többi keresztes területet, s 1261-ben 

visszafoglalja VIII. Mihály niceai császár. Ez a kereszteshadjárat megmutatta, hogy a vallási, 

túlvilági motiváción túl a kereszteshadjáratok második évszázadában a gazdasági és stratégiai 

érdekek elınyt élveznek. 

 

legista – II. Fülöp Ágost (1180-1223) francia király idején megerısödött a rendi fejlıdés és a 

királyi hatalom. Ennek jele volt, hogy a királyi tanácsban (curis regis) mellızte a nagyobb 

feudális urakat, egyre több „törvénytudó” (legista) kapott megbízást. Külön szakemberek 

kezdtek foglalkozni a pénzügyekkel (számadási kamara)  s külön szakemberek az 



ítélethozatallal (bírói kamara) Ez utóbbiból fejlıdik ki IX. Lajos (1226-127ö) idején a 

parlament. 

 

Legnanó - ebben az 1176-ban bekövetkezı csatában I. (Barbarossa, azaz Rıtszakállú) Frigyes 

lovagjai kikapnak a lombard (észak-olasz) városok és a pápa szövetségétıl. ~ városa 

Milánótól 30 kilométerre északnyugatra fekszik. I. Frigyes (1152-1190), német-római császár 

szerette volna jövedelmei növelése érdekében megadóztatni a gazdag itáliai városokat, 

beleszólt önkormányzatukba és a pápaválasztásba is. Így sikerült III. Sándor pápát és a 

Lombard Liga városait szövetségbe tömörítenie maga ellen. A csatában polgári, gyalogos 

seregek elıször aratnak gyızelmet lovagsereg fölött, ezzel jelezve a nehézlovas harcmodor 

lassú alkonyát ((hasonlóan lovagok elleni gyalogos gyızelmet hozó csaták: 1302: Courtrai, 

1314: Bannockburn, 1315: Morgarten)). Ez volt a császár ötödik, egyben utolsó észak itáliai 

hadjárata. A csata következményeként a császár az 1122-es wormsi konkordátum alapján 

kénytelen békét kötni és elismerni a lombardiai városok függetlenségét is. 

 

legnanoi csata – 1176-ben Lombard-liga polgári és I. Barbarossa Frigyes lovaghadseregének 

csatája; polgári gyızelem; Barbarossa Elismeri a Lombard-ligát 

 

lélek – az ember gondolkodó képességének alanya, amit általában a (hozzá tartozó) emberi 

test formájának (mivoltának) tartanak.  

 

lelkiismeret– (synderesis)a minden emberben közös visszaemlékezés a paradicsomi állapotra, 

illetve az isteni törvény “felderengı” (de nem szükségképpen aktuális) ismerete. Az 

emberiség morális egységét biztosítja.  

 

levantei kereskedelem – A Hanza kereskedelem melletti másik, Földközi-tengeri, távol-

keleti kereskedelmi útvonal, amit Velence Genoa és Pisa itáliai városköztársaságok 

irányítottak, de Barcelona és Marseille is részt vett benne. Különösen a kereszteshadjáratok 

(11-13. sz.) megindulása után a keleti (indiai, kínai) luxustermékeket (főszer, iparcikk) és 

rabszolgákat szállítottak a Földközi-tengeren, majd onnan tovább Észak-Európába. 

 

lex orandi, lex credendi – a hit szabálya az ima szabálya. Teológiai elv, ami azt mondja ki, 

hogy a liturgia által rögzített gyakorlat a hit kánonja, meghatározó formája. A liturgia, mint az 



alakot öltött hagyomány fejezi ki a hitet, amennyiben a liturgia a hit alapján jött létre. A 

liturgikus  

20 teológia az istentisztelet szavainak, formuláinak, gesztusainak értelmét tárgyalja, és ekként 

alapvetı jelentıségő volt a középkorban.  

 

licenciatus - (a lat licentia, engedély szóból): tudományos fokozat, melyet egyházi egyetemek 

és fakultások adományoznak végzett hallgatóiknak, akik vizsgával bizonyították, hogy 

alkalmasak akadémiai fokozatokat nem adományozó iskolában tanítani.  A 13. sz. közepétıl 

fıként a jogi és teológiai karokon alakult ki, de aránylag lassan és késın vált külön a 

doktorátustól. XI. Pius p. rendelkezése (1931) óta a doktorátus föltétele. Csak olyan egyházi 

tanintézet adhatja, mely doktorátust is ad. Elnyerésének föltételei: a megfelelı elıadások 

lehallgatása és eredményes vizsgák; gyakorlaton való részvétel („szeminárium”), egy rövid 

dolgozat, mely tanúskodik a jelölt tud. munkára való képességérıl; írás- és szóbeli vizsga. 

 

Libri Carolini  – Alcuin tours-i tartózkodása alatt írta. Nagy Károly véleményét tartalmazza a 

képrombolásról, továbbá a képromboló császárok magatartásának kritikáját. 

 

litterális – bető szerinti (írás-) értelmezés. Történeti értelmezése egy szövegnek, amelyben 

csak az eseményt magát tekintjük.  

 

liturgia / mise – Isten szolgálata, ami az égi liturgia földi képmása.  

 

Logica nova / logica vetus – új logika / régi logika. A “régi logika” Porphüriosz Bevezetését 

(Eisagoge), Arisztotelész Kategóriák, Perihermeneiász, illetve az Elsı Analitika latinra 

fordított részeit jelentette. Ez volt lényegében a logika Boethius által latinra fordított 

korpusza. Az “új logika” ezzel szemben a Második Analitika, a Topica, és a Szofisztikus 

cáfolatok c. írásokat (azaz logikai szövegeket, mint tankönyvi anyagot) jelentette, különösen 

pedig az utóbbi irat nyomán kialakuló szofizma-irodalmat. Az “új logika” a 12. sz. derekától 

lényegében a haladó logikakurzusok anyagává válik, és nagyban elımozdította a skolasztikus 

analitikus nyelv, illetve elemzések fejlıdését.  

 

lollardok  – a XIV. századi, fıleg angol kézmővekek között elterjedt vallási szekta, a 

reformáció elıfutárai voltak (a máglyahalált szenvedett németalföldi W.Lollard nevérıl) 



közéjük tartozott pl. John Ball (…-1381) is, aki a paraszt plebejus mozgalom egyik vezetıje 

volt. 

 

Lombardia  - Észak-olaszországi, erısen urbanizált terület, nevét a betelepülı langobárdokról 

kapta. Városállamai (Milán és Pávia is) szövetségbe tömörülnek és pápai támogatással a 

legnanói csatában legyızik I. Frigyes (1152-1190) lovagjait. A német-római császár szerette 

volna jövedelmei növelése érdekében megadóztatni a gazdag itáliai városokat, beleszólt 

önkormányzatukba és a pápaválasztásba is. Ez volt a császár ötödik, egyben utolsó észak 

itáliai hadjárata. A csata következményeként a császár az 1122-es wormsi konkordátum 

alapján kénytelen békét kötni és elismerni a lombardiai városok függetlenségét is. 

 

 

Lombard liga – 1167-ben, szabadságra törekvı észak-itáliai kereskedıvárosok szövetsége 

 

longobárdok- keleti germán néptörzs, amely a VI. században pannóniában telepedett meg, 

innen az avarok nyomása elıl Itáliába tört be és annak északi és középsı részén létrehozta a 

longobárd királyságot.  

 

longobárd hercegségek – apró ütközı államok a császári, pápai és bizánci Itália között: 

Salerno, Capua, Benevento. 

 

lord –            az uralkodó által adományozott, öröklıdı angol fınemesi cím. Eredetileg 

hőbérúr jelentéssel bírt. A lordok többsége tagja az angol parlament felsıházának. 

 

lutheránus – evangélikus, Luther Márton (1483-1546) tanításait követı személy. 

 

Lübek - Észak-német város és kikötı, mely a 13. századtól (1226) szabad császári város, a 

Hanza-szövetség egyik legmeghatározóbb tagja, városi kiváltságait számos közép-kelet 

európai város veszi át. A Hanza a Balti és Északi-tengeri kereskedelem elnevezése, mely 

keleti nyersanyagért (hering, prém, gabona, viasz) Nyugatról (Flandria) iparcikket szállított 

be. Az észak-német (Hamburg, Bréma) és flandriai (Brügge, Gent) városok szövetsége 

(1161), amibıl kifejlıdik, a 13. századra több mint kétszáz város tartozik hozzá (Tallinn és 

Novgorod is része), melyek kereskedelmi monopóliumot bírnak egész Közép-Európáig 



(Krakkó is Hanza város). Ezek a németek lakta városok saját jogrenddel és védelmi 

rendszerrel bírtak, és kölcsönös segítségnyújtással tartoztak egymásnak. 

 

M 

magistratus – 1. az állami hivatal és a vele járó hatalommal rendelkezı személy az ókori 

Rómában. – 2. jogi hatáskörrel rendelkezı szerv, törvényhatóság a feudalizmus korában. 

Szőkebb értelemben a városi tanácsot jelentette. 

 

Magna Charta Libertatum  (lat. nagy szabadságlevél), 1215. jún. 17.: az angol nemesség 

jogainak törvénybe foglalása.  Az I. (Földnélküli) János angol kir. (ur. 1199-1216) ellen 

fölkelt földesurak 61 cikkelyben szabályozták a fınemesség kiváltságait, s korlátozták a kir. 

hatalmat. Legfontosabb pontjai: az angol egyház szabad; az adókat csak a királyság közös 

tanácsával lehet kivetni, kivéve ha váltságdíjat kell fizetni a királyért, ha a kir. elsıszülött fiát 

lovaggá ütik vagy legidısebb leányát megházasítják; London s a többi város, mezıváros, 

község és kikötı megtarthatja összes szabadságát és szokását; szabadjaitól a földesúr nem 

szedhet adót; senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy a lovagi hőbér vagy más hőbér után 

nagyobb szolgálatot teljesítsen, mint amennyivel tartozik; szabad ember a vétek mértéke 

szerint fizessen engesztelési díjat; az egész királyság területén azonos mértékrendszert kell 

használni; törvényes ítélet az, amit az ország törvényei alapján a vele egyenlık hoztak; szabad 

embert törvényes ítélet nélkül elfogni, bebörtönözni, javaitól megfosztani, törvényen kívül 

helyezni vagy számőzni tilos; igazságot és bírói ítéletet nem szabad eladni, megtagadni vagy 

elnapolni; tilos a nıket vízpróbának alávetni; a kereskedık szabadon utazhatnak az ország 

területére, illetve azon belül, vámokat csak az ısi szokások alapján lehet követelni tılük; a 

zsidó uzsorások üzletelését korlátozni kell; a kir. vadırök többé nem kobozhatnak el lovakat 

és szekereket az erdın átutazóktól; a bárók választhatnak körükbıl 25 tagú tanácsot, amely 

ellenırzi a Magna Charta rendelkezéseinek betartását, kényszerítheti a királyt a Magna 

Chartaban biztosított jogok betartására. Az angol közjog 2001-ben is az alkotmány 

alkotórészének tekinti a Magna Charta önkényes adókivetést szabályozó, a bírósági tárgyalás 

nélküli letartóztatást tiltó s a kereskedık szabad mozgását biztosító cikkelyét. 1222-ben az 

európai földrészen elsıként a II. András magyar kir. (ur. 1205-35) által kiadott Aranybulla 

foglalta törvénybe alkotmányként a nemesi jogokat. 

 



major domus – (háznagy) udvari fıméltóság a Meroving kori Frank Birodalomban (5. sz. 

végétıl) eleinte az udvartartás vezetıje és a hadsereg parancsnoka, a Meroving királyok 

hatalmának meggyengülésével, a 7. sz-tól a tényleges hatalom birtokosa volt. 

 

mamelukok – (rabszolga) az egyiptomi szultánok vásárolt rabszolgákból álló kiképzett 

testırei. A 13. sz. közepén parancsnokuk mameluk szultánságot alapított. 1517-ben a törökök 

megdöntötték uralmukat, de befolyásuk továbbra is jelentıs maradt. 

 

manifesztum – kiáltvány 

 

manufaktúra – fıként a kézmőves technikán alapuló, üzemen belüli munkamegosztásra 

épülı tıkésüzem. 

 

Máltai Lovagrend (Johanniták) – a jeruzsálemi Szt. János kórház szerzetesei által a 12. sz. 

elején alapított katolikus egyházi lovagrend. 1113-ban kapott pápai megerısítést. Feladata 

volt a szentföldi zarándokok ellátása, gondozása és az ottani szent helyek védelme. 1530-ban 

Máltára tették székhelyüket, melyet 1798-ban Bonaparte Napóleon felszámolt. A német 

területeken a 13. sz-ban megalakult rend a 16. sz-ban protestánssá lett. A katolikus ág a 19. 

sz-ban szervezıdött újjá Máltai Lovagrend néven, míg a protestáns ág Johannita rend néven 

mőködik. Magyarországon a 13. században telepedtek meg, majd 1989-tıl mőködik újra a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Máltai Lovagrend segélyszervezete. 

 

medievisztika – középkortudomány, a középkori mőveltséggel (nyelvvel, irodalommal, 

társadalommal, stb.) foglalkozó tudományág. 

 

Mekka - Szaúd Arábiai gazdag kereskedıváros a Tömjénút és más kereskedelmi utak 

keresztezıdésében. Az iszlám vallás elsı, legszentebb helye, Mohamed próféta szülıvárosa, 

itt nyilatkoztatta ki Gábriel arkangyal a Korán-t Mohamednek. A városba minden muszlim 

hívınek, ha teheti el kell zarándokolnia, hogy dicsıítsék Allah nagyságét és kifejezzék a 

muszlim vallás egységét. Ez az iszlám ötödik pillére (haddzs), s a második pillérnek 

megfelelıen minden nap ötször a müezzin szólítására saját imaszınyegükön ~ felé fordulva 

kell imádkozniuk. A város központjában található a Kába-kı szentély, ahová évente 

tizenötmillió muszlim zarándokol, csak a haddzs alkalmával 2-3 millióan. A városba mai 

napig csak muszlimok léphetnek. 



Merovingok – frank uralkodóház, mely Merovechtól (Merovig) származtatta magát; a család 

az V. század végétıl a VIII. század közepéig uralkodott. 

 

mertoni statutum – a közösségi földek elkerítésének törvényesítése Angliában 1236-ban. 

 

metropolita – katolikus püspök vagy érsek, akinek joghatósága egyházmegyéjén kívüli 

területekre is kiterjed. Valamely keleti keresztény egyház vezetı fıpapja. A görögkeleti 

egyházban a pátriárka után következı fıpap. 

 

minaret –     mohamedán templom karcsú tornya; körerkélyérıl szólítja imára a hívıket a 

müezzin. 

 

miniatúra – festett kép, kezdıbető vagy egyéb dísz a középkori kéziratokban. 

 

ministerialis – I. Ottó német császár (936-973) sokakat felmentett a kiépülıben lévı 

császárság szolgáltatásai alól s a központi hatalom közvetlen szolgálatába állította ıket, ezek 

voltak a ministeriálisok. A birodalom ügyeinek intézésében fontos szerepet kaptak, s végül 

szolgálataik jutalmául kisebb-nagyobb hőbérbirtokhoz jutnak. 

 

mintaparlament – I Edward (1272-1307) úgy határozott, hogy a skótok elleni hadjáratokhoz 

és a kontinensen lévı birtokok védelméhez szükséges pénzt a parlament hozzájárulásával 

szerzi meg. Felújítva a Monfort-parlamentet 1295-ben összehívta a lovagokat és a városok 

képviselıit. Ezt a tanácskozást nevezik mintaparlamentnek. A mintaparlamenttel a rendi 

képviselet megszilárdult Angliában, ha nem is lett végleges. 

 

minnesanger –XII-XVI. századi német udvari lovagköltı, dalnok, szerelmi dalok szerzıje. 

 

minuskula - Karoling, minuszkula – a VIII. században kidolgozott kisbetüs latin írás. 

 

missio- küldetés, az egyház igehirdetı feladatára való elkötelezés a pogányság között.  

 

missionárius- küldött; aki pogány népek között hirdeti az igét.  

 

mórok – a Pireneusi-flsziget muzulmán lakói 



 

mozarabok - a 771 után arab fennhatóság alatt élı keresztények Hispániában. A gallikán 

liturgiához nagyon hasonló szertartások szerint éltek. Az arabok nem szorgalmazták a 

keresztények áttérését, az iszlám hitre térteket alacsonyabb rendőnek tartották. A mór uralom 

alatt széles körő önkormányzattal, a muzulmánoktól elkülönítve éltek. Egyik jelentıs 

központjuk Toledó volt. 

 

mufti – jogi kérdésekben véleményt nyilvánító mohamedán jogtudós. Rangban megelızi ıt a 

kádi. Tisztsége rendszerint élethossziglan tart. 

 

munkács-csernekhegyi kolostor - egy 1360. III. 8:-án kelt oklevél szerint a Litvániából 

Magyarországra menekült Koriatovits Theodor herceg alapította Szent Miklós püspök. 

tiszteletére. Errıl az oklevélrıl kiderült, hogy 1597 körül keletkezett hamisítvány. Koriatovits, 

hazánkba érkezve, 1396-ban megkapta Zsigmond királytól a munkácsi uradalmat, s azt 1414-

ig birtokolta. Lehetséges, hogy a vele érkezett szerzetesek építették föl a kolostort, a 

hercegséget pedig nekik ajándékozta két község (Bobovistye és Lauka) jövedelmét, ez 

biztosította késıbb a munkácsi püspökük megélhetését is. A kolostor a magyarországi 

ruszinok egyházi életének központja lett: igumenjei joghatóságot gyakoroltak a hazánkba 

költözött és hierarchikus szervezet nélkül élı, keleti szertartású ruszinok fölött. Azt azonban 

nem tudjuk, hogy erre a fölhatalmazást honnan kapták. II. Ulászló 1491. VII. 31: kiadott két 

oklevélre arról tanúskodik, hogy a kolostorban már fölszentelt püspök. élt; de nem tudjuk, 

hogy melyik egyházi fıhatóság szervezett itt püspökséget. A munkácsi püspökök 1751-ig 

éltek a kolostorban, és általában a szerzetesek közül kerültek ki. 

 

N, NY 

 

nagy interregnum - 1254-1273; uralkodó nélküli állapot a Német-Római császárságban. 

 

negatív teológia – tagadó teológia  

 

Német Lovagrend – Akkon szentföldi (palesztinai) város keresztes ostroma idején (1190) 

szervezett világi lovagrend. 1192-ben kapott pápai jóváhagyást. Birtokokat szerzett a 

Szentföldön kívül Franciao-ban, Görög- és Spanyolo-ban, Német-Római Birodalomban és 

Itáliában. Magyarországon 1211-ben a kunok elleni védelemmel megbízva letelepedtek a 



Barcaságban (Erdély DK-i része), de nem teljesítették kötelezettségeiket ezért kiőzték ıket 

1225-ben. 1226-ban megkezdték Poroszország keresztény hitre térítését, s 1280-ban 

Poroszország urai lettek. A 14–15. sz-ban a Baltikum egy részét is elfoglalták. A 16. sz. elsı 

felében Brandenburg hercegség lett a székhelyük és a rend nagymestere protestáns hitre tért. 

1809-ben Napoleon felszámoltatta, de 1815-ben újraalakult. Az elkobzott birtokokat nem 

kapták vissza, így korábbi jelenısége megszőnt. 

 

Német Római Birodalom - I. (Nagy) Ottó német király (936-973) német római császárrá 

koronázza Rómában a pápa, mellyel létrejön a középkor legerısebb és legbefolyásosabb 

állama, a ~, perszonálúnióban egyesítve a német és olasz királyságot. I. Ottó feleleveníti Nagy 

Károly Karoling-örökségét, s létrehozza a tizedik század elsı erıs, keresztény birodalmát. I. 

Ottó Német Római Császárságát példaképként ismerte el az összes korabeli keresztény állam, 

így Dánia, a kijevi rusz és Bizánc is, s I. Géza magyar fejedelem is innen kér térítıket. A 

Német-Római Császárság a Keleti Frank Birodalom területén létrejött, a német királyságot és 

hercegséget, Itáliát, Burgundiát magába foglaló terület volt, mely alapvetıen befolyásolta 

Nyugat és Közép-Európa sorsát. A 11. és 12. században a megerısödı pápai hatalom 

világuralomra tör (Dictatus Papae, 1075), amit nem fogad el IV. Henrik német-római császár 

és kitör az elsı invesztitúraharc része. IV. Henrik a Canossa-járása (1077) utáni 

bőnbocsánatot saját hatalmának és világuralmi igényének megerısítésére használja, leszámol 

pápa-párti németországi ellenfeleivel, elfoglalja Rómát, ahol császárrá koronáztatja magát. 

VII. Gergely normann hőbéreseivel visszafoglalja a várost, de azok ki is fosztják és a pápa 

számőzetésben hal meg. Mivel a császár sem tudja hatalmát a pápaságra kényszeríteni, s a 

Dictatus Papae-ban megnagyobbított pápai hatalmat az európai udvarok többsége elfogadja, 

végül az 1122-es wormsi konkordátumban kerül ideiglenesen lezárásra az invesztitúraharc, 

ami külön választja az egyházi és világi beiktatást. A (Hohen)Stauf ház utolsó uralkodójának, 

II. Frigyes német római császárnak, jeruzsálemi és szicíliai királynak az uralkodása (1194-

1250). 1220-ban Rómában császárrá koronázása évében, királyi felségjogokat (adó és 

vámszedés, pénzverés, várépítés) adományoz német nagyhőbéreseinek, ezzel véglegesíti a 

birodalom széttagolódását és elısegíti a halála után bekövetkezı anarchiát, így 250 alatt a ~ 

elveszti vezetı európai pozícióját. 

 

Nika –felkelés 532-ben Bizáncban kitört hatalmas felkelés, mely létében fenyegette 

Jusztiniánusz (527-565) császár rendszerét. A két fı cirkuszi pártnak, az un. „kékeknek” 

(földbirtokosok, szenátus tagjai) és a „zöldeknek” (kereskedık pártja) szembefordulása a volt 



császári adminisztráció embereivel és katonáival. A felkelés erejét a városi nép csatlakozása 

adta meg. Jelszavuk volt a Nika! (Gyızz) görög szó. A felkelést végül Belizár hadvezér verte 

le, a felkelıket a cirkuszba szorította be és 30 ezer ember mészároltatott el. 

 

Niebelung – ének Szigfrid legendás germán hıs életét és halálát elbeszélı ránk maradt 

formájában a XIII. század elején írásba foglalt népi eposz; a germán mitológiáról való 

ismereteink egyik igen jelentıs forrása. 

 

Normandia - A francia királyoktól a normann viking vezetı, Rolló kapja hőbérül a területet a 

tizedik század elején (911), s a kereszténységben a Robert nevet kapja. A hódító normann 

kisebbség felveszik a keresztény vallást, és hercegük Hódító Vilmos megveri az angolszász 

csapatokat Hastingsnél 1066-ban. Ez a döntı normann gyızelem vezetett Anglia 

meghódításához és az angolszász elit norman-franciára cserélésére. Ezzel a francia típusú 

feudalizmus és kultúra vált dominánssá Angliában és ez volt az utolsó alkalom, hogy 

ellenséges célbıl érkezı idegen haderı foglalta el Angliát. A hódítás összegabalyítja a 

középkori Anglia és Franciaország történelmét, hisz a normand herceg angol királlyá 

válásával hiába válik nagyobb hatalmú uralkodóvá, mégis a francia király hőbérese lesz. A 

normannok egyébként meghódítják Sziciliát is, s ott egy pápai hőbéres államot hoznak létre, 

mely fontos szerepet játszik a keresztesháborúkban is. 

 

normannok - (északi emberek) Skandinávia germán eredető lakói. - Nevüket északi 

hazájukról kapták, saját magukat vikingeknek (harcosok) hívták. Kalandvágyuk és 

túlnépesedésük a 8-11. sz: kalózvállalkozásokra indította ıket, ekkor még jobbára pogányok 

voltak. Behatoltak Nyugat, Dél és Kelet Európába, a tengerrıl a folyókon fölhajóztak Európa 

belsejébe, s jelentıs városokat (York, Párizs, Hamburg) foglaltak el. A Szajna torkolatánál, 

majd Normandiában hazát alapítottak, ahol Rollo nevő vezérük 912: megkeresztelkedett, s a 

normannok összeolvadtak a franciákkal. II. Vilmos, Normandia hercege 1066-ban uralomra 

került Angliában is, ahol az angolszászokkal olvadtak össze. 874-ban Izlandot, 985-ben 

Grönlandot (Vörös Erik), 1003-ban Észak-Amerikát (Leif, Thorfinn, Karlsefni) 

gyarmatosították. A 9. sz. végén Oroszországba is eljutottak, Rurik nevő vezérük a szláv 

törzsek között magához ragadta az uralmat, s ezek is keresztények lettek. A franciaországi 

normannok a 11. sz. elején a Földközi-tenger parti szt helyekre, fıleg a Szentföldre 

zarándokolván elfoglalták Dél-Itáliát, ahol megvetették a kettıs szicíliai királyság alapját, s 

élénk részt vettek a keresztes hadjáratokban. 



 

novicius – szerzetesnövendék, próbaidıs szerzetes. 

 

nyomáskényszer- a faluközösségi termelésben kialakult szabály, amely szerint a kisorsolt 

parcellán a falu által meghatározott növényt kell termeszteni. 

 

O 

 

Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál; a Szent Benedek rend jelmondata.  

 

oratio– (prolata) kimondott, vagy elhangzó szó (mondat). A középkori szemantika 

megkülönböztette az értelemben levı fogalmakból álló mentális nyelvet a kimondott, 

nyilvánosan – interszubjektíven – elérhetı nyelvtıl. A mentális nyelv (oratio mentalis) a külsı 

szemlélı számára megközelíthetetlen (egyedül isten ismerheti), míg kiejtett szó által (elvileg) 

publikussá váló gondolat mindenki számára hozzáférhetı, azaz elvileg megérthetı.  

 

ordo–rend. Általában rendként látta a középkor a világ egységét, és ezt a rendezettséget olyan  

általános jellemzınek tekintette , amely analóg módon hatja át mind a természeti világot, 

mind a társadalmat. A társadalmi rend mintegy „tükrözte” az anyagi világ rendjét. E rend fı 

jellemzıje az ésszerőség volt, amelynek látható rendje révén megláthatóak isten láthatatlan 

dolgai.    

 

originalia sanctorum- a szentek örökül hagyott, vagyis eredeti mővei, tulajdonképpen az  

egyházi hagyományban tekintélyesnek számító egyházatyák kanonikus mővei. Azért csak a  

kanonikusnak nevezhetıek, mert a középkori iskolák az egyes tekintélyekre nem 

“összkiadások” formájában tekintettek, hanem csak azon mőveiket, illetve mőveik azon 

megállapításait tartották fontosnak, amelyek karakteres álláspontot fejtettek ki valamilyen 

fontos kérdésben. Ezeket a “karakteres álláspontokat” sokszor külön összegyőjtötték, és a 

“megnyilatkozás-győjtemények” (florilegia )–szó szerint: “virágcsokor”) önálló formájukban 

terjedtek. (Ez volt az ún. „szentencia-győjtemények” háttere is.)  

 

Ordalia  – istenítélet, mint bírósági illetve bizonyítási eljárás a korai középkorban. 

 



Ordinatio imperii  – rebdelet a birodalom felosztásáról  az uralkodó fiai között. 806-ban 

Nagy Károly Divisio regnoruma, mivel halála után csak egyetlen fia maradt életben 

elvesztette aktualitását. Jámbor Lajos 817-es, a felosztásra vonatkozó rendelkezésének célja a 

birodalom egységének és békéjének megtartása. 

 

ordo – rend, általában rendként látta a középkor a világ egységét, és ezt a rendezettséget 

olyan általános jellemzınek tekintette, amely analóg módon hatja át mind a természeti 

világot, mind a társadalmat. A társadalmi rend mintegy „tükrözte” az anyagi világ rendjét. E 

rend fı jellemzıje az ésszerőség volt, amelynek látható rendje révén megláthatóak isten 

láthatatlan dolgai.  

 

ordonance– (nagy márciusi)  a százéves háború során az angolok Poitiers-nél 1356-ban 

elfogták a francia királyt Jó Jánost. A trónörökös Károly a csata után követelte a rendi 

győléstıl, hogy szavazza meg a király kiváltásának összegét, ezt a polgári többségő győlés 

megtagadta, mire Károly feloszlatta a győlést, erre Párizsban felkelés tört ki, élére a 

kereskedı céh vezetıje Etienne Marcell állt. Követelésükre Károly kénytelen volt kiadni a 

„nagy márciusi ordonance”-ot (rendelkezést) Ennek értelmében a rendi győlés évente kétszer 

a király engedélye nélkül is összeülhetett, viszont a győlés hozzájárulása nélkül a király nem 

vethetted ki adókat. A király tanácsosait is rendi győlés nevezi ki és ítélkezhet a vezetésben 

hibát elkövetık felett. 

 

originalia sanctorum - a szentek örökül hagyott, vagyis eredeti mővei, tulajdonképpen az 

egyházi hagyományban tekintélyesnek számító egyházatyák kanonikus mővei. Azért csak a 

kanonikusnak nevezhetıek, mert a középkori iskolák az egyes tekintélyekre nem 

“összkiadások” formájában tekintettek, hanem csak azon mőveiket, illetve mőveik azon 

megállapításait tartották fontosnak, amelyek karakteres álláspontot fejtettek ki valamilyen 

fontos kérdésben.  

 

ortodox –     óhitő, igazhitő; valamely tan lezárt dogmáihoz bető szerint ragaszkodó. A görög-

keleti egyház nevezi magát ortodox egyháznak. 

 

ottománok – a törökök régebbi elnevezése dinasztia-alapító I. Oszmán vagy Othman 

(uralk.1288-1326) nevérıl, akinek uralma idején vált függetlenné 1307-ben az oszmán török 

állam a szeldzsuk birodalomtól, ezt a nevet az állam 1918-ig viselte. 



 

oxfordi províziók  – III. Henrik (1216-1272) angol király mértéktelen adókivetései miatt 

elégedetlenkedı fıurak 1258-ban Oxford körül gyülekeztek fegyveresen: támogatást kaptak 

az adók miatt szintén elégedetlenkedı egyháziaktól, lovagoktól és szegényektıl is. A királyt 

kötelezték az oxfordi províziók (elıterjesztések) néven ismert követelések teljesítésére. A 

királynak le kellett mondani az önkényes adókivetésrıl, el kellett távolítania tanácsadóit. Az 

ügyek intézésére egy fınemesekbıl álló 15 tagú tanácsot választottak és egy másik 12 tagú 

bizottságot pedig az ország szükségleteinek számbavételére, megoldására. A két testületbıl 

álló nagytanácsot nevezték elıször parlamentnek. 

 

örökváltság – a jobbágyfelszabadítás egyik módja Magyarországon 1848 elıtt. Ennek alapján 

a jobbágyok a használatukban lévı úrbéres földek tulajdonjogát és az úrbéri terheket 

meghatározott váltságösszeg lefizetésével örökre megválthatták. Az 1839–40. évi 

országgyőlés által elfogadott önkéntes örökváltság esetén a kártalanítás összegében és 

módjában a jobbágynak földesurával kellett megállapodnia. A kötelezı, általános és állami 

kárpótlás mellett végrehajtandó örökváltságot az 1848. évi utolsó rendi országgyőlés fogadta 

el. 

 

örökkévalóság – a középkor Boethius definíciója szerint értelmezte, ami szerint az 

örökkévalóság „a határtalan élet egészének egyszerre történı tökéletes birtoklása” (aeternitas 

est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio – Filozófia vigasztalása )  

 

ırgrófságok – (határgrófságok) A birodalom keleti-délkeleti sávjának külön szervezete, 

katonai szempontú erısebb császári ellenırzéssel. Eredetileg a szomszédos törzsekre 

gyakorolt befolyás eszközei is voltak Ilyen szervezetbıl formálódott ki Ausztria magva 

(Ostarrichi) 

 

P Q 

palánk –       cölöpsorok közé döngölt föld, kı, zúzalék, agyag, kívül sárral betapasztva, 

néhány tucatnyi, vagy százas ırséggel a végvárakon. 

 

pápák avignoni fogsága - mikor a pápai tisztség gyakorlatilag IV. Szép Fülöp kezébe került, 

áthelyeztette a befolyása alatt álló V. Kelemen pápa által a pápai székhelyet Rómából 

Avignonba. 



 

 

pasa – (basa): a szultán fiainak, a 15. sz.-tól a tartományok (vilajet) kormányzóinak címe a 

Török Birodalomban. A nagyvezírt és a beglerbéget rangjánál fogva megillette, de viselhették 

más vezérek, valamint udvari fıméltóságok is. 

 

patarénok – a bogumilok tanításával lényegében azonos nézeteket hirdetı eretnekmozgalom 

tagjai a 12-13. sz.-i Észak-Itáliában. „Rongyos”-oknak is nevezték magukat. 

 

pátens - törvényerıvel rendelkezı nyílt parancs. Abszolút monarchiában a hatalom 

törvényszerő rendelete, kiváltságlevél, kinevezési okmány, szabadalom szabadalmi okirat, az 

egyházi elöljáróktól kiállított, a legátus támogatását kérı nyílt levél a hívekhez. 

 

pátriárka –  1. a korai keresztény egyház tekintélyes fıpapjainak címe – 2. a korai keresztény 

egyház tekintélyes fıpapjainak címe. – 3. a legfıbb papi méltóság a görögkeleti egyházban. 

 

patrimonális monarchia - a kora középkorra jellemzı államforma, amelynek lényege, hogy 

az uralkodó hatalma saját, nagy kiterjedéső birtokain alapszik. 

 

Patrimonium Sancti Petri – II. István pápa 753-754 telén személyesen kereste fel Kis Pippin 

(741-768) frank uralkodót, az elsı Karolingot, hogy védje meg Rómát a longobárdoktól. Kis 

Pippinnek két egymást követı hadjáratban sikerült is Austulf longobárd királyt arra 

kényszeríteni, hogy a közép itáliai területeket átadja a pápának. Így vetették meg 766-ban a 

pápa világi hatalmának alapját, létrejött a Pápai Állam, a Patrimonium Sacti Petri,magyarul: 

Szt. Péter országa. 

 

patrocínium – földesúri védnökség a feudális Nyugat-Európában. A IV. században kialakult 

szokás, mely szerint a szabad parasztok vagy colonusok egyénileg vagy községenként egy-

egy nagybirtokos „védelme” alá helyezték magukat, ami természetesen a személyes függés 

kialakulását jelentette. 

 

pauliciánnusok –eretnek szekta a bizánci birodalomban, az Istennel szemben a sátán 

principiumát hirdették. 

 



perszonálunió –pusztán az uralkodó személyének azonosságára szorítkozó kapcsolat két 

vagy több monarchikus állam között. 

 

placetum regium – (királyi tetszvényjog) az állam, ill. képviselıjének joga a pápai rendeletek 

kihirdetésének elızetes jóváhagyására, valamint a pápához címzett iratok elızetes 

ellenırzésére. – Magyarországon elıször Zsigmond király (1387–1437) dekrétuma (1404) 

mondta ki a placetrum regiumot, fej és jószágvesztés terhe alatt, egyidejőleg törvénybe 

foglalta a fıkegyúri jogot. 

 

plebejus - városi szegénynép; nincs polgár-és politikai jog; alkalmi munkák; mesterek 

segédei, inasai; napszámos munka 

 

podesta – A comune végrehajtó szerveit irányító egyszemélyi vezetı. A XII. század második 

felétıl kerültek egyszemélyi vezetık városok élére, amely rendszer véglegesen a XIII. század 

elsı évtizedében váltotta fel a konzuli testületeket, egyben ekkorra dılt el, hogy a podesta 

hivatali apparátusával mindig idegenbıl érkezett (egy az adott várossal nem ellenséges másik 

comune rendszerő itáliai helységbıl). Adminisztratív ügyek irányításán kívül fıbíró volt ezt a 

szerepét a rutinügyekben bírói helyettesei vették át – valamint vezette a comune seregét. A 

meghatározott fizetségért, a comune statutumainak keretei között, a comune testületeinek 

vezetése alatt mőködı podesta politikai autonómiája a XIII. század folyamán jelentısen 

csökkent, a század végére már csak afféle városi irodavezetı volt. 

 

popolo – a város összlakosságát jelentı kifejezést kisajátító, a XII. század végén elıször 

Lombardiában, majd a XIII. század elsı évtizedeiben Toscanában és Umbriában jelentkezı 

szervezet, amely az esetek többségében a comune irányításából addig kizárt csoportokból 

szervezıdött, elıbb általában városrészi, majd késıbb céhes alapon,. A popolo név alatt 

fellépı különbözı szervezetek- városrészi egyesületek, fegyveres véd- és dacszövetséget, a 

politikai akcióba lépı befolyásosabb céhek – elıbb a comune tisztségeiben való részesedést 

tőzték ki célul. Az 1230-as évektıl egyre több esetben a város feletti teljes ellenırzést is 

átvették. A popolo szervezetei mind felfelé- a helyi társadalom majd kilenctizede felé –zártak 

voltak. 

 

potestas plena – abszolút (telj-)hatalom. A törvényhozói szuverenitást kifejezı fogalom.  

 



prespiteriánusok – Kálvin János (1509–1564) francia reformátor tanításait követı protestáns 

felekezet. 

 

preambulum (fidei) – a hit „elıfeltétele”, azaz az alapvetı hittételek.  

 

premontrei  - fıleg tanítással foglalkozó katolikus szerzetesrend tagja (Prémontré francia 

helység nevérıl, ahol fıkolostoruk volt a XII. sz-tól. 

 

primátus – a római egyháznak azon a tanán alapszik, hogy Jézus Páter ruházta fel az egyház 

vezetésével kegyosztói, kormányzati és tanítói fıhatalommal, amire szentírás helyei a 

bizonyítékok. A mennyország kulcsait Péter Jézustól kapta és ı az örököse és törvényes utóda 

a választott római pápa az egyház élén. A primátus elve és követelménye felülemelte a pápát a 

patriarcha méltóságon, aki eredetileg a fıváros püspöke volt és mint ilyen emelkedett 

püspöktársa fölé. Öt patriarcha mőködött: a római, a konstantinápolyi, az alexandriai, az 

antiochiai és a jeruzsálemi. 

 

principátus – öröklıdı fejedelemség, amivé több signoria lett; az itáliai vároaállam élén 

kialakult családi uralom. 

 

proféta –      az Istentıl származó kinyilatkoztatást az emberek tudomására hozó személyek, 

akik elıtt a jövı feltárul. Nagy jelentıségük volt az ókori zsidóság történetében. Az 

ószövetségi prófétákat a kereszténység is elismeri, de csak Jézus után. 

 

pronoia – szolgálati birtok, amelyet eleinte XI. század közepén még múltbeli érdemekért 

adományoztak. A század végén azonban a pronoia katonai jelleget ölt, csakis jövıbeni katonai 

szolgálathoz kötött feltételes birtoklást jelen, ezért nem is örökölhetı. A XI. század végétıl a 

bizánci feudalizmus legalapvetıbb intézményévé válik. 

 

protestantizmus – a kereszténységnek a reformáció következtében kialakult egyik fı ága. Az 

elnevezés onnan ered, hogy a lutheranizmushoz csatlakozott német rendek a speyeri birodalmi 

győlésen (1529) tiltakoztak (protestáltak) a császárnál a vallásuk terjesztését akadályozó 

határozat ellen. A protestantizmus szerint az ember üdvözülése kizárólag Jézus megváltó 

keresztáldozatába vetett hitétıl függ, ezért elvetett minden vallási cselekményt (gyónás, 



búcsújárás, búcsúcédulák stb.), nem ismerte el a zsinati határozatokat és a pápai 

rendelkezéseket, az igazság egyetlen forrásának a Bibliát tekintette. 

 

puritanizmus – vallási-politikai mozgalom a 16–17. sz.-i Angliában. Hívei minden katolikus 

szertartásra emlékeztetı vonásától meg akarták tisztítani az egyházat, melyet a reformáció 

szellemében kívántak volna továbbfejleszteni. Az angol polgári forradalom idején (1640–60) 

a két irányzatra bomlott (independensek, presbiteriánusok) puritanizmus követıi a monarchia 

ellen, a forradalom mellet küzdöttek. – A 17. sz.-ban Kelet-Magyarországon és Erdélyben 

számos követıre talált, legismertebb Apáczai Csere János (1625–1659), a neves pedagógus és 

tudós volt. 

 

quadrivium  - „négyes út”, a hét szabad mővészet felsıbb fokozata a középkori 

iskolarendszerben: aritmetikát, geometriát, asztronómiát és muzsikát tanítottak itt. 

 

quattrocento –az olasz irodalom és mővészet XV. századi szakasza, jelentése 

„négyszáz”(négyszázas évek). 

 

questiones disputatae – a teológus magiszterek által nyilvánosan (nem elıadásokon) vitatott 

kérdés(ek), illetve ezek írásba foglalt változata.  

 

quodlibeta – a középkori egyetemi teológia irodalom egyik mőfaja: a szabadon (diákok által) 

benyújtott kérdések nyilvános megvitatása, illetve ezen viták írásos megörökítése, amelyet 

jegyzık jegyeztek le.  

 

R 

ramadán – szigorú böjt, amelyet a vallásos mohamedánok kb. egy hónapig (február végétıl 

március végéig) napkeltétıl napnyugtáig tartanak.  

 

ratio – érv, értelem, jelentés.  

 

reconquista – (visszafoglalás) Az arab-berber hódítókkal vívott harcban vesztes Nygati gót 

állam (711) menekültjei a Pireneusi hegyekben hoztak létre államocskákat, melyek egy ideig 

a frankok hatalmát ismerték el. Errıl a területrıl indult ki  a reconquista a XI. században, az 

itt lévı államok ekkor: Leon, Kasztília, Navarra, Aragónia, Katalónia. Cordovai kalifátus 



ebben az idıben több mint 20 emírségre, fejedelemségre tagolódott. Kasztília ezt kihasználva 

jelentıs területet foglalt vissza az araboktól, ebben a lovagoknak (hidalgó) is nagy szerepe 

van. 1085-ben foglalták vissza Toledót, ez lett az új fıváros. A reconquista a 11–13. sz.-ban 

érte el legnagyobb sikereit, eredményeként az arabok uralma Granada környékére 

korlátozódott. 

 

referendárius – jogi ismeretekkel bíró személy a germán királyságokban, a kancellária 

vezetıje. A királyi rendeletek írásba foglalása, oklevelek törvényesítése volt a feladata. Peres 

ügyekben az uralkodó jelenlétében kérdezte ki a feleket. A Karoling korban helyét a kancellár 

vagy archicapellanus foglalta el. 

 

refeudalizáció – második jobbágyság, a XV. századi földrajzi felfedezések hatására létrejött 

megerısödı feudális forma, az Elbától keletre. 

 

regulák –     szabályzatok a szerzetesrendeknél. 

 

reneszánsz  -  a 15-16. századi Itáliában kezdıdött társadalmi-politikai, de fıleg irodalmi-

mővészeti mozgalom, amely a középkori lemondással szemben az élet szépségét, a 

természethez, az emberhez való visszatérést hirdette, és a fejlıdı polgárság érdekeit tükrözte 

2. építészet, mővészet e korszak építészeti módja, amely a gót stílus helyébe lépve a görög-

római építészet elemeit fejlesztette tovább. 3. valaminek az újjáéledése, hosszú szünet után 

bekövetkezı fellendülése. Az új szellemiség visszafordult a középkor elıtti antikvitás 

értékeihez (az itáliaiak saját történelmi múltjukhoz): ezek felújítására és igazi megismerésére 

törekedve indult meg az antik világ mőemlékeinek feltárása, a skolasztika által elhanyagolt 

antik szerzık munkáinak felkutatása. Ilyen értelemben vált e kor az antik kultúra 

újjászületésévé. A reneszánsz mőveltség központjai a fejedelmi, királyi udvarok voltak - s a 

fejedelmek (Velencében a dózsék) és a gazdag polgárok szívesen vállaltak mecénási 

tevékenységet. 

 

rendek - társadalom bizonyos kiváltságos csoportjai; közös anyagi érdekek; nem társadalmi 

osztály (pl. parasztság nem rend); nemesség, papság, városi polgárság, néhol szabad 

parasztok; beleszólás a politikába; király megosztotta a feladatokat a vezetıkkel; beleszólási 

jog adózásba, törvényalkotásba, hadi ügyekbe 

 



robot –  a földesúr háztartásában és birtokán a jobbágyok által ingyen végzett munka, a 

feudális járadék egyik formája. A feudalizmus korában a naturálgazdálkodás idıszakában a 

jobbágyok nagy részének a szolgáltatása volt. Az árutermelés fejlıdésével egyre inkább 

háttérbe szorította a pénzjáradék. 

 

Róma - az érett középkorban a pápaság székhelye (egészen az Avignoni fogságig (1309-

1377), az itt eltemetett Péter apostol miatt zarándok célpont, a nyugati, latin kereszténység 

központja. A római nyári rezidencián, a lateráni palotában, 1059-ben tartott zsinaton hirdeti ki 

a pápaság a primátust, a nyugati kereszténység világi hatalomtól független vezetését. Itt írták 

elı a papi cölibátust, megtiltották, hogy világiak iktassák be hivatalukba a püspököket, s 

kimontdák, hogy a pápát ezúttal egy bíborosi testületnek kell megválasztani, ahogy a clunyi 

apát is megválaszthatja a perjeleit. A pápaság világuralmi törekvéseit VII. Gergely fejezte ki a 

Dictatus Papaeban (1075), s II. Orbán a clermonti zsinaton a keresztesháború meghirdetésével 

földrajzi terjeszkedésre biztatta az összesereglett lovagokat és hallgatóságot, bőnbocsánatot 

felkínálva nekik. A pápaság végül képtelen volt elismertetni hőbérúri hatalmát és 

fennhatóságát egész Európában, noha voltak olyan pápák, mint III. Ince, akinek ez sikerült 

(1198-1216). Az 1100-as évekre a pápaság nemcsak az itáliai területek egy részét birtokolja, 

hanem olykor katonailag is sikeresen szembeszáll városállamokkal szövetkezve a német-

római császárnál (Legnano, 1176). A 11-12. században kialakuló pápai állam egy feudális 

királyságra emlékeztet, ahol az uralkodót, a pápát egy saját tanácsadó testület, a pápai kúria 

segíti. A pápa különbözı diplomáciai célokra püspököket és érsekeket nevez ki, ezek a 

legátusok. Európában az egyháziak külön rend, s nem tartoznak a világi bíróságok 

hatáskörébe, fölöttük kánonjog alapján ítélkeznek, sıt a püspöki úriszékek döntenek házasság, 

válás és végrendelet ügyekben is. A római katolikus egyház tizedet szed be, aminek negyedét 

kánoni törvények alapján a szegényekre és betegekre kell fordítani, a legtöbb kórházt 

(ispotályt) is az egyház tartja fenn. Egyházi engedéllyel jönnek létre az egyetemek, egyedül a 

helyi püspökök kiválasztásába szól bele a világi hatalom, ahogy azt az 1122-es wormsi 

konkordátum rögzíti. 

 

román stílus – a X-XII. században virágzott európai mővészeti stílus, amlyet tömör zárt 

formák és az építészetben a félkör alakú boltívek jellemeznek. 

 

Rota Romana Törvényszék - az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bírósága (1443.k.). 

Az Apostoli Kancelláriából ered, melyben a kancellár mellett egy ügyhallgató és káplánok 



dolgoztak. A káplánok kezdetben ügyhallgatók voltak, III . Ince (ur. 1198-1216) az ítélet 

kihirdetésének jogát is rájuk ruházta. X. Gergely idejétıl (ur. 1271-76) állandó bíróságot 

alkottak, XXII. János 1331: szabályzatot adott nekik. A Rota név a köralakú térségbıl ered, 

ahol az ügyhallgatók összegyőltek és tárgyaltak. IV. Sixtus 1472: az ügyhallgató káplánok 

számát 12-ben szabta meg.  

 

rotunda – kerek alaprajzú épület, körbástya. A körtemplom vagy kerektemplom a centrális 

alaprajzú templomépületek hagyományos típusa, amelyek alaprajza többé-kevésbé kör alakú. 

Az épület gyakran rendelkezik kupolával. Idınként rotunda a neve, ez utóbbi azonban világi 

célú épület vagy helyiség is lehet. 

 

S 

saga – elbeszélı, történelmi hitelü elemeket kiszinezı prózai alkotás. A viking kori 

nemzetségek és királyok történeteit, az emberi tetteket és a hódítók arany-ezüst dísző hajóit 

leíró alkotások, amelyekbıl a felfedezések és hódítások szereplıinek nevei és földrajzi nevek 

ismerhetık meg Európától-Észak Európáig. Az óizlandi irodalom IX-X. sz.-di alkotásai a 

legjelentısebbek. 

 

Saladin-tized – az elsı rendszeres állami adóztatás Angliában II. Henrik idején (1154-1189) 

A Saladin szultán elleni keresztes hadjárat ürügyén szedett adó volt. Azok fizették, akik nem 

vettek részt a harmadik keresztes hadjáratban. 

 

schisma – (skizma) egyházszakadás; 1. a Keleti (görögkeleti v. ortodox) és a Nyugat római 

(római katolikus) egyház politikai és vallási (liturgiai, dogmatikai) okok következtében 

végbement elkülönülése. A 9. sz.-ban kezdıdött folyamat 1054-ben a végleges  szétváláshoz 

vezetett. – 2. a római katolikus egyházon belül keletkezett szakadás. A pápák avignoni 

fogságának megszőnése (1377) után kezdıdött, a konstanzi zsinat szüntette meg (1417). 

 

secunda scholastica – a reformáció utáni római katolikus egyetemi teológia, fıleg a 16-17. 

sz. spanyol dominanciájú, a skolasztikus nyelvet folytató, de azt azért jelentısen átértelmezı 

irányzat.  

 

sententiae – az (egyház)atyák, illetve más (pl. jogi) tekintélyek alapvetı jelentıségő 

megfogalmazásainak győjteményei. A középkori teológiában a legjelentısebb ilyen 



győjtemény Petrus Lombardus Szentenciák négy könyve volt, amelynek magyarázata a 

teológiai karokon a magiszteri fokozat megszerzésének elıírása volt.  

 

sheriff – a királyi kormányzat angolszász eredető helyi elöljárói tisztsége, a normann hódítás 

után örökletessé vált grófi tisztség helyett a királyi hatalom tényleges képviselıje (algróf) 

Angliában. Kezdetben a grófságok teljes körő felhatalmazással rendelkezı, általában egyéves 

mandátummal megbízott királyi irányítói, akik tevékenységükrıl és a beszedett királyi 

jövedelmekrıl évente kétszer adnak számot az Exchequerben. A grófság bíróságán a sheriff 

elnökölt, és kötelessége volt évente legalább kétszer felkeresni a hundred-bíróságokat is. A 

common law igazságszolgáltatási rendszerének kiépülésével a XII. század végére a 

legfontosabb ügyekben elvesztette bírói szerepét, feladata a peres ügyek értesítésére, illetve az 

esküdtszékek összeállítására korlátozódott. 1194 után a három helyi lovagból és egy 

klerikusból álló coroners testülete átvette a sherifftıl a súlyosabb bőnügyek bírósági 

elıkészítésének és a királyi birtokok kezelésének feladatát. A custodes pacis funkció XIII. 

század végi majd békebírói tisztség XIV. századi közepén történı kialakulásával a sheriff 

közvédelmi szerepe is megszőnt. 

 

significatum – amire a jelentés vonatkozik. Ez lehet fogalom éppen úgy, mint egy dolog, amit 

a fogalom jelent.   

 

signoria – A városok felett kialakított egyeduralom itáliai elnevezése. A signoria kiépítésekor 

átmenetileg –néha tartósan- formálisan fennmaradhattak a comune intézményei annak 

valamely- esetleg több- fıtisztviselıi címét használva a signore teljhatalmának törvényes 

látszatot is adhatott. A XIII. század második felétıl megfigyelhetı örökletessé válása, 

valamint az, hogy a signore valamely új cím felvételével intézményesítette a város feletti 

hatalmát. Legitimitásának megteremtése általában akkor zárult le, amikor –túlnyomórészt a 

XIV. század folyamán- a császártól vagy a pápától elıbb helytartói (vikáriusi), majd 

monarchikus elöljárói (hercegi) címet szereztek az egyes városok signoréi. (A signoria 

kifejezés olykor comune rendszerő kormányzatokban is feltőnik, ahol a legfontosabb 

végrehajtó tisztségek együttesét jelölték e névvel, például Firenzében a priorok, a 

gonfaloniere és a népkirály együttesét.) 

 



siiták – az iszlám egyik irányzatának követıi, Alinak, a 661-ben meggyilkolt kalifának hívei, 

akik az elsı három Kalifát szemben szunnitákkal nem tekintik Mohamedán törvényes 

utódainak 

 

solidus – nagy Konstantin által bevezetett aranypénz, a késı római és abizánci periódus fı 

valutája, amelyet a Birodalom területén létrejött barbár királyságokban gyakrak utánoztak, 

illetve hamisítottak. Az aranysolidus verésére még a Karoling korszakban is vannak adatok, 

de a nyugati aranyvaluta hanyatlásával fokozatosan számítási egységgé válik. 

 

sigillum –     pecsét, védjegy 

 

spanyok inkvizíció – Az eretnekek után kutató egyházi törvényszék sajátos célja lett a 

Pireneusi félszigete a középkor végén a hitükhöz ragaszkodó volt zsidók (marannusok) és volt 

muzulmánok (moriszkók) felderítése. 

 

szpáhi –        (lovas) 1. kivételezett helyzető zsoldos lovas katona az oszmán-török 

hadseregben. – 2. katonai szolgálataiért adománybirtokkal jutalmazott hőbéres lovaskatona a 

Török Birodalomban. A szpáhik sohasem tudták, hogy meddig birtokolhatják a szolgálatuk 

fejében kapott javakat, ezért igyekeztek a törvényes adóknál jóval többet behajtani a rájáktól. 

 

statútum –    valamely város vagy vármegye által kibocsátott jogszabály a feudális 

Magyarországon. Falvak, mezıvárosok és céhek is alkothattak statútumot. A közigazgatási 

egységek életét a 14–18. sz.-ban szabályozták 

 

striga –         boszorkány 

 

Sz 

szakrális tevékenység – a keresztény egyház által végzett tevékenység: térítés, keresztelés, 

bérmálás, áldozás, gyóntatás, esketés, temetés, misék, egyházi ünnepek stb. 

 

szarkofág –  (görög) „húsevı”, egy személy részére készült, rendszerint láda formájú kı- 

vagy terrakotta koporsó. 

 



Szabadság - (libera voluntas) szabad akarat – a kereszténységnek (a zsidósággal együtt) 

központi teológiai antropológiai tétele az ember feltétlen szabadsága. “Minden isten 

hatalmában áll, kivéve az istenfélelmet” – mondja a Talmud, és ezzel az egyházatyák is 

egyetértettek. A bőn, a megtérés, az Ítélet fogalmai mind értelmetlenek volnának a szabad 

emberi cselekvés, és ekként a felelısség fogalmai nélkül.  

 

százéves háború – (1337-1453) Anglia és franciaország háborója, amely nagy kezdeti angol 

sikerek után Jean dArc népi mozgalmának gyızelmével, s az angolok meghódítta francia 

területek felszabadításával végzıdött. Dinasztikus háborúként indult, de a 15. sz-ra a két 

ország közötti hatalmi harccá szélesedett. A viszály kezdetén III. Edvárd angol király (ur. 

1327-77) igényt tartott a Capeting család férfiágának kihalásával megürülı francia trónra, a 

rendek azonban VI. (Valois) Fülöp (ur. 1328-50) mellett döntöttek. III. Edvárd a francia 

királyi cím megszerzéséért és a gazdag Flandria birtoklásáért 1337: megtámadta 

Franciaországot. A francia. flotta 1340: Sluisnál, a szárazföldi haderı 1346: Crécynél, 1356: 

Poitiers-nál súlyos vereséget szenvedett. Az angolok nagyrészt újszerő, íjászgyalogságra építı 

taktikájuknak köszönhették sikerüket, hosszú, erıs íjaikkal közelharc nélkül képesek voltak 

ártalmatlanná tenni a franciák hagyományos lovagságát. 1360: Angliának kedvezı 

feltételekkel megkötötték a brétignyi békét. - V. Károly francia király uralkodása (1364-80) 

alatt a Spanyolországgal is háborút viselı angolok fokozatosan visszaszorultak. A francia 

trónra csak IV. Henrik ang. kir. (ur. 1399-1413) formált újból jogot, de tervezett hadjáratát 

nem tudta megvalósítani. Franciaország trónján 1380-tól VI. (İrült) Károly királyi ült, akinek 

egyre súlyosbodó elmebetegsége belsı hatalmi harcot idézett elı. V. Henrik angol király (ur. 

1413-22), kihasználva a franciák megosztottságát, Franciaország végleges legyızésére 

szövetkezett a burgund hercegekkel. 1415: Azincourt-nál nagy gyızelmet aratva elfoglalták 

Észak-Franciaországot és Párizst. 1420. V. 20: Troyes-ban az elborult elméjő VI. Károly 

nevében Izabella királynı és Jó Fülöp burgundiai herceg. egyezményt kötött V. Henrikkel 

arról, hogy Henrik feleségül veszi VI. Károly leányát, Katalint, és a király halála után örökli a 

francia  koronát. Az egyezmény állítólagos törvénytelen származása miatt kizárta a 

trónöröklésbıl VI. Károly fiát, Károly trónörököst (dauphin). Jó Fülöp, Burgundia és Flandria 

hercege, a francia birodalom hatalmas hőbéres fejedelme bosszúból csatlakozott a 

szerzıdéshez, mivel a trónörökös hívei meggyilkolták apját. 1422-: mégis a dauphin 

gyakorolta a hatalmat, aki VII. Károly néven királlyá nyilvánította magát. Az angolok újabb 

hadjáratot indítottak a dauphin befolyása alá tartozó területek elfoglalására Közép- és Dél-

Franciaországban, s 1428. X: ostrom alá vették Orléans-t. A kilátástalan helyzetben Jeanne 



d'Arc (Szt Johanna) állt a franciák élére, 1429: felszabadította a várost, s sorozatos 

gyızelmeivel lehetıvé vált, hogy VII. Károlyt Reimsben királlyá koronázzák. Jeanne-t a 

burgundiak 1430: elfogták, átadták az angoloknak, akik 1431: boszorkányként megégették. A 

francia területek visszafoglalása azonban folytatódott, 1435: Burgundia átállt a franciák 

oldalára, akik 1453-ra Calais kivételével egész Franciaországot ellenırzésük alá vonták.  

 

szeldzsukok – a X-XIII. században Nyugat-Ázsiában birodalmat alkotó török uralkodócsalád, 

illetve birodalmuk török népessége. 

 

szemantika, skolasztikus – a skolasztikus jelentéselmélet szerint minden ún. „elsı 

impozíciós” (prima impositio) →terminus három szintet tartalmaz: a dolog, amire a terminus 

vonatkozik (ez a szuppozíció), a jelentés, vagy fogalom (a szignifikáció), illetve maga a 

hangalak, írott vagy kimondott formában (oratio prolata, vox prolata, vel scripta).  

 

szeplıtelen fogantatás– (conceptio immaculata) Mária (Szőz Mária) születésére vonatkozó 

állítás, ami szerint Mária az eredendı bőn nélkül született. Amikor Mária igent mond az 

angyalnak (amivel Éva ellentmondásának ellenképévé válik – Lk 1, 38), az eredendı bőn 

miatt ezt nem tehette volna meg. Ez a sajátosan nyugati doktrinális háttér befolyásolta egyes 

apokrifek (Pszeudo-Máté) bizonyos jeleneteinek értelmezét is, ami a doktrina skripturális 

alapjaként szolgált.  

 

szekularizáció – az egyházi javak kártérítés nélküli elvétele, lefoglalása a világi hatalom (az 

állam által). A szekularizációra való törekvés határozott formában elıször a huszitizmusban 

jelentkezett, s általánossá vált a reformáció valamennyi irányzatánál.  

 

személy– (persona) Boethius meghatározása szerint a személy az „értelmes természet egyedi 

szubsztanciája.” (Persona est rationalis naturae individua substantia.)  

 

szentencia-kommentárok – Petrus Lombardus 1155-7 között publikált Szentanciás könyvét 

az egyetemi teológiai fakultások a 13. század elejétıl kezdıdıen kötelezıen magyarázandó 

(kommentálandó) szöveggé tették. A középkor végéig sok száz ilyen kommentár született.  

 

Szent Denis - Párizs elsı püspökének, az itt eltemetett Szent Dénesnek a zarándokhelye, I. 

Klodvig óta fontos temetkezési hely, I. Capet Hugó tette a francia királyok temetkezési 



helyévé, kizárólag királyi fennhatóság alatt állt. 1137-1147 között apátja, Suger itt építteti 

meg az elsı, napfényes gótikus székesegyházat. Az apátságot fénymisztikai elképzeléseinek 

megfelelıen alakíttatta át, mely az egész gótikát át fogja hatni. A napkeleten lévı szentélybe 

úgy engedett több fényt, hogy megmagasította és bordás boldozattal záratta le ıket. A 

napnyugati fıhomlokozat fı újítása a hármas kapuzat (utalás a Szentháromságra), a hatalmas 

rózsaablak és a függıleges tagolás. A fıhajóba, azaz a csarnokba hatalmas, világos 

ablakokkal próbálta bejuttatni a fényt. Mivel ~ egy különleges apátság volt, ami 

Franciaország védıszentjének ereklyéit ırizte és a Capet-dinasztia óta a francia királyok 

temetkezési helyéül szolgált a francia forradalomig (1789), ezért ez megépítését tekintjük a 

gótikus stílus kezdetének. Befejezése után mintául szolgált számos apátságnak és 

székesegyháznak Európában. A ciszterci rendet létrehozó Clairvaux-i Szent Bernát élesen 

bírálta Suger apátot és elsı gótikus templomának pompáját. 

 

Szent Föld - A zsidó, keresztény és muszlim vallás szent helye, kiemelkedı egyéniségeinek 

élı és lakóhelye, történelmi zarándokhely. A területért, mint a világ szent közepéért 1096-ban, 

a muszlim elıretörés miatt elindul az elsı kereszteshadjárat, melyet még számos másik követ 

a 13. századig. A területet sok néven nevezik, így Levanténak, Kánaánnak, Izrael földjének 

vagy az Ígéret földjének is a Bibliában. A területet a zsidó Dávid király foglalja el a 

filiszteusoktól, Salamon teszi meg fıvárosává és itt építteti fel a templomot, majd itt volt a 

római provincia székhelye is, a második templom lerombolásáig (70). Krisztus itt hal 

kereszthalált. Az öt pátriárka székhely egyike, de I. Omár kalifa is elfoglalja és itt épül fel a 

muszlim Szikla-mecset is. A vallásilag szent terület visszafoglalása állt az elsı 

kereszteshadjárat középpontjában (1096-1099), melynek során elfoglalja el Bouillon 

Gottfried, aki létrehozza a Jeruzsálemi Királyságot, A hattini csata után 1187-ben 

visszafoglalja a muszlim Szaladin császár, aki után az itt élı lovagrendek folyamatosan 

visszaszivárognak Európába (teuton lovagrend, templomosok, johanniták). Jeruzsálem ma 

Izrael fıvárosa. 

 

Szentviktori iskola – a XII. század egyik jelentıs teológiai központja, a párizsi Szent Viktor 

apátság Achard, Richard, Hugo de Sancto Victore.  

 

szerviens – (szolgák) közvetlenül a király szolgálatában álló udvari vitézek legfelsı rétege a 

11-13. sz.-i Magyarországon. Birtokaikat katonai szolgálatuk révén tovább gyarapíthatták, 

közvetlenül királyi bíráskodás alá tartoztak. A 13. sz. elejétıl, a királyi birtokok 



eladományozása következtében addigi kiváltságos helyzetük veszélybe került, ezért jogaik 

megvédése érdekében élére álltak az Aranybulla kiadását eredményezı mozgalomnak. A 13. 

sz.-ban fokozatosan renddé szervezıdtek s a kialakuló köznemesség gerincét alkották. 

 

szimónia –    a szentségek, bőnbocsánat, valamint az egyházi javak és tisztségek pénzért vagy 

anyagi ellenszolgáltatásért való megszerzése, ill. az ezekkel való üzérkedés. A középkorban 

igen elterjedt és az egyházellenes és az egyházon belüli reformmozgalmak is egyaránt 

felléptek ellene. 

 

szimbólum – jelkép, bár sokszor felcserélhetıen használják az →allegóriával, a kettı 

mégsem azonos. A jelkép valamely érzékekkel megragadhatatlan szellemi valóság 

megragadható képe. Az allegória viszont „mást mondás”, azaz egy elsıdleges olvasatban is 

jelentéssel bíró szöveg második, mélyebb jelentése.  

 

szinódus – egyházi zsinat, a görögkeleti egyház pátriárkája mellett mőködı legfıbb egyházi 

hatóság.  

 

sztratégosz – a közép bizánci korban a thema élén álló, a katonai és a civil hatalmat saját 

kezében egyesítı katonai parancsnok. Jogállása azonos a nyugati exarchátusok élén álló 

exarcha helytartó jogállásával. 

 

szubjektum/objektum – e két kifejezés használat a modern jelentésnek éppen az ellenkezıje. 

Szubjektum az, ami a változások „alatt” állandó marad, magyarul az, amivel a változások 

történnek, ami a változások „hordozója”. A szubjektum tehát a dolog maga, mint a v  

 

szubsztancia - minden létezı legbensıbb lényege; anyag, alkotórész, tartalom; lényeg, 

minıség, létezés' 

 

T 

„Tarih-i Üngürüsz”  – „A magyarok története” II. Szulejmán (1520–1566) török szultán 

magyarországi hadjáratairól született, gyızelmeit magasztaló mő. 

 



Tengermellék - A dalmát városokat (Trau, Zára, Spalato) Kálmán király hódítja meg, s mivel 

horvát királlyá is koronáztatja magát a horvát és dalmát területeket együttesen, Szlavóniával 

együtt ~-nek hívják, melynek 1918-ig voltak uralkodói utódaik. 

 

templomosok – (templáriusok) a szentföldi zarándokok védelmére Hugo de Payens által 

1119-ben alapított szerzetes lovagrend. 1128-ban kapott pápai megerısítést. 1139-ben 

közvetlen pápai fennhatóság alá kerültek. Fıként Franciaországban nagy vagyon halmoztak 

fel. A Szentföld mohamedán kézre jutása (1291) után feladatuk megszőnt, katonai szerepüket 

elveszítették. Nemzetközi méretekben folytatott pénzügyeleteik miatti népszerőtlenségüket 

kihasználva IV.(Szép) Fülöp francia király (uralkodása: 1285–1314) vagyonukat lefoglalta, 

sokat közülük fogságba vettetett v. megégettetett. 1312-ben javaslatára a pápa eretnekség és 

haszontalanság vádjával feloszlatta, nagymesterét és tagjait kivégezték. 

 

temporáliák – valamely egyházi méltósággal, hivatallal járó világi jövedelem. 

 

teokrácia –  a legfıbb hatalmat a papságnak, ill. az egyházi hatalmat is birtokló uralkodónak 

biztosító politikai rendszer. Fı jellemzıje az egyházi és állami intézmények teljes 

összeolvadása. 

 

thearchia – a világ tagjaira kiterjedı isten által kormányzott létrend. A thearchia [isten 

uralma a világ felett] a hierarchián keresztül az egész teremtett világot összefogja az 

üdvtörténet rendjében.  

 

teológia –az antikvitásban eredetileg az istenségrıl, a halandók számára megközelíthetetlen, 

nem érzékelhetı, csak az értelemmel megragadható istenirıl szóló argumentatív (azaz 

tudományos) tanítás (ebben az értelemben használják a filozófiai iskolák). Tágabb értelemben 

az istenirıl szóló beszéd bármilyen formája, ami lehet himnusz is, nem csak filozófiai 

istentan. A patrisztikus kor keresztény környezetében a teológia jelentése megváltozik: az Ó- 

és Újszövetség istenérıl magáról (tehát a Szentháromságról) való beszédet jelentette, ami 

különbözött az oikonomiától, ami istennek a világban való megnyilatkozásáról, a 

Megtestesülésrıl, illetve a teremtéstıl az utolsó ítéletig tartó, a gondviselés által irányított 

üdvtörténetrıl szóló beszéd. A teológia, mivel istenrıl szól, és mivel forrása az isten által 

adományozott kinyilatkoztatás, bölcsesség, vagy akár prófétikus képesség is lehet. A 

skolasztika a teológia helyett leginkább a sacra doctrina (a.m. szent tanítás), sacra eruditio 



(a.m. szent ismeretek), mint Aquinói Tamás is. Tamás szerint a teológia arról szól, ami “az 

ész fölött van” – azaz, amit csak az értelemmel lehet belátni. A görög atyák az  

 

teológia, monasztikus – az iskolák teológiájával szemben a hagyományos szerzetesség 

iskoláiban tanított, kevésbé analitikus, mint a "skolasztikus" teológia. A "monasztikus" 

kifejezés mindenekelıtt a hagyományos szerzetesrendeket jelentette (a benediktinus 

("bencés") családot, mint a ciszterci, karthauzi, stb.), illetve az augusztiniánusokat, stb. Az új 

koldulórendekre, fıleg a ferences és dominikánus rendre a "fratres" (barátok) kifejezést 

használták. A koldulórendek kevésbé idegenkedtek a skolasztikus teológiától, illetve újfajta, 

affektív lelkiséget dolgoztak ki.  

 

teológia, skolasztikus - “az iskolák teológiája.” Ennél messzebb menni a "skolasztika" 

szubsztantív meghatározásában (a "Mi a skolasztika (lényege)?) nem tőnik lehetségesnek. 

Általában az egyetemek teológiai fakultásainak elemezı, és argumentatív stílusában folytatott 

teológiát értették ezen a kortársak, megkülönböztetve a "monasztikus" teológiától (azaz a 

szerzetesi, aszketikus teológiától)  

 

teológus– elsısorban bizánci közegben három szerzıt illet meg a teológus melléknév: szent 

János evangelistát, Nazianszoszi szent Gergelyt (a görög területen óriási hatású, ám latinra 

csak a 16. sz.-ban lefordított Öt teológiai beszéde miatt, illetve Új Teológus szent Simeont 

(949k -1022). Mindhárman a hagyományos teológia-fogalommal összhangban a 

Szentháromságra vonatkozó egyházi tanítás megalapozása miatt kapták a díszítı jelzıt.  

 

terra dominica – földesúri föld 

 

„Testis unus-testis nullus” – az ókortól kezdve a középkoron át gyakran idézett jogi alapelv: 

„egy tanú nem tanú” 

 

Teuton-lovagrend– (német lovagrend) A harmadik keresztes hadjárat (1189) alkalmával 

gazdag lübeki és brémai kereskedık Akkon ostrománál beteg honfitársaik gondozására 

kórházat szerveztek. Ez alakult át idıvel a Johanniták és Templáriusok mintájára egyházi 

lovagrenddé, melynek alapszabályát III. Ince pápa erısítette meg 1199-ben. Tagjai csak 

német nemesek lehettek és a betegápolás mellet a pogányok elleni harcot is megfogadták. 



Fehér köpenyt viseltek fekete kereszttel. Magyarországon 1211-ben telepedtek meg, de 1225-

ben előzték ıket. 

 

tortúra  – az inkvizíció idejébıl fennmaradt elnevezés. Eredetileg különbözı kínzások 

sorozata volt, meghatározott sorrend szerint. 11 fokozatból állt, a bíró határozta meg, hogy az 

elítéltnek hány fokozatát kell kiállnia. Sokszor az eljárás azt a célt szolgálta, hogy a 

gyanúsított elismerje bőnösségét, így kivégzése formailag is indokolttá vált – ilyenkor a 

vádlott megtöréséig folytatták a próbákat. 

 

törvény – a törvény a Mózesnek adott ószövetségi törvény, az Ószövetség jelképe. Ez a 

Törvény (a Tóra) a keresztény értelmezésben egyúttal egy világkorszakot is jelent (sub lege), 

ami az Ádámtól Mózesig tartó természeti korszakot (sub natura) váltja fel, és amelyet a 

Krisztusban megjelenı isteni kegyelem (végsı) korszaka követ (sub gratia).  

 

törzsi fejedelemségek – A birodalom námet részének egfontosabb tartományai (szász, bajor, 

frank, sváb) Ottó 936-ban minden német törzsi hercegtıl megkövetelte a hőbéri esküt. 

 

transzcendens / transzcendencia // immanens, immanencia– a teológia (az istenre 

vonatkozó tanítás) egyik alapvetı fogalma. Isten a világtól teljesen különbözik (“totaliter 

aliud”), amennyiben sem nem látható, sem nem érzékelhetı, sem helyben nincs, sem idıben, 

sem térben, nincs minısége (alakja, színe, formája).  

 

transzcendentálé – „átlépı” ti. predikátum. Olyan sajátosan általános (univerzális) 

predikátumokat neveztek így, amelyek nem egy adott kategóriához tartoznak (tehát nem 

ehhez vagy ahhoz a kategóriához, mint a minıséghez, a mennyiséghez, hatáshoz, stb. 

tartoznak), hanem minden kategóriához egyarán illeszkednek, illetve nincs olyan dolog, 

amirıl ne lennének állíthatóak. A skolasztikus standard elméletben ilyen “átmenı” vagy 

“átlépı” predikátumok a következı univerzális predikátumok: létezı, egy, igaz, jó, dolog, 

valami (ens, unum, verum, bonum, res, aliquid), mert ezek a predikátumok bármely 

kategóriába tartozó dologra igazak. Például egy piros szín (minıség), egy adott nagyság 

(mennyiség), egy hatás, vagy egy elszenvedés mind létezik, ezáltal jó, és igaz (olyan 

tényállás, ami a róla tett állítást igazzá vagy hamissá tudja tenni) egy adott dolog, egy valami, 

stb. A transzcendentálék ugyanakkor csak a  



26 teremtett világ dolgaira igazak alapértelmezés szerint. Külön kérdés ugyanis, hogy milyen 

tekintetben alkalmazhatók teológiai környezetben.  

 

Treuga Dei – (Isten békéje): a középkorban az állandósult feudális pártharcoknak a katolikus 

egyház intézkedése alapján való szüneteltetése. Valamilyen nagyobb egyházi ünnep 

alkalmából rövid ideig érvényesült. 

 

trubadur – az eszményi udvari szerelmet és a lovagi erényeket megéneklı nemes dalok 

Nyugat-Európában a XI-XIII. században. A középkori irodalomban az olyan költık neve, aki 

ellentétben a fizetésért éneklı dalosokkal,  a költészetet csupán kedvtelésbıl mővelte. Az 

elnevezés az okcitán (régen: provanszál) trobar azaz ’találni’ szóból származik, minthogy a 

trubadúr „kitalálta” a költeményeket. Legtöbbjük az alsóbb nemességhez tartozott és a 

hercegek és nagyurak jóvoltából éldegéltek, akik maguk is mővelték a költészete 

 

türbe –         török sírkápolna; mohamedán uralkodók, jeles emberek sírja fölé emelt, 

rendszerint nyolcszögő lapos kupolával fedett épület. 

 

U Ü 

Újszövetség, Újtestamentum – a biblia része, a keresztény vallás szerint iratainak 

győjteménye. 27 görög nyelven fennmaradt irat, beleértve a négy evangéliumot Jézus életérıl. 

 

umma – Omár Kalifa (634-644) idején kialakult állami szervezet. Lényege, hogy a 

meghódított területek közigazgatási, gazdasági rendjéhez nem nyulnak, csak a dók beszedését 

szervezik meg pontosan. A katonai erık összetartására külön városrészeket szerveznek. Az 

iszlám terjesztésének harcosai állandó fizetést kaptak. 

 

Unam sanctam – VIII. Bonifác pápa 1302. nov.18-án kiadott bullája, amely a IV. (Szép) 

Fülöp francia királlyal kialakult konfliktus elmérgesedésének körülményei között 

összefoglalja azokat az érveket, amelyeket IV. Gergelytıl kezdıdıen a kereszténység feletti 

monarchikus pápai fıhatalmának, egyben a klérus a világhatalom feletti felügyeletének 

bizonyítására kidolgoztak korábbi egyházfık, teológusok és kánonjogászok. (VII. Gergely 

mellett közülük a legfontosabbak Clairvaux-i Szent Bernát, valamint III. Ince pápák voltak) A 

nem túl hosszú szöveg sajátossága, hogy a kánonjogi szövegeket mellızve kizárólag 

szentírási idézetekre hivatkozik. 



 

unio mystica – az istenközeliség állapota. Keresztény fogalomként ez nem egyesülést vagy 

beolvadást jelent az istenségbe, mert akkor összekeveredne Teremtı és teremtmény, és 

megszőnne az embernek a teremtésben kapott személyisége. Isteni és emberi személyes 

egysége egyedül a Krisztusban valósul meg. Ez a Krisztusban megvalósult egység azonban 

lehetıséget ad az embernek arra, hogy megújulhasson benne az emberi természet eredeti 

istenképmási volta.  

 

universitas, communitas – egyetemesség, közösség. A közösség fogalma az egyetemes 

közösség esetében egybeeshet az egyetemességgel : ilyen politikai közösség az (ideálisan 

megfogalmazott) Egyház.  

 

urbura –    az ércbányák hozamából a kincstárnak fizetett illeték Magyarországon a 

feudalizmus korában. 

 

uruszág –  ország, a honfoglaláskori törzsfı területe. 

 

úrbér –    a jobbágytelkek használatáért a földesurat megilletı jobbágyi szolgáltatások 

összessége. A jobbágyság az úrbéri föld használatáért 1848-ig tartozott a földesuraknak úrbéri 

szolgáltatással. 

 

úriszék –      a földesúr jobbágyai, cselédei, birtoktalan familiárisai felett mindenféle ügyben 

ítélkezı feudális bíróság. Ítélkezett a földesúri területeken elkövetett közbőntényekben és az 

ott elfogott gonosztevık (rablók, gyújtogatók stb.) felett is. 

 

üdvözítı istenlátás– (visio beata, visio beatifica) szigorú értelemben a nyugati teológia 

fogalma. A szentek (a bőntelen, illetve bőnbocsánatot nyert emberek) halála után a mennyei 

hazában lelkükben élvezett istenlátás, a végsı boldogság. Az üdvtörténet vége a szentek 

közösségének isten városában, a földre leereszkedı mennyei Jer való  

 

üdvtörténet – az isten által teremtett, a teremtéstıl a Krisztus második Eljöveteléig (a 

Paruszia, az Utolsó Ítélet) tartó lineáris idı, amelynek központi eseménye a Krisztus 

születése, halála, és feltámadása.  

 



V 

valdensek – egy lyoni vándorprédikátor, Pierre Valdez által 1176-ban alapított 

eretnekmozgalom. A szegény néprétegek körében z apostoli szegénységet követelı, a gazdag 

egyház és papság ellen fellépı tanaikkal nagy népszerőséget szereztek. Mozgalmuk fıként 

Franciaországban, a Német-római Birodalomban és Itáliában terjedt el, de a 14. sz.-ban 

Magyarországon is voltak követıik. 

 

választófejedelem - (németül Kurfürst, latinul elector) a német királyokat, illetve a német-

római császárokat választó testület tagja a Német-római Birodalomban. A Német-római 

Birodalom azon fejedelmei, akik a 13. század közepétıl a német királyt, illetve a német-római 

császárt választották. Az uralkodót a birodalom megalapításától, azaz a Karolingok 

kihalásától (962) választották, de 1125-ig, a száli–frank dinasztia kihalásáig mindig az elhunyt 

király fiát, testvérét, vagy más közeli rokonát ismerték el uralkodónak. A testület eredete 

vitatott, elıször a Sachsenspiegelben (a német középkor legrégebb jogkönyvében, 1220-1235 

körül) említik. Eredetileg az összes német uralkodónak választójoga volt, majd ezek számát 

fokozatosan csökkentették, és 1239 körül rögzítették a választófejedelmek listáját. A cseh 

király választójogát sokáig vitatták, de a gyakorlatban szinte mindig szavazott. A 

választófejedelmek jogait és szerepét IV. Károly aranybullája véglegesítette 1356-ban. A 

választófejedelmek: a mainzi érsek, a birodalom fıkancellárja, a kölni érsek, Itália 

kancellárja, a trieri érsek, Burgundia kancellárja, a cseh király, a birodalom fıpohárnoka, a 

rajnai palotagróf (pfalzi gróf), a birodalom fıasztalnoka, a szász-wittenbergi herceg, 

birodalmi fımarsall, a brandenburgi ırgróf, birodalmi fıkamarás. 

 

vandálok - egy keleti germán nép. Az 5. század folyamán vették birtokukba a Római 

Birodalom észak-afrikai területeit. Nevüket ırzi a mai Andalúzia, amelyet eredetileg az 

arabok (mórok) a vandálokra utalva neveztek el. Ez azt valószínősíti, hogy a vandálok itt 

telepedtek le, mielıtt Afrikába vándoroltak volna. 455-ben elfoglalták és feldúlták Rómát, 

kegyetlenségüket és az értelmetlen pusztítást, melyet véghezvittek a vandalizmus szó ırzi. 

 

Vatikán  - a régi Róma Mons Vatikanusan, a Tiberis (Tevere) jobb parti résézn Konstantin 

császár ediktuma után, a IV. században Szent Péter-templomot építettek, ameéy körül már 

509-ben pápai palota épült. Symmachus pápa eme kezdeményét utódai folytatták. A Vatikán 

szolgál a Szentszék függetlenségének biztosítékául. A Vatikán államformája teokratikus 

monarchia, abszolút uralkodója a pápa, aki a végsı és legfıbb joghatóság mind a 



Vatikánváros, mind pedig a katolikus egyház vonatkozásában. A pápa jogainak egy részét 

különbözı hivatalai útján gyakorolja (fıleg a bírói és végrehajtói jogköröket). 

 

 

vazallus – a Meroving-korban az úrhoz személyesen kapcsolódó embereket jelölt. A 

karoling-korban az uralkodóhoz hő, lovas katonákat jelentett, akik szolgálataikért 

földadományt kaptak, Martel Károly kezdeményezésére. Késıbb a királyi vazallusok mellett a 

grófok is rendelkeztek hőségeskü és kölcsönös szerzıdés alapján saját vazallusokkal. 

 

vecse – a törzsi győlésbıl származó népgyőlés, amely az oroszoknál a fejedelmi hatalmat 

korlátozta. Belgorod kapcsán 997-ben említik elıször. A vecse választotta meg a fejedelmet, 

döntött háború és béke kérdésébe, törvényeket hozott. A közigazgatás és a bíráskodás nem 

tartozott a hatáskörébe. A fejedelemség székhelyén rendszerint pontosan kijelölt helyen győlt 

össze.  

 

vendetta – barbár igazságszolgáltatási módszer, a vérbosszú kötelezettsége, a törzs 

egyetemleges felelısége, vagyis a család egyik tagjának megöléséért való bosszúállás a 

gyilkoson, illetve rokonságán. 

 

viking – a hódító, a hajós kereskedı óészaki ember, harcos. Eredete talán a vik (öböl) szóra 

vezethetı vissza. Skandináv területekrıl a VIII. század végétıl a XI. század elejéig jellegzetes 

kirajzó típus. Eljutottak a Shetland-szigetekre, Észak—Skóciába, Yorkshire területére, Dublin 

vidékére. Felfedezték Izlandot, Dél Grönlandot és talán Labrador partvidékét. 

 

vinodoli statútum– 1288-ban összeállított forrás, amely glagolita írással 77 paragrafusban 

foglalja össze a magántulajdon, az öröklés  és az igazságszolgáltatás legfontosabb elemeit. 

Érdekessége, hogy bár a feudális viszonyokat rögzíti, egyes pontjaiban az ısközösségi 

viszonyok nyomai is felfedezhetık. 

 

vilajet –        (ejalet, pasalik) legnagyobb területi-közigazgatási egység a Török 

Birodalomban. Több szandzsák alkot egy vilajetet, melynek élén a szultánság idején a pasa 

rangú beglerbég állt. – Magyarországon a török hódoltság legnagyobb területi kiterjedése 

idején 6 vilajet (budai, egri, érsekújvári, kanizsai, temesvári, váradi) létezett. 

 



vitairatok – az eretnek tanokkal szembeni egyházi iratok. 

 

világ– (universum, mundus, creatura) a középkori szemlélet szerint az egész világot, minden 

egyes elemében isten teremtette. Úgy is fogalmazhatunk, hogy minden dolog, ami nem 

azonos istennel, isten teremtménye. A világ ekként a teremtmények világa, teremtett világ, 

amely rendkívül nagy, de mégis véges számú individuumból áll. Fontos, hogy a középkori 

világkép nem engedi meg platónikus típusú, szubzisztensen létezı ideák feltételezését. 

Vannak természetesen ideák, ezek azonban az isteni tudatban (tehát istentıl nem függetlenül) 

vannak, mint a teremtésben megnyilvánuló isteni szándékok.  

 

vízigótok - Germán nemzetség („nemes gótok"), amely Skandináviából vándorolt a Pontus 

vidékére. Szállásterületük a Dnyesztertıl Erdélyig terjedt. 376-ban legyızték ıket a hunok, és 

ezért egy részük bekéredzkedett a római birodalom területére, a maradék rész pedig a 

Kárpátok mögé húzódott. A bizánci területre telepedett rész belsı nézeteltérések miatt 

Hadrianopolisnál legyızi a római sereget, végigpusztítja a Balkánt és I. Theodosius telepíti le 

Pannóniában. Innen avatkozik idınként bele az ország belügyeibe. Stilicho meggyilkolása 

után Alarich vezetésével elfoglalják Itáliát és 410-ben kirabolják Rómát. Alarich halála után 

Athaulf Galliába vezeti ıket, ahol le is telepednek. 418-507 között római támogatással 

Aquitaniában létrejött a tolosai nyugati gót királyság. A vízigótok 451-ben hathatós 

támogatást nyújtottak Aétiusnak a Galliára törı hunok ellen. 

 

witenagemot – a királyi tanács ülése az angolszászoknál. Tagjai a király, a királyné, a király 

fiai, egyházi és világi fıhivatalnokok, a kíséret tagjai. Hatáskörébe tartozott a királyi utód 

kijelölése. Egyházi és világi törvényekben a szavazás joga, akirályi birtokelidegenítésében 

egyetértés, rendkívőli adók megszavazása, esetenként az ealdorman vagy püspök kinevezése, 

döntési jog háború és béke kérdésében. 

 

Worms - A mainzi és speyeri mellett itt építik a harmadik római stílusú, Szent Péternek 

szentelt birodalmi katedrálist, így püspöki majd érseki központ de egyben szabad birodalmi 

város is. Itt indul az invesztitúraharc, mivel IV. Henrik itt fosztja meg pápaságától VII. 

Gergelyt, de az elsı kereszteshadjárat elsı nagy zsidó pogromja is itt történik, de a zsidók újra 

letelepednek, mert a 12. században már újjáépítették a zsinagógát. 1122-ben itt kötik a ~i 

konkordátumot a pápa és a német római császár között, ideiglenesen lezárja az 



invesztítúraharcot, a világi hatalmat jelképezı győrőt a császár képviselıje, a pásztorbotot 

viszont a pápa adja át. 

 

Worms-i konkordátum – (1122. szeptember 23) megállapodás állam és egyház között az 

investitura-jogának megosztása, szellemi és világi hatalom között. Jelképeik a pápa részérıl a 

pásztorbot, a győr; az uralkodó részérıl a jogar.  

 

Worms-i zsinat – 1076-ben egyetemes zsinat; IV. Henrik által befolyásolt német fıpapok 

megfosztották VII. Gergelyt hatalmától, ı meg Henriket átkozta ki. Gergely feloldja hőbéri 

esküjük alól Henrik hőbéreseit. 

Z  

zarándoklat – kegyhelyek látogatása vallási célból. A zarándoklat vagy búcsújárás szokása 

megvolt a zsidóknál. A zarándoklat szempontjából különösen nagy jelentısége van a 

Szentföldnek, amelyet Jézus és tanítványai mőködésének helyéül tartottak. 

 

zarándok - Olyan hívı, aki hitbuzgalomból, vagy vezeklés céljából távoli szent helyet keres 

fel. Korábban a zarándoklás gyalogosan történt. Híres zarándokhely a római katolikusoknak 

Lourdes, a mohamedánoknak Mekka. Búcsújáró: megszentelt helyre, kegyhelyre utazó hívı. 

"Különösen a "csodatételekrıl"híres helyekre (a francia Lourdes-ba, portugál Fatimában, a 

lengyel Cestochowába) özönlik a sok zarándok". A középkorban fıleg Rómába és a 

Szentföldre (Palesztinába) zarándokoltak. A mohamedánok ma is Mekkába. A középkori 

keresztény zarándoklatok célja fıleg bőnbocsánat (búcsú) nyerése volt vagy vezeklés. A 

búcsújárók csoportosan, menetben vonultak, a szegényebbek nagy távolságokra is gyalog. 

Régi változata "szarándok". 

 

Zs 

zsellér – a XIV.-XV. Században kialakult parasztréteg, mely földdel nem rendelkezett. Más 

jobbágytelkén vagy a földesúr allódiumán élt. 

 

zsinat – (lat. consilium) egyházi ügyekben összehívott győlés. Egyetemes zsinat (consilium 

oecumenicum) az, ahol a római pápa meghívása alapján összegyőlnek a római fıtemplomok 

vezetı papjai, a Róma környéki püspökök, az itáliai és más országbeli érsekek, püspökök, 

szerzetesrendi vezetık. Itt a pápa, vagy kijelölt helyettese elnökölt. A pápa meghívhatott 

véleménykérés végett és tanácskozási joggal egyházjogi tudósokat és világi fejedelmeket is. 



 

zsolozsma - Latin nevén officium, a papok és szerzetesek hivatalos, karban mondott 

imádsága. Célja a szüntelen Istendicséret, mely elsısorban a zsoltárok folyamatos 

elimádkozása által valósul meg. A zsolozsma naponként nyolc imaórát határoz meg, melyek 

recitált zsoltárokból, antifónákból, olvasmányokból, responzóriumokból, könyörgésekbıl, 

himnuszokból és canticumokból állnak. Az imaórák (hórák) rendje: matutinum (hajnali 

imaóra), laudes (reggeli dicséret), prima – tertia – sexta – nona (napközi imaórák),vesperás 

(esti dicséret), completorium (a napot lezáró imaóra). 

 

zsupa – közigazgatási terület a Balkánon. 

 

zsupán -  kerületi fınök, vezetı a szerbeknél. 

 


