Keresztény nőmozgalmak és magyar nagyasszonyok az evangéliumi karitatív
értékek megvalósításában

Oktató: Tömördi Viktor OFM
A tanegység célja: A hallgatók ismerjék meg, hogy mi a szerepe a női keresztény mozgalmaknak
elsősorban a magyar egyház életében, de kitekintve a világegyházra is. A hallgató megismerje, hogy a
katolikus egyház miképpen támogatta ezen női mozgalmak megalakulását. A hallgató szerezzen
tudást arról, az egyházat és a társadalmat milyen női értékek szolgálták.
Fejlesztendő kompetenciák: A hallgató megfelelő módon tudja használni írásban és/vagy szóban az
egyháztörténeti szaknyelvet. Képes legyen források feltérképezésére és összegyűjtésére, valamint az
egyes résztémákról önálló, szaktudományos formájú összefoglalók, elemzések készítésére. Tudjon
érvelni nézőpontja mellett, s akár vitában is megvédeni álláspontját, egyben értse meg mások
véleménynyilvánításának relevanciáját. A kurzus elősegíti továbbá a hallgatók szociális
érzékenységének, társadalmi felelősségérzetének az erősödését.
Tematika
1, A nők társadalmi életbe való bevonásának keresztény alapjai
2, Keresztény-szociális intézmények női megalapítói
3, Szentéletű férfiak és szentéletű nők együtt munkálkodása a karitatív tevékenységben
4, Magyar nagyasszonyok a karitatív és pedagógiai munkálkodásban
5, A magyar reformkori keresztény női mozgalmak
6, A polgári állam adta lehetőségek a keresztény női mozgalmak kialakulásában
7, A szociális és karitatív munkában tevékenykedői keresztény vértanú nők és asszonyok
8, A világegyházban megjelenő női mozgalmak és közösségek
9, Keresztény nők a teológiában
10, Szerzetalapító nők
Követelmény: A témához kapcsolódó esszé vagy prezentáció készítése.
Irodalom:
Barokk vallásos közösségek (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Az MTA–PPKE
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport sorozata Sorozatszerkesztő Szelestei N. László)
Gabriele Kuby: Utam Máriához könyv (Kairosz 2015)
Klaniczay Gábor: Nők a középkorban Rubicon 2015 /8.
Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok (Élet és irodalmi Társulat 1914)
Papp Júlia: A zsoltártól a rózsaszín regényig (Fejezetek a magyar női művelődéstörténetből) Petőfi
Irodalmi Múzeum, Budapest, 2014
Bárány-Szilfai Alida: Katolikus nőként a társadalom és kultúra szolgálatiban. Gróf Zichy Rafaelné
munkássága a két világháború között. Egyháztörténelmi Szemle: XVIII. évf. 4.
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