A Pálos Rend magyar provinciájának rövid története az újkorban és a
legújabb korban
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A tanegység célja
Az előadássorozat a Pálos Rend magyarországi történetén vezeti végig a hallgatókat a rendi
élet kezdeteitől egészen a jelenkorig. Főként a barokk megújulást követő időszakot helyezi
előtérbe. A rendi életforma és lelkipásztorkodás sokoldalú történeti bemutatása mellett fontos
szerepet kapnak a művelődéstörténeti (elsősorban irodalmi) vonatkozások is. Több előadás
foglalkozik a rend 1786-os eltörlésével és annak előzményeivel, a tágabb történelmi
összefüggések keretébe helyezve az eseményeket. Az előadássorozatot az 1934-es
magyarországi visszatelepülés, a kommunizmus évei alatti egyházüldözés és az 1989 után
hivatalosan is újrainduló provincia jelenének ismertetése zárja.
Tematika
1. A remetéskedés kezdetei az Egyházban és hazánkban. Remete Szent Pál legendája,
Boldog Özséb első provinciális
2. Gyöngyösi Gergely magyarul fellelhető művei
3. Barokk megújulás a Pálos Rendben: az új konstitúció és a rend belső felépítése
4. Pálos kolostorok újjáépítése a török uralom alóli felszabadulás után
5. Pálosok képzése a XVII-XVIII. században
6. Pálosok lelkipásztorkodása az újkorban
7. Pálosok és a hithirdetés
8. Pálos irodalom 1600 és 1786 között
9. A korszellem változása a XVIII. században
10. Mária Terézia és II. József egyházpolitikája és pálos vonatkozásai
11. A Pálos Rend eltörlése
12. Visszatelepítési kísérletek és visszatelepülés 1934-ben
13. Pálosok a kommunizmus viharában és a jelenben
Előadások kéthetente 2 órában.
Követelmény
A félév folyamán az előadások rendszeres látogatása, aktív hallgatói részvétel és a félév
végén május 29. 12 óráig egy 3-5 oldal terjedelmű dolgozat benyújtása az előadóval
egyeztetett témában, amely az előadásokhoz kapcsolódik. Gyakorlati jeggyel zárul.
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