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Előszó

A tankönyv az egyháztörténet legfontosabb eseményeit tárgyalja a középiskolák 10. oszálya szá-

mára. A mondanivalót azonban igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy azok az iskolák és hittancso-

portok is használni tudják, amelyek nem ebben az évfolyamban foglalkoznak ezzel a tantárggyal.

Mivel a történelem a múltat mutatja be, nagyon fontos látnunk az események mellett azokat a 

forrásokat is, amelyek a múltról tanúskodnak. Ezeket a forrásrészleteket a színes tónussal kiemelt 

szövegben találjuk meg, de történik rájuk utalás a tankönyvi szövegrészben is. Kívánatos, hogy az 

egyháztörténelem iránt jobban érdeklődők további forrásokat is elolvassanak. A források különösen 

fontosak azoknak, akik ebből a tantárgyból szeretnének érettségi vizsgát tenni.

A kronológiai beosztás a hagyományos módon történik. Az ókor, a középkor és az újkor adják a 

tankönyv három fő részét. Az események követése természetesen napjainkig tart. Ahol a történel-

mi távlat még hiányzik, ott az ismertetés inkább kitekintés jellegű, és az értékelés helyett főként a 

tények bemutatására korlátozódik. A képanyagban nagy szerepet kapnak az egyháztörténelemhez 

tartozó tárgyi emlékek. Ezek között a legfontosabbak a jelentős épületek. A liturgikus eszközök rész-

letes bemutatása más tankönyvben szerepel, így itt csak néhányat említünk, olyanokat, amelyek az 

adott korra kifejezetten jellemzők. A könyvben szerepelnek továbbá a jelentős személyek ábrázo-

lásai. A képaláírások is fontos szerepet töltenek be, hiszen sok olyan adat szerepel bennük, amellyel 

nem akarjuk megterhelni a törzsanyaghoz tartozó szövegrészt.

A történelem tanítása nem létezhet a források ismerete nélkül. A legjelentősebb forrásrészlete-

ket maga a tankönyv közli. Ezeket a forrásrészleteket nagy részben Szántó Konrád ferences tanár 

nyomtatásban megjelent, valamint Medvigy Mihály piarista tanár elektronikus formában elérhető 

bőséges szöveggyűjteményéből vettem. Az érdeklődőbb diákok haszonnal forgathatják a ma már 

nagy számban megjelenő egyéb forráskiadásokat is. A legalapvetőbb források közé tartoznak az 

Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai. Ezeket nagyrészt a Szent István Társulat adta ki.

A tankönyv megírásánál figyelembe vettem – többek között – volt tanáraim, Félegyházy József 

és Vanyó László professzorok, valamint volt hallgatótársam, Török József műveit is. Szerencsére ma 

már rengeteg egyháztörténeti tárgyú mű jelenik meg magyar nyelven is. Azok, akik többletisme-

retre törekszenek, haszonnal lapozgathatják ezeket is.

A történelem tanításához hozzátartozik a topográfia, a földrajzi helyek ismerete. A tanulás során 

alkalmazhatók a gimnáziumokban használt történelmi (és földrajzi) atlaszok is.
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A tankönyv megírásakor fontos szempont volt az is, hogy az egyházi iskolákban segítséget je-

lentsen az érettségi vizsgára való felkészülésben azoknak a tanulóknak, akik ezt a tantárgyat érett-

ségi tárgyként választják.

Minden tankönyv tartalmaz kérdéseket és feladatokat is. Az egyháztörténelemből ezek a fel-

adatok kiterjednek arra is, hogy mit tanultak a diákok az adott korról történelemből. Több feladat 

kapcsolódik ahhoz is, hogy mit tanultak egy-egy korról vagy személyről a 6. osztályban (Bernolák 

Éva: A sziklára épült Egyház).

Az egyháztörténelmet a különböző iskolákban és hittancsoportokban eltérő óraszámmal tanítják. 

Itt a tanár dönti el, hogy mit tekint törzsanyagnak, és mit kiegészítő anyagnak. Egyik-másik leckénél 

jelzem, hogy a megjelölt anyag fontos, de középiskolában inkább kiegészítő anyagnak kell tekinteni.

A mű elsősorban tényközlésre irányul. Több apró adat csak a teljesség kedvéért szerepel a tan-

könyvben, ezeket nem feltétlenül kell ilyen részletességgel megtanulni. A leckéken belül is jelölhet 

ki a tanár törzsanyagot és kiegészítő anyagot. Az adatok mellett a történelemben a különböző korok 

és események értékelésére is szükség van. Ezt megteszi a tanár, vagy megbeszélések keretében az 

osztály, illetve a hittancsoport – közös munkával, de természetesen tanári vezetéssel. Sok kérdésről  

– esetleg vita keretében – ütköztetni lehet a különböző véleményeket. Erre segítséget adnak a lec-

kék végén található feladatok is. Ezek alapján forráselemző órákat is lehet tartani. Az eszmetörténeti 

értékeléshez segítséget nyújtanak a mai történészektől hozott idézetek is. Az értékelésnél azonban 

kerülni kell a régi, „szájbarágós”, illetve a mai, az Egyházat „túl kritikusan értékelők” által alkalmazott 

módszert. Az események mögött meg kell látnunk az Egyház kegyelmi, hitbeli oldalát, ugyanakkor 

az emberi vonások meglétét, azok összefüggését a történelmi korok lehatárolt szemléletmódjából 

adódóan. A tankönyvben több utalás történik a legújabb kori pápák (XXIII. János, VI. Pál, II. János Pál 

és XVI. Benedek) olyan megnyilatkozásaira, amelyekben megtalálható az ökumenikus törekvés, il-

letve az önkritika az Egyház egyes tagjainak múltbeli – emberi gyengeségből elkövetett – bűneivel 

kapcsolatban. A jobbulás szándéka, és az arra való törekvés a „húsz évszázad viharai” között mindig 

jelen volt az Egyházban. Jól ismert mondás: „Ecclesia semper reformanda” (az Egyháznak mindig 

meg kell újulnia). A II. Vatikáni Zsinat óta az Egyháznak már nemcsak a gyakorlata, hanem a meg-

szólalási módja is önkritikus.

Tankönyvet egyedül szinte lehetetlen megírni. A három szerző mellett más munkatársak is segí-

tettek. A keresztes hadjáratokról szóló fejezet Nagy Attila piarista munkája, az iszlámról, Pázmányról 

és a kommunista elnyomásról pedig a nemrég elhunyt, szintén piarista Mészáros Gábor írt, míg 

Prohászka Ottokár tevékenységéről Mácsik Mária.

A könyv végén táblázatok is találhatók. Az ezekben szereplő adatok, évszámok természetesen 

messze meghaladják a törzsanyag kereteit. Céljuk elsősorban az, hogy segítsék a tanulókat az egy-

háztörténelemben való eligazodásban.

Adja Isten, hogy a könyvet használó tanároknak – és főleg a diákoknak – ne csupán kötelesség-

teljesítést jelentsen, hanem élményt is nyújtson. Érezzék át: a profán történelmi ismeretek gyarapí-

tása mellett érdemes Egyházunk történetét is megismerni, hiszen ez is hozzátartozik ahhoz, hogy 

nagykorú keresztényekké váljunk.

Nemes György Sch.P.



7

1. Az egyháztörténelem fogalma

Isten változatlan, tehát nincs történelme; az ó- és újszövetségi választott néphez való lehajlásával 

azonban belépett az emberiség történetébe. Isten eme szeretetének történetét mondjuk üdv-
történetnek. Az üdvtörténet jelentős részével a biblikum foglalkozik. Az üdvtörténet egy része a 

Krisztus által alapított Egyház működésének a története, vagyis az egyháztörténelem. Az utolsó 

vacsorán Jézus beszél a Szentlélekről. „Kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek, az 

igazság Lelkét, aki mindörökké veletek marad” (Jn 14,16). Az első vigasztaló maga Jézus, a „más Vigasz-

taló” a Szentlélek, aki a kegyelemben, a szentségekben és az Egyházban működik. A tévedhetetlenség 

az a karizma, amellyel Jézus ruházta fel az Egyházat, hogy garanciát adjon arra, hogy „nem vagyunk 

hátrányban” azokkal szemben, akik személyesen ismerték Jézust és az apostolokat.

Az egyháztörténelem szót három külön-
böző értelemben használjuk. Az egyháztör-

ténelem mint folyamat, az Egyház fennállása 

óta a benne, vagy vele kapcsolatban lefolyt 

események sorozata. Az egyháztörténet mint 

tudomány, az események kutatása a források 

alapján. Az egyháztörténet mint tantárgy, a ku-

tatások eredményeinek rendszerbe foglalása, 
a történetíró céljainak megfelelően. A kutató 

céljától függ, hogy mit tart lényegesnek, vagy 

lényegtelennek. Ha az egyháztörténész például 

a II. világháborút kizárólag az üldözöttek védel-

mének szempontjából tárgyalja, akkor hadtör-

téneti eseményekkel nem foglalkozik.

Az egyháztörténelem korszakait a legfonto-

sabb fordulópontok alapján állapítjuk meg. De a 

megállapítás függhet a történész szemléletétől 

is. Az első nyolc keleti egyetemes zsinatot pél-

dául még az ókornál tárgyaljuk, bár néhányuk 

időrendileg már a középkorhoz tartozik. A rene- Hammurápi (Kr. e. 1728–1686) akkád nyelvű, ékírásos sztéléje
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szánsz pápákat viszont – bár időben még a kö-

zépkorhoz tartoznak – az újkori részben tárgyal-

juk, hiszen a reformációt készítik elő.

A keresztény ókor folyamán az Egyház kü-

lönválik a zsidóságtól. Kialakítja saját istentisz-
teleti rendjét, és elhatárolja magát a pogányok 

erkölcstelen közéleti és szórakozási viselkedés-

formájától. Ez utóbbinak nagy szerepe van a ke-

resztényüldözésekben. Megküzd továbbá a hit 
tisztaságáért, végül kereszténnyé teszi a Ró-

mai Birodalmat. A profán történetírás az ókort 

476-tal, a Nyugatrómai Birodalom bukásával 

zárja. Az egyháztörténeti ókor nagyjából 604-ig, 

Nagy Szent Gergely pápa haláláig tart.

A keresztény középkor folyamán az Egyház megtéríti a népvándorlás új, barbár népeit, és 

kultúrát ad nekik. Átadja egyúttal az ókorból hozott műveltség számos elemét is. Egységes keresz-

tény szemléletmód alakul ki, a jogalkotás is keresztény szellemben történik. Jól példázza mindezt 

Szent István törvényalkotó tevékenysége. Bár sok az ütközés a világi hatalommal, a pápai primátus 

kibontakozik, a pápa valóban kormányozza az Egyházat.

A polgári történetírás az újkort a nagy föld-

rajzi felfedezésektől számítja, a kezdőpontot pe-

dig 1500-ban jelöli meg. Az egyháztörténeti 
újkort nagyjából szintén ettől a kortól, a refor-

máció elindulásától számítjuk (1517).

A középkorban még egységes kultúra meg-

oszlik, és önállósul. Az Egyház ettől kezdve a 

vele ellenséges áramlatok hullámverésében 

tölti be hivatását. Ilyen ellenséges (vagy részben 

ellenséges) áramlatok: a humanizmus, a hitújítás, 

a felvilágosodás, a liberalizmus, a szabadkőműves-

ség, a marxizmus, a nácizmus, és – korunkban – a 

szekularizálódás. Ez utóbbi olyan világot jelent, 

amely úgy rendezkedett be, mintha Isten nem 

lenne („szekularizált” világ). Az Egyház ebben a 

helyzetben is az evangéliumot hirdeti, megté-

résre hív, a „só és a kovász” szerepét tölti be.

Hess András: Chronica Hungarorum (Budai krónika) — Az első Magyarországon 
nyomtatott könyv egyik oldala

„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg?” 
(Mt 5,13)

Krisztus egyik első szakállas ábrázolása az A és Ω betűkkel a római Commodilla 
katakombában (IV. sz. vége)
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„Az egyháztörténelem az a teológiai tudomány, amely a Jézus Krisztus által alapított 
Egyház idő- és térbeli elterjedését, növekedését tárgyalja. A XX. század legkiemelke-
dőbb német egyháztörténésze, Hubert Jedin határozta meg így az egyháztörténelem 
fogalmát. Ebből következően az egyháztörténelem, mint tudomány, történelmi-kriti-
kai módszerrel dolgozik, segédtudományai a történettudomány segédtudományai. 
Az egyháztörténelem ugyanakkor teológiai tudománynak számít, mert az Egyház, 
mint intézmény, mellett számításba veszi annak teológiai meghatározását az iste-
ni kinyilatkoztatás alapján. Az egyháztörténelem nagyobb összefüggésekben te-
hát a történelmi teológia, sőt az üdvösségtörténet keretein belül helyezendő el” 
(Török József egyetemi tanár).

A források típusai

Forrásnak nevezünk minden olyan fennmaradt emléket, amely hozzásegíti a kutatót a múlt meg-

ismeréséhez. A történelem forrásai („fontes”, régies magyar kifejezéssel „kútfők”) három csoportba 

oszthatók.

Tárgyi emlékeknek nevezzük azokat az emlékeket, amelyek nem írott vagy szóbeli hagyomá-

nyokon nyugszanak. A „történelem előtti korból” csak ilyenek maradtak fenn.

Fontosak az íratlan hagyományok, amelyek közül legfontosabb maga a nyelv. Ebből következ-

tethetünk például bizonyos népek egymással való rokonságára. Az íratlan hagyományok közé tar-

toznak a mondák, legendák. Ezeket azonban mi már írott változatokból ismerjük. Abban a korban 

voltak íratlanok, amelyről forrásértékkel bírnak.

Thoth, az írás és a 
tudományok istenének 

mészkő sztéléje 
IV. Thotmesz 

(Kr. e. 1401–1391) idejéből

A zoborhegyi bencés 
apátság 1113-ból származó 

birtoklevele
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Az írott források lehetnek vagy elsődlegesek (relikviák), amelyek az élet menetében keletkez-

tek, vagy másodlagosak (tradíciók), amelyek eleve az utókor tájékoztatására készültek.

Az írott források főbb típusai: az ókorból a papiruszok, pergamenek, cseréptáblák (osztrakonok), 

feliratos oszlopok (sztélék), valamint a történetírók művei. A középkor fontos forrásai a törvények, 

oklevelek, elbeszélő források (pl. krónikák, legendák, kolostori évkönyvek, életrajzok), levelek. Az újkor 

számos forrásai közül fontosak az iratok, röplapok, jelentések, hírlapok, emlékiratok, naplók.

A történelem segédtudományai

A segédtudomány a kutatómunkát a saját speciális módszerével egészíti ki. Itt felsoroljuk a törté-

nelem legfontosabb segédtudományait.

A forráskritika azt vizsgálja, hogy a források eredetiek és megbízhatók-e. Fontos módszere a 

források egymással való összevetése.

A paleográfi a a régi írások olvasása, megfejtése. Ez a tudomány elsősorban a kö-

zépkori írásmódot vizsgálja, de tágabb értelemben ide tartozik minden ismeret-

len írás megfejtése, például az egyiptomi hieroglifáké, vagy a mükénéi „lineáris B” 

és a mezopotámiai írások megfejtése.

Az oklevéltannak (diplomatica) elsősorban a középkor kutatásában van szere-

pe. A pecséttan (sphragistica) szintén az oklevelek hitelességét bizonyítja, de a 

pecsétek önállóan is közölhetnek adatokat. Ide tartozik még az éremtan (numiz-

matika, a vert és a papírpénzek vizsgálata) és a címertan (heraldika) is.

iratok, röplapok, jelentések, hírlapok, emlékiratok, naplók.

és a mezopotámiai írások megfejtése.és a mezopotámiai írások megfejtése.

Kecskebőrből készült pergamen

Hieroglifák egy III. Amenhotep (kb. Kr. e. 1392–1355) korából származó tégelyen

Loyolai Szent Ignác levele, saját kezű aláírásával és a rend pecsétjével
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!

A történeti kutatást segítik egyes termé-
szettudományok is. Ilyen például a régi emlé-

kek korának meghatározása. Egy-egy kódexet 

nemcsak megfejteni, lefordítani kell, hanem az 

anyagát korban is meg kell határozni. Ez ter-

mészettudományos feladat. A nyelvészet utal 

a népek kapcsolatára, de az egyes népek élet-

módjára is. A néprajz körébe tartozik a tárgyi 

néprajz és a folklór. Ez szintén utal az életmódra 

is. Fontos még a történeti földrajz, hiszen az 

állapotok azóta változtak, és a régészet, amely 

a régi idők tárgyi emlékeit kutatja.

Az egyháztörténelem tanulmányozásának jelentősége

Az egyháztörténet megmutatja, hogy milyen módon alakult ki a mai Egyház, hogyan jöttek létre intéz-

ményei. Igazán csak azt tudjuk megérteni – és egyúttal megszeretni –, aminek a kialakulását is ismerjük. 

Az egyháztörténet tanulmányozása egyúttal tágítja látókörünket, és objektív szemléletre, elfogu-

latlanságra tanít. Megismertet a jelentől eltérő emberekkel, viszonyokkal és szellemi áramlatokkal. 

Az egyháztörténet egyúttal az Egyház isteni eredetének nagyszámú bizonyítékát szolgálja. Rámutat, 

hogy az üldözésekben és a legválságosabb helyzetekben is teljesítette krisztusi hivatását. Cselekvési 

mintákat is nyújt, segítséget ad arra, hogyan kerüljük a rosszat és tegyük a jót. Természetesen segít 

abban, hogy tisztán lássunk a történelemben felmerült egyházellenes rágalmakkal kapcsolatosan is.

FELADATOK
1.  Nézz utána, mit tanultál az üdvtörténetről tanulmányaidban (pl. a 9. osztályban)!

2.  Fogalmazd meg, mi a különbség a profán történettudomány és az egyháztörténet között!

3.  Ismételd át, mit tanultál a forrásokról történelemből! Mutasd be a források fajtáit!

4. Keress utána néhány neves történetírónak a profán történelemből és az egyháztörténetből!

A Szent István király által Szűz Mária tiszteletére alapított 
veszprémvölgyi görög apácák monostorának birtokait felsoroló oklevél 
— Az eredeti oklevelet úgy pecsételték le, hogy felbontáskor ne lehessen 
róla sérülés nélkül eltávolítani a pecsétet — A sérült pecsét miatt az 
oklevél hitelét vesztette, ezért Kálmán királynak 1109-ben meg kellett 
újítania — Ez a Magyar Országos Levéltárban őrzött legrégibb oklevél
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Egyiptomi osztrakon a Kr. e. V–IV. századbólMáté evangéliumának egy részletét tartalmazó papirusz 
a Kr. u. III. század közepéről

 I. AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI ÓKOR

2. Az ókor általános jellemzése

Az ókor fogalma

Az emberiség történetének őskora, a „történelem előtti kor” az, amelyből írásos emlék nem maradt 

fönn. Ezt a kort csak a régészeti leletek alapján tudjuk rekonstruálni. Ilyenek az emberi csontma-

radványok és az ember életében jelentős eszközök maradványai. Az ószövetségi nép történetében 

volt „történelem előtti kor”, de az Egyház történetét már végigkísérik az írott források, amelyek ter-

mészetesen nem egyforma mennyiségben voltak jelen az egyes korok folyamán. A „sötét középkor” 

fogalmát szokták azokra a századokra is alkalmazni, amelyekből kevés forrás maradt fenn.

Az ókor az írás megjelenésével kezdődik. Ez nagyjából egybeesik a városok megjelenésével, a 

fémművesség kialakulásával, valamint az osztálytársadalom létrejöttével. Maga az írás is a szervezett 

közösség létrejöttének következménye. Az államot adminisztrálni kell, másként nem lehet irányítani.

Az ókor jelentős helyei az ókori Kelet (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína), a folyamvölgyi 

kultúrák, az antik Hellász és a Római Birodalom. Az írás feltalálásától a Nyugatrómai Birodalom 

bukásáig tartó korszakot nevezi a profán történettudomány ókornak.
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A keresztény ókor

Isten – bár változatlan – belépett az emberiség tör-
ténetébe. A kinyilatkoztatás történetét a biblikum 

tárgyalja. A kinyilatkoztatás az utolsó apostol halálával 

lezárult. Attól kezdve az Egyház történetével, illetve a 

kinyilatkoztatást a Szentlélek segítségével magyarázó 

Tanítóhivatal, valamint a teológiai eszmélkedést for-

mába öntő teológia történetével foglalkozunk.

Az Egyház alapítója Jézus Krisztus. Az Egyház lét-

rejötte az első pünkösd, a Szentlélek eljöveteléhez 

kötődik. Jézus messiási működésével és az Egyház ala-

pításával az egyéb teológiai stúdiumok foglalkoznak.

„Az első keresztény közösség Jeruzsálemben szerveződött meg az I. évszázad har-
mincas éveiben, Jézus Krisztus tanítványaiból. Az ő történelmi létét két évszázadon át 
megkérdőjelezték, azonban a történettudomány jelenlegi állásfoglalása a folyamatos 
keresztény tanítással összhangban nem hagy semmi kétséget afelől, hogy a Názáreti 
Jézus – mint a zsidó népből származó konkrét, történelmi személy – valóban létezett. 
A korabeli római, a zsidó és a keresztény források tanúbizonyságai ezt a tényt vitatha-
tatlanul alátámasztják” (Török József).

A keresztény ókor tehát az Egyház megalakulásával kezdődik. Az apostolok és utódaik térítő-

munkája nyomán a kereszténység elterjed a hellenista-római világban.

Az Egyház fokozatosan elkülönül a zsidóság élet-
formájától. A zsidósággal szemben kialakítja saját 

istentiszteleti rendjét és szerkezeti felépítését. 
Ugyanakkor már a kezdetektől elhatárolja magát a 

pogány államvallástól, és távol marad a pogányok 

erkölcstelen közéleti és szórakozási viselkedésfor-

máitól. Mindezek nagy szerepet játszanak a keresz-

tényüldözések kialakulásában.

Az apostolokra rászáll a Szentlélek lángnyelvek formájában — XII. századi 
kupolamozaik a velencei Szent Márk-bazilikában

Sínai-hegyi Szent Katalin-kolostor — Egyiptom (VI. sz.)
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A kereszténység még az 

ókor folyamán elnyeri szabad-
ságát, majd nem sokkal ké-

sőbb államvallássá lesz. Meg-

vívja továbbá a küzdelmet a hit 
tisztaságáért. A keresztény 

irodalom és művészet már az 

ókorban kibontakozik.

A Római Birodalmat táma-

dó, majd megdöntő barbár 
népeket is téríteni kezdi. Ez 

azonban már a keresztény kö-

zépkor történetéhez tartozik.

FELADATOK
1. Ismételd át, mit tanultál az ókorról történelemből!

2. Nézz utána az ókor színtereinek a történelmi atlaszban!

3. Nézz utána az ókor néhány jeles történetírójának!

4. Gondold át, milyen ókori emlékeket láttál tanulmányi kirándulásaid során!

5. Nézz utána, vannak-e ókori keleti emlékek Magyarországon!

A Bécsi Genezis egyik lapja — A bizánci miniatúrafestészet egyik legkorábbi emléke, melyet feltehetően 
a VI. században, bíborpergamenre festettek — Mindössze 24 lap maradt fönn belőle
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3. Az apostoli egyház

A kereszténység földrajzi elterjedése

Az Anyaszentegyház nagyjából a harmincadik év pünkösdjén született Jeruzsálemben. Az addig 

félénk apostolok rendkívüli jelenségek kíséretében megkezdték a Jézustól kapott küldetésük gya-

korlását. Elsőként háromezer zsidó keresztelkedett meg. Testvéri vagyonközösségben éltek, magán-

házaknál ünnepelték az Eucharisztiát, de megtartották zsidó vallási szokásaikat is.

A főtanács ellenszenve István diakónus 

meggyilkolásához vezetett (protomartyr). Kitört 

az üldözés. Ebben élen járt egy fi atal, vakbuzgó 

írástudó, aki egyúttal görög műveltségű római 

állampolgár volt: Saul, a későbbi Szent Pál.
Az apostolok szétszéledtek, és tanításukra sok 

pogány is megtért, köztük előkelő emberek. 

A legnagyobb eredményt a görög nyelvterüle-

teken Szent Pál érte el. A hívőket Antiochiában 

nevezték először keresztényeknek (khrisztia-

noi, christianus, kresztyán, keresztyén, keresztény). 

Ez azt jelenti: krisztusi, Krisztus-követő.

Az apostoli zsinat 50-ben kimondta, hogy a 

megtért pogányokra nem kötelező Mózes tör-

vénye. Ezzel az Egyház elvben elszakadt a zsidó-

ságtól.

A zsidók templomát 70-ben pusztította el 
Titus. Érdekes tárgyi emléke ennek Rómában a 

császár diadalíve, amelyen szerepel a menóra 

elrablása. Jeruzsálem helyén Hadrianus császár 

Aelia Capitolina néven új várost építtetett, aho-

vá zsidó be sem léphetett. Ugyanakkor pogány 

templomokat emelt a Golgota és a Szent Sír he-

lyére is. Így Róma lett a kereszténység új köz-
pontja, Szent Péter apostol utódainak székhelye.

Fra Angelico: Szent István vértanúsága (1447–49) — Vatikáni Pápai Palota, Cappella 
Niccolina

A menóra elrablásának ábrázolása Titus diadalívén — Róma (Kr. u. I. sz.)
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Az Egyház csodálatra méltó gyorsasággal terjedt. A zsidók körében terjesztette a prófétai jö-

vendölések beteljesedése, a pogányok körében pedig az apostolok tanúságtétele, a keresztények 

példás élete, sőt a vértanúk hősiessége is. „Semen est sanguis christianorum” (A keresztények vére 

a kereszténység magvetése – Tertullianus). A kereszténység központja 50-ben még Jeruzsálem és 

Antiochia, 100-ban már Efezus és Róma. 325-ben, a Niceai Zsinat évében a keresztény világ minden 

harmadik városa püspöki székhely volt.

A kereszténység leválása a zsidó vallásról

Az egyházi hierarchia kialakulása mellett igen jelentős lépés volt az Egyház életében a zsidó val-
lásról való leválás is. A térítések nyomán gyorsan nőtt a megtérő pogányok száma, a zsidóke-

resztény közösségek jelentősége pedig egyre csökkent. Ennek a folyamatnak az eredményeként a 

kereszténység központja Jeruzsálemből egyre inkább Rómába tevődött át.

Az antiochiai zsinagóga romjai

A Dura-Európoszi zsinagóga falrészlete a Tóra-fülkével — Szíria 
(Kr. u. III. sz.)

Az efezusi színház romjai — A kiemelkedő akusztikával rendelkező épületben a Szentírás 
tanúsága szerint Szent Pál is hirdette az evangéliumot
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Az apostoli misszió

Az apostolok és utódaik a nekik adott parancs alapján minden népnek hirdették az evangélium 

örömhírét.

A zsidó és a keresztény hit között lényeges és áthidalhatatlan ellentétet jelentett, hogy a zsidók 

nem fogadták el Krisztus istenségét, s azért sem lettek követőivé, mert szerintük ezzel szembeke-

rültek volna a mózesi törvényekkel. A Kr. u. 50-ben tartott jeruzsálemi zsinat az újonnan megtért 

pogányokat felmentette a mózesi törvények megtartása alól, pontosabban fogalmazva kimondta, 

hogy az ószövetségi törvények az újszövetségben érvényüket veszítették.

A zsidóság és a kereszténység szétválásának egyik legfontosabb mozzanata volt a jeruzsále-

mi templom Kr. u. 70-ben történt lerombolása is. A zsidó állam 

megszűnésével ettől kezdve a zsidók bizonyos mózesi törvé-

nyeket nem tudtak többé betartani.

A Jeruzsálemből elmenekült zsidókeresztények egy ré-

sze más zsidó szekták befolyása alá került, s végleg elsza-

kadt a kereszténységtől.

„Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16)

 is. A zsidó állam 

bizonyos mózesi törvé-bizonyos mózesi törvé-

Bar Kohba ezüst tetradrachmája
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A zsidóság és a kereszténység végső szétválása Kr. u. 132-ben történt meg, amikor a római-

ak ellen lázadó Bar Kohba zsidó vezér felkelését leverik, s Jeruzsálemet, a zsidó hit központját 

a földdel teszik egyenlővé.

A keresztény hitnek a pogánysággal szembeni megvédése nem egyetlen eseményhez köthető, 

hanem folyamatos küzdelmet jelentett. Az első századokban hasonló küzdelmet vívott a keresz-

ténység az eretnekségekkel is. Erről a következő leckékben lesz szó.

A II. Vatikáni Zsinat így ír a zsidó vallásról: „Az Egyház misztériumát szemlélve e Szent 
Zsinat emlékeztet arra a kötelékre, mely az újszövetség népét lélekben összeköti Áb-
rahám törzsével.

Krisztus Egyháza ugyanis elismeri, hogy hitének és kiválasztottságának kezdetei 
Isten üdvözítő misztériumának megfelelően már a pátriárkáknál, Mózesnél és a prófé-
táknál megtalálhatók. Vallja, hogy a Krisztus-hívők a hitben Ábrahám fi ai, rájuk is vo-
natkozik Ábrahám meghívása, s hogy az Egyház üdvösségét a választott nép egyipto-
mi kivonulása titokzatosan jelezte. Ezért az Egyház nem feledkezhet meg arról, hogy 
az ószövetségi kinyilatkoztatást annak a népnek közvetítésével kapta, melyet Isten 
a maga kimondhatatlan irgalmasságából arra méltatott, hogy megkösse vele az 
ószövetséget; s hogy annak a nemes olajfának gyökeréből táplálkozik, melyre ráoltat-
tak a nemzetek olajágai. Az Egyház ugyanis hiszi, hogy Krisztus, a mi békénk, kereszt-
jével kiengesztelte a zsidókat és a pogányokat, és a kettőt önmagában eggyé tette.

Az Egyház azt is mindig szeme előtt tartja, amit Pál apostol mondott a vérrokonai-
ról: »Övék az istenfi úság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet 
és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus« (Róm 9,4–5), 
Szűz Mária fi a. Azt sem feledi, hogy a zsidó népből születtek az apostolok, az Egyház 
alapjai és oszlopai, és az a sok tanítvány, aki Krisztus evangéliumát elsőként hirdette 
a világnak” (Nyilatkozat az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról, 4).

FELADATOK
1. Nézz utána eddigi tanulmányaidból, melyek a zsidó vallásgyakorlás fő elemei!

2. Szedd össze, milyen szimbolikus és kegyeleti tárgyak vannak a zsidó vallásban!

3. Mutass be néhány zsidó műemléket!

4. Nézz utána részletesebben a Bar Kohba-féle felkelésnek!

5.  Keresd ki, hogyan imádkozik az Egyház a zsidókért és a más vallásúakért a nagypénteki 

szertartásban!

6. Nézz utána, milyen közeledések történtek a zsidó–keresztény kapcsolatokban!
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4. A keresztényüldözések története

A keresztényüldözések okai

A keresztényüldözéseknek több oka volt. Ezek közé tartozott az államellenesség: a keresztények 

ugyanis elvetették az államvallást, és nem imádták magát az államot sem. Ezzel állt kapcsolatban 

a felségsértés: a császárt sem részesítették isteni tiszteletben.

A kereszténység földalatti mozgalomnak 

számított. Traianus császár ugyanis betiltotta 

a hetériákat, vagyis a titkos politikai klubokat. 

A keresztények viszont néha a katakombákban 

jöttek össze, és temetkezési társulatnak álcázták 

magukat.

A kereszténység ártott a pogány papság 

anyagi érdekeinek. A keresztények például 

nem vásárolták meg a pogány istenszobrokat.

A keresztényüldözések okai közé tartoztak 

a rágalmak is. Eszerint gyújtogatók, gyűlölik az 

emberi nemet (mert ellenzik a gladiátori és cirkuszi játékokat, illetve a szemérmetlen színházi elő-

adásokat), sőt még emberevéssel és vérfertőzéssel is megvádolták őket (mert „testvéreknek” szólították 

egymást).

A keresztényüldözések története

A keresztényüldözéseknek három fő fajtája volt:

a) Néró császár spontán vérengzése volt az első üldözés. A pogány Tacitus is leírja, hogy Néró 

Róma felgyújtását a keresztényekre fogta, és a pogány csőcselék szórakoztatására látványos kivég-

zéseket rendezett, amelyre saját kertjét is felajánlotta.

Róma felgyújtását a keresztényekre fogta, és a pogány csőcselék szórakoztatására látványos kivég-

Gladiátorok ábrázolása egy II. századi mozaikon — Leptis Magna (mai nevén Lebda), 
Líbia

Neró által veretett pénzérme Kr. u. 64–66-ból

Róma felgyújtását a keresztényekre fogta, és a pogány csőcselék szórakoztatására látványos kivég-Róma felgyújtását a keresztényekre fogta, és a pogány csőcselék szórakoztatására látványos kivég-
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A pogány római történetíró, Tacitus nem szereti ugyan a keresztényeket, de a Néró 
császár parancsára történt üldözést reálisan írja le: „Először azokat fogdosták össze, 
akik vallottak (ti. hogy ők keresztények), majd az ő vallomásuk alapján a hatalmas so-
kaságra nem is annyira a gyújtogatás vádját, mint inkább az emberi nem gyűlöletét 
bizonyították rá. És kivégzésüket még csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe 
burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és mikor be-
alkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta fel 
e látványosság céljára, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsisruhába öltözve 
a nép közé vegyült, vagy kocsira szállott. Ebből, bár bűnösök voltak, és a legsúlyosabb 
büntetést is megérdemelték, szánalom támadt, mivel nem a közjó érdekében, hanem 
egy ember kegyetlensége miatt kellett pusztulniuk” (Részlet Tacitus Annales [Évköny-
vek] című művéből).

b) Az üldözések másik típusa, amikor tilos volt ugyan kereszténynek lenni, de a hatóságok 

csak olyan esetekben jártak el, ha feljelentés történt (névtelen feljelentésekkel nem foglalkoztak). 

Ebben az esetben, ha valakire rábizonyult, hogy keresztény, és hitét nem volt hajlandó megta-

gadni, kivégezték. Ilyen értelemben írt Traianus császár Bithünia kormányzójának, Ifj abb Plinius-

nak 111 táján. Szabályszerű eljárást kívánt Hadrianus (125 k.) és Marcus Aurelius (177-ben) is. 

A fel nem jelentett keresztények tehát szabadon lá-

togathatták az őrizetbe vett későbbi vértanúkat, 

ajándékot vihettek nekik. Azok viszont ilyen mó-

don leveleket is írhattak (ezzel a lehetőséggel élt 

például Antiochiai Szent Ignác). Mivel a helytartók 

tudták, hogy a császárok elsősorban hittaga-

dásokat akarnak, nem kivégzéseket (adó-

fi zető alattvalókról volt szó), így nagyon 

sok keresztényt kínoztak meg, hogy ta-

gadja meg hitét. Septimius Severus 

(193–211) a zsidó és a keresztény hitre 

való áttérést tiltotta meg, büntetve az 

áttérőt és a térítőt is.

Ifj abb Plinius (†113), Bithünia kormányzója beszámol Traianus császárnak a keresz-
tényekről, és a velük szemben való eljárásra kér utasítást: „A keresztények megha-
tározott napon, napkelte előtt össze szoktak gyűlni, és Krisztusnak, mint Istennek 
váltakozva énekeket zengeni. Esküvel is kötelezik magukat, nem valami bűnre, ha-
nem arra, hogy lopást, házasságtörést nem követnek el, szavukat meg nem szegik és 
a rájuk bízott jószágot le nem tagadják. A dolog megérdemli fi gyelmedet, főleg az 

fel nem jelentett

togathatták az őrizetbe vett későbbi vértanúkat, 

ajándékot vihettek nekik. Azok viszont ilyen mó-

don leveleket is írhattak (ezzel a lehetőséggel élt 

Antiochiai

tudták, hogy a császárok elsősorban hittaga-

dásokat akarnak, nem kivégzéseket (adó-

A fel nem jelentettA fel nem jelentett

togathatták az őrizetbe vett későbbi vértanúkat, 

ajándékot vihettek nekik. Azok viszont ilyen mó-

don leveleket is írhattak (ezzel a lehetőséggel élt 

például Antiochiai

tudták, hogy a császárok elsősorban hittaga-

Hadrianus császár márvány büsztje Marcus Aurelius
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érdekeltek nagy száma miatt. Mert minden korból, minden rangból, mindkét nem-
ből igen sokan vannak érdekelve ebben az ügyben. E babonának járványa nemcsak a 
városokban, hanem a falvakban és a tanyákon is elterjedt, úgy látszik azonban, még 
lehetséges megállítani és megszüntetni.”

Traianus válasza: „Felkutatni nem kell őket, de ha előállíttatnak és vádoltatnak, meg 
kell büntetni őket, ha azonban valaki tagadja, hogy keresztény és ezt ki is nyilvánít-
ja, vagyis áldoz az isteneknek, habár múltja miatt gyanússá vált, megbánása miatt 
nyerjen bocsánatot. A névtelen feljelentéseket pedig semmiféle bűnperben sem kell 
fi gyelembe venni. Ez nagyon rossz szokás, és nem a mi századunkban való.”

c) A rendszeres üldözést Messius Decius (249–251) rendelte el. Itt a hatóság már nyomozott 

is a keresztények után. Az adónévsor alapján berendelték azokat a gyanús személyeket, akiknek 

pogány áldozatot kellett bemutatniuk. Akik teljesítették kötelezettségüket, azok igazolást (libellus) 

kaptak erről. Aki vonakodott, azt hosszas kínzások után kivégezték.

Valerianus császár (253–260) főleg pénzügyi okokból folytatta az üldözést. A papságot, 

a bírókat és a szenátorokat a pogány áldozat bemutatására kényszerítette. Megtiltotta a közösségi 

kultuszt, elvette a keresztény templomokat és temetőket. Ezután negyven évig tartó vallásbéke kö-

vetkezett. Közben a keresztények sokat erősödtek, s a következő üldözésben jobban helyt is álltak. 

Tevékeny szeretetükkel és türelmükkel sok helyütt a közvéleményt is megnyerték, bár a pogány ér-

telmiség irodalmi harcot folytatott ellenük.

A legnagyobb üldözés Diocletianus császár (284–305) nevé-

hez fűződik. Ő átszervezte a birodalmat (kialakította a tetrarchia 

rendszerét), és uralkodásának nagy részében toleráns volt a ke-

resztények iránt. 303-ban, valószínűleg alcsászára, Galerius buj-

togatására azonban hirtelen megkezdődött a keresztényüldözés. 

A keresztényeket válogatott kínzások után kivégezték, a hittaga-

dókat pedig szabadon bocsátották. Az üldözés éveken át tartott, 

és rengeteg áldozatot követelt. Az emberek tucatjával, sőt százá-

val haltak kínhalált egy-egy napon, főleg Egyiptomban. 

A tetrarchák szobra Velencében — A IV. század elején készült porfír szoborcsoportot 
a 4. keresztes hadjárat során rabolták el, és hozták Velencébe — Ma a Szent Márk-bazilika 

délnyugati sarkánál található



22

Diocletianus lemondása (305) után az üldözés folytatódott, de a biro-

dalom különböző részein más és más volt a helyzet. Nyugaton enyhébb 

volt a gyakorlat, míg az egyik keleti társcsászár, Maximinus Daia volt az 

üldözők legkegyetlenebbike. Itt a hatóság már házról házra járt a pogány 

áldozatok bemutatása végett. Sokan a kegyetlen kínzások elől az öngyil-

kosságba menekültek.

„A következő napon (303. febr. 24.) császári rendeletet függesztettek ki, amely sze-
rint az e hitet valló emberek elveszítik minden polgári jogukat és tisztségüket; kínzá-
soknak kell őket alávetni, bármely rendűek és állásúak az illetők; ellenük mindenféle 
törvényszéki eljárásnak helye van, ők viszont nem fordulhatnak bírósághoz sem ön-
kényeskedés, sem házasságtörés, sem rablás esetében; egyszóval meg vannak foszt-
va szabadságuktól, még szavazati joguktól is. Egyikük a rendeletet, bár nem helyesen, 
de nagy bátorsággal leszakította és darabokra tépte, közben gúnyosan megjegyezte, 
hogy ez a gótok és a szarmaták győzelmének az elismerése. Rögtön elhurcolták, és 
nemcsak megkínozták, hanem szabályszerűen meg is sütötték. A megégettetést cso-
dálatos türelemmel viselte el” (Lactantius egyházatya a Diocletianus-féle üldözésről).

A vértanúk kora

Az apostolok mind vértanúk lettek. Az egyetlen kivétel Szent János, akit Domitianus (81–96) Patmosz

szigetére száműzött. A hagyomány szerint itt írta a Jelenések könyvét.

Az első vértanúk között volt a százhúsz éves 

jeruzsálemi püspök, Szent Simon, akit Traianus 

idején feszítettek keresztre. Rómában pedig 

Antiochiai Szent Ignác püspököt vetették vad-

állatok elé. Marcus Aurelius (161–180) császár 

alatt halt vértanúhalált Szent Jusztinosz, „fi lozó-

fus és mártír”, a jeles apologéta.

Septimius Severus (193–211) idején szenve-

dett vértanúságot Alexandriában Leónidasz, Óri-

genész atyja, Karthágóban pedig Szent Felicitász 

és Perpétua vértanúasszonyok. A Decius-féle 

üldözés áldozata Szent Fábián pápa. A vértanú 

lemondása

dalom különböző részein más és más volt a helyzet. Nyugaton enyhébb 

volt a gyakorlat, míg az egyik keleti társcsászár, 

üldözők legkegyetlenebbike. Itt a hatóság már 

áldozatok bemutatása végett. Sokan a kegyetlen kínzások elől az öngyil-

kosságba menekültek.

Diocletianus 

dalom különböző részein más és más volt a helyzet. Nyugaton enyhébb 

volt a gyakorlat, míg az egyik keleti társcsászár, 

üldözők legkegyetlenebbike. Itt a hatóság már 

áldozatok bemutatása végett. Sokan a kegyetlen kínzások elől az öngyil-

kosságba menekültek.

Caius Aurelius Valerius Diocletianus császár márvány mellszobra

Giotto di Bondone: Szent János evangélista élete (1320) — Freskó a fi renzei Santa 
Croce-templom Peruzzi-kápolnájában
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pápák közé tartozik I. István (†257) és II. Sixtus 

(†258). Afrikában a leghíresebb vértanú Szent 

Ciprián (†258), Karthágó püspöke. A Diocle-

tianus-féle üldözés legismertebb vértanúi Szent 

Pongrác, Szent Sebestyén, Szent Ágnes, valamint 

Szent Marcellinus pápa.

A kínzások és a változatos halálnemek kö-

vetkeztében százezrek áldozták fel életüket 

hitükért. A vértanúk számát illetően nincsenek 

biztos adataink. Órigenész szerint a III. század 

közepéig nem volt túlságosan nagy a vértanúk 

száma. Decius óta azonban a kivégzettek száma 

rohamosan emelkedett, Diocletianus alatt pedig 

már tömegkivégzésekre is sor került.

A vértanúk (martyres) iránti tisztelet és a ró-

luk való megemlékezés Rómában a III. század 

második felében indult el, míg Keleten már a 

II. században megkezdődött. A tisztelet sokfé-
le módon nyilvánult meg. Nevüket bevették 

az ünnepi naptárba, sírjuknál istentiszteletet 

végeztek. Akik börtönt vagy kínzásokat szen-

vedtek, de nem haltak meg, azokat hitvallók-
nak (confessores) nevezték. A vértanúk korát a 

történetírók műveiből és a vértanúaktákból 
ismerjük. A vértanúakták a keresztények ellen 

folytatott törvényszéki eljárások jegyzőkönyvének másolatai, amelyet a keresztények megszereztek 

maguknak. A vértanúság értékeit bemutató befejező sorokat már a keresztények írták hozzá.

„Praesensnek másodízbeni, és Claudianusnak konzulsága idején július 17-én Karthá-
góban törvényszék elé voltak idézve: Speratus, Nartzalus, Cittinus, Donata, Secunda 
és Vestia.

Saturninus prokonzul így szólt: »Urunknak, császárunknak kegyelmét megnyerhe-
titek, ha észre tértek.«

Speratus felelte: »Soha rosszat nem tettünk. Semmilyen gazsághoz segédkezet 
nem nyújtottunk. Sohasem átkozódtunk, hanem a rosszért is hálálkodtunk. Mi tisz-
teljük a császárt.«

Saturninus prokonzul szólt: »Mi is vallásosak vagyunk, és egyszerű a mi vallásunk. 
Esküszünk a mi urunk, császárunk géniuszára, üdvéért könyörgünk. Ezt nektek is meg 
kell tennetek.« (…)

A Jelenések barlangja a Patmosz szigetén lévő Szent János-kolostorban

A Krisztus felé tartó szent vértanúk sora — VI. századi mozaik a ravennai San Apollinare 
Nuovo-bazilikában



24

Speratus felelte: »Én ennek a világnak uraságát nem ismerem, hanem igenis szol-
gálok annak az Istennek, akit ember sohasem látott, s ezekkel a szemekkel nem is lát-
hat. Lopást nem követtünk el. Ha pedig vásároltam valamit, megfi zettem az adóját, 
mert ismerem Uramat, a királyok királyát és az egész világ uralkodóját.« (…)

Saturninus prokonzul szólt Speratushoz: »Megmaradsz-e a kereszténységben?«
Speratus felelte: »Keresztény vagyok.«
És mindnyájan hozzájárultak. (…)
Saturninus prokonzul tábláról felolvasta az ítéletet: »Speratus, Nartzalus, Cittinus, 

Donata, Vestia, Secunda és a többiek, akik megvallották, hogy keresztény szertar-
tások szerint élnek, mert bár mód volt nekik adva visszatérni a rómaiak szabályára, 
mégis makacsul megátalkodtak, ezennel kard általi halálra ítéltetnek.«

Speratus mondotta: »Hála Istennek!« (…)
Mindnyájan mondották: »Hála Istennek!«
És így mindnyájan egyidőben részesültek a vértanúság koronájában, és uralkod-

nak az Atyával és Fiúval és Szentlélekkel örökkön-örökké. Ámen” (Részlet egy Kr. u. 
180-ban keletkezett vértanúaktából, amely egyben az első, latin nyelven ránk maradt 
keresztény irodalmi emlék).

A katakombák nem az üldözések miatt épí-

tett búvóhelyek voltak, hanem föld alatti temet-

kezési helyek. Az üldözések alkalmával tartottak 

ott istentiszteletet is, annak azonban a szokásos 

helye akkor is bent a városban, a püspökök vagy 

a papok házaiban volt. A vértanúk ünnepein 

sírjuknál szentmisét tartottak.

„Isten gabonája vagyok, akit a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta 
kenyerének bizonyuljak. (…) Engedjétek, hogy Istenem szenvedésének utánzója le-
gyek. Akiben ő van, az megérti, amit akarok, érezzen együtt velem, tudván, mi ösztö-
nöz engem” (A vértanúságra készülő Antiochiai Szent Ignác vallomása a Rómaiakhoz 
írt leveléből).

A római Domitilla katakomba
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A kegyetlen üldözés hatására sokan megtagadták hitüket. Ezeket elbu-
kottaknak (lapsi) nevezték. Ide tartoztak azok, akik bemutatták az áldoza-

tot (thurifi cati), azok, akik nem mutatták ugyan be, de például vesztegetéssel 

megszerezték az áldozat bemutatását igazoló iratot, a libellust (libellatici). 

Szintén hittagadóknak számítottak, akik beszolgáltatták a szent könyveket 

vagy a szent edényeket (traditores). Nem tekintették viszont hittagadóknak 

azokat, akik elmenekültek az üldözés elől, és ezzel hozzájárultak a remete 

életforma kialakulásához.

„Az áldozatok felügyeletére rendelt bizottságnak a Theadelphia-falubeli Aurelia Belli-
as, Peteres lányától, és az ő lánya Capinistól. Mindig áldoztam és megadtam a tisztele-
tet az isteneknek, most pedig jelenlétetekben, a rendelkezéseknek megfelelően ital-, 
majd égőáldozatot mutattam be, és ettem az áldozati húsból. Kérlek titeket, hogy ezt 
tanúsítsátok. [Aláírások:] Mi, Aurelius Serenus és Aurelius Hermas, láttuk, amint áldoz-
tál” (A pogány áldozat bemutatását igazoló irat – libellus – 250-ből).

A hittagadókkal az üldözés elmúltával elég ridegen bántak. 

Hosszú vezeklés után egyszer, esetleg a halálos ágyon oldozták 

fel őket. A feloldozás kérdésében Szent I. István római pápa (†257) 

és Szent Ciprián karthágói érsek (†258) a mérsékelt álláspontot 

képviselte. Ennek sajnálatos következménye, hogy a túlzó szigo-

rúak szakadár egyházakat hoztak létre. A III. században ilyen volt 

például a montanistáké és a novatiánusoké, a IV. században pedig 

Karthágó környékén a donatistáké.

Szent Ciprián

A pogány áldozat bemutatását igazoló irat – libellus – Kr. u. 250-bőlA pogány áldozat bemutatását igazoló irat – libellus – Kr. u. 250-bőlA pogány áldozat bemutatását igazoló irat – libellus – Kr. u. 250-ből
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!

A vértanúságnak szerepe volt a dogmafejlődésben is. „A környező világ kihívásai 
között az első három században mindenekelőtt azt a tényt kell megemlíteni, mint 
a keresztényüldözés. Mi köze ennek a dogmatörténethez vagy dogmafejlődéshez? 
Az, hogy hihetetlen éllel vetette fel a hit nyilvános megvallásának kötelezettségét, 
mivel fél- vagy álkeresztény áramlatok – mint a gnoszticizmus – a világ felé való ki-
állást fölöslegesnek tartották. Mindez visszahatott a keresztség szentségének teoló-
giai átgondolására is, a »vízkeresztséget« kiegészítette a »vérkeresztség« fogalmával. 
Ugyanakkor a »vérkeresztség« mellett megjelent a »baptismus laboriosus« fogalma, 
a »fáradságos keresztségé«, ami nem más, mint a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsé-
ge. Mert a hittagadók tömege középpontba állította azt a kérdést, hányszor van bűn-
bocsánat az Egyházban a keresztségi ingyenes bűnbocsánat után, a megadott »elég-
tételért« is lehetséges-e a bűnbocsánat” (Vanyó László egyetemi tanár).

FELADATOK
1. Nézz utána, mit tanultál a vértanúk koráról az általános iskolában!

2.  Szedd össze, milyen forrásokból ismerjük a vértanúk korát! Keress néhány ilyen forrást a 

tankönyvi anyagon kívül!

3. Dolgozd ki röviden egy vértanú életrajzát!

4. Nézz utána, milyen szépirodalmi művek szólnak a vértanúk koráról!

5.  Ismételd át röviden Pannónia provincia történetét, és foglald össze az egyháztörténelem 

szempontjából fontos eseményeket! 

6. Nézz utána, milyen ókori egyháztörténelmi vonatkozású emlékek vannak Magyarországon!
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5. A „konstantini fordulat”

A birodalom átszervezését már Aurelianus császár (270–275) megkezdte. Ő vette körül Rómát fallal; 

ezek a máig látható „aurelianusi” városfalak.

Diocletianus a „hagyományos módon”, azaz polgárháborúk 

után jutott trónra. Azt a rendszert, amit a birodalom átszervezé-

sével létrehozott, „dominátusnak” nevezi a történettudomány. 

Az uralkodás megkönnyítésére, és a trónviszályok megelőzésére 

megalkotta a „tetrarchia” rendszerét, amely szerint a birodalom-

ban két „augusztusz” és két „cézár” uralkodik. Keleten a birodalom 

székhelye, ahol Diocletianus „Jovius” uralkodott, Nikomédia volt, 

Galeriusé pedig Sirmium. A nyugati császár (Maximianus „Hercu-

lius”) székhelye Mediolanum (a mai Milánó), a cézáré (Constantius 

Chlorus) pedig Treviri (a mai Trier). A főcsászárok lemondása biz-

tosította volna azt, hogy az utódlás polgárháború nélkül történjék.

A tetrarchia rendszere azonban „nem vált be”, mert bár Dioc-

letianus és Constantius Chlorus lemondott ugyan, de a csalá-

di ház mellőzötteinek sértődése miatt újabb polgárháborúk következtek. Nyugat augusztusza, 

Constantius Chlorus halála után a galliai légiók fi át, Nagy Konstantint kiáltották ki császárrá. Neki 

azonban még meg kellett küzdenie a hatalomért a trónkövetelő Maxentiussal. Az összecsapásra a 

Rómától északra fekvő, ma is meglévő Milvius-hídnál került sor. Mivel római légiók álltak szem-

ben egymással, Nagy Konstan-

tin azt a jelet tetette katonái 

pajzsára, amelyet előzőleg – a 

hagyomány szerint – álmában 

látott, vagyis a Krisztus-mo-

nogramot. A döntő csata 312. 

október 28-án volt, ahol Kons-

tantin győzelmet aratott.

A Róma városát övező aurelianusi városfal egyik részlete

A Kr. e. 206-ban épült Milvius-híd 
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Keleten Licinius legyőzte Maximinus Daiát, 

és a két győztes Mediolanumban 313 február-

jában tanácskozást tartott. Itt a birodalom min-

den vallásának szabadságot adtak.

„Most, miután mind én, Constantinus Augustus, mind én, Licinius Augustus, Medio-
lanumban összejöttünk, és a közjóléttel és közbiztonsággal kapcsolatosan minden 
kérdést megtárgyaltunk, egyebek között, amiket minél többek számára hasznosnak 
véltünk, elsősorban azt rendeltük el, amiben az istenségnek kijáró tisztelet megnyi-
latkozik, hogy tudniillik a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy 
szabadon azt a vallást kövessék, amelyiket akarják, hogy akármilyen istenség van az 
égi székhelyen, hozzánk és minden alattvalónkhoz kegyes és jóindulatú lehessen” 
(Részlet a milánói türelmi rendeletből, mely szerepel Lactantius és Euszebiosz egyház-
atya történeti művében is).

A milánói rendelet tehát a keresztényeknek teljes vallás- és kultuszszabadságot biztosított, sőt 

megparancsolta az elkobzott egyházi javak visszaadását, illetve megtérítését. A kereszténység hiva-

talosan elismert és jogot birtokló vallás lett, sőt nem sokkal később államvallás.

Raffaello Santi: Nagy Konstantin álma és a Milvius-hídi csata — 
„Ebben a jelben győzni fogsz” (In hoc signo vinces) — Vatikáni stanzák

Tizenegy méter magas 
falmaradványok a III. századból 
— Milánó

Nagy Konstantin császár 
hatalmas, VI. században 

készült fejszobra 
a római Capitolium 

Múzeum udvarán

Nagy Konstantin császár 
hatalmas, VI. században 

készült fejszobra 
a római Capitolium 

Múzeum udvarán
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I. (Nagy) Konstantin (Constantinus), bár pon-

tifex maximus maradt, a keresztény klérusnak is 

adómentességet biztosított, a püspököknek pe-

dig szenátori rangot és bíráskodási jogot adott. 

A legfőbb hivatalokba keresztényeket juttatott 

és püspökökkel vette körül magát (pl. a törté-

netíró Euszebiosz). Munkaszünetté nyilvánította 

a vasárnapot, betiltotta a keresztre feszítést és 

a gladiátori játékokat. Fényes templomokat épít-

tetett Rómában és a Szentföldön, gazdag ado-

mányokat juttatott a római egyháznak (lateráni 

palota), de a pogány arisztokrácia elől Keletre 

költözött (Nikaia), majd új fővárost épített a régi 

Büzantion helyén: Konstantinápolyt.
A közélet kereszténnyé válását csak Julianus Apostata (361–363) közjátéka hátráltatta, aki kul-

turális nyomással és a keresztényektől tanult karitatív módszerekkel próbálta feltámasztani a római 

vallást. Utóda, Jovianus visszaadta az Egyháznak a kiváltságait.

XVI. Benedek pápa első enciklikájában ezt írja: „…az aposztata [hitehagyó] Julianus 
császár személyére (†363) való utalás megmutatja, hogy mennyire lényeges volt a 
korai Egyház számára a megszervezetten gyakorolt felebaráti szeretet. Julianus hat-
éves gyermekként látta, hogy a császári palotagárda megöli atyját, testvéreit és más 
rokonait, s e kegyetlenséget – okkal vagy ok nélkül – I. Constans császárnak (337–350) 
tulajdonította, aki nagy kereszténynek adta ki magát. Ezzel a keresztény hit Julia-
nus számára egyszer s mindenkorra hitelét vesztette. Mint császár elhatározta, hogy 
helyreállítja az ősi római vallást, a pogányságot, de meg is reformálja, hogy valóban 
a birodalom megtartó ereje lehessen. Ehhez sok mindent kölcsönzött a keresztény-
ségtől. Felépített egy metropolitákból és papokból álló hierarchiát. A papoknak az 
Isten és a felebarát iránti szeretetet kellett ápolniuk. Megírta egy levelében, hogy az 
egyetlen fontos dolog, ami mély benyomást tett rá a kereszténységből, az Egyház 
szeretetszolgálata volt. Éppen ezért pogánysága számára döntő lett, hogy az Egy-
ház szeretet-rendszerével egyenértékű tevékenységet kapcsoljon a maga vallásá-
hoz. A »galileaiak«, mondta ő, ezzel szerezték népszerűségüket. Meg kell tennünk 
ugyanazt, sőt felül kell múlnunk őket. – Ezzel a császár bizonyította, hogy a felebaráti 
szeretet gyakorlása, a karitász a keresztény közösség, az Egyház döntő jelentőségű 
ismertetőjegye volt” (XVI. Benedek pápa 2005-ben kiadott Deus caritas est kezdetű en-
ciklikája, 24).

A lateráni bazilika és palota napjainkban
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!

Nagy Theodosius (379–395) 392-ben egy császári rendelet-

tel felségsértésnek nyilvánította a pogány templomi áldozatbe-

mutatáson való részvételt. A betiltott pogányság a műveletlen 

vidékre szorult vissza (a paganus szóból lett a magyar pogány 

szó).

FELADATOK
1. Ismételd át, milyen nagy korszakai voltak a római történelemnek!

2. Nézz utána, mit tanultál történelemből a principátusról és a dominátusról!

3. Keresd ki a történelmi atlaszból a korszak jelentős helyeit!

4.  Nézz utána, milyen történelmi és egyháztörténelmi szerepe volt Mediolanumnak, a mai 

Milánónak!

5.  Közös munkával, megbeszéléssel értékeljétek, milyen pozitív, illetve negatív hatásai voltak 

a „konstantini fordulatnak”! Milyen jelentős értékelések láttak napvilágot a történelem fo-

lyamán?

Nagy Theodosius képmása a pogány áldozatbemutatást megtiltó rendelet kiadásának 
10. évfordulójára készített ezüst domborművön



31

6. Harcok a hit tisztaságáért — Az eretnekségek története

A kinyilatkoztatás igazságait az Egyház ősidők óta bölcseleti fogalmakkal világítja meg, hogy job-

ban meg lehessen érteni az egyes hittitkok tulajdonképpeni tartalmát. Ez a teológia tudománya. 

(theosz=Isten, logosz=szó, beszéd; tágabb értelemben tudomány). A fogalmi tisztázást a hittudó-

sok végzik, a végső szót azonban az Egyházi Tanító-

hivatal mondja ki a Szentlélek vezetésével, és éppen 

ezért a tévedhetetlenség igényével. (A pápai téved-

hetetlenség, az „infallibilitas” mibenlétét dogmatikus 

formában az I. Vatikáni Zsinat [1869–1870] mondta ki. 

Ugyancsak ez a zsinat foglalkozott a kinyilatkoztatás-

sal, illetve a hit és az ész viszonyával.)

A magyarázatra irányuló törekvés azonban (elein-

te) gyakran tévedésekhez vezetett. A tévedéseket 

nevezzük eretnekségeknek (hairészisz, haeresis). 

Aki eretnekséget tanít, csak akkor válik bűnössé, ha 

az Egyház helyes tanításának megfogalmazása után 

is makacsul kitart téves nézete mellett. Megjegyez-

zük, hogy az ilyen ember nem hisz igazán, mert nincs meg benne a tanítvány odaadása. Ez bur-

koltan – esetleg nyíltan is – a kevélység bűne, hiszen a saját elgondolását, ötletét fontosabbnak 

tartja, mint az Egyház által megfogalmazott pontos tanítást.

Az első eretnekségek

Az első eretnekségek a keresztény és a zsidó vallás elemeinek összeolvadásából keletkeztek. Szin-

tén veszélyes volt a pogány gnosztikus szinkretista tanítás, amelynek lényege a dualizmus, azaz, 

hogy a jó és a gonosz két külön világ. A jó a szellem, a gonosz pedig az anyag. Ez a pogány gondolat 

sajnos hatást gyakorolt a korai kereszténységre. A legfőbb tévedések azonban a Szentháromság-
gal és Krisztus istenemberségével kapcsolatosak. Az ókor folyamán kegyelemtani tévedések is 

keletkeztek.

=szó, beszéd; tágabb értelemben tudomány). A fogalmi tisztázást a 

Friedrich Stummel: XIII. Leó pápa Isten Egyházának kormányrúdjánál (1903) 
— Kevelaeri kegytemplom
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a) A zsidó és a keresztény vallás összekeverése volt az ebi-
oniták („szegények”) szektája. Ők tagadták Jézus isteni mivoltát, 

és legfeljebb messiási voltát ismerték el.

b) A dualista eretnekségek közé tartozik a gnoszticiz-
mus. Eszerint a létnek két ellentétes princípiuma van, a jó 

és a gonosz, a fény és a sötétség. Isten az abszolút szellem. 

A legfőbb rossz az anyag. Az eredeti bűn nem más, mint a 

szellem összevegyülése az anyaggal. A megváltás pedig a fény 

kiszabadítása az anyagvilágból, amely a gyakorlatban vagy igen szi-

gorú aszkézisben, vagy pedig az anyagi testet tönkretevő kicsapongás 

által valósul meg. A gnosztikus tanokat fejlesztette tovább a nagy 

pogány világvallás alapítója, a perzsa Mani (216 k.–277). Tanítása, a 

manicheizmus szerint a világnak két alapelve van: a jó és a gonosz, 

s mindkettőnek külön királya is van. Nemcsak legfőbb jó van, ha-

nem legfőbb személyes rossz is. A fény atyja, hogy a sötétség 

hatalmába került embereket kiszabadítsa, Buddha, Zarathust-

ra, Jézus, majd Mani személyében prófétákat küldött a világba. 

A Jézus által megígért Szentlélek Manira szállt le, hogy az egész 

világnak elhozza a minden gonosztól megszabadító tudást, 

a gnózist. Mani a „próféták pecsétjének” nevezte magát. Az ő ta-

nítása szerint a megváltást csak a „tudás” megszerzésével, illet-

ve a házasságtól, a húsételtől, s egyáltalán az anyagvilágtól való 

tartózkodás által lehet elnyerni.

c) Szintén a dualista eretnekek sorába tartozik Markión, aki 

139 táján érkezett Rómába, hogy ott hirdesse eszméit. Amikor 

kiközösítették, saját egyházat alapított, amely erős kezű vezeté-

sének következtében gyorsan terjedt. Elvetette az Ószövetséget. 

Szerinte Jahve gonosz Isten, akinek a követői, a zsidók üldöz-

ték az újszövetség Istenét, Krisztust, de mivel ő csak látszat-

testet öltött magára, megölni is csak látszólag sikerülhetett. 

A kemény dualizmus testgyűlöleten alapuló erkölcsi szigo-

rúsága sok fanatikus követőt eredményezett. Nemcsak az Ó-

szövetséget vetette el, hanem az Újszövetségi Szentírás könyvei 

közül is csak Lukács evangéliumát és Szent Pál apostol leveleit 

fogadta el sugalmazottnak.

szellem összevegyülése az anyaggal. A megváltás pedig a fény 

kiszabadítása az anyagvilágból, amely a gyakorlatban vagy igen 

gorú aszkézisben,

szellem összevegyülése az anyaggal. A megváltás pedig a fény 

kiszabadítása az anyagvilágból, amely a gyakorlatban vagy igen 

gorú aszkézisben,

pogány világvallás alapítója, a perzsa 

manicheizmus
s mindkettőnek külön 

nem legfőbb személyes rossz is. A fény atyja, hogy a sötétség 
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A Mani életrajzát tartalmazó V. századi kódex, az 
úgynevezett Mani-kódex töredéke — Köln

Manicheista papok ábrázolása egy ujgur nyelvű kéziraton — Tarim 
Basin, Kína

„El ne végy belőle!” — Markión tanít — Korabeli dombormű
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Markión műveiben az Ószövetség tagadásaként az ószövetségi tanítást hamisan ál-
lítja szembe az újszövetségivel. Itt idézünk tőle néhány rövid gondolatot: „A Démi-
urgosz [a Világteremtő] nem is tudta, hogy van Ádám, ezért kiáltott így: Hol vagy?  
Viszont Krisztus az embereknek még a gondolatait is ismerte. (…) Józsue erőszakkal 
és kegyetlenséggel hódította meg az országot; Krisztus azonban megtilt minden erő-
szakot, és irgalmasságot s békét prédikál. (…) A Teremtőisten prófétája, amikor a nép 
harcban állt, felment a hegy csúcsára, és kezeit Isten felé tárta, hogy lehetőleg sokakat 
öljön meg a csatában; a mi Urunk azonban, a Jóságos, nem azért tárta szét a karjait  
(ti. a kereszten), hogy embert öljön, hanem hogy megváltsa őket” (Részlet Markión  
Ellentétek az Ó- és Újszövetség közt című művéből).

d) A korai eretnekségek közé tartozik még a montanizmus. Alapítója Montanosz, egy pogány 

pap, aki megkeresztelkedése után eksztatikus, túlfűtött lelkiállapotban, prófétaként fellépve azt 

kezdte hirdetni, hogy Krisztusnak a Paraklétoszra (a más Vigasztalóra) vonatkozó ígérete benne telje-

sedett be, így ő nyitja meg a Szentlélek korszakát az Egyházban. Két követője, Priszka és Maximilla 

azt állította, hogy eksztázisban rendkívüli kinyilatkoztatást kaptak, mely szerint közel van a világ vége, 

és megkezdődik Krisztus ezeréves országa. Mivel e tanítás szerint Krisztus újraeljövetele a küszöbön 

áll, erre mindenkinek, aki vele uralkodni akar, igen szigorú böjtökkel, a fajfenntartás ösztönének 

megtagadásával, és a vértanúságra való feltétlen készséggel kell készülnie. A készület semmiféle 

lazaságot sem tűr, ezért tilos a második házasság, és az üldözésben elbukottak Egyházba való vis-

szavétele.

Tévedések a Szentháromsággal kapcsolatban

A Szentháromsággal kapcsolatos vitáknak az volt a kiindulópontja, hogy Isten egy, egyetlen, 

ugyanakkor három isteni személy is. Hogyan lehet a Fiú istenségének hitét összeegyeztetni azzal, 

hogy csak egyetlen Isten van? Milyen az Atya és a Fiú, illetve a Szentlélek viszonya?

a) A szubordinacianizmus első képviselője Theodotosz (190 k.). Ő fenntartja az Atya és a Fiú 

közötti különbséget, de hogy megőrizze Isten egyetlenségét, alárendeli a Fiút az Atyának. Innen 

származik az eretnekség neve is.

b) A modalizmus legjelentősebb képviselője Szabelliosz (218 k.). Ő azt tanítja, hogy Isten egy, 

de három szerepben jelenik meg. Hol Atyának mutatkozik, hol Fiúnak, hol pedig Szentléleknek, mi-

ként egy színész is játszhat három szerepet. Tévtanaik szerint az Atya lett emberré, ezért patri-
passziánusoknak is nevezték őket. Az Egyház elítélte ezt a tanítást. Krisztus Isten, de az Atyától 

különböző személy.
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„Magát pedig Zephyrinus pápát [Callixtus], a későbbi pápa rávette, hogy nyíltan 
mondja meg a népnek: »Én tudom, hogy Krisztus Jézus egy Isten, és hogy rajta kívül 
senki más nem született és nem képes szenvedni«; akkor pedig [Callixtus] azt mondja: 
»Nem az Atya halt meg, hanem a Fiú«; ily módon egy örökös vitát tartott ébren a nép 
körében” (Ezt a szöveget Római Szent Hippolütosz idézi Az összes eretnekségek cáfola-
ta című, 222 körül keletkezett művében).

c) Az ókor egyik legnagyobb hatást kifejtő eretneksége az arianizmus. A Líbiából származó, 

majd Alexandriában működő presbiter, Áriusz azt kezdte hirdetni, hogy a Fiú nem isteni személy, 

csak a legkiválóbb szellemi lény, akit az Atya a világ teremtése előtt teremtett. Ez a teremtmény 

emberi testet vett magára, és benne az Atya lelke a legnagyobb intenzitással működik. Áriusz ügyes 

propagandával terjesztette tévtanait. Ilyenek voltak a prédikációk, levelek, énekek. „Csattanós” jel-

szavakat is használt: Jézus szerinte „volt úgy, hogy még nem volt”. Nézetei gyorsan terjedtek, heves 

vitákat váltottak ki, és megosztották a keleti kereszténységet. Nagy Konstantin, hogy a keresztény-

ség egységét helyreállítsa, 325-ben összehívta az első egyetemes zsinatot.

Mivel az új főváros, Konstantinápoly építkezései még folytak, a zsinatot az akkori fővárosba, 

Niceába (Nikaia) hívta össze. Ezen mintegy 318 püspök vett részt, és Szilveszter pápa megbízottja, 

Hosius püspök elnökölt. A zsinat elítélte a tévedéséhez makacsul ragaszkodó Áriuszt, és hitvallást 

Az I. Niceai Zsinat atyái — Az ikon alján Áriusz látható Jean Fouquet: A Szűzanya megkoronázása (1452–60) 
— Kódex-illumináció
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szövegezett meg, amely kimondja, hogy a Fiú egylényegű (homousziosz) az Atyával. Téves a ké-

sőbbi félariánus kifejezés, a hasonló lényegű (homoiusziosz) is. Csak véletlen az „i” betű különbség. 

(Nem mindegy például, hogy valaki igaz ember, vagy gazember, pedig ott is csak ez az „i” különbség 

van.) A zsinati határozattal azonban sajnos nem nyugodtak meg a kedélyek. Több alkalommal – a vélt 

egység érdekében – éppen a császárok pártolták az arianizmust. Alexandria püspökét, Szent Atha-
naszioszt (Alexandriai Szent Atanáz) például többször száműzetésbe küldték, mert keményen 

kitartott a niceai dogma mellett. Az arianizmus végleg Nagy Theodosius uralma alatt szűnt meg. 

Nyugaton a niceai dogma legnagyobb védője Szent Ambrus, Milánó püspöke volt.

„Hiszünk az egy Istenben, mindenható Atyában, minden láthatónak és láthatatlan-
nak alkotójában, és az egy Úrban [a mi Urunkban], Jézus Krisztusban, az Istennek a 
Fiában, az Atyától egyszülöttként születettben, azaz az Atyának a lényegéből, Isten 
az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, 
nem teremtetett, egylényegű [ami görögül homousziosz] az Atyával, általa teremte-
tett minden, ami az égben és ami a földön van” (Részlet a Niceai hitvallásból).

d) Az arianizmus továbbélése a makedonianizmus volt. Makedoniosz konstantinápolyi püs-

pök a Niceai hitvallást elfogadta, de a Szentlélekről azt tanította, hogy kisebb az Atyánál és a Fiúnál, 

azok szolgája, és teremtmény. Ezt a tanítást az I. Konstantinápolyi Zsinat (381) ítélte el, és a Niceai 

hitvallást (Symbolum Nicaenum) kiegészítette. Ez a Nicea-konstantinápolyi hitvallás.
A Szentháromsággal kapcsolatos fogalmi meg-

határozásokban nagy szerepet játszott a három 

kappadókiai egyházatya, Nagy Szent Vazul (Baszi-

leiosz, Bazil), Nazianzoszi Szent Gergely és Nüs-
szai Szent Gergely. Nyugaton ezt a tanítást Szent 
Ágoston fogalmazta meg a De Trinitate (A Szent-

háromságról) című művében.

Nazianzoszi Szent Gergely, Konstantinápoly püspöke
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A krisztológiai hitviták

A krisztológiai hitvitáknak az a lényege, hogy Jézus egyetlen személyében hogyan kapcsolódha-

tott össze az isteni és az emberi természet. Másképp fogalmazva: Milyen kapcsolatban volt a Logosz, 

az Atyával egylényegű Fiú a Szűz Máriától született, meghalt és feltámadt Názáreti Jézussal.

a) A dokéták azt tanították, hogy Krisztus embersége csak 

látszólagos (dokein=látszani). Ennek alapja a már említett dua-

lista szemlélet. Ez ellen a tévtan ellen már az apostoli keresztény-

ség is küzd. Szent János megfogalmazza, hogy „az Ige testté lett” 

(Jn 1,14). Az egyházatyák pedig felhívják a fi gyelmet arra, hogy 

Krisztus testben való eljövetele biztosít arról, hogy a mi testünk 

is feltámad.

b) Az apollinarizmus Krisztus emberségét csonkítja meg. 

Szerinte Jézusban az emberi lelket az Ige pótolta. Ezt a téves taní-

tást az I. Konstantinápolyi Zsinat ítélte el. Tanítása szerint Krisz-

tus teljes ember volt. Van tehát emberi lelke, hiszen az embert a 

lélek teszi emberré. Ellenkező esetben az Ige (Logosz) nem em-

beri, hanem csak egy biológiai, állati testet vett volna magára.

c) A racionalista szírek Krisztus istenségének és emberségé-

nek a kapcsolatát akarták érthetővé tenni. Nesztóriosz (428-ban 

lett a főváros főpásztora) konstantinápolyi püspök azt tanította, 

hogy Krisztus két személy, Mária fi a és az örök Atya fi a, akik csak 

a szeretetben forrtak össze. Így Mária sem Istenanya, csak Krisztus 

anyja. Ez ellen a tévtan ellen elsősorban Alexandria püspöke, Szent Kürillosz (Cirill) küzdött. Hatá-

sára Róma elítélte Nesztórioszt, II. Theodosius császár pedig egyetemes zsinatot hívott össze Efe-
zusba (431). Ez a zsinat – viták után – elítélte a nesztorianizmust, szerzőjét számkivetésbe küldte, 

az addig meghurcolt Kürilloszt pedig visszahelyezte méltóságába.az addig meghurcolt  pedig visszahelyezte  pedig visszahelyezte méltóságába

Az I. Niceai Zsinat — Középen Nagy Konstantin császár és a 
zsinati atyák a Niceai hitvallás görög szövegét tartják a kezükben

A római Santa Maria Maggiore-bazilika — Az Efezusi Zsinat (431) emlékére 
építtette III. Sixtus pápa

Az Istenanya tiszteletére szentelt templom romjai Efezusban — Itt tartották az 
Efezusi Zsinatot 431-ben — Törökország
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A zsinat dogmaként mondta ki, hogy Krisztus egyetlen személy, a személy és a természet fo-

galmát azonban még nem határolta el. Szintén dogmaként mondta ki, hogy Szűz Mária nemcsak 

„Krisztus anyja”, hanem Istenszülő, Istenanya, görög szakkifejezéssel theotokosz.

„[A zsinati atyák] nem haboztak a Szent Szüzet Istenszülőnek nevezni, nem úgy, mint-
ha az Ige természete, avagy maga az Istenség saját maga eredetének elvét a Szent 
Szűztől vette volna, hanem úgy, hogy tőle vette magára azt az értelmes lélektől eleve-
nített szent testet, s úgy mondjuk, hogy Isten Igéje személyes egység által egyesülve 
test szerint belőle született” (Részlet az Efezusi Zsinat tanításából).

d) A krisztológiai viták azonban nem zárultak le. Az alexandriai iskola ugyanis az említett el-

ítélt tétellel éppen ellentétes tévedésbe esett. Szerintük Krisztus embersége elenyészett a végtelen 

istenségében, és így benne már csak egy természet van (monosz phüszisz). Ez az eretnekség a 

monofi zitizmus. Fő képviselője a konstantinápolyi Eutükhész, 
szerzetes apát. A helyes tanítást vele szemben a pátriárka, Flavia-
nosz vallotta. II. Theodosius császár 449-ben Efezusba zsinatot 

hivatott össze, ahol Eutükhésznek adtak igazat, Flavianoszt pedig 

számkivetésbe küldték. A zsinatot – ahol fi zikai atrocitások is vol-

tak – a pápa „rablózsinatnak” nevezte (latrocinium), és természe-

tesen elvetette határozatait.

A császár halála után utóda, Markianosz – a pápával egyetér-

tésben – 451-ben új zsinatot hívott össze Khalkédónba, amely a 

mai Isztambul ázsiai részén fekszik. Itt felolvasták Nagy Szent Leó 

pápa levelét, amelyben dogmaként mondja ki, hogy Krisztusban 

egy személy van két természetben. Ezt hallva a zsinati atyák felállva 

kiáltották: „Ez az atyák hite, így hiszünk mi mindnyájan. Péter szólt 

Leó szája által.” Krisztus nem volna igazi ember, ha emberi termé-

szete nem volna épségben. Az elítélés azonban nem szüntette 

meg az eretnekséget. A monofi ziták jó része az elítélés ürügyén 

elszakadt Bizánctól. Ma is létezik monofi zita egyház Egyiptom-

ban (abesszínek). – Az ökumenikus párbeszéd nyomán a krisztológiai nézet- és megfogalmazásbeli 

különbségek tisztázása folyamatban van. Ennek eredményeképpen részleges megegyezés szüle-

tett ezekkel az egyházakkal a krisztológiai hitvallásokat illetően.

„A Szentatyák nyomdokait követve mindnyájan egy szívvel-szájjal valljuk és tanít-
juk, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus egy és ugyanaz a Fiú, ugyanő tökéletes az isten-
ségben és tökéletes az emberségben, (…) ugyanő az Atyával egylényegű istensége 
szerint és velünk egylényegű embersége szerint, »minden szempontból hasonló hoz-
zánk, a bűnt kivéve« (Zsid 4,15). (…) Egy és ugyanazon egyszülött Fiú Úr Krisztust kell 

Francisco de Herrera el Mozo: Nagy Szent Leó pápa (1650 k.)
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vallani két természetben össze nem elegyítve, változhatatlanul, meg nem osztva és 
szétválaszthatatlanul, anélkül, hogy az egyesülés által a két természet különbözősége 
bármi módon eltűnnék, hanem inkább úgy, hogy mindkét természet sajátossága ép-
ségben maradjon, amelyek egy személlyé kapcsolódnak össze” (Részlet a Khalkédóni 
Zsinat tanításából).

e) I. Justinianus (527–565) a legnagyobb keletrómai császár, akinek legalább részben sikerült 

visszaállítania a birodalom egységét. A vallási egységet is szerette volna megteremteni. Ennek ér-

dekében 553-ban egyetemes zsinatot hívott össze. Ez volt a II.  Konstantinápolyi Zsinat, mely 

– császári parancsra – elítélt három nesztoriánus hírében lévő egyházi írót. Mivel ezt az iratot há-

rom fejezetbe foglalták, az esemény a „három fejezet vitája” (tria capitula) néven vonult be a 

történelembe. A monofi zitákat azonban ezzel a gesztussal sem sikerült megnyerni. A császárt az a 

gondolat vezette, hogy a nesztorianizmus szöges ellentétben áll a monofi zitizmussal. Ezért járt el 

így a császár, azonban kísérlete eredménytelen maradt.

f) A monofi zita pártharcok 

utóélete volt a monotheléta 

eretnekség. E tanítás szerint 

Krisztusban csak egy akarat 

van (monon theléma). Az eret-

nekséget a 680 novemberétől 

681 szeptemberéig ülésező 

III. Konstantinápolyi Zsinat 

ítélte el. (A zsinatot a császá-

ri palota kupolatermében, a 

„trulloszban” tartották, innen a 

zsinat másik elnevezése: „trul-
loszi zsinat.”) A zsinat dogma-

ként mondta ki, hogy Krisztus-

ban két akarat van, az isteni és 

az emberi akarat. A két akaratot 

ugyanaz a személy birtokolja.

A kegyelemtani tévedések

Pelagius (eredeti nevén Morgan) ír szerzetes 300 táján Rómába érkezett, ahol aszketikus életmód-

jával nagy tekintélyt vívott ki magának. Részben a laza erkölcsöket tapasztalva fogalmazta meg 

tanítását, mely szerint Ádám bűne csak rossz példa, de nem öröklődik. A kegyelem és a meg-
váltás hasznos, de nem szükséges, a magunk erejéből üdvözülünk. Az új eretnekséget kisarkított 

így a császár, azonban kísérlete eredménytelen

Justinianus és kísérete — Mozaik a ravennai San Vitale-bazilikában
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és provokatív formában egy Coelestius nevű ügyvéd kezdte ter-

jeszteni Észak-Afrikában.

A pelagiánusokat több részleges zsinat is elítélte, de főképp 

Szent Ágoston vitatkozott velük, mint a kegyelem nagy taní-

tója („doctor gratiae”). Tanítása szerint a kegyelem megelőzi ér-

demeinket, és minden jó oka. Ezért a kegyelemért szüntelenül 

imádkoznunk kell. Szent Ágoston pápai döntést is kieszközölt a 

pelagiánusok ellen. Innét maradt a szállóige: „Roma locuta, cau-

sa fi nita” (Róma szólt, az ügy be van fejezve).

Olvassunk el Szent Ágoston kegyelemről szóló tanításából néhány tömör és fontos 
megfogalmazást! Az egyházatya nemcsak a kegyelem szükségességét tanítja, hanem 
az akarat szabadságát is:

„Nem mondja az Üdvözítő: Nálam nélkül semmit sem tudtok befejezni; hanem 
semmit sem tudtok tenni.”

„Ezzel az egy szóval összefog kezdetet és véget.”
„A kegyelem az érdemet nem találja, hanem létrehozza; az érdemet nem követi, 

hanem megelőzi.”
„Nem lesz Isten kegyelme semmiképpen, ha nem ingyenes mindenképpen.”
„Isten nem hagyja el az embert, ha az ember nem hagyja el őt.”
„Az akarat szabadsága nem szűnik meg azért, hogy támogatásban részesül, hanem 

azért részesül támogatásban, mert nem szűnt meg” (Részletek Szent Ágoston műveiből).

A pelagiánus viták továbbélése a Marseille környékén élő szerzetesek tanítása volt. Szerintük 

Isten mindenkit üdvözíteni akar, ezért az elégséges kegyelmet mindenki megkapja. Tévesen azon-

ban még azt is tanították, hogy a hit kezdete az ember műve is lehet, a természetes akarat is megte-

heti az első lépéseket az Isten felé. Ezt az eretnekséget nevezték később szemipelagianizmusnak.

FELADATOK
1.  Nézz utána, mit tanultál eddigi tanulmányaidban a hit tisztaságáról és az eretnekségekről!

2.  Szedd össze, kik voltak a legjelentősebb egyházatyák és egyházi írók, akik az eretnekségek 

ellen küzdöttek!

3.  Keresd ki a történelmi atlaszból azokat a helyeket, amelyek jelentősek ennek a korszaknak 

a történetében! Nézd meg, mi a mai nevük, és melyik mai ország területén találhatók!

4.  A leckében több forrást is bemutattunk! Keress további forrásokat az eretnekségek történe-

téről, és az ellenük való küzdelemről!

Pelagius ábrázolása a Nürnbergi krónikában 
(1493)
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7.  Az Egyház istentiszteleti, bűnbánati, 
fegyelmi és erkölcsi élete az első századokban

Az apostolok korában kialakult és megszilárdult az Egyház belső szervezete.

A keresztény gyülekezeteket kétféle módon vezették. A zsidókeresztény területeken a tapasztalt 

vénekből álló presbiterek szervezete vezette a közösséget. A másik vezetési módszer a hellenista 

típusú, amikor a vezető testületet a püspökök alkották (vö. Fil 1,1). Közülük kiemelkedett egy sze-
mély, aki ellenőrző és irányító feladatokat látott el. Ilyen volt például a jeruzsálemi gyülekezet, 
ahol ifj abb Jakab apostol, mint teljhatalommal rendelkező vezető állt a közösség élén.

Mint arról már az előzőekben szó volt, az apostolok korától megindult a hit intenzív terjesztése, 

a keresztény misszió. Ennek élén is az apostolok álltak, ők vezették és irányították a hit terjeszté-

sének bonyolult feladatát, s ők adtak megbízást a vándorló közösség tagjainak, tanúsították, hogy 

amit a missziót végző hirdet, az valóban Krisztus hiteles evangéliuma. Az apostolok főleg a pogá-
nyok között hirdették Krisztus igéjét.

A II. századtól a nagyobb egyházi területeket püspökök irányították. Ők a püspökké szentelé-

sük révén közvetlenül az apostolok örökségébe léptek. A püspökök feladata volt, hogy megvédjék 

az apostolok által rájuk hagyományozott hitet, továbbadják azt, küzdjenek az eretnekségek ellen, 

teljhatalommal irányítsák a rájuk bízott egyházi területet, és papok, illetve diakónusok szentelésével 

továbbadják az apostoli hatalmat.

Szintén a II. század köze-
pétől kezdte hangsúlyozni az 

Egyház Róma püspöke, a pápa 
különleges hatalmát. Számos 

egyházatya írása tanúskodik ar-

ról, hogy a korabeli egyház tag-

jai is kiemelkedő jelentőséget 

tulajdonítottak Róma minden-

kori püspökének.

Fra Angelico: Szent Péter diakónussá szenteli 
Szent Istvánt, és Szent István alamizsnát oszt 
(1447–49) — Vatikáni Pápai Palota, Cappella 
Niccolina
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Az Egyház istentiszteleti tevékenysége

A keresztény ünnepek közül az első, és sokáig az egyetlen ünnep a vasárnap, az Úr napjának a meg-

ünneplése volt. A zsidók a szombatot tartották a megszentelendő napnak, a keresztények ezt az 

ünnepet az Úr feltámadásának emlékére vasárnapra helyezték át (vö. ApCsel 20,7; Jel 1,10).

Évente egyszer a keresztények megemlékeztek az 

Úr halálának és feltámadásának ünnepéről, a húsvét-
ról is. Az ünnep pontos időpontját a Niceai (Nikaiai) 

Zsinat (325) határozta meg oly módon, hogy húsvét 

napját a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte 

utáni vasárnap kell megtartani.

A húsvéton kívül a korai keresztények fontos ün-

nepe volt a pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ün-

nepe is.

A karácsonyt a keresztények jóval később kezdték 

ünnepelni.

A keresztség kiszolgáltatása

A keresztség és a bérmálás a keresztény beavató szentségek közé tartozik, s mint ilyen, igen jelen-

tős helyet foglalt el a keresztény közösségek életében.

Azokat az embereket, akik felnőttként ismerkednek meg a kereszténység tanításával, és készül-

nek fel a keresztségre, katekumeneknek (hitjelölteknek) nevezzük. A felkészülés időszaka régen 

akár 2–3 évig is tartott, eközben tanították, és a keresztény életre nevelték őket. A katekumená-

tusba való felvételt vizsga előzte meg, ahol gondosan megvizsgálták a jelölt életkörülményeit és 

életfelfogását. A keresztelés kezdetben folyóparton, úgynevezett alámerítkezéssel történt, de már 

a korai időktől fogva építettek keresztelőkúttal rendelkező keresztelőkápolnákat is. Már az egészen 

korai időkből olvashatunk arról, hogy gyerekeket is részesítettek a keresztség szentségében (vö. ApCsel 

11,14; 16,31köv; 18,8: „házanépe”).

Az I. Niceai Zsinat atyái egy ikonon
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A keresztelés után a püspök 

megkente a megkeresztelteket 

szent olajjal, s kezét a fejükre 

téve imádkozott értük, hogy 

ezzel elnyerhessék a Szentlélek 

kegyelmét, majd a keresztség-

ben részesült személyek szent-

áldozáshoz járulhattak.

Szent Jusztinosz 150 táján görög nyelven írt védőbeszédet a kereszténység érdeké-
ben. Ebben leírja a keresztség szentségét: „Akik meggyőződtek, és igaznak hiszik azt, 
amit tanítunk és mondunk, továbbá szavukat adják, hogy tudnak is szerinte élni, azo-
kat megtanítjuk imádkozni, és böjtölve kérjük Istentől addigi bűneik bocsánatát. Mi is 
együtt imádkozunk, és együtt böjtölünk velük. Ezután oda vezetjük őket, ahol víz van, 
és ugyanúgy születnek újjá, ahogy mi magunk is újjászülettünk. Megfürödnek ugyan-
is a vízben: Istennek, a mindenek Atyjának és Urának, valamint Megváltónknak, Jézus 
Krisztusnak, és a Szentléleknek nevében. (…) Ennek a fürdőnek »megvilágosítás« 
a neve, minthogy megvilágosítja azok elméjét, akik mindezeket megtanulják.”

A Szent Eucharisztia megünneplése

Már a jeruzsálemi ősegyházban központi szerepet játszott az Oltáriszentség megünneplése. 

A Szent Eucharisztia ünneplése két részből tevődött össze: Krisztus igéjének hirdetéséből, és Jézus 

utolsó vacsorájának megújításából.

Az eucharisztikus áldozat bemutatásnak napja már az apostolok korában a vasárnap volt. Kez-

detben csak vasárnap tartottak szentmisét, később (kb. Kr. u. 200-tól) már hétköznapokon is.

Az Eucharisztia ünneplését eleinte magánházaknál végezték, egy erre a célra kialakított terem-

ben. A II. századtól már minden keresztény gyülekezetnek volt gyülekezeti háza, ahol egy megfele-

lő helyiségben meg lehetett ünnepelni a Szent Eucharisztiát.

Az eucharisztikus ünnepséget már a Szentírás leírásából megismerhetjük. „A hét első napján ös-

szegyűltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta 

Katekumenátus ma — A felnőttkeresztelést 
ma is két évig tartó felkészülési idő előzi 
meg, és általában a nagyszombati liturgiában 
történik
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a beszédét. Az emeleti teremben, ahol összegyűl-

tünk, volt lámpa bőven. Egy Eutichusz nevű ifj ú 

az ablakban ült, s Pál hosszú beszéde alatt úgy 

elnyomta az álom, hogy álmában lezuhant a har-

madik emeletről. Holtan szedték össze. Pál lement 

hozzá, ráborult, átölelte, s így szólt: »Ne aggódja-

tok, még benne van a lélek.« Utána fölment, meg-

törte a kenyeret, evett, és hosszan beszélt, egészen 

virradatig, aztán útra kelt. A fi út élve vezették oda, 

s ez nem kis vigasztalásukra szolgált” (ApCsel 

20,7–12).

Az Oltáriszentség ünnepléséről a már idézett Jusztinosz vértanú a következőket írja: 
„Aki eljutott a meggyőződésig, és a miénkkel egyező nyilatkozatot tett, azt – ily mó-
don való lemosás után – bevezetjük az úgynevezett »testvérekhez«, oda, ahol éppen 
összegyűltek, hogy összeszedett lélekkel közös imádságokat végezzenek önnön ma-
gukért, a megvilágosodottért és világszerte mindenki másért. (…) Amint az imádsá-
got abbahagyjuk, csókkal köszöntjük egymást. Azután kenyeret visznek a testvérek 
az elöljáróhoz, és egy serleget, amelyben víz és bor keveréke van. Ő átveszi, majd ma-
gasztalással és dicsőítéssel fordul a mindenek Atyja felé a Fiú és a Szentlélek neve 
által, és hosszú hálaimát mond amiatt, hogy ő mindezekre méltatott bennünket. Mi-
helyt befejezte az imádságot és a hálaadást, az egész ott lévő nép helyeslően rámond-
ja: Ámen. Az »ámen« szó pedig héber nyelven azt jelenti: Úgy legyen. Miután tehát az 
elöljáró hálaimája véget ért, és az egész nép is felelt rá, a »diakónusok«, akiket nálunk 
így neveznek, minden egyes ott lévőt részesítenek a kenyérből és a borból és a vízből, 
amely fölött a hálaimádság elhangzott, s az ott nem lévőknek is visznek belőle. (…)

És a Napról nevezett napon [vasárnap] egybegyűlnek mindazok, akik a városokban 
vagy a falvakban laknak, és egy időn át felolvassák az apostolok visszaemlékezéseit 
vagy a próféták iratait. Majd amikor a felolvasó abbahagyja, beszédben int és buz-
dít az elöljáró e szép dolgok követésére. Azután egyszerre mind felkelünk és imádko-
zunk.” (Először Szent Jusztinosz a felajánlástól fogva írta le a misét, vagyis attól fogva, 
hogy az újonnan megkeresztelteket a hívek közé bevezették. Utána a rendes vasárna-
pi mise első felének leírásával pótolja az előbbiben nem említett részeket.)

A keresztség és az Eucharisztia megünneplése, mint a keresztény hitbe való beavatás, igen fon-

tos szerepet játszott a korai keresztény közösségek életében.

III. századi eucharisztikus ábrázolás a római Szent Péter és Marcellinus katakombában
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Az ősegyház bűnbánati élete

Az első keresztény közösségek a zsidó közösségek mintájára alakították ki azokat az eszközöket, 

amelyekkel a hívek fegyelmi, erkölcsi életét kívánták fenntartani. Ezek a nyilvánosság előtti meg-
intés, a vezeklés, s miután ez megtörtént, a bűneit megbánó hívő visszafogadása a közösség 

tagjai közé.

A bűnös megtérésének első állomása a bűnös ideiglenes kizárása az eucharisztikus közösségből. 

A püspök nyilvánosan megfeddte a vétkezőt, és kivezettette a gyülekezetből. A többi hívő elítélte az 

elkövetett bűnt, de azonnal imádkozni is kezdett a bűnös megtéréséért. A megtérés második lépése 

a nyilvános vezeklés. A püspök a bűnöst a közösség elé vezette, megvizsgálta, hogy az illető meg-

bánta-e az általa elkövetett bűnöket, majd bűnbánati időt szabott ki rá. Ennek ideje alatt a megtérő 

visszavonult, és imádságos életet élt. A nyugati kereszténységben a vezeklési idő igen hosszú volt, 

nemritkán két évig is tarthatott. A bűnök megbocsátásának harmadik lépése az Istennel és a közös-

séggel való kiengesztelődés. A megtért újra részt vehetett a hívők közös életében, az imádságban és 

az Eucharisztia megünneplésében.

A bűnbánat alapvető formája a böjt, mely már a korai keresztény gyülekezetek életében fontos 

szerepet játszott. Természetesen nem csak a megtérő bűnösök böjtöltek. A bűnök elleni küzdelem 

minden keresztény életében lényeges volt. Az első keresztények hetente kétszer, szerdán és pénte-

ken böjtöltek. Böjttel készültek a keresztség felvételére és húsvét ünnepére is.

A IV–VII. században az Egyház fokozatosan szigorította a bűnbánati fegyelmet. Ennek az volt az 

oka, hogy sok újonnan megkeresztelt nem tudta, vagy nem is akarta megtartani a keresztényektől 

megkövetelt szigorú és önmegtartóztató életet.

FELADATOK
1. Nézz utána, hogyan újította fel a mai Egyház a katekumenátus intézményét!

2. Foglald össze eddigi tanulmányaid alapján, hogy mit tanultál a keresztség szentségéről!

3.  Összegezd, hogy milyen összetevői vannak a mai bűnbánati fegyelemnek! Hasonlítsd ös-

sze az ókori egyházéval!

4.  Fogalmazd meg, miben hasonlít és miben változott a szentmise bemutatásának módja az 

ókorban, és most!
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8. A szerzetesség kialakulása

A keleti szerzetesség kialakulása

A vallásos emberek között mindig voltak olyanok, akik csak Istennek szolgálva akartak élni, ezért 

a világtól elvonulva csak neki szentelték magukat. A szerzetesi élet alapvonásai megtalálhatók 

majdnem minden vallásban. A keresztény szerzetesség középpontja Krisztus, és célja, hogy a Krisz-

tus által ajánlott három evangéliumi tanács, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség meg-

tartása által az ember egyre hasonlóbbá váljék Krisztushoz.

A szerzetesség intézménye több állomásban fejlődött ki.
a) Az aszkéták – lemondva a házaséletről – otthonukban éltek imádságos és önmegtagadó 

életet. Az evangéliumi tanácsokat nők is követték: a fátyolt viselő szüzek, és a jámbor özvegyek.
b) A remete életforma is a szerzetesség 

közvetlen előkészítője. A remeték (anakoréták,
a magánykedvelők) a nagy keresztényüldözések 

idején lakatlan helyekre menekültek, és ott folytat-

tak aszkéta életet. Különösen Szíria és Egyiptom 

pusztáin remetéskedtek. Legjelentősebb közülük 

Remete Szent Pál, aki 341-ben halt meg.

c) A következő állomást a társas remeteség 

(„laura”) jelentette. A kezdő remeték a tapasztal-

tak kunyhói köré építették a magukét, hogy lel-
ki vezetést kaphassanak. A legnagyobb hatást 

Remete Szent Antal gyakorolta, aki egész fi a-

talon lemondott örökségéről, majd egyre mes-

szebb költözött a sivatagba. Körülötte egész 

remetetelep keletkezett. 365 körül halt meg, 

körülbelül százéves korában.

Diego Velázquez: Remete Szent Antal és Remete Szent Pál (1635 k.)
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d) A cenobita rendszert („koinosz biosz” azt jelen-

ti, hogy közös élet) Szent Pakhómiosz alapította, aki 

rövid katonaélete után néhány évig remeteként élt, 

majd Felső-Egyiptomban, Théba közelében a hozzá 

csatlakozó férfi akból közösséget szervezett. Itt a közös 

élet az általa szerkesztett szabályzat szerint folyt. 

Ez igen szigorú volt, és megpróbált egyensúlyt te-

remteni a közösségi és a remete életmód között. Ezek 

tehát valósággal „Isten kaszárnyái” voltak. A sok száz 

szerzetes napirendje kürtjelekhez igazodott. Konyhá-

juk közös volt. Egyenruhát viseltek, fogadalmat tettek, 

elöljáróik voltak. Kemény fegyelem uralkodott, még 

büntetések is előfordultak.

„Másnak a cellájába belépni nem szabad, ha előbb az ajtón nem kopogtatott. – Étke-
zésre ne menjenek, amíg az általános harsona nem hívja össze őket. Ne járkáljanak a 
kolostorban, mielőtt a közös jel el nem hangzott volna. – Csuklya és köpeny nélkül ne 
járjon senki a kolostorban, és ne menjen se a gyülekezetbe, sem az ebédlőterembe. 
– Aki az esti hat imádság közül egy imádsággal később érkezik, vagy aki beszélget és 
fecseg a másikhoz, vagy nevetgél, a többi imádság alatt a meghatározott rendben 
tartson penitenciát” (Szent Pakhómiosz regulájából).

e) A családias szerzetesség elgondolója Nagy Szent Vazul (Baszileiosz, Bazil, †379) volt. A ke-

leti szerzetesek napjainkban is az ő szabályai szerint élnek. – A keleti szerzetesség gyakran tévedt 

szélsőségekbe. Szennyben, koplalásban, álmatlanságban éltek. Gyakran befalaztatták magukat, 

vagy oszlop tetején, a szabad ég alatt éltek (stiliták). Legjelesebb követőjük, Szent Simeon éveket 

töltött egy oszlop tetején. Sokan az otthontalanságot választották, és szüntelenül kóboroltak, ami 

használt a hit terjedésének, de nem tett jót a szerzetesi fegyelemnek.

A nyugati szerzetesség történetének kezdetei

Hispániában, Galliában és Írországban bontakozott ki először a szerzetesi élet. Galliában a szerzetesi 

élet elterjesztése Tours-i Szent Márton (†397) nevéhez fűződik. A pannóniai születésű szerzetes 

püspökké választása után is szívesen tartózkodott Tours-ban, hogy folytassa remeteéletét.

Mind a galliai, mind az egész nyugati szerzetesség fejlődésére nagy hatással volt Johannes 
Cassianus (†435). A szkítiai származású szerzetes, mielőtt Nyugatra került volna, híres remeték ta-

nítványa volt Palesztinában. Innen Egyiptomba, majd Konstantinápolyba ment, ahol Aranyszájú 

Szent János (†407) diakónussá szentelte. A szent pátriárkának, aki rettenthetetlen bátorsággal os-

torozta a császári udvar erkölcsi fogyatkozásait, 404-ben végképp száműzetésbe kellett vonulnia. 

Szent Pakhómiosz átveszi az angyaltól a monasztikus hagyományt és szabályokat
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Cassianus Rómába távozott, ahol pappá szentelték. 

415 körül Massilia (a mai Marseille) közelében keleti 

mintára kolostort létesített.

Írországban Szent Patrik honosította meg a mo-

nasztikus életmódot, mégpedig olyan sikeresen, hogy 

461-ben bekövetkezett halála után Írország nemcsak 

kereszténnyé, hanem kifejezetten szerzetesi országgá 

alakult. A püspökök is a szerzetes apátok joghatósága 

alatt állottak.

A nyugati szerzetesség további alakulása

A szerzetesi élet általános nyugati felvirágzásában a sok kiváló egyéniség közül különösen kettő 

játszott nagy szerepet: Nursiai Szent Benedek és Szent Kolumbán.
a) Szent Benedek (†547) 480 körül született Nursiában, a mai Norciában, Perugia mellett. 

Tanulmányait Rómában végezte, majd Subiaco közelében egy barlangban húzta meg magát. Há-

rom éven át szigorú vezeklő életet folytatott, majd kolostortelepeket hozott létre. A Capua kö-

zelében lévő Monte Cassinóra vonult, ahol megalapította rendje anyakolostorát. Itt írta meg 

reguláját, mely a monostori élet alapszabályzata. Döntő hatást gyakorolt a nyugati szerzetességre. 

A szabályzat fontos célként tűzi ki a szerzetesek elé az imádságot és a munkát. Jelmondatuk az Ora 

et labora!, azaz „Imádkozzál és dolgozzál!” felhívás, bár ez így szó szerint nem szerepel a regulában. 

A Szent Benedek által vázolt életforma lényege a helyben maradás (stabilitas loci) és az erkölcsi 
átalakulás (conversio morum). Ezek csak a teljes engedelmesség által valósíthatóak meg. Az apát 

teljes hatalommal kormányozza a monostort, hatal-

mát azonban nem gyakorolhatja kénye-kedvére. Fon-

tosabb döntéseiben ki kell kérnie testvérei véleményét. 

Különös fi gyelmességet ajánl a gyengék, betegek, öre-

gek iránt. Nagy fi gyelemmel van a vendégek irányá-

ban is, akik soha nem hiányozhatnak a monostorból. 

A bencések napjainkban is nagyon vendégszeretők.

Szent Benedek szabályzatát a csodálatos harmó-

nia jellemzi. A regula nem jámbor tanácsok gyűjte-

ménye, hanem igazi törvénykönyv, amit a római jogá-

szi szellem és a bensőséges hit összeolvadása jellemez.

Szent Márton ábrázolása a Pannonhalmi Bencés Főapátság kapuján (Porta speciosa)

Szent Benedek barlangja Subiacóban, melyet ma Sacro Speco (Szent Barlang) 
néven ismer a világ — Benedek három évig remeteként élt itt a bencés rend 
megalapítása előtt
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„Az alázatosság első lépcsője a tökéletes engedelmesség. Ez azoknak dolga, akik 
Krisztus szereteténél többre semmit sem becsülnek. A szent szolgálat végett, melyet 
fogadnak, vagy a pokoltól való félelemből, vagy az örök élet dicsősége utáni vágy-
ból, amint a főnök valamit parancsolt, nem ismernek ennek kivitelében huzavonát, 
épp úgy, mintha Isten parancsolta volna. (…) És így élnek nem az ő belátásuk szerint, 
s nem engednek többé saját kívánságaiknak és hajlamaiknak, hanem egy másiknak 
ítélete s parancsa szerint viselkednek, eltöltik napjaikat a kolostorban, és arra töre-
kednek, hogy egy apát vezetése alatt álljanak. (…)

Hogyan kell az istenszolgálatot végezni? Úgy, ahogy a próféta mondja: »Napjában 
hétszer mondok dicséretet neked.« Ezt a megszentelt hetes számot akkor töltjük be, 
ha a hajnali istendicséretet, az első, a harmadik, a hatodik és a kilencedik nappali óra, 
a vecsernye és a kompletórium idején köteles szolgálatunkat elvégezzük. (…) Az éj-
szakai vigíliáról ugyanez a próféta mondja: »Az éj közepén is felkelek Téged magasz-
talni.« Tehát ezekben az időkben mondjunk dicséretet Teremtőnknek, (…) és éjjel is 
keljünk fel az ő magasztalására. (…)

A tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek megállapított időben kétkezi mun-
kával foglalkozzanak, más órákban pedig szent olvasmányokkal. (…)

Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust, mert ő maga mond-
ja majd egykor: »Idegen voltam, és befogadtatok engem« (Mt 25,5). Mindenkinek adják 
meg a megfelelő tiszteletet, de elsősorban a hitben testvéreinknek, és a zarándokoknak. 
Mihelyt tehát vendéget jelentenek, szolgálatkész szeretettel siessenek elébe az elöljáró 
és a testvérek. Először együtt imádkozzanak, és csak azután váltsanak békecsókot. Ezt a 
békecsókot tehát csak az előzetes imádság után adják az ördög cselvetései miatt. Min-
den érkező vagy távozó vendéget teljes alázatossággal köszöntsenek: meghajtott fővel, 
vagy egészen arcra borulva imádják benne Krisztust, akit csakugyan be is fogadtak. (…) 
Az elöljáró a vendég kedvéért megszegheti a böjtöt, hacsak nincs különben is böjti nap” 
(Részletek Szent Benedek Regulájából). – Szent Benedeket VI. Pál pápa 1964. október 24-én 
keltezett, Pacis nuntius kezdetű apostoli levelében Európa fővédőszentjévé nyilvánította.

Monte Cassino látképe A subiacói bencés apátság
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!

A bencés rend további sorsára, de az európai kultúra alakulására nézve is igen fontos esemény 

volt, hogy 540-ben Cassiodorus szenátor, Nagy Theodorik gót király korábbi minisztere kolostorrá 

alakította át a Dél-Itáliában lévő Vivarium nevű kastélyát. Ő és szerzetestársai már szellemi munká-

val, könyvek másolásával foglalkoztak. Ettől fogva több mint ezer éven át folyt a kolostorokban az 

ókori irodalom kincseinek megmentése.

b) Szent Kolumbán (543–615) az írországi Bangor kolostorából érkezett Galliába társaival 590 

táján, hogy ott Isten országának terjesztésén fáradozzék. Itt alapított néhány kolostort. Amikor az 

egyházi és világi hatóságok hibáit kezdte ostorozni, az ország elhagyására kényszerült. Először az 

alemannok körében tevékenykedett, majd a longobárdok országában alapította meg Bubbio nevű 

világhírű monostorát. Itt halt meg 615-ben. Jóllehet sokfelé hirdette az evangéliumot, és számos 

monostort létesített, az általa készített regulát – elsősorban annak szigorúsága miatt – csak rövid 

időre vették át szerzetesei. Közösségei utóbb Szent Benedek reguláját fogadták el.

FELADATOK
1. Nézz utána, mit tanultál a szerzetességről korábbi tanulmányaid során!

2. Fogalmazd meg, milyen személyes tapasztalataid vannak a szerzetességgel kapcsolatban!

3.  Gondold át, milyen jelentősége volt Szent Benedeknek az európai kultúra kialakulásában, 

ha VI. Pál pápa őt nyilvánította Európa fővédőszentjévé!

Szent Kolumbán VII. századi ábrázolása — 
Freskó a bubbiói apátsági templom egyik 
oszlopán

A bubbiói Szent Kolumbán-kolostor
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9.  Az ókeresztény irodalom kialakulása
(Kiegészítő anyag)

Egyházatyáknak nevezzük hitünk legkiválóbb tanúit az első hét évszázadban. Virágkoruk 

a IV. században volt. Szent életű remekírók, többnyire püspökök. A legkiválóbbakat közülük az egy-

házdoktor névvel tisztelte meg az utókor. Egyházdoktornak nevezünk sok későbbi szent hittudóst 

is. Ilyenek például Aquinói Szent Tamás, Liguori Szent Alfonz, sőt VI. Pál pápa óta nők is. Az első ket-

tő Sienai Szent Katalin (1347–1380) és Avilai Nagy Szent Teréz (1515–1582).

Azokat az írókat, akikkel szemben életüket vagy tanításukat illetően kifogások merülnek föl, 

egyházi íróknak nevezzük. Ezek közé tartozik Órigenész is, aki a keresztény hit kiváló szellemű ta-

nítója volt, azonban tanításába helyenként tévedések csúsztak.

Az ókeresztény irodalommal önálló teológiai tudományág foglalkozik, melyet patrológiának 

nevezünk (pater=apa, atya).

A hittudomány születése, az ókeresztény irodalom kialakulása

a) Az első századforduló íróit apostoli atyáknak nevezzük, hiszen még személyesen ismerték 

valamelyik apostolt, vagy azok tanítványait. – Tőlük több írás maradt ránk.

Leveleiket felolvasták a liturgiában, hasonlóan az apostolok leveleihez. Így maradt ránk Szent 
I. Kelemen pápa levele a viszálykodó korintusiakhoz (96-ból) és Antiochiai Szent Ignác vértanú 

pater=apa, atya).

Liguori Szent Alfonz ereklyéi a Sant Alfonso-bazilikában — Pagani, Olaszország Avilai Szent Teréz
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püspök hét levele, amelyet útban Róma felé, a vértanúságra ké-

szülve írt (107-ben). A vértanúságot úgy nyerte el, hogy a pogány 

csőcselék szórakoztatására vadállatok elé vetették. Szintén jelen-

tős a II. század elején készült úgynevezett Barnabás-levél, amely 

az Ószövetség és Újszövetség viszonyáról szól.

b) Az apostoli atyák korában keletkeznek jelképes látomá-
sok (apokalipszisek), Szent János „Jelenései” nyomán. Ezek közül 

legjelentősebb Hermász A Pásztor című műve 140–150 tájá ról. 

Írnak továbbá szabálygyűjteményeket is. Ezek az egyházjog 

első emlékei. Ilyen például A tizenkét apostol tanítása (Didakhé).

c) A II. században az apologéták, vagyis a hitvédők működ-

tek. Képzett emberek voltak, fi lozófusok vagy ügyvédek. Védő-
beszédeket írtak a kereszténység érdekében, vagy párbeszédes 

vitairatokat (dialógusokat). A legnagyobb közülük Szent Jusz-
tinosz, a „fi lozófus és mártír”. Kutató görög elméje a keresztény-

ségben nyert megnyugvást. Érte vállalta a vértanúságot is (160 

táján). Ránk maradt védőiratában első ízben írja le a római misét, 
ahogyan a II. század közepén végezték. Ezt már idéztük a litur-

giáról írt fejezetben.

d) A III. század a kateketikai iskolák kora. Itt elsősorban a 

hitjelölteket oktatták, de fontos céljuk volt a magasabb fokú 
tudás továbbadása is. A két legjelentősebb kateketikai iskola 

Alexandriában és Antiochiában volt.

Az alexandriai iskolát Démetriosz püspök megbízásából 

Órigenész alapította 217 körül. Ő a „csodagyerekből lett acél-

ember”, aki hitéért később a vértanúságot is vállalta volna, de 

kiállta a kínzásokat (†254). – A keresztény iskolákban a fi lozó-
fi a az előkészítő tanulmányok közé tartozott. Minden részlet-

tanulmány a Szentírás „jobb megértését” szolgálta. A tanulmá-

nyok csúcspontját a teológia jelentette, amelyet Órigenész 

„minden tudás forrásának” nevezett. Órigenész írta a keresz-

ténység első nagy teológiai összefoglalását Peri arkhón 

(De principiis, A kezdetekről) címmel. A nagy mű azonban saj-

nos nem mentes a tévedésektől, például a Fiúnak az Atyával való 

kapcsolatában az egylényegűség mellett szubordinációs „lo-

gosz-tant” is tanított. Nevéhez fűződik az Ószövetségi Szentírás 

hathasábos kiadása, az úgynevezett Hexapla. Ebben hat párhu-

zamos oszlopban egymás mellett található az Ószövetség héber 

szövege eredeti betűkkel, majd a héber szöveg görög betűkkel 

átírva, és négy görög fordítás. Ebből sajnos csak töredékek ma-

Giacomo Triga: Antiochiai Szent Ignác és Szmürnai Szent 
Polikárp találkozása — Szent Kelemen-bazilika, Róma

A Didakhé kezdősorai egy 1056-ban keletkezett kéziraton

Krétai Theofanész: Szent Jusztinosz (1545–46) — Stavronikita 
monostor, Áthosz, Görögország

Órigenész
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radtak fenn. A Szeptuagintában (az Ószövetség Kr. 

e. III. századi görög fordítása) különféle jelekkel látta 

el azokat a helyeket, amelyek eltérnek az eredetitől. 

– Órigenész foglalkozott az etikával is, különös fi gyel-

met szentelve a platóni sarkalatos erényeknek (okos-

ság, igazságosság, mértékletesség és lelki erősség), 

és ötödikként ide kapcsolta a vallásosság erényét.

Az alexandriai iskola jellemző vonásai közé tarto-

zott a Szentírás allegorikus, azaz átvitt értelemben 

történő magyarázata, valamint a spekulatív mód-

szer alkalmazása a teológiában, elsősorban Krisztus 

istenségének és emberségének magyarázatában. 

Az utóbbi irányzat legjelesebb képviselője Alexand-
riai Szent Kürillosz (†444) püspök.

Az antiochiai iskola alapítója a vértanú Lukia-
nosz (†312) volt. Ennek az iskolának a jellemző vo-

násai: a Szentírás történeti és szó szerinti értelmezése, 

a tapasztalati tényekhez való erős ragaszkodás, vala-

mint a racionalista, az emberi észnek minél nagyobb 

szerepet biztosító beállítottság.

e) A latin nyelvű keresztény irodalom gyökerei 

180-ra, Észak-Afrikába nyúlnak vissza a vértanúaktákkal. 

Legjelentősebb latin hitvédőink a III. században 

éltek. Minutius Felix legfontosabb műve az Octavia-

nus című párbeszédes vita. Tertullianus védőiratai-

ban egyaránt küzd a pogányság és az eretnekségek 

ellen. Végül azonban maga is eretnekké vált (monta-

nistává), mert az Egyházat nem találta elég szigorú-

nak a visszaeső bűnösök irányában. 

Észak-Afrikában, Dél-Galliában és Itá liában már 

180-ra elkészült az Újszövetség első latin fordítása, 
az Itala. Rómában azonban még 360 táján is görögül 

végezték a szentmisét.

A Zsolt 21,25–28 a Hexapla egy töredékes lapján

Tertullianus: Apologeticum című művének részlete egy XV. századi kódexben 
(Codex Balliolensis)
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A hagyomány tanúi — A legjelentősebb egyházatyák

A nagy keleti egyházatyák
a) Szent Athanasziosz Kelet nagy vezére az arianizmus ellen. Ezért ő lett az eretnekek táma-

dásinak a célpontja. A császárral ötször küldették száműzetésbe, életére törtek, de még megérte 

az Egyház győzelmét (†373). Pásztorlevelein és vitairatain kívül megírta Remete Szent Antal életét.

b) A kappadókiai egyházatyák többek közt a szenthárom-

ságtannal kapcsolatos fogalmi tisztázásokban vettek részt.

A legjelentősebb közülük Nagy Szent Vazul (Baszileiosz, 

330–379), aki 370-ben lett püspök Caesareában. Rettenthetetlen 

főpap és nagy szónok, de egyúttal bölcs szervező volt. Mint met-

ropolita, számos új püspökséget alapított, és azt megbízható em-

bereire bízta, hogy a zsinatokon ellensúlyozza az ariánus püspökök 

számát. Ő volt, aki véglegesen tisztázott több trinitológiai fogal-
mat, és így sikerült megadnia a Szentháromság dogmájának vég-

leges megfogalmazását: egy természet és három személy. Nagy 

Szent Vazul egyúttal a keleti szerzetesség megalapítója.

Nagy Szent Vazul barátja volt Nazianzoszi Szent Gergely 

(330–390), aki hosszú tanulmányok után rétor lett. Apja szin-

te erőszakkal szentelte pappá, majd Vazul a kicsiny Szaszima 
püspökévé szentelte, amelyet azonban sohasem foglalt el. 

Szerzetes lett, majd Nagy Theodosius hívására elvállalta Kons-
tantinápoly egyházi kormányzását (379). Ellenfelei 381-ben 

az egyetemes zsinaton megtámadták, hogy a kánonok ellené-

re elcserélte egyházmegyéjét. Erre lemondott, és némi további 

egyházkormányzati tevékenység után családi birtokára vonult 

vissza, és csak az aszkézisnek és az irodalomnak élt. Nagyszerű 

szónok és teológus volt. A pogány szellemű klasszikusok ellen-

súlyozására megpróbálkozott a katolikus szépirodalom meg-

teremtésével. Ő volt, aki a három isteni személy egymás közti 

különbözőségét a „születetlenség”, a „születés” és a „származás” 

kifejezésekkel jelölte meg.

Nüsszai Szent Gergely (335–395) Vazul testvére volt. Bátyja 

371-ben püspökké szentelte. Fontos szerepet töltött be a 381-es 

zsinaton, amely az „orthodoxia oszlopának” nevezte. Nagy hittu-

dós és misztikus. Szintén a trinitológiai fogalmak tisztázásával 

szerzett érdemeket. Harcolt az apollinarizmus ellen is.

Szent Athanasziosz ereklyéi a kairói Szent Márk-székesegyházban

Andrej Rubljov: Nazianzoszi Szent Gergely (1408) — Ikon a 
vlagyimiri Mária elszenderülése- (Uszpenszkij-) székesegyházban
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c) A leghíresebb görög egyházatya Aranyszájú Szent Já-
nos (Joannész Khrüszosztomosz, 344–407) volt. Szülővárosában, 

Antiochiában mint preszbiter működött, és szentbeszédei révén 

csakhamar világhírűvé lett. Arkadiosz császár 397-ben Konstan-
tinápoly püspökévé tette. Itt is rendkívül eredményes munkát 

végzett. Amikor azonban a császári udvar bűneit is szenvedé-

lyesen ostorozni kezdte, két ízben is számkivetésbe küldték. 

A második számkivetésébe bele is halt. Írásos hagyatéka a leg-

terjedelmesebb az összes keleti egyházatya között. Szentírás-

értelmező beszédei főleg Szent Pál leveleinek magyarázatával 

foglalkoznak. Jelentős a papságról írt műve is.

„Nincs széles e világon semmi oly szilárd, mint az Egyház. Halandó, aki ellene hadako-
zol, tedd le a fegyvert, nehogy a saját erődet semmisítsd meg! Ha ember ellen vezetsz 
hadat, győzelmed kétes, ha az Egyház ellen támadsz, lehetetlen. (…) Ha Isten igéjének 
nem hiszel, higgy a tényeknek! Hány zsarnok vonult fel letiporni az Egyházat. Men-
nyi rostélyt tüzesítettek, mennyi máglyát gyújtottak! Hány vadállatot uszítottak ne-
künk! Mennyi kardot élesítettek! És hol vannak ezek az ellenségek? El vannak temetve 
a feledékenység sírjában, örök sötétség éjszakájában, az Egyház pedig ragyog, fé-
nyesebben a Napnál! Ha a keresztények legyőzhetetlennek bizonyultak, amikor még 
számban kevesen voltak, hogy lehetne őket legyűrni most, amikor a jámborok sere-
ge az egész földkerekséget benépesíti? »Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem 
múlnak.« Tehát zavarba ne ejtsenek benneteket, kedveseim, a mostani események” 
(Részlet Aranyszájú Szent János első számkivetése előtt mondott beszédéből).

A nagy nyugati egyházatyák

a) Szent Ambrus (Ambrosius, †397) római helytartóból lett a nép közfelkiáltására Milánó püs-
pöke. Nyolc nap alatt megkeresztelték és felszentelték az akkor még hitjelöltet.

Nyugaton ő vezette az ariánusok elleni küzdelmet. Mint a niceai hit odaadó és tudós harco-

sa, egyúttal kiváló szónok és lelkipásztor, visszahódította Milánót az ariánusoktól. Neki köszönhető, 

hogy az eretnekség az illíriai tartományokban visszaszorult. Nagyszabású egyházkormányzati te-

vékenysége mellett irodalmi munkásságot is folytatott. Íróként gyakorlati moralista. Ilyen műve 

például a papok gyakorlati kötelességeiről szóló De offi  ciis. Himnuszokat is írt.

Aranyszájú Szent János — Bizánci mozaik a Hagia Sophiában
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b) Szent Ágoston (Aurelius Augustinus), a keresztény ókor legnagyobb teológusa 354-ben, 

a numídiai Thagastéban született. Tanulmányainak elvégzése után 384-ben Milánóban szónok-

lat-tanszéket kapott. Bűnös ifj úkor után bölcseleti tanulmányai, édesanyja, a pun származású 

Szent Mónika imádságai és Szent Ambrus prédikációi elvezették a kereszténységhez. Vívódásai 

közepette hangot hallott: „Tolle, lege!” (Vedd és olvasd!). A Szentírást vette kézbe, a benne olvasott 

szavak pedig szíven találták, és 387-ben felvette a keresztség szentségét. 388-ban visszatért szü-

lőföldjére, ahová azonban édesanyja már nem követhette, mert útban hazafelé, a Róma melletti 

Ostiában meghalt. Ágoston 396-ban Hippó püspöke lett. Itt halt meg 430. augusztus 28-án, mi-

közben a várost a vandálok ostromolták.

Rengeteg műve között van egy imádság formájában megfogalmazott önéletrajzi írás is: 

Confessiones (Vallomások), van történetfi lozófi ai műve: De civitate Dei (Az Isten városáról). Igen 

mélyértelműen írt a Szentháromságról is (De Trinitate). Irodalmi harcot folytatott a kegyelem-

tagadó pelagiánusok ellen, és szellemi harcot vívott a szakadár egyházzá alakult, a társadalom 

békéjét is veszélyeztető észak-afrikai donatistákkal.

„Könyörgök hozzád, irgalmas Isten! Te teremtettél engem, és ha rólad meg is feled-
keztem, el nem felejtettél. Lelkembe hívogatlak. Fölkészíted, hogy a tőled ihletett vá-
gyakozással téged befogadjon. – Ne hagyj el engem, íme Feléd sírok; hiszen megelőz-
tél, mielőtt még hívogattalak, sürgettél gyakori és sokféle igékkel, hogy fi gyeljek rád 
a messzeségből is, megtérjek hozzád, s szólítgassalak téged, szólítómat. – Uram, el-
törölted minden gonosz érdemem, hogy meg ne büntess kezem cselekedeteiért. (…) 
És megelőzted minden érdemem, hogy valamennyi dicsérje az engem földre teremtő 
kezedet” (Részlet Szent Ágoston Vallomások című művéből).

Szent Ágoston legrégibb (VI. sz.) ismert ábrázolása a lateráni bazilikábanSzent Ambrus püspök és két mártír, Gervasius és Protasius ereklyéi a milánói Szent 
Ambrus-templomban
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!

c) A nyugati világ legnagyobb biblikusa Szent Je-
romos (Hieronymus, 347–420). Életének nagy részét 

Keleten, főleg a Szentföldön, Betlehemben töltötte. 

Jeromos nyugtalan szellemű, ellenfeleit és kortársai 

hibáit keményen ostorozó, szigorú aszkéta életet 

élő hittudós volt. Legjelentősebb alkotása a héber 

és görög eredetiből készült latin nyelvű szentírás-
fordítása, a Vulgata. (Maga a vulgata szó azt jelenti, 

hogy elterjedt. Ma is ez a római egyház liturgiában ál-

talában használt hivatalos szövege.) Jelentősek még 

egyéb fordításai, szentíráskommentárjai, törté-
nelmi, dogmatikus-polemikus jellegű művei.

d) Nagy Szent Gergely (Gregorius, 590–604) 

bencés szerzetesből lesz Szent Péter utódja. Kitű-

nő szónok és nagy szentírásmagyarázó, számos 

homília szerzője. Zenetudós is, róla kapta nevét a 

gregorián ének. Jeles egyházpolitikus, az ango-

lok, a nyugati gótok és a longobárdok megtérítője. 
A szociális igazságosság nagy hirdetője. Tőle szár-

mazik a híres mondás: „A gazdagok feleslege a sze-

gények jogos tulajdona.” Jelentős szerepe van az er-
kölcsteológia kialakításában is. Jó néhány, ma már 

alapfogalomnak számító gondolat származik tőle. 

Az „utolsó rómainak” vallotta magát.

FELADATOK
1. Nézz utána, hogy egyéb tanulmányaidban mit tanultál a Szentírás különböző fordításairól!

2. Készíts rövid fogalmazást az egyik egyházatya vagy teológiai író életéről és munkásságáról!

3. Nézz utána, milyen himnuszokat írt Szent Ambrus!

4. Keresd meg a történelmi atlaszban azokat a helyeket, ahol ezek a szerzők működtek!

5.  Nézz utána, hogy a leckében szereplő egyházatyák és teológiai írók milyen további műve-

ket alkottak!

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Szent Jeromos (1605–06)

A Regula pastoralis kezdő sorai — Korabeli kézirat
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10. Összefoglaló kérdés- és feladatsor

 1.  Mit értünk az üdvtörténet és az egyháztörténelem fogalmán? Mutass rá, miben közösek, és mi-

ben különböznek ezek a fogalmak!

 2.  Melyek az egyháztörténelem főbb korszakai? Mely események alapján állapítottuk meg a kor-

szakhatárokat? Vesd össze az egyháztörténeti periodizációt a profán történetivel!

 3.  Szedd össze, mit tanultál az egyháztörténelem forrásairól és segédtudományairól! Keress né-

hány fontos ókori forrást!

 4.  Tekintsd át, mit értünk a profán és az egyháztörténeti ókoron! Milyen korszakhatárokat állapít-

hatunk meg?

 5.  Ismételd át a kereszténység földrajzi elterjedését és a zsidósággal való kapcsolatát! Idézd fel 

a különválás folyamatát! Nézz utána, hogyan nyilatkozik az Egyház a II. Vatikáni Zsinaton a zsi-

dóságról és a többi nagy világvallásról! Hogyan változott az Egyház szemlélete az évszázadok 

folyamán?

 6.  Foglald össze röviden a keresztényüldözések történetét! Emelj ki néhány jeles vértanút és hit-

vallót! Szedd össze, milyen írott források és tárgyi emlékek kapcsolódnak ehhez a korhoz! Mi tör-

tént az üldözés során elbukottakkal, és milyen további problémákat vetett föl a visszafogadás 

kérdése?

 7.  Tekintsd át röviden a „konstantini fordulatot”! Milyen pozitív (és esetleg negatív) következmé-

nyei lettek? Kik voltak ennek a folyamatnak a főszereplői? Milyen forrásokból ismerjük a kort?

 8.  Csoportosítsd az ókori eretnekségeket! Emeld ki a legfontosabb eretnek tanokat, és nevezd 

meg azokat, akik ezek ellen harcoltak!

 9.  Foglald össze, milyen kérdésekkel foglalkoztak az ókori egyetemes zsinatokon! Gyűjts össze az 

ott használt fontos dogmatikai fogalmakat! Gondolj előre: Hogyan viszonyult később az Egyház 

az eretnekségek során elszakadt közösségekhez? Keresd ki az atlaszból az egyetemes zsinatok 

helyeit! Nézz utána, milyen tárgyi emlékek, épületek maradtak fenn ezekről!

 10.  Szedd össze röviden, mit tanultál az ókori egyház megszentelő tevékenységéről! Ismételd át az 

Eucharisztia és a bűnbocsánat szentségéről tanultakat! Nézz utána, milyen szerepük volt a kata-

kombáknak az ókori egyház történetében!
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 11.  Fogalmazd meg, mi a szerzetesség lényege! Tekintsd át, milyen lépésekben alakult ki az ókori 

szerzetesség, és milyen hatással volt a további korokra! Kik voltak ennek a kornak a nagy egyé-

niségei? Egyet jellemezz részletesen! Mutass be néhány olyan kolostort, amely az ókorban ke-

letkezett, és napjainkban is működik!

 12.  Sorold fel össze az ókor legjelentősebb egyházi személyiségeit! Keresd meg azokat is, akik a ki- 

egészítő anyagban szerepelnek!

 13.  Szedd össze az ókor azon politikai személyiségeit, akik – akár negatív, akár pozitív értelemben – 

jelentősek voltak az egyháztörténelem szempontjából!

 14.  Szedd össze az ókori egyháztörténelem legnevezetesebb forrásait és tárgyi emlékeit! Magyar-

országon milyen ókori emlékek találhatók?

 15.  Tekintsd át a keresztény ókor topográfiáját! Keresd ki a történelmi atlaszban azokat a legjelen-

tősebb helyeket, amelyekről tanulmányaid során szó volt!
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 II. AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI KÖZÉPKOR

11. A középkor bemutatása, általános jellemzése

Elnevezés

Középkornak a Nyugatrómai Birodalom bukásától a nagy földrajzi felfedezésekig tartó korszakot 

nevezzük. Természetesen más „határok” is húzhatók (pl. Nagy Szent Gergely pápa halála [604], 

illetve Luther fellépése [1517]). Ennek az ezer évnek azonban karakterisztikus szerepe van a tör-

ténelemben.

A „középkor” (medium aevum, media aetas) elnevezést először 

a reneszánsz korban használták, mégpedig pejoratív értelem-

ben. A reneszánsz ugyanis a „ragyogó ókor”, és annak „újjászü-

letése” közötti időt „átmenetinek” és barbárnak tartotta. Szintén 

negatívnak értékelte ezt a korszakot a reformáció, mert benne 

a kereszténység megromlását látta. A felvilágosodás viszont 

éppen a keresztény jelleg miatt ítélte el, és a negatív megítélést 

egy jelzővel is fokozta: a „sötét” középkor.

A negatív megítélésekkel ellentétben a romantika túlzott lel-
kesedést mutatott a középkor iránt.

A mai – helyes – megítélés nem tagadja le a negatívumokat, 

de hangsúlyozza, hogy jelentős korszak volt. Az egész mai eu-
rópai civilizáció erre a korra épül.

„A Nyugatrómai Birodalom bukásának időpontját (476) egyúttal a középkori Euró-
pa születési dátumának lehet tekinteni. A legújabb kutatások alapján azonban egyre 
többen kétségbe vonják, hogy jogos-e a birodalom bukását emlegetni. A középkort 
megvető humanista-reneszánsz szemléletnek volt ez a kedves gondolata, s a múlt 
század történészei ebből a szellemi örökségből táplálkozva népszerűsítették a »ha-
nyatlás és bukás« kiemelését, túlhangsúlyozását. Számukra a keresztény vallás a bar-
bárság szinonimája. (…) A politikai hatalom a fordulóponton (476) gazdát cserél, mert 
a birodalom területére újabb népek érkeztek, és érkeznek folyamatosan, hogy álla-
maikkal megvessék a középkori Európa alapjait” (Török József).

Az egyházi, a nemesi és a harmadik rend ábrázolása — Iniciálé 
egy XIV–XV. századi kódexből
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A középkor fő színterei

A középkornak három fő színtere van:

Bizánc egyenes folytatása az ókornak, a még ezer évig fennálló Keletrómai Birodalom folytatása. 

Kultúrája görög nyelvű. A bizánci kultúrával szoros kapcsolatban van a kelet-európai fejlődés. 
A szláv népek nagy része például a kereszténységet keleti formájában veszi fel.

A középkori kultúrkör további része az arab világ. Az iszlám az Arábiai-félszigetről indul el, és 

meghódítja egész Észak-Afrikát, sőt hosszú időre az Ibériai-félszigetet is. Ennek a kultúrának a nyel-
ve az arab.

A középkor harmadik fontos színtere a latin nyelvű nyugat-európai kultúrkör. Ennek jellemző 

vonása például a latin betűk használata.

A középkor jellege

Azt ókori római kultúra tengeri jellegű volt. Jelszóvá vált, hogy „Navigare necesse est, vivere non est 

necesse”, azaz: Hajózni szükséges, élni nem feltétlenül. Ezzel szemben a középkori kultúra száraz-
földi jellegű volt, a gazdaság legjelentősebb területe a mezőgazdaság, a tulajdon legfőbb for-

mája pedig a föld.
A feudalizmus kialakulásakor nagyon sok negatív jelenség volt: a külső támadások, a belső 

viszályok és a műveltség hanyatlása („sötét századok”). Mégis pozitív korszakról beszélhetünk, hi-

szen a fejlődésnek nagyobb lehetősége adódott. Ez pedig a neves francia történész, Fernand 

Braudel megfogalmazása szerint a „mezőgazdasági siker”. A termelésben jelentős szerepe volt a 

talajpihentetésnek, amelyet olyan fontosnak tartottak, hogy ínséges esztendőkben sem tekintettek 

el tőle. Ezek: a legelőváltó, a kétnyomásos, a háromnyomásos földművelés, illetve a kora újkorban 

Németalföldön a vetésforgó. Fontos fogalmak: ager (bevetett föld), saltus (ugar, pihentetett talaj), 

silva (erdő).

Az Elsüllyedt Palota vagy Bazilika Ciszterna (törökül Yerebatan Saray) 
Isztambulban — az V. századi ciszterna az egyik legkorábbi, máig fennmaradt 
bizánci építészeti emlék — A keleti stílusú gömbhéj-kupolák rendszerét 336 
márványoszlop hordozza

A Yerebatan Saray egyik oszlopa
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A profán történetírás a középkort három kor-
szakra osztja.

A korai feudalizmusban alakulnak ki a feudális vi-

szonyok. Itt még az ipari termelés is a birtokokon fo-

lyik (vö. Karoling kori kapitulárék).

Az érett feudalizmus (a „nagyközépkor”) a feudális 

termelési mód virágkora. Itt már megjelennek a váro-
sok és a céhes ipar, önálló osztályként pedig a pol-
gárság. Önálló tevékenység lesz a kereskedelem, és 

az ezt szolgáló hajózás. A földközi-tengeri hajózást 

nevezi a történettudomány levantei kereskedelem-

nek, az északit pedig a Hanza-városok szövetségének.

A hanyatló feudalizmusban már a kapitalista ter-

melési viszonyok kezdetei jelennek meg.

A középkor egyháztörténetének áttekintése

A középkor egyháztörténetének fontos tényezői részben a régi szereplők új szerepben, rész-

ben pedig teljesen új szereplők. Régi szereplők új szerepben: a pápaság mint politikai hatalom 

(a Pápai Állam kialakulása), a római császárság mint keresztény méltóság, és Bizánc mint Róma 

ellenfele. Új szereplők: a népvándorlás népei, akik felveszik a keresztény hitet, és feudális államo-

kat alapítanak, valamint az arabok és a törökök, vallásuk az iszlám.
A történés főága nagyrészt a virágzó és hanyatló középkorra esik. A folyamat politikai, szelle-

mi és erkölcsi mélyponton kezdődik. A felemelkedés kezdeteit egy nagy pápa, VII. Gergely esz-

méi jelzik. Programját nagy utódai viszik győzelemre, és a XIII. század a középkor csúcspontja 

lesz. A középkor legnagyobb pápája III. Ince. Halála 

után megkezdődik a bomlási folyamat, s ezt már 

VIII. Bonifác erős egyénisége sem tudja feltartóztat-

ni. A történés újabb mélyponton ér véget.

A középkor jellegzetes mozgalmai a keresztes 
hadjáratok, a szerzetesi élet új, korszerű formái, 

a középkor jellegzetes eretnekségei, és az ellenük 

szervezett inkvizíció.

Részlet a Limbourg fi vérek (Herman, Paul és Johan) által illusztrált Très Riches 
Heures du Duc de Berry kódexből: Március — XV. század

Zala György: Árpád és a hét vezér szoborcsoportja — Budapest, Hősök tere
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A tudomány és a művészet is jelentős volt a középkorban.

A tudomány központjai az egyetemek (universitas) voltak. 

A szellemi élet és a lelkiség nagy irányzatai a skolasztika és a 

misztika. A középkor jelentős művészeti irányzatai a romanika 

és a gótika.

Egyéb jellegzetességek

Jelentős volt a középkorban a technika fejlődése is. Ezt segítette elő például a céhrendszer, 
amely a jó minőségű áruk termelését, és az ismeretek átadását biztosította. Vázlatosan megemlítjük 

a technika legfontosabb vívmányait. A vízikerék lehetővé tette a gabonaőrlés, és bizonyos ipari 

munkák gyorsítását. Fejlődött a vasipar és a haditechnika. Egy középkori lovag páncélruhája pél-

dául nemcsak hadiipari, hanem technikai remekmű is volt. Később, a tűzfegyverek feltalálása után 

viszont a lovagi fegyverzet vált feleslegessé, illetve elavulttá.

Alul- és felülcsapó vízkerék Jacobus de Strada és Benjamin Bramer: Papírmerítő 
műhely (1623)

Gutenberg módszerével készült öntött betűk

A csempeszkopácsi (Vas megye) Szent Mihály-templom, a XIII. századi falusi építészet kiemelkedő 
emléke
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!

A lábító (pedál) alkalmazása szintén jelentős volt a rokka, 

a fazekaskorong, a szövőszék és az esztergapad használatánál.

A hajózást segítette a kormánylapát és az iránytű feltalálása. 

Fontos mérföldkő volt azt óra megalkotása.

A szellemi életet segítette a papírgyártás kialakulása 

(XII. század), és még inkább a szedésnyomás (Johann Guten-

berg) feltalálása. Az 1500-ig megjelent könyveket ősnyomtat-
ványnak (incunabulum) nevezzük. Az ősnyomtatványok külleme 

kezdetben azonos volt a kódexekével. A díszes kezdőbetűket 

(iniciálé) sokáig kézzel rajzolták be a nyomtatott könyvbe.

A középkor fontos jellegzetessége a városfejlődés. A városok 

jelentős kereskedelmi útvonalak, folyóátkelőhelyek keresztező-

désénél jöttek létre. Ide költözik az ipar is. Így jön létre a közép-
kori város. A város (civitas, castrum, burgus) lakója a polgár (bur-

gensis, borghese, bourgeois). A városlakók célja a felszabadulás a 
feudális függés alól.

Az elért jogok: önkormányzat, vásártartás, fegyveres erő. A vá-

rost városfal veszi körül, amely egyúttal jogi határ is. A városok 

felépítése jellegzetes, egyúttal szimbolikus jellegű. Fontos a 

főtér a piaccal, a vásárcsarnok, a városháza (általában toron-

nyal – „várostorony”) és a templom, amely a polgárság gazdagsá-

gát is jelképezi. Szép, kőből épült, sokszor emeletes házak övezik 

a szűk sikátorokat, a higiénia azonban hiányzik. Ennek következ-

ményei a járványok.

FELADATOK
1.  Nézz utána, mit tanultál a középkor általános jellemzőiről történelemből! Ismételd át, mit 

tanultál a mezőgazdasági technikáról, az úgynevezett „mezőgazdasági sikerről”!

2.  Nézz utána, milyen forrásokból ismerjük ezt a kort! Fogalmazd meg, milyen ismeretekhez 

jutunk a Karoling kori kapitulárékból, és mit jelent maga a szó!

3. Ismételd át, mit tanultál a középkori mezőgazdasági technikáról és az iparról!

4.  Tanulmányi kirándulásaid alapján gondold át, milyen középkori emlékeket láttál személye-

sen!

5.  Nézz utána a történelmi atlaszban a középkor három fontos régiójának! Keress ki néhány 

fontos földrajzi helyet, amelyek jellemzők a kor történelmére!

6.  Nevezz meg néhány várost, amelynek mai felépítése is emlékeztet a középkori állapotra! 

Idézd fel azokat, amelyeket kirándulásaid folyamán te is láttál!

Középkori város rajza (Siena)

Bártfa madártávlatból
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12. Európa népeinek megtérítése

A kelta népek

Európa kelta népei a germán hódítás előtt, már a római korban kereszténnyé lettek. Az első püs-

pökségek még az üldözés idején, a konstantini kor előtt jöttek létre.

A gallok nagy apostola Szent Márton volt a IV. században. 

A pannóniai Savariában született. Szülei akarata ellenére lett hit-

jelölt, majd katonaként Galliába került. Itt lett klerikussá, és mint 

Tours városának püspöke halt meg (397 k.). Ő az első szent, akinek 

halála napját ünnepelték, noha nem volt vértanú.

Az írek apostola Szent Patrik (385–461) püspök. Írország-

ban a kereszténységgel együtt a szerzetesi életet is meggyöke-

reztette. Ő változtatta a „zöld szigetet” a „szentek szigetévé”. Sajátos 

szerzetesi hierarchia jött létre. A püspökök is alá voltak rendelve 

az apátoknak.

„Én, Patrik, a bűnös, a tudatlan, Írhon püspöke lettem. A barbárok között prozelita és 
vándorapostol. Nagy hálával tartozom Istennek, aki azt a nagy kegyet adta nekem, 
hogy számos népet megtérítsek, és elvezessem őket a keresztény tökéletességre. 
Azokért a papokért is hála legyen Istennek, akiket fölszenteltem, hogy kormányozzák 
ezt az újonnan Krisztus hitére tért tömeget. Így tehát Írhon népe, amelyik eddig nem 
ismerte Istent, és undok bálványokat imádott, az Úr népe lett, és Isten fi ainak hivatik” 
(Részlet Szent Patrik önéletrajzi írásából).

Szent Patrik alakja a Kalifornia állambeli oaklandi Christ the Light-katedrális egyik üvegablakán
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A skótok megtérítője az írországi Szent Kolumba (563 k.). Britannia kelta őslakói már az angol-

szász hódítás előtt keresztény hitre tértek.

A germán népek

A germán népvándorlás nyomán először barbár királyságok jöttek létre. Minden barbár állam fel-

nézett a megbuktatott rendszerre, felhasználta intézményeit és műveltségét. A feudális államok 

kialakulása már a második lépés volt.

A keleti germánok
A germánság első hulláma a kereszténységet – az akkor éppen ariánus Bizánc hatására – ariánus 

formában vette fel.

A vandálok – végigpusztítva Európát – Észak-Afrikában alapí-

tottak királyságot, rettegésben tartva a katolikus lakosságot. Ural-

mukat Justinianus számolta föl (533).

A gótok a Balti-tengertől húzódtak a Fekete-tenger tájékára. 

A Keletrómai Birodalomban ariánusokká lettek. Wulfi la püspökük 

lefordította a Szentírást. Ez az első gót nyelvemlék.

A gótok egyik része, a nyugati gótok (visigotes) Európát vé-

gigpusztítva a Pireneusi-félszigetre húzódott, s ott alapított 

királyságot. Központjuk Sevilla. Sokáig ragaszkodtak az arianiz-

mushoz, és üldözték a katolikus őslakosságot. A VIII. század ele-

jén katolikussá lettek, összeolvadtak az őslakossággal. Így a mai 

spanyol nép alapját képezték. Uralmukat a 711-es arab betörés 

semmisítette meg.

A skóciai Iona szigetén található bencés apátsági templom — Szent Kolumba 12 
társával itt alapított közösséget, s 563-ban innen kiindulva kezdték el a missziós 
munkát, hogy keresztény hitre térítsék a pogány Skóciát és Észak-Anglia jó részét

Nagy Theodorik mauzóleuma Ravennában

Az ionai bencés monostor kerengője — A jelenlegi bencés apátság az 1200-as 
években épült
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A keleti gótok (ostrogotes) birodalmát Itáliában Nagy Theo-
dorik király hozta létre Ravenna központtal. Halála után a birodal-

mat Justinianus császár döntötte meg (555).

A longobárdok királysága Észak-Itáliában állt fönn. Központ-

juk Pavia. Ariánus hitből katolikussá térésük Nagy Szent Gergely 
pápa érdeme. Szintén nagy érdemei vannak Theodolinda király-

nőnek (†628), aki egymás után két királynak volt a felesége, és ő 

kapta ajándékba Nagy Szent Gergely pápától a lombard vaskoro-

nát. A longobárdok uralmát Nagy Károly semmisítette meg (774).

A burgundok Galliában telepedtek le. Előbb ariánusok, majd 

katolikusok lettek, önállóságukat azonban elvesztették. Beleol-

vadtak a Frank Birodalomba.

A nyugati germánság
A frankok Galliában telepedtek le. A Meroving-dinasztiából szár-

mazó Klodvig (481–511) királyuk hatására tértek meg 496-ban. 

A megtérés részben a király feleségének, Klotildnak, részben a 

reimsi püspöknek, Szent Remigiusnak a hatására történt. Így 

megindulhatott a galloromán őslakosság és a frankok összeolva-

dása, és egységes néppé alakulása.

„[Szent Remigius] nagy örömmel megparancsolta, hogy készítsék el a keresztfürdőt. 
Az utakat tehát tarka szőnyegekkel teleaggatták, a templomokat fehér függönyökkel 
ékesítették, a keresztkutat rendbe hozták, kellemes illatok áradtak szét, fényesen ra-
gyogtak az illatos gyertyák, s az egész templomot a keresztkút körüli égi jó illat töl-
tötte be. (…) Először a király kérte a keresztséget a püspöktől. Mint egy új Konstantin 
ment a keresztfürdőhöz, hogy a régi bélpoklosságtól tisztára mosakodjék. Midőn pe-
dig odalépett, hogy megkeresztelkedjék, így szólt hozzá beszédes ajakkal Isten szent-
je: »Hajtsd meg szelíden a nyakadat szigamber, tiszteld, amit üldöztél, üldözd, amit 
tiszteltél.« Így vallotta meg a király a mindenható hármas-egy Istent, és megkeresztel-
kedett az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és megkenetett szent olajjal 
Krisztus keresztjének jelével. Kíséretéből pedig több mint háromezren keresztelkedtek 
meg” (Részlet Tours-i Szent Gergely [540–594] A frankok története című munkájából).

Britanniában a vad angolszász törzseket ellenségesen fogadta a keresztény őslakosság, így nem 

is tértek meg. Nagy Szent Gergely pápa utasítására Szent Ágoston apát vezetésével egy egész ben-

cés apátság szállt partra Kentben. Ethelbert király, akinek a felesége, Berta már keresztény volt, 597 

pünkösdjén keresztelkedett meg. Szent Ágoston lett Canterbury első érseke.

A brit és az angolszász egyházszervezet több mint száz évig külön működött, s csak a VIII. század 

elején egyesültek. A brit őslakosság és az angolszászok összeolvadásából jött létre az angol nép.

Saint-Gilles-i mester: Szent Remigius megkereszteli Klodvig 
királyt (1500) — Az ábrázolt jelenet háttere a párizsi 
Sainte-Chapelle, ám az eseményre a reimsi Notre-Dame-ban 
került sor 497-ben
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A német törzseket egy an-

gol szerzetes, Szent Bonifác 

térítette meg. A pápától kapott 

megbízatás alapján megszer-

vezte a német püspökségeket, 

valamint kolostorokat alapított 

(VIII. század). Térített a vad frí-
zek között is, s az ő kezükből 

szenvedte el a vértanúhalált 

(754). – A legvadabb germán 

törzset, az Észak-Németor-

szágban élő szászokat Nagy 
Károly fegyverrel törte meg. 

Ennek hatására felvették a ke-

reszténységet, és kialakult az 

egyházi szervezet (782).

Az északi germánság
A skandináv népek egy része elhagyta hazáját, és kirajzott Európába (normannok=északi embe-

rek). Először rabolva, pusztítva fenyegették Európát (vikingek, varégok), majd több helyen letele-

pedve összeolvadtak a lakossággal (pl. Normandiában, Angliában, Szicíliában, az oroszok között). 

Benépesítették Izlandot és a skót szigeteket is.

Az otthon maradt skandinávok első nagy térítője Szent Anszgár (Oszkár, †865) hamburgi 

érsek volt. Az eredmények ezen a területen nagyon lassan bontakoztak ki.

Skandinávia igazi apostolai 

a királyok lettek, akik azonban a 

kisebbségbe szorult pogányok 

ellenállása miatt valamennyien 

vértanúságot szenvedtek.

A dánok megtérése Szent 
Kanut (Knud, †1086) nevéhez 

fűződik. Első érsekségük Lund-
ban alakult meg 1104-ben. 

Ez a mai Svédország területén 

van.

A norvégok térítő királya 

Szent Olaf (Olaf Haraldson, 

†1030). Első érsekségük Nida-
rosban, a mai Trondheimben 

volt.

Nagy Szent Gergely pápa oltára — Szent Péter-bazilika, RómaSzent Bonifác szobra a mainzi székesegyház 
előtt

A nidarosi dóm, a norvégiai Trondheim koronázó temploma
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A svédek térítő királya Szent Erik volt (†1160). A fi nnek meg-

térését templomok építésével, és svédek betelepítésével segí-

tette. Érsekségük az ősi pogány főszentély helyén, Uppsalában 

alakult meg 1164-ben.

A szláv népek

A szlávok őshazája a Kárpátoktól északra terült el, a Dnyeper és az Odera között. Innét szivárogtak 

szét, és jelentek meg a Kárpát-medencében és a Balkánon.

A horvátokat latin papok térítették meg 680 táján, így a nyugati kultúrába kapcsolták be őket.

A szerbeket viszont a bizánci császárok vették rá a keresztény vallás elfogadására: Hérakleiosz 
császár (610–641), majd a pogányságba való visszaesésük után újra I. Baszileiosz (867–886).

A csehek – lévén a Frank Birodalom hűbéresei – a német papok révén kapcsolódtak bele a latin 

kereszténységbe. A pogány szokások csak lassan enyhültek meg. Szent Vencel uralkodó herceget 

saját testvéröccse gyilkoltatta meg 929-ben, hogy a trónra jusson. A regensburgi püspök nagy-

lelkűsége folytán Prága 973-ban püspöki székhely lehetett. Az első püspök (Thietmar) még német 

volt, de utódja már a cseh főnemesi származású Szent Adalbert (†997) lett.

Szent Olaf alakja egy pásztorboton, attribútumával a fejszével 
(1375–1400) — Victoria és Albert Múzeum, Norvégia

Szent Eriknek, Svédország patrónusának a domborműve egy stockholmi oszlopfőn

Christian Albrecht von Benzon: Szent Kanut halála (1843)
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A lengyelek hercege elő-

ször frank hűbéres volt. Itt is 

német, majd cseh papok térí-

tettek. Különösen szép ered-

ményeket ért el Szent Adal-
bert prágai püspök. 

A kereszténység felvétele a 

Piast-dinasztiából származó Mi-

eszko nevéhez fűződik (966). 

Fia, Vitéz Boleszláv kivívta a füg-

getlenséget. 1025-ben királlyá 

koronáztatta magát. A lengyel 

egyház központja Gniezno 

lett.

A morvák nagy kiterjedésű 

birodalma Brünntől (ma Brno) 

a Balaton déli részéig terjedt. 

Több fejedelem is parancsolt 

benne. A térítést német papok kezdték. Nyitrán Pribina fejedelem uralkodott, aki ott templomot 

épített. A Morva folyó völgyében uralkodó Rasztiszláv lerázta a frank-német hűbéri igát, és birto-

kába vette a nyitrai fejedelemséget is. Ezért Bizáncból kért térítőket. A bizánci császár a Thesszalo-

nikiből származó görög testvérpárt, Cirillt és Metódot küldte a szláv misszióba. Ők lefordították 

szláv nyelvre a Bibliát és a liturgiát. Megszerkesztették a görög betűsorból a glagolita ábécét. Metód 

885-ben, a morvaországi Velehrádon halt meg.

„A szlávok két nagy apostola, Szent Cirill és Metód emléke – együtt végzett hithirde-
tésük hatalmas művével – mindmáig él az Egyházban. Emlékezetük napjainkban kü-
lönösen eleven és nagyon időszerű. Évszázadok óta tisztelet és hála övezi a Szaloniki-
ben, a régi Thesszalonikiben (Görögország) született szent testvéreket, főként a szláv 
népek körében. Felbecsülhetetlen munkát végeztek a szláv népek között a hithirde-
téssel s azzal, hogy felhívták a fi gyelmet a kiengesztelődésre, a testvéri együttélésre. 
Sokat tettek az emberi fejlődésért és az egyes nemzetek méltóságának tiszteletben 
tartásáért. Ezért 1980. dec. 31-én Egregiae virtutis kezdetű apostoli írásomban Szent 
Cirillt és Metódot Európa társvédőszentjévé nyilvánítottam” (Részlet II. János Pál pápa 
Slavorum apostoli kezdetű enciklikájából, amelyet Szent Cirill és Metód evangelizációs 
munkájának 1100. évfordulója alkalmából adott ki 1985-ben).

A bolgárok eredetileg török nép, amely azonban egészen elszlávosodott a balkáni népek új ha-

zájában. A bolgárok térítője – társaival együtt – Ochridai Szent Kelemen volt. Ő és társai (Száva, 

Górazd, Naum, Angelarij) Cirill és Metód tanítványai voltak, de a német papok a morva misszióból ki-

Szent Adalbert szobra a prágai Vencel téren Cirill és Metód szobra — Munkács
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utasították őket. Kelemen – akiben a bolgárok kultúrájuk megala-

pozóját is tisztelik – a bizánci liturgiát fordította le szláv nyelvre. 

Ő a glagolita betűrendszerből alkotta meg az új, cirill írást. Ennek 

származékai a mai orosz, szerb, ukrán és bolgár írás. Megtérésük 

I. Mihály fejedelem idejében történt (865).

Az államalapítás után Kardám kán (777–802) hozta létre 

az egységes államot. Utódai Krum (803–814) és Omortág 
(816–831) voltak. A főváros ekkor Pliszka. A kereszténység fel-

vétele után a virágkor Simeon cár (893–927) idejére esik. Óriási 

hódítások történnek Bizánc kárára. A főváros ekkor Preszláv. 
Utóbb viszont Bizánc hódít a bolgárok kárára. A még meg nem 

hódított területet „nyugati bolgár államnak” nevezzük. Ennek 

fővárosa Ochrida, legjelentősebb uralkodója Sámuel cár (976–

1014). A bukás után bizánci uralom következett (1018–1185). 

A felszabadulás utáni „második birodalom” fővárosa Veliko Tar-
novo. Ezután a bolgár történelem leghosszabb és legsötétebb 

korszaka következik, a török iga (1396–1878). Az utána követ-

kező korszak fővárosai (napjainkig): Vidin, Plovdiv, Szófi a.
Az oroszok állama két központ, Novgorod és Kijev körül alakult meg, részben a kalandozó 

és letelepülő normannok (varégok) vezetésével. A novgorodi Rurik öccse, Oleg elfoglalta Kijevet, 

és az egyesített terület fővárosává tette. Az oroszok megtérítője Kijevi Szent Vladimir (máskép-

pen Apostoli vagy Nagy Vladimir, 980–1015) fejedelem. Felveszi a keresztséget, népét bevezeti 

Viktor Mihajlovics Vasznyecov: Szent Vladimir megkeresztelése (1885–96) — Freskórészlet 
a kijevi Szent Vladimir-katedrálisban

Peter Klodt von Urgensburg: Szent Vladimir szobra Kijevben

Szent Naum és Ochridai Szent Kelemen — Szkopje, Macedónia
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!

a bizánci műveltségbe, és szi-

lárd állami szervezetet hoz 

létre. Feleségül veszi a bizánci 

császár nővérét, Annát. Államát 

központjáról Kijevi Rusz név-

vel illetjük.

FELADATOK
1. Röviden ismételd át, mit tanultál a népvándorlásról történelemből!

2. Tanulmányozd a történelmi atlasz segítségével a népvándorlás fő útvonalait!

3. Nézz utána a szlávok megtérése főbb városainak!

4. Nézz utána, melyik mai ország területén vannak a fejezetben említett városok!

5. Dolgozd ki röviden egy nép megtérésének történetét!

6. Készíts rövid fogalmazást egy híres térítő életéről!

Szent Naum-kolostor — Ochrida, Macedónia
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13. A magyarok megtérése

A kezdetek

A magyarság történetének „két kezdete” van, a magyar föld története (a honfoglalásig), és a ma-
gyar nép eredetének története. A honfoglalástól kezdve e kettő – minden történelmi határváltozás 

ellenére – elválaszthatatlanul összekapcsolódik.

a) A kereszténység a Kárpát-medencében már a 

honfoglalás előtt megjelent. A római Pannóniában 

a II. század folyamán jelentkezett. Diocletianus korá-

ból jó néhány vértanúról tudunk (pl. Savariában Szent 

Quirinus). Ez a provincia lett az arianizmus fő fészke 

(ide száműzték magát Áriuszt is). A népvándorlás né-

pei közül többen ariánus formában ismerték meg a 

kereszténységet, hiszen a „népek útja” errefelé veze-

tett. A római kor emléke a pécsi katakombák.

Nagy Károly leverte a Pannóniát elfoglaló ava-
rokat, és a területet beosztotta a frank birodalmi 

egyházszervezetbe a salzburgi és passaui püspökök 

vezetésével. A missziós munkát vándorpüspökök 
(khorepiszkoposz) végezték.

A morva egyházszervezetnek, amelyről már volt 

szó, a magyar honfoglalás vetett véget.

b) A magyarok a kereszténységgel már Etelköz-
ben megismerkedtek, hiszen a Kazár Birodalom ré-

szeként a három monoteista vallással, a zsidó vallással, 

a kereszténységgel és az iszlámmal egyaránt találkoz-

hattak. A kereszténység egyben bizánci hatást és be-

folyást is jelentett, az iszlám pedig a szomszédos arab 

befolyást erősítette, ezért a politikai-hatalmi támasz 

nélküli zsidó vallás a kazár vezető réteg számára elfo-

gadható volt. A Kazár Birodalom vezetője, a kagán, 
és előkelői át is tértek a zsidó vallásra a VIII. században. 

Szent Quirinus emlékhelye Szombathelyen, a Perint patak partján — Itt találták 
meg Quirinus holttestét

Munkácsy Mihály: Honfoglalás (részlet, 1893)
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Arthur Koestler innen eredezteti a galíciai zsidóságot, mondván, 

hogy ők is elismerték a magyar törzsszövetséget, és külön törzs-

ként csatlakoztak is hozzá. A kereszténységet Cirill és Metód 
közvetítette a magyar előkelőknek, tehát ez már a honfoglalás 

előtt ismert volt, de természetesen a magyarság zömére a po-

gányság volt a jellemző. A honfoglalás után, Géza fejedelem 

alatt (972–997) kellett dönteni a kereszténység felvétele mellett, 

illetve választani a bizánci és a nyugati befolyás között. Géza a 

nyugati kapcsolat mellett döntött, mert már jelentős volt a bi-
zánci térítés az erdélyi Gyula bizánci kapcsolatai révén, és ezt 

kellett ellensúlyoznia. Az első bizánci térítő püspök Hierotheosz, 
a nyugati pedig Querfurti Szent Brúnó, a korábbi Sankt-Gallen-i 

szerzetes volt. Ő keresztelte meg Gézát, valamint ötszáz előkelő 

hívét. Arról, hogy a nép is kövesse vezetői példáját, Géza gondos-

kodott. A későbbi magyar hagyomány háttérbe szorította Géza 

alakját és szerepét fi a, István mögött. Géza idejében egyetlen la-

tin püspökség működött a Dunántúlon, István idejében a hagyo-

mány szerint már tíz. Szent István egyházszervezete tehát már a 

negyedik volt a Kárpát-medencében.

A vándorló, hazájukat kereső magyarokat útjuk során számos 

vallás befolyása érte, s a kereszténység ekkor még nem gyakorolt 

nagy hatást rájuk.

A honfoglalás során a magyarság szláv keresztényeket 
talált a Kárpát-medencében, s tőlük számos hitbéli igazságot 

ismerhetett meg. Ezt bizonyítja, hogy számos egyházi szó szláv 

közvetítéssel került a magyar nyelvbe, így például a bérmál, apá-

ca, eretnek.

A magyarok kalandozó hadjáratokat folytattak Nyugat felé, majd ezek kudarcai után a keleti 
egyház és Bizánc felé fordultak, hogy a végső megsemmisüléstől megmeneküljenek. A kalando-

zások alatt és után a németekkel való rossz viszony miatt a magyarok több vezetője is felvette a 

keleti kereszténységet, s ezzel szláv közvetítéssel megindult a magyarok keleti kereszténységre való 

térítése. Erről az időszakról tanúskodnak további szláv eredetű szavaink.

A kereszténység Géza fejedelem idején

A kalandozások sikertelenségét látva Géza fejedelem megértette, hogy a korábbi, túlzottan a 

keleti egyház és Bizánc felé fordulás politikailag nem szerencsés. 972-ben I. Ottó német-római 

császárhoz fordult, hogy nyugati térítőket kérjen Magyarország számára. A császár a már említett 

Brúnót küldte a magyarokhoz, aki magát Géza fejedelmet is megkeresztelte.

Querfurti Brúnó vértanú — Freskó, Swiety Krzyz-kolostor, 
Lengyelország

Az első magyar pénzérme Géza fejedelem 
idejéből, a 970-es évekből
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Géza már keresztény fejedelemként 973-ban küldötteket me-

nesztett Quedlinburgba a német birodalmi gyűlésre, hogy újabb 

térítőket kérjen a magyaroknak. A Német-római Császárság belső 

viszálya miatt azonban a császár, mivel fi gyelmét lekötötték biro-

dalma belső ügyei, sokáig nem foglalkozott a kéréssel.

Szent Brúnó mellett a magyarok megtérítésén dolgozott 

Szent Adalbert, Prága püspöke, aki sok embert megtérített, s ő 

volt Vajk, a későbbi Szent István nevelője is.

Szent István keresztény állama

Istvánnak mindenekelőtt a nyugati szemléletű politikát és a kereszténységet kellett megvédenie. 

Nagybátyja, Koppány ugyanis a régi törzsi rendre hivatkozva igényt tartott a trón megszerzésére. 

István nyugati lovagok segítségével győzelmet aratott Koppány felett, akit felnégyeltetett, és 

testét a négy legnagyobb vár fokára tűzette.

A nyugati politika és kereszténység melletti elköteleződés következő állomásaként István 

koronát kért II. Szilveszter pápától. Ezzel létrejött egy nyugati típusú keresztény királyság. 

A pápa áldását és a Szent Koronát Asztrik, a pápa követe hozta el István számára, akit 1000 karácso-
nyán, vagy 1001. január 1-jén királlyá koronáztak.

Géza fejedelem ábrázolása a Képes krónika P iniciáléjában (1360) — Kezében országalma és 
jogar, fején a vezérek piros süvege

II. Szilveszter pápa szobra a franciaországi AurillacbanMelocco Miklós: István megkoronázása – Esztergom
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A nagy legendát – melynek szerzője ismeretlen –, mivel nem szól István király szent-
téavatásáról, még az előtt állították össze, valószínűleg 1077 körül. A koronázásról 
a következőket olvashatjuk benne: „Atyja halála után az ötödik évben – így akarta 
az isteni kegyelem – elhozták az apostoli áldás levelét, s miközben a püspökök és a 
papság, az ispánok és a nép egybehangzó magasztalásukat fennen kiáltozták, Isten 
kedveltje, István, királlyá választatott, s olajkenettel felkenve a királyi méltóság dia-
démjával szerencsésen megkoronáztatott. Hogy az uralkodó rang jelének elnyerése 
után milyen életű s ítéletű férfi  volt, megvilágítja a püspökökkel és Magyarország fő-
embereivel együtt kibocsátott törvénykönyve, melyben tudniillik megszerkesztette 
minden ártalomnak ellenmérgét” (Részlet Szent István király nagy legendájából).

Szent István egyházszervező tevékenysége

A magyar Egyház alapjainak létrehozásában az egyik legfontosabb mozzanat 1001 húsvétján az 

esztergomi érsekség felállítása volt, melynek első érseke egy Magyarországon működő térítő püs-

pök, Domonkos lett. Az esztergomi érsekség létrehozása után István megalapította a veszprémi, 
a kalocsai és a győri püspökségeket.

Miután a király leverte az erdélyi Gyula és a dél-magyarországi Ajtony pogányfelkeléseit, újabb 

püspökségeket alapított. 1009-ben létrehozta a pécsi, illetve az erdélyi püspökségeket, majd 

1030-ban a csanádi püspökséget, melynek élére 

fi a, Imre herceg nevelőjét, a velencei származású Gel-

lértet állította. 1018 körül jött létre a bihari, és végül 

1038 körül a váci püspökség.
István király kolostorokat is alapított. A legjelentő-

sebb a pannonhalmi bencés kolostor, amelynek az 

alapjait Géza fejedelem tette le. A pannonhalmi apát-

ság mellett keleti rítusú kolostort is alapított a veszp-

rémvölgyi görög rítusú apácák számára.

Az egyházszervezés mellett a király szigorú tör-
vényeket alkotott a kereszténység megszilárdítása 

érdekében: a papokat a királyi tanács első tagjává 

tette, királyi jövedelmeiből bőségesen támogatta 

az Egyházat, és elrendelte, hogy a birtokosok az álta-

luk termelt javakból kilencedet és dézsmát (tizedet, 

latinul decimát) fi zessenek.

István és Gizella megalapítja az óbudai Péter és Pál-templomot — Miniatúra 
a Képes krónikából
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„A királyi méltóságnak a keresztény hit tápláló erejével véghezvitt alkotásai fénye-
sebbek és erősebbek szoktak lenni más méltóságok műveinél. És mivel minden nép 
saját törvényei szerint él, ezért mi is, Isten akaratából országunkat igazgatván, a régi 
és új császárok példáját követve, törvényhozói elmélkedéssel meghatároztuk népünk 
számra, miképpen éljen tisztességes és békés életet. Hogy amiként isteni törvények-
kel gazdagabbá lett, ugyanúgy világiakkal is legyen ellátva, hogy amennyire ama is-
teni törvények által a jók gyarapodnak, ugyanúgy bűnhődjenek a gonoszok emezek 
által” (Részlet Szent István első törvénykönyvéből).

„Tíz falu építsen templomot, amelyet két telekkel, s ugyanannyi rabszolgával lássanak 
el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, harminc aprómarhával. Ruhákról és 
oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök. (…) Ha valaki-
nek az Isten tízet adott egy évben, a tizedik részt adja az Istennek, és ha valaki tizedét 
elrejteti, kilenc részt fi zessen. És ha valaki a püspöknek elkülönített (félretett) tizedet 
meglopja, mint tolvajt ítéljék el, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké le-
gyen” (Részlet Szent István második törvénykönyvéből).

István, halála előtt fi ának, Imre hercegnek szánta a trónt. Hoz-

zá intézte Intelmek című művét, melyben arról ír, hogyan kell 

egy keresztény uralkodónak uralkodnia. Imre, akit tisztaságáért 

az Egyház szentként tisztel, egy vadászbaleset áldozata lett, így 

István örökös nélkül maradt. Fia halála után István unokatestvérét, 

Vazult jelölte a hatalomra, de miután az nem akart szakítani a po-

gánysággal, megvakíttatta, és a fülébe ólmot öntetett, hogy al-

kalmatlanná tegye az uralkodásra.

A Pannonhalmi Bencés Főapátság látképe

Szent Imre herceg szobra Budapesten

Szent István király kiváltságlevele a pannonhalmi apátságnak (1002)
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István király 1038. augusztus 15-én halt meg. Halála előtt koronáját és országát Szűz Mária oltal-

mára bízta. Magyarországot azóta is Mária országának nevezik, s azt Szűz Mária védi és oltalmazza.

„Ha békességes lész, akkor királynak mondatol, és király fi ának, és szeretve lész mind 
a vitézektől. Ha haragos, kevély, gyűlölködő, békétlen lész, nyakadat az ispánoknak 
és főembereknek fölé emeled, bizony a vitézeknek ereje a királyi méltóságoknak lan-
kadására lészen, és idegeneknek adatik a te országod. (…) A vendégekben és jövevé-
nyekben oly nagy haszon vagyon, hogy a királyi méltóságnak hatodik helyén méltán 
tarthatók. (…) Mert miképpen különb-különb részekből és tartományokból jönnek 
vendégek, azonképpen különb-különb nyelveket és szokásokat és különb-különb ta-
nulságokat és fegyvereket hoznak magukkal, mik mindenek a királyi udvart ékesítik 
és felmagasztalják, és megfélemlítik a kívülről valóknak magahittségüket, mert egy-
nyelvű és egyszokású ország gyenge és romlandó” (Részlet Szent István király Intel-
meiből).

A magyar Egyház Szent István halála után

István halála után politikailag zavaros idők köszöntöttek az országra. A Békés megyei Vata veze-

tésével nagy erejű pogányfelkelés robbant ki azzal a céllal, hogy a kereszténységet eltöröljék és 

visszaállítsák a régi pogány vallást.

Gellért püspök és társai követségbe akartak menni I. András királyhoz, de a pogányok elfogták 

őket, s Gellért püspököt egy taligán letaszították a Kelen-hegy (mai Gellérthegy) oldalán. Hata-

lomra kerülése után I. András (1046–1060) azon fáradozott, hogy a pogánylázadás okozta sebeket 

Szent Gellért halála — Magyar Anjou Legendárium (XIV. sz.) I. András megkoronázása — Iniciálé a Képes krónikában
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orvosolja. Ennek érdekében 1055-ben Tihanyban Szent Ányos tiszteletére apátságot emeltetett. 

A tihanyi apátság alapítólevelében, mely egyébként latin nyelvű, 58 magyar szó található. Ez a mai 

napig az egyik legbecsesebb nyelvemlékünk.

„András a legkeresztényebb jogarviselő hatalmából folyó parancsából elrendelte, 
hogy mindaz a megművelt vagy parlagon fekvő föld, szőlő, vetés, szolga, szolgáló, ló, 
ökör, juh, disznó, méh s ezeknek őrzőik, valamint az illő egyházi felszerelések, amelye-
ket és akiket – amint azt jelen oklevél sorjában megmutatja – a saját és felesége, fi ai, 
leányai és valamennyi élő és megholt atyafi a üdvéért Szűz Máriának és Szent Ányos 
püspöknek és hitvallónak a BALATIN fölött a TICHON nevű helyen lévő egyházához 
adott, ezen ünnepélyes hártya tanúbizonyságába foglaltassék. (…) Az istentisztelet 
serény és fáradhatatlan végzésére, de a szentek dicsőítésére s tiszteletére is szerze-
tesek seregét gyűjtöttük oda, s királyi bőkezűséggel gondoskodtunk számukra min-
denről, ami ételükhöz, italukhoz vagy ruházatukhoz szükséges, hogy Isten szolgálatá-
ban ne lanyhuljanak, vagy ne legyen okuk az ebben való restségre” (Részlet a Tihanyi 
alapítólevélből).

András utóda, I. Béla (1060–1063) alatt újabb pogánylázadás tört ki Vata fi a, János vezetésé-

vel, aki azt kérte Bélától, hogy állítsa vissza a pogányságot. Béla cselből három nap haladékot kért, 

s ezalatt sereget gyűjtve legyőzte a pogányokat. Szent elődeihez hasonlóan Béla is folytatta István 

egyházszervező tevékenységét. 1061-ben Szekszárdon bencés monostort alapított, s valószínűleg a 

nevéhez köthető a kolozsmonostori apátság megalapítása is.

A keresztény hit megreformálása és a vallási élet megújítása Szent László király (1077–1095) 

nevéhez fűződik. László az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat határozatait törvénybe foglalva 

rendelkezett többek között a böjtök és az egyházi ünnepek megtartásáról, és szigorúan büntet-

Légifelvétel a tihanyi apátságrólA Tihanyi alapítólevél (1055)
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te azokat, akik a pogány szokásoknak hódol-

nak. Elődeinek egyházszervező tevékenységét 

követve a Szerémségben új püspökséget ho-

zott létre, a bihari püspökség székhelyét pedig 

Nagyváradra helyezte át. A szerzetesség intéz-

ményének támogatására Bátán, Szentjobbon és 

Somogyváron kolostorokat alapított. A szerze-

tesség és az Egyház reformjait a clunyi reformok 

szellemében hajtotta végre. Szintén László ne-

véhez fűződik, hogy 1083-ban szentté avattatta 

Istvánt, fi át, Imre herceget és Gellért püspököt.

László királyt az Egyház a nemzeti hagyo-
mányt és az irodalmat pártoló nagylelkűsége, 

a gyámoltalanokat felkaroló, de az ellenséggel 

nyíltan szembeforduló magatartása miatt a 

keresztény lovagkirályság mintaképének tartja. A pápához való hűsége vitathatatlan volt, bár 

gyakorolta az invesztitúrát; ugyanakkor ő nem méltatlan személyekkel töltötte be a püspöki és 

apáti méltóságokat.

Utóda, Könyves Kálmán (1095–1116) tovább folytatta elődje egyházpolitikáját, azzal a különb-

séggel, hogy míg István és László a kereszténység érdekében megszorító intézkedéseket tett, Kálmán 

idejére annyira megszilárdult a vallásos élet, hogy ő némiképp enyhített ezeknek a törvényeknek a 

szigorán. Könyves Kálmán volt az, aki – a VII. Gergely-féle reform átvételeként – lemondott a Szent 

László által még gyakorolt invesztitúráról.

Szent László — Freskó a Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom Szent 
László-kápolnájában

Szent Gellért szobra Budapesten, a róla elnevezett hegy oldalában Könyves Kálmán — Thuróczy-krónika (1488)
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Könyves Kálmán 1106-ban, egy helyi zsinaton mondott le az invesztitúráról. Ebből a 
lemondó leveléből idézünk: „Szent Atya! Kijelentjük neked, hogy az isteni törvény-
nek alávetjük magunkat, és készek vagyunk neked eszerint engedelmeskedni. Azért 
a püspökök invesztitúrájáról is, amit eddig elődeink gyakoroltak, parancsodra lemon-
dunk, és amennyiben erre nézve eddig visszásan cselekedtünk, ettől a jövőben tar-
tózkodni fogunk.”

Kálmán halála után kitört a harc a trón és a hatalom megszerzéséért. III. Béla (1172–1196) a ki-

rályság belső rendjének megszilárdítása érdekében elrendelte, hogy minden előtte tárgyalt ügyet 

a felek foglaljanak írásba, s így terjesszék a király elé – ez volt a magyar hivatalos írásbeliség kezdete. 

A királyi birtokadományozásokat hivatalos oklevelekbe foglaltat-

ta, s ezek kezelésére úgynevezett királyi kancelláriát hozott létre. 

III. Béla nevéhez fűződik a hiteles helyek létrehozása is, ahol a fe-

lek kérésére pecséttel ellátott hiteles okmányt bocsátottak a ké-

relmezők rendelkezésére. Országlása alatt keletkezett legrégebbi 

összefüggő magyar nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés, 

s a legrégebbi magyar történeti mű, a Gesta Hungarorum. III. Béla 

1192-ben szentté avattatta László királyt. Nem sokkal a kanonizá-

ció előtt született meg a László életét és csodás tetteit tartalmazó 

legendagyűjtemény.

Az Árpád-ház szentjei

Az Árpádok kora, és maga a királyi család számos szent életű, nagyszerű embert adott az Egy-

háznak. 

A szentek sorába tartozik István királyunk, felesége, Boldog Gizella, és fi uk, a szűzies tiszta-

ságáért a szentek sorába emelt Imre herceg is. Ő 1007 körül született Székesfehérvárott. 15 éves 

koráig egy Velencéből származó bencés szerzetes, Gellért nevelte, majd képzése István király mel-

lett folytatódott, hiszen István halála után rá várt a királyi trón. Az öregedő István egyre jobban tá-

maszkodott fi a segítségére, 1030-ban Imre társvezérként részt vesz a Konrád német császár elleni 

hadjáratban. 1031-ben a király meg akarta koronáztatni fi át, s Gizella irányításával már a koronázási 

palást is elkészült. Ekkor azonban a véletlen közbeszólt. Imre herceget egy vadászaton baleset éri, 

egy vadkan halálra sebzi. „Siratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlan nagy sírás-

sal” – írta róla a krónikás.

a felek foglaljanak írásba, s így terjesszék a király elé – ez volt a magyar hivatalos írásbeliség kezdete. 

III. Béla magyar király és felesége, Antiochiai (Chatillon) Anna sírja a Budavári Nagyboldogasszony- 
(Mátyás-) templomban
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Árpád-házi Szent Erzsébet II. And-

rás, és felesége, Gertrúd királyné 

gyermekeként született Sáros-

patakon 1207-ben. Négyéves 

korában szülei eljegyezték 

Hermann türingiai gróff al. 

A kislány ettől fogva az őrgróf 

wartburgi várában nevelke-

dett. Hermann azonban ha-

marosan meghalt, s az árva 

Erzsébet az őrgróf öccsének, 

Lajosnak lett a menyasszonya. 

Erzsébet egyszerű ruhában 

naponta lejárt a várból, ápol-

ta, gondozta a város szegé-

nyeit és betegeit. 1227-ben 

Lajos egy keresztes hadjárat 

során ragályos betegségben 

meghalt. Férje halála után Erzsébet elhagyta Wartburg várát, s további életét a betegek és árvák 

szolgálatának szentelte. 1231. november 17-én, 24 esztendős korában halt meg.

„Erzsébet egész életében a szegények vigasztalója volt, de amikor már különösen kez-
dett kitűnni az erényekben, teljesen az éhezők gyámolítója lett. Vára mellett kórházat 
építtetett, oda igen sok beteget és nyomorékot gyűjtött össze. (…) Az volt a szokása, 
hogy naponta kétszer, reggel és este, minden betegét személyesen meglátogatta, és 
a legutálatosabb betegségben szenvedőket saját maga ápolta: az egyiket megetet-
te, a másikat lefektette. (…) Mindezekben boldog emlékű férje tetszését is megnyer-
te. Végül pedig férje halála után a tökéletesség legmagasabb fokára törekedve, sok 
könnyhullatás között azt kérte tőlem, engedjem meg neki, hogy ajtóról ajtóra járva 
alamizsnát kolduljon. (…) Isten előtt állítom, hogy alig láttam még olyan asszonyt, aki 
az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása mellett annyira kitűnt volna a szemlélődő 
imában, mint Erzsébet. Több szerzetes és szerzetesnő gyakran látta, hogy amikor ma-
gányos imádsága helyéről kijött, arca csodálatos fényben tündökölt, és a szemében 
mintegy napsugaras ragyogás fénylett” (Részlet Marburgi Konrád, Szent Erzsébet lelki 
vezetője által írt levélből).

Árpád-házi Szent Margit 1242-ben született Dalmáciában. Szülei, IV. Béla magyar király és fe-

lesége, Mária királyné fogadalmat tettek, hogy ha az ország megmenekül a tatároktól, lányukat az 

Istennek szentelik.

 II. And-

rás, és felesége, Gertrúd királyné 

gyermekeként született Sáros-

Ispánki József: Szent István és Boldog Gizella szobra 
— Az 1938-ban, a király halálának 900. évfordulójára 
készített alkotás Veszprémben található

Liezen-Mayer Sándor: Magyarországi Szent Erzsébet 
(1882)
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Margitot hároméves korától a veszprémi domonkos nővérek nevelték, majd apja, hogy lányát 

közelebb tudja magához, a pesti Nyulak szigetén (a mai Margit-szigeten) kolostort építtetett a szá-

mára. Margit életét az alázat és az önfeláldozás jellemezte. A királylány, nem törődve előkelő szár-

mazásával, a legalantasabb és legnehezebb munkákat választotta a kolostorban. Ruházata min-

dig a legigénytelenebb, legegyszerűbb volt. Bár apja többször ajánlott neki előkelő férjjelölteket, 

ő ezt visszautasította, mert Krisztus jegyese akart maradni. 1270. január 18-án halt meg. 1943-ban 

XII. Piusz pápa avatta szentté.

„Az Úr szenvedésének titkáról zokogva elmélkedett, és a vértanúság forró vágya lo-
bogott benne. Szívesen imádkozott az eucharisztikus színekben rejtőző Jézus Krisz-
tus előtt, vagy a feszület előtt naponta hosszú órákon át, szívét kiöntve. (…) Margit 
tevékenységét nem korlátozta csupán az Istenhez intézett lángoló könyörgésekre és 
igen kemény vezeklésekre. Nem habozott éles szemrehányásokkal illetni a bűnt sem, 
akárki, még ha a legnagyobb tekintély követte is el. Amikor pedig látta az atyja csa-
ládját marcangoló ellenségeskedéseket és meghasonlást, a nép elnyomását, az Anya-
szentegyháznak zsarnoki lábbal való tiprását, a kolostorok elnéptelenedését, Margit 
a mindenható Isten haragjának engesztelésére és népe számára a kegyelem kieszköz-
lésére, még bőségesebb könnyhullatással imádkozott. Testét böjtökkel sanyargatta, 
vezeklőövet viselt, siratva azok bűneit, akik gonoszul Isten ellen cselekszenek, s egé-
szen imádságba merülve járt közben népéért Istennél” (Részlet XII. Piusz pápa határo-
zatából, amellyel Árpád-házi Margitot szentté avatta).

Árpád-házi Szent Margit ereklyélye — 
Esztergom

A Margit-szigeti Domonkos-rendi kolostor — Légifelvétel a zárda romjairól
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!FELADATOK
1.  Nézz utána, mit tanultál a magyar föld honfoglalás előtti történetéről! Keress néhány erre 

utaló műemléket! Nevezz meg néhány további vértanút, akik ezen a földön tettek tanú-

bizonyságot hitükről!

2.  Nézz utána, mit tanultál történelemből a magyar honfoglalásról és a kereszténység felvé-

teléről!

3. Keresd ki a történelmi atlaszból az ebben a korszakban fontos szerepet játszó helyeket!

4. Írj egy rövid dolgozatot a kor valamelyik szentjéről!

5.  Ismételd át történelmi tudásod alapján, hogy kik voltak Szent István közvetlen utódai, és 

mi lett a sorsuk!

6. Szedd össze, milyen forrásokból ismerjük ezt a kort!

7.  Ismételd át, mit tanultatok történelemből Géza fejedelem és Szent István király sorsfordító 

történelmi jelentőségéről!
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14. A Pápai Állam kialakulása és a császárság felújítása

A Pápai Állam kialakulása

A középkortól a római püspök nemcsak az Egyház legfőbb pásztora, hanem egyúttal egy kö-

zép-itáliai állam uralkodója is. A pápaságnak ez a világi hatalma a Pápai Állam, amely fokozatok-

ban alakult ki. Területe Közép-Itáliában van, és ez a terület a középkor során állandóan változott. 

A Pápai Államnak nagy szerepe lesz a középkor, sőt még a kora újkor történtében is. Kialakulásának 

legfőbb pontjait tekintjük át.

a) „Patrimonium Petri” (Péter öröksége):

Nagy Konstantin adománya óta a pápa Itália legnagyobb földbirtokosává vált, földesúri jogo-
kat gyakorolt, még Észak-Afrikában is. Területe ekkor még nem összefüggő, a birtokok Szicíliától az 

Adriáig terjedő területen szóródtak szét. A birtokok jövedelme tette lehetővé a szociális gondosko-

dás kialakítását, ami nyomán erkölcsi tekintélye egyre nőtt. Ezzel még nem lett államfő, de ezek az 

intézkedések alapozták meg a későbbi pápák világi hatalmát. Az annona (állami szegénygondozás) 

helyébe a diakónia (egyházi szeretetszolgálat) lép. 

Az akkoriban elterjedt mondás szerint: „Patrimonium 

Petri – patrimonium pauperum”, azaz: Péter öröksége 

– a szegények öröksége.

b) „Ducatus Romanus” (Római Fejedelemség):

A római császár Bizáncból tehetetlen volt az Itáliát 

elözönlő barbár népek támadásaival szemben, csak-

úgy, mint helytartója, a ravennai exarcha. Ehhez já-

rult, hogy Izauri Leó császár emelte az adókat, és kép-

romboló rendeletét Itáliában is végre akarta hajtani. 

A bizánci hivatalnokok romlottsága és az adóterhek 

növekedése fokozta az itáliai lakosok kiábrándulását a 

keleti császárok uralmából.

A pápa viszont több ízben is megvédte Rómát az 

új rablónépek zsákmányolása idején. Nagy Szent 
Leó (440–461) rávette Attilát, hogy tartózkodjék 

Róma elfoglalásától, majd Genzerich vandál királyt, 

hogy kímélje a lakosság életét és a szent helyeket.
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Nagy Szent Gergely pápa (590–604) a ke-

leti „egyetemes pátriárka” hivalkodásával szem-

ben felvette a „servus servorum Dei” címet. 

Az egyre növekvő birtokokon fejlett gazdálko-

dást vezetett be, melynek jövedelméből nem-

csak az egyházkormányzat kiadásait és Róma 

védelmét tudta fedezni, hanem bőven jutott a 

szegények gondozására is. Ez is növelte a pápa-

ság erkölcsi tekintélyét.

A VIII. század elejétől Rómának és környéké-

nek a népe a pápát tekintette politikai fejének. 

A pápák viszont elkezdtek pénzt veretni szá-

mukra, elsőként III. Gergely (731–741) és Zaka-

riás (741–742). Rómát és környékét „Ducatus Ro-

manus” néven nevezték.

c) „Donatio Pippini” (Pippin adománya):

A pápaság a longobárdok terjeszkedő politikája miatt a keresz-

tény frank királyság királyai helyett ténylegesen uralkodó major-
domusaitól, Martell Károlytól és Kis Pippintől (Pépin le Bref) kért 

segítséget. Az utóbbi pápai szentesítéssel szeretett volna a frank 

trónra jutni (az elerőtlenedett Meroving-dinasztia helyett) és pá-

pai helyesléssel királlyá koronáztatta magát (751).

II. István pápa (752–757) szintén a longobárd veszély hatá-

sára Kis Pippinhez utazott, és megismételte a királyi felkenést 

(Saint-Denis apátság, 754).

Kis Pippin felszabadító sereget vezetett Itáliába, és a meg-

hódolt területeket a pápának adományozta: a Ducatus Roma-

nust, a ravennai exarchátust, és még öt várost az Adria mentén. 

Ez az úgynevezett Pentapolis (olaszul Marche): Ancona, Pesaro, 

Fano, Rimini, Senigaglia. Ancona mellett van a híres Mária-kegy-

hely, Loretto.

Az adománylevelet és a városok kulcsait Szent Péter sírjára 

tették. Így keletkezett 756-ban a Pápai Állam. Ennek terü-
lete tehát Közép-Itáliában volt, és az idők során többször vál-

tozott. 1870-ben az olasz egységmozgalom, a „risorgimento” 

nyomán szűnt meg, majd 1929-ben szimbolikus területen állí-

tották vissza („Città del Vaticano”).

Raffaello Santi: Nagy Szent Leó találkozása Attilával Róma falai előtt – Vatikáni stanzák 
(1514)

Martell Károly síremlékének részlete a párizsi Saint-Denis-
székesegyházbanszékesegyházban

Kis Pippin uralkodása alatt (751–768) Troyes-ben vert dénár — Az érmén az R (rex=király) 
és a P (Pippin) betűk láthatók
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d) Nagy Károly frank király megismételte atyja adományát, a 

pápa viszont 800 karácsonyán a Szent Péter-bazilikában római 

császárrá koronázta. Ez a császárság felújítását jelentette.

A pápai primátus kibontakozása

A pápa lelki, azaz egyházfői hatalma a Szentíráson alapul (vö. Mt 16,18; Jn 21,15–17). Ennek gya-

korlati kibontakozása szintén erre a korra esik. Már Nagy Szent Leó megfogalmazta, hogy a világi 

kormányzati hatalom (principátus) mellett lelki principátusra is szükség van a birodalomban. 

A pápa fellebbezéseket fogadott el az érsekek ítéletei ellen, az 

érsekektől hűségesküt kívánt, és összehívta a nyugati egyház 

zsinatait. A pápai központi teljhatalom első nagy képviselője 

Nagy Szent Miklós pápa (I. Miklós, 858–867). A pápa azonban 

általában a környékbeli püspökökkel, később a kardinálisokkal 

egyetértésben, kollegiálisan gyakorolta a főhatalmat. 

A pápai főhatalmat (primátust) dogmatikus pontossággal az 

I. Vatikáni Zsinat (1869–1870) határozta meg.

„Sem a császár, sem a papság összessége, sem a királyok, sem a nép nem ítélkezhet a 
bíró felett. (…) Az Első Szék nem eshet senki ítélete alá. (…) Mivel a kánonok szerint 
az alsóbb fórumok perét, döntés vagy megerősítés végett oda kell fölterjeszteni, ahol 
magasabb a tekintély, teljesen nyilvánvaló, hogy az Apostoli Szék döntését, melynek 
tekintélyénél nincs nagyobb, senki sem bírálhatja felül. (…) A kánonok ugyanis elő-
írták, hogy hozzá a világ minden részéből lehet fellebbezni, de tőle senki nem felleb-
bezhet” (Részlet Nagy Szent Miklós pápa III. Mihály bizánci császárhoz írt leveléből).

Nagy Szent Miklós pápa

Kis Pippin és felesége, Bertrada síremlékének részlete a párizsi Saint-Denis-székesegyházban
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A császárság felújítása

A Gallia területén letelepedett frankokat a kereszténységet felvevő Klodvig egyesítette. Megterem-

tette a közigazgatást, törvényeket hozott. A Klodvig egyik elődjének (Merovech) nevéből származó 

Meroving-dinasztia azonban elerőtlenedik. A trónviszályok és pártharcok miatt véres, sötét korszak 

következik (vö. Brunhilda, Fredegunda).

A tényleges hatalmat nem a király, hanem az udvarnagy (majordomus) birtokolja. A legjelen-

tősebb udvarnagyok: Heristali Pippin, Martell Károly és Kis Pippin. A majordomusok szerepe főképp 

abban mutatkozott meg, hogy ők védték meg a birodalmat a betörő araboktól, akik addigra már 

egész Hispániát elfoglalták. Martell Károly 732-ben Poitiers-nél szétzúzta az arab támadókat, és 

ezzel megmentette Európát az arab inváziótól.

„A Merovingok nemzetsége, amelyből a frankok királyaikat szokták választani, mint 
köztudomású, egészen Childerich királyig állt fenn, akit István pápa rendelkezésére 
megfosztottak trónjától, megnyírtak és egy monostorba zártak. A látszat szerint ta-
lán csakugyan Childerich-kel szakadt vége a nemzetségnek, de valójában a királynak 
már régtől fogva nem volt semmi hatalma, és a puszta királyi címen kívül semmi más 
tekintetben nem volt tündöklő jelenség. (…) A királynak nem maradt más hátra, mint 
hogy csupán a királyi névvel megelégedve, hosszú hajjal, lecsüngő szakállal üljön a 
trónon, és úgy tegyen, mintha csakugyan ő volna az uralkodó. (…) De a birodalom 
kormányzását a majordomus látta el, minden bel- és külügyet ő intézett” (Részlet Ein-
hard [774–840] Vita Caroli Magni [Nagy Károly élete] című művéből).

Martell Károly utóda, Kis Pippin – mint láttuk, pápai jóváhagyással – kolostorba záratta az utolsó, 

tehetetlen Meroving királyt, III. Childerichet. Aztán királlyá kenette magát. Így a frank királyság a pá-

paság védelmezőjévé vált.

Charels de Steuben: Poitiers ostroma 732-ben (1834–37) Friedrich Kaulbach: Nagy Károly megkoronázása (1861)
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Kis Pippin fi a, Nagy Károly (768–814) több mint öt-

ven hadjáratban hatalmas birodalmat kovácsolt ös-

sze, amelynek határa a Pireneusok, az Atlanti-óceán, 

az Északi- és a Keleti-tenger, az Elba és Dél-Itália volt. 

A hódítások – többek között – a longobárdok, a szá-

szok és az avarok kárára történtek. Birodalmának köz-

pontját Párizsból Aachenbe helyezte.

Művének betetőzéseként Nagy Károlyt a pápa 

(III. Leó, 795–816) Rómában, 800 karácsonyán római 

császárrá koronázta. A császárság felújítását Bizánc el-

lenséges lépésnek tekintette, de mégis kénytelen volt 

elismerni. Ezt I. Mihály bizánci császár tette meg az aa-

cheni szerződésben (812).

A 800. év karácsonya – Nagy Károly frank királynak római császárrá koronázása ré-
vén – szellemi értelemben a középkori Európa születése napja. A jeles eseményt több 
forrás is megemlíti. A jelen szemelvény a frank királyi krónikából való: „Midőn a király 
– éppen Urunk szentséges születése napján – a mise alkalmával Szent Péter apostol 
sírhelye előtt imádságából fölkelt, Leó pápa koronát tett fejére, a rómaiak egész népe 
pedig kiáltásban tört ki: »Éljen és győzzön Károly, a rómaiak nagy és békességszerző 
császára!« És e dicsőítés után – a régi császárok módjára – hódolt előtte az apostoli úr, 
és a patrícius cím elhagyásával császárnak és Augustusnak nevezte” (Részlet a Frank 
Királyság 801. évi évkönyvéből).

Nagy Károly a központi hatalom megszervezése és a császárság felújítása mellett gondolt a mű-
veltségre is. A közigazgatásban teljessé tette az írásbeliséget, és tudósokat gyűjtött udvarába. 

Ezek legjelentősebbjei az angolszász származású Alkuin (költő, teológus, az aacheni főiskola ve-

zetője, a császár egyházi tanácsadója), Paulus Diaconus, a longobárd történetíró, Einhard (a Vita 

Caroli Magni szerzője) és Nithard történetírók. Iskolákat alapított a klérus művelésére, fellendítette 

a könyvmásolást. Sokat adott a pontosságra (a szövegromlás ellen), és fi gyelme volt az olvasha-

tóságra (Karoling minuszkula). Jelentős építkezéseket is folytatott (templomok, kastélyok). A kor-

szakot később a történettudomány „Karoling reneszánsz” névvel illeti.

A középkori császáreszme

A középkori császáreszme különbözött az ókoritól.

Az ókori császáreszme szerint a római császár az egész világ ura, aki természetesen a pápát is 

alattvalójának tekinti. Ez összefért azzal, hogy a keresztény császárok privilégiumokat adtak a pá-

páknak.

Karoling minuszkula írás
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A középkori császáreszme szerint a kereszténységnek, a „Respub-
lica Christianának” két feje van: a lelki és a világi. – A pápai párt 

álláspontját hasonlatokkal világította meg, amelyeket azonban 

nagyon komolyan vett. Eszerint a két hatalom úgy aránylik egy-

máshoz, mint a lélek és a test, mint a Nap és a Hold. Clairvaux-i 
Szent Bernát (†1153) egyháztanító szerint Krisztus jóváhagyta, 

hogy Szent Péternél két kard legyen (vö. Lk 22,38). Eszerint övé 

ezen a földön a lelki és a politikai hatalom. A lelki hatalmat 

személyesen gyakorolják Szent Péter utódai, a politikai hatalmat 

azonban kikölcsönzik a világi fejedelmeknek, de vissza is vonhat-

ják, ha azt a fejedelem nem a pápa szándéka szerint gyakorolja. – 

A császári párt legnagyobb ideológusa Dante (†1321) volt, aki 

szerint a politikai hatalom nem származhat az Egyháztól, hiszen 

a Római Birodalom régebbi, mint a kereszténység.

A középkor folyamán a pápaság és a császárság olykor szövet-

ségben voltak egymással, máskor pedig kemény harcot folytattak 

egymás ellen.

FELADATOK
1.  Nézz utána a történelmi atlaszban a Pápai Állam kialakulásának! Keresd ki a fontos helyeket!

2. Nézz utána a történelemkönyvben, mit tanultál Nagy Károlyról és birodalmáról!

3. Nézz utána, ki volt a két hírhedt királynő, Brunhilda és Fredegunda!

4. Ismételd át, mit tanultál irodalomból Dantéról és koráról!

5.  Gondold át, hogy milyen történelmi forrásokból, és amellett milyen szépirodalmi művekből 

ismerhető meg ez a kor!

6. Lapozz előre, és nézd meg, hogyan vélekedik Clairvaux-i Szent Bernát a pápai hatalomról!

„Respub-

A lorettói bazilika

Georg Andreas Wasshuber: Clairvaux-i Szent 
Bernát portréja (1700) — Heiligenkreuz, 
Ausztria

A Santa Casa
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15. Bizánc a középkorban

A római császárok már a dominátus zavaros idejében, részben a barbár fenyegetések hatására a 

jobban védhető Keletre tették át a birodalom központját (Nikomédia, Nikaia, Konstantinápoly). 

Bizánc tehát nem más, mint a Római Birodalom keleti felének továbbélése majdnem ezer éven át. 

A birodalom kettészakadása (395), majd a Nyugatró-

mai Birodalom bukása (476) után a bizánci uralkodók 

az egész (volt) Római Birodalom urának tudták ma-

gukat, de ennek nem voltak képesek érvényt szerezni.

A birodalom egyesítésének egyetlen biztató kísér-

lete Justinianus (527–565) császár nevéhez fűződik. 

Ő megerősítette a birodalom keleti határait. Megpró-

bálta visszafoglalni a nyugati területeket. Hadvezérei 

(Belizár és Narzesz) megdöntötték a Vandál (533) és 

a Keleti Gót (555) Fejedelemséget. Hódításai azon-

ban nem maradtak tartósak. A császár nagy érde-

me viszont a jog kodifi kálása („római jog”), és a régi, 

konstantini bazilika helyén fölépített új, gyönyörű 
Hagia Sophia. Állítólag így kiáltott föl: „Salamon, le-

győztelek!”

A ravennai exarcha és a bizánci tisztviselők ar-

roganciájukkal ellenszenvet keltettek maguk iránt az 

itáliai népekben, ellentétben a pápasággal, amelynek 

folyamatosan nőtt az erkölcsi tekintélye.

A keleti és a nyugati egyház szokásai már az első 

ezer évben különböztek. Noha feszültségek akkor is 

voltak, a különbözőség még nem jelentett szaka-
dást.

A Kelet és Nyugat közötti feszültségnek több oka 

volt.

Flavius Petrus Sabbatius Justinianus — A császár 521-es konzuli diptichonjának 
részlete

Hagia Sophia — Isztambul, Törökország
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Az új főváros püspöke egyetemes egyházfő szeretett volna 

lenni, vagy legalábbis a pápával egyenrangú. Ehhez a császári 

segítséget is igénybe vette. Böjtölő János 588-ban hivatalosan 

használni kezdte az „oikumenikosz patriarkha” (egyetemes pát-

riárka, a földkerekség pátriárkája) címet. (Erre válaszul vette fel 

Nagy Szent Gergely pápa a „servus servorum Dei” – Isten szolgái-

nak szolgája címet.)

A keletieket sértette, hogy a pápa elöl járt az eretnekségek 
elítélésében, a nyugatiak pedig nem alkalmazkodtak a keleti 
szokásokhoz (pl. enyhébben böjtöltek, csak nőtleneket szentel-

tek pappá, a szentmisében pedig áttértek a kovásztalan kenyér 

használatára).

A bizánci császárt bántotta az is, hogy a pápa az új népek felé 
tájékozódik, sőt a „barbár” frank királyt császárrá koronázta.

A képrombolás története

A szakadás (szkizma) történetének előjátéka volt a képrombolás korszaka. A harcot III. (Izauri) Leó 

császár (717–741) és fi a, Konsztantinosz Kopronümosz (741–775) vezette. A két katonacsászár 

ezzel valószínűleg a muszlim araboknak akart kedvezni, de egyúttal saját puritán katonáinak is ked-

vében járt. A képeket bálványoknak jelentették ki, és nemcsak a tiszteletüket tiltották be, hanem 

leszedették és összetörték őket. A falfestményeket és a mozaikokat brutálisan megsemmisítették. 

A pusztításnak ellenállókat – elsősorban a szerzeteseket – kegyetlenül üldözték. – A pápa viszont 

befogadta a képtisztelőket.

Az enyhülés akkor követ-

kezett be, amikor IV. (Kazár) 

Leó (775–780) özvegye, Eiré-
né császárné – Hadrián pápa 

jóváhagyásával – egyetemes 

zsinatot hívott össze. Ez volt a 

II. Niceai Zsinat (787). Itt jo-

gosnak mondták ki a képek 

tiszteletét.

A Hagia Eiréné-templom Isztambulban — A szentély egyedülálló példa az ikonoklaszta művészetre

A niceai Hagia Sophia, ahol a zsinatot tartották 
— Ma Iznik, Törökország
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„Csatlakozván mintegy a királyi ösvényhez, és követve szent atyáink Istentől sugal-
mazott tanítását és a Katolikus Egyház hagyományát, mert tudjuk, hogy ez a Szent-
léleké, aki az Egyházban lakozik: teljes bizonysággal és gondossággal határozatot 
hozunk, hogy amiként a becses és életadó kereszt alázatát, úgy a tiszteletreméltó és 
szent képmásokat is, akár színes mozaikból vannak ezek, akár más alkalmas anyag-
ból, el kell helyezni Isten szent egyházi épületeiben, a szent edényeken és ruhákon, a 
falakon és táblaképeken, a házakban és az utakon: éspedig a mi Urunk és Istenünk, és 
Megváltónk, Jézus Krisztus, valamint szeplőtelen Úrnőnk, a szent Istenszülő, a tiszte-
letreméltó angyalok, és az összes szent és kegyes férfi ak képmását” (Részlet a II. Niceai 
Zsinat határozataiból).

Az ikonoklaszta (képromboló) küzdelem nem ért véget, de már bágyadtabban folytatódott, míg 

végre Theodóra császárné a Konstantinápolyban rendezett zsinaton (843) végleg helyreállította a 

képek tiszteletét. Ennek emléke az orthodoxia ünnepe a keleti naptárban (a böjt első vasárnapján).

A görög és a latin egyház szétválása

a) A válság előzménye az volt, hogy Bardasz cézár, a kiskorú császár nagybátyja bosszúból, ami-

ért az, botrányos élete miatt egy nyilvános ünnepen nem áldoztatta meg, letette Ignatiosz (Ignác) 

pátriárkát. Helyébe a tudós testőrtisztet, Photioszt állította. I. Miklós pápa (858–867) hosszas vizsgá-

lódás után Ignatiosz pártjára állt és Photioszt letettnek nyilvá-

nította (863). – Ez Keleten óriási felháborodást keltett, és egy 

helyi zsinaton 867-ben Miklós pápát letettnek nyilvánították, 

és kiközösítették. Ez így nyílt szakadás volt.

A szakadás megszüntetésére I. Baszileiosz császár össze-

hívta a IV. Konstantinápolyi Zsinatot (869–870). Itt a pápára 

vonatkozó kiközösítést visszavonták, Photioszt pedig letettnek 

nyilvánították, majd később kolostorba internálták, ahol a pá-

pával kibékülve halt meg.

b) A tragikus események után a két egyház kapcsolata már 

nem tudott tartósan megszilárdulni. Róma a teljes primátusra, 

Konstantinápoly az autonómiára törekedett.

Kerullariosz Mihály (1043–1058) konstantinápolyi pátriár-

ka Bizánc függetlenségét mindenáron meg akarta védeni Róma 

befolyása ellen. Elítélte a nyugatiak kovásztalan kenyér hasz-

nálatát, és bezáratta a bizánci latin szertartású intézményeket.

IX. Leó (1049–1054) Humbertus kardinálist küldte követül 

IX. Konsztantinosz császárhoz katonai szövetségkötés céljá-A Chludov zsoltároskönyv egy lapja (IX–XI. sz.)
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ból. Sem Humbertus, sem Kerüllariosz nem volt „dip-

lomatikus alkat”. A tárgyalások – kölcsönös önérzetes-

kedések és vádaskodások után – eredménytelenül 

végződtek. A pápai követ 1054. július 16-án a Hagia 

Sophia oltárára helyezte a pátriárkát kiközösítő iratot, 

majd elhagyta a várost. 

A pátriárka természetesen Humbertust és követőit 

közösítette ki. Az új szkizma sajnos állandósult.

„Humbertus, Isten kegyelméből a Szent Római Egyház bíboros püspöke (…) a Római 
Egyház összes fi ához: A Római Szentszék (…) kegyeskedett minket e királyi városba 
küldeni. (…) Nekünk itt nagy szerencsében volt részünk, aminek az Úrban nagyon 
örülünk, de egy túl nagy szerencsétlenségben is, amely felett fájdalmasan szomorko-
dunk. Mert ami a császárság oszlopait, valamint a város becsületes és bölcs polgárait 
illeti, ők fölöttébb keresztény és igaz hitű polgárok. Ami azonban Mihályt, akit vissza-
élve pátriárkának hívnak, és az ő dőreségének híveit és pártfogóit illeti, tőlük naponta 
az eretnekség túl sok dudvája kerül a polgárság közé. (…) Mindezen tévedés és sok 
más vétség miatt a mi urunk, Leó pápa üzenetében sürgősen fi gyelmeztette ezt a Mi-
hályt, de ő nem hallgatott az okos szóra. Ezen felül vonakodott minket, a pápa köve-
teit fogadni. (…) Ezen felül megtagadta tőlünk, hogy a Sztudion kolostorban misét ce-
lebráljunk, mint ahogy már korábban a latin szertartású templomokat bezáratta. (…) 
Az Apostoli Szentszéket egyházi átokkal sújtotta, és a Szentszék megszégyenítésére 
az Ökumenikus Pátriárka címet vette fel. (…) Mihály, aki csak visszaélés folytán viseli 
a pátriárka címet, (…) ráadásul számos, a leggonoszabb bűncselekménnyel is meg-
gyalázta, és valamennyi hívük, akik ugyanazon téves elképzelések rabjai, legyenek 
kiközösítettek az összes eretnekkel, sőt az ördöggel és angyalaival, amennyiben nem 
hallgatnának az okos szóra. Ámen. Ámen. Ámen” (Részlet Humbertusnak a Kerullariosz 
Mihályt kiközösítő bullájából).

A Hagia Sophia belseje
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A kelet–nyugati viszony elmérgesedésében nagy szerepet játszott a 4. keresztes hadjárat, 
amelyben a latinok (a Szentföld helyett) elfoglalták és kirabolták Konstantinápolyt, és létrehozták a 

rövid életű Latin Császárságot (1204–1261). Ez a szakadás végérvényessé válását jelentette.

c) A történelem folyamán történtek lépések a szakadás felszámolására. Ezek azonban a 

végső célt illetően eredménytelenek maradtak. A török veszély miatt a görögök többször pró-

bálkoztak egyezkedni. Több más próbálkozás után a Firenzei Zsinaton (1439) létre is jött 

az egység, de a hazatérő görög főpapok a nép 

és a szerzetesség ellenkezésével találták szem-

be magukat. Így kevesek maradtak állhatatosak. 

A fi renzei unió mégis nagy jelentőségű volt, mert 

ennek alapjára helyezkedtek azok a keletiek, akik bár-

mikor (több ilyen eset is volt) is visszatértek a pápával 

való egységre („görögkatolikusok”). Ők megtarthatták 

keleti jellegüket (liturgia, egyházfegyelem, például nős 

emberek pappá szentelése), dogmatikai szempont-

ból viszont a pápával való egységre léptek.

A XX. században felerősödtek a közeledést tá-

mogató törekvések, amit mutatnak VI. Pál pápa és 

I. Athénagorasz konstantinápolyi pátriárka találko-

zásai: 1964-ben Jeruzsálemben; 1967-ben Rómá-

ban és Isztambulban (vagyis Konstantinápolyban). 

1965. december 7-én a II. Vatikáni Zsinat befejezése 

előtt VI. Pál pápa és Athénagorasz konstantinápo-

lyi pátriárka egyidőben és kölcsönösen visszavonták a 

Humbertus illetve Kerullariosz által 1054-ben kimon-

dott kiközösítést. Ez nagy lépés volt az egység felé 

vezető úton. Sajnos, a görögországi klérus egy része 

ma is ellenszenvvel viselkedik a pápához való köze-

ledés kérdésében. A közeledést szolgálta 1978-ban 

II. János Pál pápa és I. Dimitriosz pátriárka találkozása 

is. A találkozó után 1979-ben létrehozták a püspökök-

ből és teológusokból álló vegyesbizottságot, amely 

2008 novemberében Ravennában ülésezett, és a pá-

pai primátus kérdéséről tárgyalt.

VI. Pál pápa és Athénagorasz pátriárka találkozása 1964. január 6-án

II. János Pál pápa és I. Dimitriosz pátriárka találkozása a pápa törökországi 
apostoli vizitációjának végén — 1979 november 30.
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A Bizánci Birodalom sorsa

A birodalom fennállása alatt időnként hódító, máskor védekező politikát folytatott. Védekeznie kel-

lett például a szlávok, avarok, bolgárok, majd az arabok támadásai ellen. A birodalom kettészaka-

dásától a bukásig öt jelentős dinasztia uralkodott: Zénón-Justinianus (476–575), a Hérakleidák 

(565–717), az Izauri-dinasztia (717–867), a Makedón-dinasztia (867–1057) és az Angelosz-ház 

(1453-ig).

A Makedón-dinasztiát az 

erős központi hatalom – pél-

dául Bölcs Leó (886–912), 

Bíborbanszületett Konstantin 

(945–959), Nikéforosz Fókasz 

(963–969) – és a hódító po-
litika jellemezte. Az utóbbira 

legjobb példa II. (Bolgárölő) 

Baszileiosz, aki teljesen meg-

semmisítette a még megma-

radt „nyugati bolgár államot” 

(1018).

A Latin Császárság bukása 

után Bizánc tovább gyen-
gült, végül már nem tudott 

ellenállni a török táma-
dásnak. Az utolsó császár, 

XIII. Konsztantinosz – szemé-

lyében unitusként (mai kifejezéssel görögkatolikusként) – hősi halált halt a főváros védelmében. Bizánc 

1453-ban török kézre került. Az egész görög kultúrkör hosszú évszázadokra török uralom alá került. 

A görög területek csak a XIX. század elején (1828) szabadultak föl a török iga alól. Konstantinápoly 

azonban Isztambul néven végleg Törökország részévé vált, bár Kemal Atatürk forradalma (1923) 

után a főváros Ankara lett.

FELADATOK
1. Nézz utána, mit tanultál Bizáncról történelemből!

2. Szedj össze néhány jelentős műemléket Bizánc különböző történelmi koraiból!

3. Nézz utána, van-e bizánci jellegű műemlék Magyarországon!

4. Keresd meg a történelmi atlaszban a korszak jelentős helyeit!

5.  Látogass meg egy görögkatolikus (esetleg orthodox) templomot! Figyeld meg a berende-

zését, és vesd össze egy római katolikus templommal!

Isztambul látképe a Hagia Sophiával és a Kék mecsettel
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16. Mohamed és az iszlám
(Kiegészítő anyag)

A zsidó vallás és a kereszténység után a harmadik monoteista vallás az iszlám. Maga a szó annyit 

jelent, mint az Isten iránti odaadás, belenyugvás az Isten akaratába.

Az iszlám szülőhazája Arábia, pontosabban Mekka, valamint „a Próféta városa”, Medina, erede-

ti nevén Jathrib. Az iszlám atyja és terjesztője Mohamed, a próféta, aki Isten küldöttének tekintette 

magát.

Az Arab-félsziget nagyrészt terméketlen siva-

tag. Csak a tengerparti vidékeken alakult ki öntö-

zéses földművelés. Az itt élő arabok és bedui-

nok nomád állattartással és kereskedelemmel 
foglalkoztak. Jelentős kereskedelmi kapcsolatok 

alakultak ki Jemen és Palesztina, illetve Elő-Ázsia, 

valamint Jemen és India, illetve Kína között. 

Az árukat tevekaravánok szállították, és fegyve-

resek látták el a védelmüket. A karavánutak men-

tén kereskedővárosok alakultak. Mekka volt a 

leggazdagabb és legjelentősebb arábiai kereske-

dőváros. Rajta keresztül vezetett az akkori fény-
űzési cikkek (fűszerek, illatszerek) kereske-
delmi útja. Különösen a tömjénkereskedelem 

hozott nagy hasznot. Itt tisztelték az egyébként 

egymással rivalizáló, és egymás ellen sokszor 

hadat viselő arab törzsek közös szentélyükben 

a Kába követ, a fekete meteoritot, valamint sa-

ját törzsi isteneiket.

Medina

A Kába kő, és maga a fekete meteorit Mekkában
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Mohamed élete

Mohamed 570 körül született. Születése és halála napját ha-

gyományosan június 8-án ünneplik. Hamar árvaságra jutott, és 

nem sokkal később egy gazdag kereskedő özvegye, Khadidzsa 

szolgálatába szegődött. Tevehajcsárként többszáz kilométeres 

utakat tett, és így különféle kultúrákkal és vallásokkal ismerke-
dett meg. Ezek a Bizánci Birodalom déli vidékein és szomszéd-

ságában éltek, de nem voltak ismeretlenek Mekkában sem, ahol 

ebben az időben zsidók és keresztények is éltek.

Karavánjaival egészen Szíriáig kereskedett. Khadidzsa egy idő 

után házasságot kínált a tehetséges, huszonöt éves embernek. 

Az asszony negyven év körül lehetett. Több gyermekük született, 

négy lány, és két vagy három fi ú. A fi úk korán meghaltak – ez fon-

tos tény az iszlám későbbi története szempontjából.

Mohamed körülbelül negyven éves korában ébredt hivatá-
sa tudatára. Látomásai kezdődtek, a kortársai ezért 

varázslónak, egy jó szellem (dzsinn) által megszállott 

költőnek tartották. Mohamed minden ilyen besoro-

lást visszautasított, és arra hivatkozott, hogy szent 

kényszer alatt cselekszik.

Ő maga (és követői is) azt állítják, hogy elragadta-

tásai során Gábriel angyal mondja, recitálja számá-

ra Isten üzeneteit, melyek összefoglalása az iszlám 

szent könyve, a Korán. Felkiáltásokra emlékeztető, rö-

vid kihagyásos mondatok, majd sejtelmes fogadkozá-

sok és lenyűgöző képek sűrű egymásutánban követik 

egymást. A költői próza belső kohéziója tartja össze a 

szöveget. Mohamed ebben inkább az arab jövendő-
mondókkal rokon, és nem az ószövetségi prófétákkal.

„1. Allah, a Könyörületes és az Irgalmas nevében.
2. Hála Allahnak, a teremtmények Urának,
3. a Könyörületesnek és az Irgalmasnak,
4. aki az Ítélet Napját uralja!
5. Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért.
6. Vezess minket az egyenes úton,
7.  azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál, s ne azokén, akiket haragvá-

sod sújt, sem a tévelygőkén!” (A Korán 1. szúrája: A megnyitó).

A Híra-barlang Mekka közelében — A hagyomány szerint 
Mohamed itt kapta Allahtól az első kinyilatkoztatásokat

Mohamed fogadja Gábriel arkangyal kinyilatkoztatását: „Hirdess!” – parancsolja 
Gábriel arkangyal Mohamednek — XIV. századi miniatúra Rasíd ad-Dín 
Világtörténelem című munkájából
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Mohamed újítása a mekkai sokaság számára 

a monoteizmus, az egyistenhit meghirdetése 

volt, amely kezdetben erős visszautasításra ta-

lált. „A prófétának nehéz a sorsa, de Isten mellette 

áll, és ezt végül meg is mutatja.” Így keletkeztek a 

büntetésről szóló legendák, amelyek annyira jel-

lemzők a Koránra.

A visszautasítások hatására híveivel elhagyja 

Mekkát, és Medinába távozik. Ez a kivonulás az 

iszlám hagyományban hidzsra (más írásmód-

dal hedzsra, arab szó: „kivonulás” vagy „mene-

külés”) néven ismeretes, és mai időszámításunk 

szerint 622. július 6-án történt, ami egyben az 

iszlám időszámítás kezdete.

A hidzsrát magyarul Mohamed futásának nevezik, valójában kivándorlást jelent. A hidzsra ősi 

módja egy csoport kilépésének a törzsi kötelékből. A régi és az új közösség viszonyára nem vonat-

koznak többé a törzsön belüli normák és a szolidaritás – akár háborúra is lehet számítani.

Medinában viszonylag könnyű dolga volt, mert az ott élő két arab törzs szemben állt egymás-

sal, és Mohamedben a béke biztosítékát látták. Egy további népcsoport is élt ott, a zsidók, akik 

három törzsre oszlottak.

Mohamednek a Szentföldről elűzött egyistenhívőkkel szemben is meg kellett védenie álláspont-

ját. A zsidók fölényes gúnnyal fogadták, aminek az volt az alapja, hogy Mohamed sok ószövetségi 

utalást félreértett és hibásan magyarázott. Politikai kérdésekben is összekülönböztek. Ezzel a zsidó 

szembenállással magyarázzák, hogy az imádkozás irányát a későbbiek során megváltoztatták, és 

Jeruzsálem helyett Mekka irányába fordulnak a muzulmánok, az iszlám hívei.

Mohamed a szülővárosával történt szakítás 

után sem mondhatott le a félsziget vallásos és 

kulturális központjáról, Mekkáról. Erőszakkal si-

került is bevennie a várost 630-ban. A Kába szen-

télyhez való zarándoklat a hozzá tartozó po-

gány szokásokkal az iszlám szertartások részévé 

vált. Míg a többi pogány szentélyt lerombolták, 

a Kábát csak „megtisztították”. Történelmét a kő-

höz fűződő kultikus legendához igazították.

A Kábát a Korán szerint Ábrahám hozta létre, 
mégpedig mellékfeleségétől, Hágártól származó 

fi a, Izmael számára. Ahogyan a Sárától született 

fi ú, Izsák a zsidók őse, úgy az araboké Izmael.

Mohamed közvetlenül Ábrahámhoz kapcsol-

ja magát, mind földrajzi, mind teológiai tekintet-

A mihráb, két oldalán a hatalmas budai gyertyatartók a Hagia Sophiában

Guercino: Ábrahám elbocsátja Hágárt és Izmaelt (1657)
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ben. Ábrahám volt az első muszlim, így az iszlám nem tekinti magát a kinyilatkoztatott vallások késő 

utódainak, hanem közvetlenül képviseli a kinyilatkoztatást. A muzulmánok szerint Mózes és Jézus 

is az ősi kinyilatkoztatást hirdették – ezért tisztelik is őket. De szerinte őket, illetve tanításukat köve-

tőik, a zsidók és a keresztények „meghamisították”.

A medinai zsidókkal kapcsolatban meg kell említeni, hogy részben elűzték, részben az akkori há-

borús szokások szerint eladták rabszolgának, illetve kivégezték őket.

Az iszlám legfontosabb tanításai

Az iszlám vallással kapcsolatban öt alappillérről, illetve oszlopról beszélnek. Ezek: a hitvallás, 

a napi ötszöri ima, az alamizsnálkodás, a ramadán és a mekkai zarándoklat.

A hitvallás igen egyszerű. „Nincs más Isten Allahon kívül, Mohamed pedig Allah küldötte.” Más-

képpen: „Egy az Isten, Allah, és Mohamed az ő prófétája.”

A muzulmánok számára az egyetlen Isten az, 

aki mindenek fölött rendelkezik, aki mindenről 

gondoskodik, ő az Úr, az Irgalmas.

Isten a Koránban két néven szerepel. 

Az első név Allah, maga „az Isten”, a másik név 

ar-Rahman, a Könyörületes, az Irgalmas.

Isten az iszlámban nem despota. Rendelke-

zik az ember sorsa felett, de ezt gondoskodás-
ból teszi. Vezeti az embert, aki azonban ettől 

nem érzi magát akarat nélkül valónak. Megvan 

a döntési szabadsága, hogy engedelmeskedjék 

Isten törvényének, vagy megtagadja ezt az en-

gedelmességet.

A muzulmánok nem fatalisták, és nem hisz-

nek a végzetben, a kiszmetben. Ez a török nyelv-

be átment arab szó nem is szerepel az iszlám 

teológiájában.

Az emberi élettel kapcsolatban Isten viselkedését az iszlám így magyarázza: egyszer beavat-

kozik, máskor pedig ráhagyja az emberre, amit tesz. E kettő egyensúlyban van. Isten segíti a jót, és 

engedi megtörténni a rosszat. Mindkettő része az örök tervnek, amit Isten előre ismer, tudja mi fog 

történni, de nem azért, mert ezt előre meghatározta. Az iszlámban léteznek jó szellemek, angyalok, 

és rossz szellemek is. Az üdvözültek a paradicsomba jutnak, amelyet személetesen, „érzékletesen” 

mutatnak be. A hitetlenek a pokolra kerülnek.

A keresztény tanítással kapcsolatban a Szentháromságot tagadja, mondván, hogy az isten-

káromlás, mert politeizmus. Jézussal (Isza) kapcsolatban elismeri, hogy Fölkent, Messiás, hogy Isten 

kiváló, csodatevő szolgája, de hogy második isteni személy lenne és így megtestesült volna, azt 

A Sabanci Merkez mecset — Az isztambuli Kék mecseten kívül ezt az adanai mecsetet 
is hat minaret övezi



100

már nem (az inkarnáció tagadása). A megváltás fogalmát az isz-

lám nem ismeri. Máriát mint Jézus anyját tiszteli.

Mohamed Allah küldötte: a „próféták pecsétje”, Isten üze-

netének utolsó követe. Mindenki, aki előtte Isten szavát képvi-

selte, az ő előfutára, így Mózes (Musza) és Jézus is. Mohamed csak 

próféta: „Én csupán a kinyilatkoztatást követtem, amit kaptam. Én 

nyilvánvaló intő vagyok csupán” (Korán, 46. szúra).

A napi ötszöri ima rituális mosdással egybekötve minden 

hívő kötelessége a Nap állásának megfelelően, meghatározott 

időben. Az ima nemcsak előírt szavakból áll, hanem előírt moz-

dulatokból is. Az imák kötött szövegűek, mert Isten dicsőítései, 

nem pedig beszélgetés Istennel.

Az alamizsnálkodás a muzulmán ember jótékonysági köte-

lezettsége. Minden hívőnek jövedelme meghatározott hányadát 

(2,5-től 10 százalékig) a szegények és a rászorulók megsegítésére 

kell fordítania.

A ramadán böjt egy hónapon át tart, mégpedig az év kilencedik hónapja során, mert ekkor 

érkezett az égből a Korán. Az iszlámban a ramadán idején napkeltétől napnyugtáig nemcsak enni, 

de inni és dohányozni sem szabad. A ramadán ideje alatt tiltott a nemi kapcsolat is. Mivel az iszlám 

naptár holdévekkel számol, és a ramadán minden évben tizenegy nappal korábban kezdődik, elő-

fordul, hogy a legforróbb nyári időszakra esik. A böjt olyan szigorú önuralmat követel, amilyenre 

még a legszigorúbb keresztény aszkéta is alig képes. A muzulmánoknak többek között a ramadán 

is a szolidaritás élményét jelenti.

Szintén a szolidaritás élményét nyújtja az ötödik pillér, a mek-
kai zarándoklat, amelyen minden hívőnek az életben legalább 

egyszer részt kell vennie.

Az iszlám szent könyve a Korán, mely 114 fejezetet, vagyis szú-
rát tartalmaz. Szerepelnek benne imák, himnuszok, parancsola-

tok, jövendölések, tanácsok.

Az Isten szól a Koránból – arabul. A szöveg szent, ehhez kell 

igazítani a költészetet, nyelvtant, szónoklatot. Az iszlám vallás-
jogot, a sariját is megszabta, és minden törvényhozás alapja 

a VII. századi Korán eredeti szövege szerint, úgy ahogy írva van, 

mindenféle kritika nélkül. A Koránt tehát más nyelvre lefordíta-

ni sem szabad. Mint Írás, elismeri a másik két monoteista vallás 

szent könyveit. A zsidó és a keresztény vallásról mint könyves val-

lásokról beszél. A Korán a törvény vallása: hogyan kell élni. A ke-

reszténység Jézus Krisztust, az iszlám a törvényt követi.

Mohamed életéről, szokásairól, tanításairól szóló hagyomá-

nyok gyűjteménye a Szunna.

 élményét jelenti.

Koránt olvasó dervis a Mevlana-rendházban

Jakováli Hasszán dzsámija Pécsett
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A kisebb iszlám imaház a mecset, a nagyobb a dzsámi. Fontos épületelemük az imafülke, a 

mihráb. A vallás vezetője Mohamed utóda, a kalifa, neki pedig tanácsadója az ulama, a vallásjog 

ismerője. Az állami és a vallási élet összefonódásával megvalósul a teljes teokrácia. Az egyes tarto-

mányok kormányzói az emírek. Aki a minaretből imára hív, az a müezzin. Kifejezett klérus, illetve 

papság nincsen. Számos életszabály mellett történelmi szempontból a legnagyobb jelentőségű 

parancsolat a hit terjesztése szóval és fegyverrel. A szent háborút, a dzsihádot csak a legfőbb vallási 

vezetők, és csakis megfelelő előírások mellett hirdethetik meg.

Az iszlám elterjedése

Az iszlám elterjesztése nagyrészt erőszakkal történt, kihasználva Bizánc és a Perzsa Birodalom gyen-

geségét, óriási területeket hódítva meg. Mohamed első utódai, Abu Bakr (632–634) majd Omár 

(634–644) kalifa meghódította Szíriát, Palesztinát (Jeruzsálem, 638), Perzsiát (636–642), Mezopotá-

miát (635–641), Egyiptomot (639–642).

Az Omajjád-dinasztia idején (661–750) a birodalom székvárosa Damaszkusz lett. Meghó-

dították Közép-Ázsiát, eljutottak az Indus völgyéig. Bizáncot egyelőre sikertelenül ostromolták. 

Elfoglalták Észak-Afrikát. Átkeltek Gibraltáron, és meghódították az egykori Hispániát. További hódí-

tásaikat a frankok akadályozták meg, Martell Károly vezetésével Poitiers-nél, 732-ben. Abd ar-Rah-

man 756-ban megalapította a Córdobai Omajjád Emirátust.
Az Abbaszida-dinasztia kalifái 751-től 1258-ig uralkodtak. Székhelyük Bagdad volt. Az állam- 

és közigazgatást bizánci és perzsa minták alapján szervezték meg. A IX. században a kalifátus bom-

lásnak indult. Bagdadot végül a mongolok 1258-ban elpusztították.

Az iszlám elterjedése
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Az iszlámnak a mai napig két ága létezik, a szunnitáké és a síitáké. A szunniták hangsúlyozzák, 

hogy a Mohamedet követő négy kalifát törvényesen választották meg, és szerintük a választás az 

egyetlen törvényes módja az utódlásnak. Maga a szunna szó – mint láttuk – szokások rendjét jelenti.

A síiták szemében egyedül Ali volt a törvényes utód, Mohamed leányának, Fatimának a férje. 

A síiták számára a vérszerinti hovatartozás a döntő. A sía szó pártot jelent: Ali pártját. Vezetőjük az 

imám, mellettük vannak a mollák, illetve az ajatollahok.
Az iszlám szembetűnő negatívumai elsősorban az legutóbbi időkig létező rabszolgaság, a nők 

hátrányos megkülönböztetése (a férj eltaszíthatja; de ide tartozik a lefátyolozás, a csador viselésének 

a kötelezettsége is). A többnejűség inkább mai probléma, korábban így gondoskodtak a nőkről, 

mivel nem létezett az „egyedülálló nő” fogalma és megélhetési lehetősége. Hasonlóan érthetetlen 

a mai európai kultúra számára az emberi jogok megsértése, a testi fenyítés, a nyilvános kivégzések 

és halálbüntetés az iszlám elhagyása esetén. Ugyancsak nehézséget jelent korunkban a Koránra 

támaszkodva vallási alapon létrejövő teokratikus állam, a fundamentalizmus, mint például a mai 

Iránban, illetve bizonyos észak-afrikai terrorakciók, amelyek célja szintén az iráni minta megvalósí-

tása.

Pascal az iszlámmal szembeállítva a kereszténység természetfelettiségét emeli ki: 
„Mohamed azzal alapított birodalmat, hogy gyilkolt, Krisztus azzal, hogy meggyil-
koltatta magát. Mohamed úgy választotta meg módszereit és eszközeit, hogy emberi 
számítás szerint győzzön, Krisztus pedig úgy, hogy emberi számítás szerint legyőzzék. 
Mármost a muszlim vallás (átmenetileg) győzedelmeskedett, ez csupán azt bizonyítja, 
hogy a kereszténységnek felsőbb erők segítsége nélkül alul kellett volna maradnia.”

A II. Vatikáni Zsinat viszont tisztelettel beszél az iszlám pozitívumairól: „…az üdvös-
ség terve azokat is átöleli, akik elismerik a Teremtőt, köztük elsősorban a mohamedá-
nokat, akik azt vallják, hogy Ábrahám hitén vannak és velünk együtt imádják az egy 
Istent, aki irgalmas és az utolsó napon megítéli az embereket” (Lumen gentium, 16).

Ugyancsak nagyra becsüli az iszlám vallást a Nostra aetate kezdetű zsinati dokumen-
tum: „Az Egyház megbecsüléssel tekint az iszlám követőire is, akik az egy élő és ön-
magában létező, irgalmas és mindenható Istent imádják, ki a mennynek és a földnek 
Teremtője, ki szólt az emberekhez, s kinek még rejtett határozatait is teljes szívből 
engedelmeskedve akarják követni, miként Ábrahám – kinek hitére az iszlám szíve-
sen hivatkozik – engedelmeskedett Istennek. Jézus istenségét ugyan nem ismerik el, 
de prófétaként tisztelik, szűz anyjaként becsülik Máriát, s olykor áhítattal segítségül 
is hívják. Várják az ítélet napját, amikor Isten minden embert föltámaszt és megfizet 
mindenkinek. Ezért értékelik az erkölcsi életet és Istent leginkább imádsággal, ala-
mizsnával és böjtöléssel tisztelik” (Nostra aetate, 5).
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!FELADATOK
1. Nézz utána, mit tanultál az iszlámról történelemből!

2. Olvass el egy-két részletet a Koránból!

3.  Keresd ki a történelmi atlaszban azokat a helyeket, amelyek fontosak az iszlám kialakulása 

és elterjedése szempontjából!

4. Nézz utána, hogy jelenleg mely területeken uralkodó az iszlám vallás!

5. Keresd meg, milyen iszlámra utaló török kori műemlékek találhatók Magyarországon!

6.  Nézz utána, mit tanít a nagy világvallásokról a II. Vatikáni Zsinat! Milyen szemléleti változás 

történt az Egyházban a más vallások irányában?
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17. A „sötét századok” — A pápaság a kora középkorban

Nagy Károly 814-ben meghalt. Utódai éppen olyan jelentéktelenségbe süllyedtek, mint az utolsó 

Merovingok. A viszályok következményeképp 843-ban, a verduni szerződésben a birodalom három 

részre szakadt.

A Nyugati Frank Királyság az anarchikus korszak után meg-

találta új uralkodóházát. Capet Hugo (987) alapította meg a so-

káig uralkodó Capeting-dinasztiát. Így jött létre Franciaország.
A Keleti Frank Királyság eleinte szintén anarchiában élt, 

a magyar kalandozások azonban szükségessé tették az össze-

fogást (vö. Madarász Henrik, 919–936; I. [Nagy] Ottó, 936–973). 

Nagy Ottó szintén felújította a császárságot is (962).

A legmostohább állapotba a középső területek jutottak. Ide tartozott Itália is, amelynek egy 

része a Pápai Állam volt. A „sötét századok” nagyjából két jeles pápa, I. (Nagy) Szent Miklós (858–

867) és II. Miklós (1057–1058) pontifi kátusa közötti évekre estek. A pápaság gyakran került er-
kölcsi mélypontra, ahonnét a német királyok igyekeztek kiemelni. Éppen a római oligarcháktól 

kellett felszabadítani a római pápát.

Az oligarchák uralma

Miklós pápa halála után a Pápai Állam egymással is versengő oligarchák uralma alá került. Ők akar-

ták irányítani az Egyházat. Botrányos erőszakkal beavatkoztak a pápaválasztásba. Saját párthíveik-

ként méltatlanokat, olykor gyermekifj akat juttattak Szent Péter székébe.

A hírhedt „hullazsinaton” például VI. István (896–897) pápa egy másik pártból származó előd-

jének, Formosusnak a holttestét gyalázta meg, majd egy lázadás után őt is börtönbe vetették és 

megfojtották.

A X. század elején egy Theophülaktosz nevű római kincstárnok, szenátor és konzul befolyása 

hatalmasodott el. Felesége, Theodóra, és lányai, Marózia és az ifj abb Theodóra is ismételten be-

avatkoztak a pápaválasztásba.

Capet Hugo által veretett érem rajza



105

Marózia elérte, hogy fi a kerüljön a pápai trónra 

(XI. János, 931–935). Ennek hatalmát Marózia másik 

fi a, Alberich törte meg, aki jámbor férfi ú volt, a clu-

nyi bencések pártfogója. Szilárd uralmat gyakorolt 

a névleg uralkodó pápák helyett, halála előtt azon-

ban mégis tizenhét éves fi át választatta pápává, aki 

a XII. János nevet vette fel (955–964).

A német-római császárok fellépése

XII. János a legméltatlanabb pápák közé tartozott. Politikai okokból Rómába hívta I. Ottó német ki-

rályt, és császárrá koronázta (962). Ezzel megalakult a Német-Római Császárság. A pápa botrányos 

életmódja miatt azonban szembefordult vele a császár. XII. János már huszonhét éves korában 

meghalt, ami gátat vetett a további botrányoknak.

A pártviszályok I. Ottó halála (973) után sem szűntek meg. A különböző pártokból trónra kerülő 

pápák egymást gyilkoltatták meg.

III. Ottó (996–1002) császár eszményi célja a „restrictio imperii” 

(a birodalom helyreállítása) volt. Két méltó főpapot is Szent Pé-

ter székébe emelt: az első német származású pápát, V. Gergelyt 

(996–999), és II. Szilvesztert (999–1003), aki az első francia pápa 

volt. A keresztény Nyugat két feje testvéri egyetértésben kormány-

zott Rómában: a pápa a Lateránban, a császár az Aventinuson. 

II. Szilveszter küldött koronát Szent István királyunknak.

A császár halála után újabb pártoskodások és botrányos életű 

pápák következtek az oligarchák jóvoltából. IX. Benedek (1032–

1045) pápa például, a rómaiak utálatát érezve, pénzért lemon-

dott keresztapja, Johannes Gratianus javára (VI. Gergely), aki az 

Egyházat még ilyen áron is meg akarta szabadítani a méltatlan 

helyzetből.

III. Henrik (1046–1056) Itáliába jött. VI. Gergelyt lemondatta. 

Az egyházi életet német származású pápákkal akarta megújítani, 

akik valóban méltók voltak Szent Péter székére. Az általa kijelölt 

II. Kelemen (1046–1047) császárrá koronázta, a rómaiak pedig 

megadták neki a jogot a következő pápák kijelölésére.

Jean-Paul Laurens festménye a hullazsinatról (1870) — VII. István pápa, 
Lambert és Agiltrude hatására, az Arnulf megkoronázása iránt érzett 
bosszútól vezérelve 897-ben egyházi törvényszék elé állíttatta Formosust, 
amit emiatt az utókor csak hullazsinat néven emleget — A halott testét 

kiásták, miseruhába öltöztették, majd a trónra is felültették

Ismeretlen mester: V. Gergely pápa császárrá koronázza 
III. Ottót (1450 k.)



106

Az általa kijelölt pápák közül a legjelentősebb 

Szent IX. Leó (1049–1054), aki fáradhatatlanul 

beutazta Európát, helyi reformzsinatokat vezetett. 

Küzdött a simóniás és nős papság ellen francia, 

német és olasz földön. A reformot képviselő fér-

fi akkal vette körül magát. Közöttük volt Hildeb-
rand, a későbbi VII. Gergely pápa is.

II. Miklós pápa (1058–1061) a nemesség túl-

kapásai és a császári beavatkozás ellen biztosította 

a pápaválasztás szabadságát. A pápát a püspök és 

preszbiter kardinálisok választják, lehetőleg a ró-

mai klérusból, és lehetőleg Rómában. Henrik király 

és utódai felügyelnek a választás szabadságára, 

majd utólag megerősítik azt.

II. Miklós utóda, II. Sándor (1061–1073) követ-

kezetesen folytatta elődei munkáját. A német ural-

kodók törekvéseivel szemben az autonómiáért 

küzdő lombardiai polgársággal fogott össze.

A kor jellemzése

A tárgyalt korban nemcsak a pápai tekintély került válságba, hanem a világi uralkodók hatalma 
is csökkent a feudális nagyurakkal szemben. Az uralkodók hatalma olykor csak a saját birtokukra 

terjedt ki.

A világi uralkodók, elsősorban a német-római 
császárok (pl. I. Ottó) a problémán úgy akartak se-

gíteni, hogy az Egyházat beépítették a feudaliz-
musba. A világi hűbérbirtokok rovására növelték 

az egyházi hűbérbirtokokat, hiszen attól nagyobb 

hűséget várhattak, illetve az ilyen birtokok a hűbé-

res halála után ismét szabadon adhatók voltak. Így 

került a világi uralkodók kezébe a főpapi (püspö-
ki, apáti) állások betöltése. Ez az invesztitúra: 
a király nemcsak kinevezte a főpapot, hanem egye-

nesen ő nyújtotta át a gyűrűt és a pásztorbotot.

Bár voltak uralkodók, akik derék főpapokkal töl-

tötték be az állásokat, az általános helyzet azonban 

nem ez volt. A főpapi székeket vásárolni lehetett 

(simónia). Sokszor laikus, sőt nős embereket ne-

II. Miklós pápa — Freskó a római Szent Kelemen-templomban

I. Ottó császár — Mozaik a berlini földalatti Richard Wagner Platz megállójában (1903)
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veztek ki püspököknek, akik magukat föl sem szenteltették, csak a birtok jövedelmének hasznát 

aknázták ki, elhanyagolva a helynökök által kormányzott híveket. Példájukra nősülni kezdett az 
alsópapság is (incontinentia).

A korszak nehézségeit fokozta, hogy keletről a magyar kalandozások, nyugatról a vikingjárás, 

délről pedig a szaracén betörések is veszélyeztették Európa békéjét.

Az említett okok miatt e zavaros korban a klérus nem állt hivatása magaslatán. Így a nép kö-

rében az erkölcsök eldurvultak. A pogány szokások föléledtek (vérbosszú, ököljog), és különböző 

babonák terjedtek el (pl. boszorkányhit, istenítéletek).

A sötétség nem volt általános

Egy burgundiai kolostor, Cluny európai hatású reformmozgalmat indított el. Célja az Egyház meg-
újítása, és a feudalizmus bilincseiből való felszabadítása volt. Aquitániai Vilmos herceg alapítot-

ta 910-ben Szent Berno gróf számára, aki a kolostor első apátja lett. Nem sokkal később elérték az 

exemptiót, vagyis csak a pápának tartoztak enge-

delmességgel. Mintaszerű volt a fegyelem és a litur-

gia végzése is. Cluny egyúttal sok hasonló jogállá-

sú kolostor szövetségének is feje volt, amelyhez a 

XII. század elején legalább 1150 apátság tartozott. 

A testi munkát a laikus testvérek (illetve a jobbá-

gyok vagy bérlők) végezték. A kórusban zsolozs-
mázó szerzeteseket a clunyi mozgalom jórészt 

pappá szenteltette, akik azután csak szellemi mun-

kával foglalkoztak. Így a kolostorok jelentős szere-

pet játszottak a tudomány művelésében.
A kolostorszövetség a legdinamikusabb terjesz-

tője volt az Egyház belső megújulásának, első-

sorban a méltó papi életnek és a világiak befolyásá-

tól mentes egyházkormányzatnak. Hatása jelentős 

volt az egyházmegyés papság és a hívek életére.

Cluny legjelentősebb apátjai voltak: Szent Odó 

(†942), Szent Odiló (†1049) és Nagy Szent Hugó 
(†1109). Az utóbbi idejében épült a hatalmas apát-

sági templom. Hildebrand, a későbbi VII. Ger-
gely pápa is időzött Clunyban.

ta 910-ben Szent Berno gróf számára, aki a kolostor első apátja lett. Nem sokkal később elérték az 

II. Orbán pápa 1095-ben felszenteli a clunyi apátságot — Kódexillusztráció

A hatalmas clunyi apátság (1088–1130), mielőtt a francia forradalomban 
elpusztult volna — Rekonstrukció
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Szent Odiló apát gondolata volt a háborúk korlátozására 

a „treuga Dei” (Isten békéje) gondolata. Eszerint a keresztények 

között szerda estétől hétfő reggelig (vagyis a Krisztus szenvedé-

se által megszentelt napokon) tilos volt mindenféle hadakozás.

Ez egyházi törvény lett, kötelezően előírta az első három Lateráni 

Egyetemes Zsinat (1123, 1139, 1179).

A X. század végétől az Egyház a magánháborúk korlátozására olyan békemozgalom 
megszervezésére törekedett, amelynek általános tekintélyt szerezhetett. A mozga-
lom Dél-Franciaországból indult el, egész sor területi zsinat megtartásával. Egy kora-
beli krónika (Raoul Glaber) így ír erről: „Ugyanazon időben történt az isteni kegye-
lem ihletésére, hogy először az aquitániai részeken, később lassanként Gallia egész 
területén egyezséget kötöttek az Isten szeretete és félelme által egyként vezettetve; 
eszerint szerda estétől hétfő hajnalig senki a halandók közül más emberen nem erő-
szakoskodhatik, sem bosszút nem állhat, sem adósától a zálogot nem követelheti. 
Ha pedig valaki e közösen hozott határozat ellen mégis tenne valamit, vagy életével 
fi zessen, vagy a keresztények közösségétől kiűzetve, hazáját is hagyja el. Ezenkívül 
mindenki tetszésével találkozott az is, hogy ezt a megállapodást mintegy köznyelven 
Treuga Deinek nevezzék.”

Ennek a kornak is voltak a je-

lentős szentjei, részben a feje-

delmi trónokon (pl. Szent 

II. Henrik császár), részben a 

monostorokban (pl. Paschasius 

Radbertus †865, tudós apát, 

Notker Balbulus †912, Sankt-

Gallen-i szerzetes, zeneszerző), 

részben a főpapi székekben 

(pl. Szent Dunstan †988, ben-

cés apát, majd Canterbury ér-

seke), és ekkor is folyt Európa 

népeinek keresztény hitre térí-

tése.

Szent Odó

Sankt-Gallen monostorának látképe
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!FELADATOK
1.  Nézz utána a történelmi atlaszban a tárgyalt korszak jelentős helyeinek! Leckénkben sze-

repel az Aventinus. Nézz utána, hogy hívták az ókori Róma hét halmát, és hol szerepelnek 

azok a későbbi történelemben!

2.  Gyűjtsd össze azokat a korral kapcsolatos fogalmakat, amelyekről történelemből már tanultál!

3.  Keresd meg azokat a történelmi személyeket, akik a magyar történelemre is hatással voltak!

4. Nézz utána, milyen hatással volt a Clunyből kiinduló mozgalom Magyarországra!

5. Nézz utána, mi lett a clunyi apátság és templom sorsa!

A canterburyi katedrális A clunyi apátság napjainkban
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18. A pápaság története a virágzó középkorban

A folyamat – mint láttuk – szellemi, erkölcsi és politikai mélyponton kezdődik. VII. Gergely pápa 

eszméi jelzik a felemelkedés kezdetét. Programját azután nagy utódai viszik győzelemre, és így a 

XIII. század a középkor csúcspontja lesz. E kor legnagyobb pápája III. Ince. Pontifi kátusát köve-

tően ismét bomlási folyamat indul, melyet VIII. Bonifác erős egyénisége sem képes feltartóztatni. 

A történés újabb mélyponton ér véget.

Az invesztitúraharc

VII. Gergely (1073–1085)
A tényleges harc legjelentősebb alakja Hildebrand archidiakónus volt. Reformeszméi a követke-

zőkben foglalhatók össze:

a) A klérus szentsége, vagyis érjen véget a simónia és a pa-

pok házassága.

b) Az Egyház szabadsága, vagyis szűnjék meg a világiak ál-

tal gyakorolt invesztitúra, és a császár beavatkozása a pápaválasz-

tásba.

c) A „monarchia Christi”, ami azt jelenti, hogy a pápa legyen 

a keresztény világ legfőbb és egyedüli ura.

Hildebrand – céljának elérésére – néhány meghökkentő lé-

pésre határozta el magát. A nős és simóniás papság elleni küz-

delmében szövetkezett az észak-itáliai „pataria” mozgalommal 
(szó szerinti fordítás: „rongyosok”), mely egy durván kontesztáló, a 

papság bűnei ellen szervezkedő csoport volt. 

A Dictatus papae kézirata a Vatikáni Archívumból — A pápaság totális hatalmi és 
kizárólagosság-igényét nyílt tömörséggel tartalmazó iratot VII. Gergely pápa tette közzé 1075-ben
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(Ennek legjelentősebb alakjai: Landulfus Cotta, testvére Szent Er-

lembald, valamint Szent Ariald.) A másik merész tette, hogy szö-

vetséget kötött a dél-itáliai normannokkal, sőt hűbéruraságot 

vállalt felettük. Ezt megelőzően a normannok a pápaság ellen-

ségei voltak.

„Landulfus így lázította a népet: A papok (…) és a többi egyházi személy között elha-
talmasodott a sokféle bujaság és a simoniákus eretnekség. (…) Ha üdvösségteket az 
Üdvözítőtől remélitek, a jövőben ezektől mindenképpen óvakodjatok, ezeknek sem-
miféle szolgálatát el ne fogadjátok. (…) Minden javukat sajátítsátok ki: mindenkinek 
legyen joga mindenüket elragadni, bárhol vannak, a városban vagy azon kívül. (…) 
A forrongásra mindig hajlamos nép mód nélkül felindult a papság ellen” (Részlet 
Arnulf [†1077 u.] A milánói érsekek cselekedetei című krónikájából, amelyben beszámol 
a pataria mozgalomról).

Hildebrand 1073-ban VII. Gergely néven pápa lett. A pápai hatalomra vonatkozó elveit a 

Dictatus papae című okmány tartalmazza. Ez 27 rövid tételből áll.

Ennek az okmánynak a legjellegzetesebb tételei a következők: 1. „Egyedül a római 
egyházat alapította maga az Úr.” – 2. „Egyedül a római főpap nevezhető egyetemes-
nek”. – 3. „Püspököket egyedül ő tehet le, és helyezhet vissza székükbe”. – 4. „Kö-
vete a zsinaton minden püspököt megelőz, még ha ő maga alacsonyabb rangú is.” 
– 7. „Egyedül neki szabad a kor szükségleteinek megfelelően új törvényeket hozni, új 
püspökségeket alapítani, a káptalant apátsággá alakítani.” – 8. „Egyedül ő használhat 
császári jelvényeket.” 9. „Csupán a pápa lábát csókolják meg az összes fejedelmek.” 
– 12. „Szabadságában áll letenni császárokat.” – 19. „Fölötte senki sem bíráskodhat.” 
21. „Minden egyház fontosabb ügyét eléje kell terjeszteni.” – 27. „Föloldhatja az alatt-
valókat a gonosz uralkodónak tett hűségeskü alól.”

A pápa az 1074. évi böjti zsinaton megújította a tilalmat a simónia és a klérus házassága ellen, 

és felszólította a népet, hogy az ilyenektől ne fogadja el a szentségeket. Ez lényegében a „pataria” 

szentesítése volt. – A következő évben, 1075-ben megtiltotta az invesztitúrát; kifejezetten azt, 

hogy a német király püspököket iktasson be hivatalukba.

IV. Henrik (1056–1106) német király a pápai rendelkezést dacosan semmibe vette, és folytatta 

az invesztitúrát. Ennél is tovább ment: a pápai fi gyelmeztetésre a wormsi birodalmi gyűlésen 

(1076) a pápát letettnek nyilvánította. 

Szent Arialdo da Carimatének, a pataria mozgalom egyik vezérének meggyilkolása — 
Dombormű a milánói San Calimero-bazilikában 
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IV. Henrik 1076-ban – többek közt – ezeket írta a pápának: „Henrik, nem bitorló, ha-
nem Isten kegyelméből király, Hildebrandnak, aki nem pápa, hanem hamis barát. (…) 
Szállj le – hagyd ott a bitorolt apostoli széket. Más lépjen Szent Péter trónjára, aki 
semmiféle erőszakoskodással nem fogja a hit fényét elhomályosítani, és Szent Péter-
nek igaz tanítására fog oktatni. – Mi, Henrik, az Isten kegyelméből való király, összes 
püspökeinkkel együtt mondjuk neked: Szállj le, szállj le!”

A pápa erre az úgynevezett böjti zsinaton – egy Szent Péter-

hez fogalmazott könyörgés keretében – a császárt kiközösí-
tette, alattvalóit pedig föloldotta a hűségeskü alól. A király ezzel 

trónját vesztette. A király letétele egész Európát megdöbbentő 

tett volt. A német fejedelmek készek is voltak új királyt választa-

ni, sőt meghívták a pápát, hogy elnököljön a birodalmi gyűlésen.

VII. Gergely kiközösítő iratából: „Szent Péter, apostolok fejedelme, kértünk téged, 
fi gyelmezz könyörgésünkre. (…) Nem volt szándékom erőszakkal öröködbe lépni. Jobb 
szerettem volna egyszerű zarándok életet élni, mint mulandó, világi dicsőséggel helye-
det nagy igyekezettel elfoglalni. Azért az általad nyert kegyelmekre, nem pedig az ér-
demeimre támaszkodva hiszem, hogy kedved szerint volt és van, hogy a kiváltságos 
módon rám bízott keresztény nép engedelmeskedjék nekem, ki örökösöd vagyok, és 
akinek általad nyert kegyelme nem más, mint az Isten által adott hatalom kötni és olda-
ni, égben és földön. – Ebben bizakodván, Egyházad felmagasztalása és megvédelme-
zése végett, a tőled nyert hatalommal és tekintéllyel megvonom Henrik királytól (…) 
a hatalmat, (…) az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében; feloldok minden 
keresztényt az eskü alól, melyet neki tettek vagy fognak tenni, és megtiltom, hogy vala-
ki neki, mint királynak hódoljon. – Úgy illik, hogy aki az Egyház tekintélyét csökkenteni 
igyekszik, ő maga veszítse el a tiszteletet, mely csak látszólag volt neki. Mivel keresztény 
létére megtagadta az engedelmességet, (…) javát célzó fi gyelmeztetéseim megvetése 
által, továbbá az Egyháztól való különválás által, melyben szakadást akart támaszta-
ni, az elhagyott Istenhez vissza nem tért, kiközösítem. Benned bízva úgy közösítem ki, 
hogy a népek lássák és tudják, hogy te vagy Péter, kire az Isten Fia Anyaszentegyházát 
építette, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.”

Ismeretelen XI. századi mester: IV. Henrik
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Henrik király nem tehetett mást, mint megpróbált feloldozást szerezni. A pápa – útban a 

birodalmi gyűlésre – hívének, Matild tusciai őrgrófnőnek a várában, a közép-itáliai Canossában 

tartózkodott. A király – csekély kísérettel – átkelt az Alpokon, felkereste a pápát, és vezeklőruhában 

bűnbánatot tartott. A pápa – akiben győzött a papi lelkület – félretette a politikai szempontokat, 

a királyt feloldozta és megáldoztatta (1077).

Henrik király helyzete a feloldozás után megszilárdult. Tovább gyakorolta az invesztitúrát. 

A pápa ismét kiközösítette, de ennek már nem volt hatása. Henrik seregével bevonult Rómába, és 

ellenpápát állított. VII. Gergely az Angyalvárba menekült. Normann hűbéreseitől kért segítséget, 

akik el is űzték Rómából a németeket, de egyúttal olyan pusztítást végeztek a városban, hogy velük 

együtt a pápának is menekülnie kellett a felháborodott nép haragja elől. 1085-ben, a dél-itáliai 

Salernóban halt meg. Utolsó szavai ezek voltak: „Szerettem az igazságot, gyűlöltem a hamisságot, 

most ezért halok meg számkivetésben.”

Az első konkordátum (1122)

VII. Gergely halála után a harcok tovább folytatódtak. Utódai 

is tiltották az invesztitúrát (pl. II. Orbán, 1088–1099; II. Paszkál, 

1099–1118), de egyúttal keresték a megegyezés lehetőségét is. 

Mindkét fél számára elfogadható megoldáson dolgoztak a kora-

beli jogtudósok is, elsősorban Szent Ivó chartres-i püspök (†1116).

Canossa vára a magasból VII. Gergely pápa sírja a salernói katedrálisban — Sírján utolsó szavai állnak: 
„Dilexi iustitiam, odivi iniquitatem, propterea morior in esilio!”

A wormsi konkordátum
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A hosszas tárgyalások eredményeképp 1122-ben II. Callixtus pápa (1119–1124) és V. Henrik 

császár között megszületett a megegyezés, a wormsi konkordátum. Ennek értelmében a császár 

lemond a főpapok invesztitúrájáról (a gyűrű és a pásztorbot átadása), és hozzájárul a főpapok 

választásához. Az apátokat a szerzeteskáptalan, a püspököket pedig a papság és a nép választja, 

és az érsek iktatja be. A császár viszont jelen lehet a választáson, vitás esetekben dönthet, és a fő-
papot beiktatja a hűbérbirtokba a kormánypálca átadásával.

Az egyezményt a világi hatalom részéről a wormsi birodalmi gyűlés, az Egyház részéről az I. La-

teráni Zsinat (1123) erősítette meg.

„Én, V. Henrik, Isten kegyelméből római császár, Isten iránt való szeretetből átengedek 
a Szent Római Egyháznak és II. Callixtus pápa úrnak, s lelkem üdvösségéért Istennek, 
az ő szent apostolainak, Péternek és Pálnak, és a Szent Katolikus Egyháznak minden 
invesztitúrát gyűrűvel és pásztorbottal, és megengedem, hogy birodalmam minden 
templomában kánoni választás és szabad választás történjék. (…) Én, Callixtus püs-
pök, és Isten szolgáinak szolgája, megengedem neked, kedves fiamnak, Henriknek, 
Isten kegyelméből római császárnak, hogy a püspökök és apátok választása a német 
királyságban a te jelenlétedben történjék, de simónia és erőszak nélkül. Ha viszály tá-
mad a pártok közt, akkor a tartomány metropolitái és püspöktársai tanácsa s belátása 
szerint az értelmesebb párthoz kell állnod, és ezt segítened. A megválasztott tőled 
vegye át a regáliákat a jogar átadása mellett” (A wormsi konkordátum szövegéből).

Harcok a császáreszme miatt

Bár Henrik és utódai tiszteletben tartották az Egyház jogait, ennek ellenére újabb feszültségek 

keletkeztek a pápaság és a császárság között. Ennek oka az ókori császáreszme feléledése volt.  

Kiváltó oka részben a római jog tanulmányozása, részben pedig az, hogy az ifjú Barbarossa Frigyes 

herceg a keresztes hadjárat során megismerkedett a bizánci császár és a keleti szultánok hatalmá-

val, s hozzájuk hasonló kívánt lenni.

A küzdelem III. Sándor pápa (1159–1181) és Hohenstauf Barbarossa Frigyes (1152–1190) kö-

zött folyt. Barbarossa eszménye Nagy Károly volt. A keresztény világot a császárság alá akarta vonni, 

a pápaságot pedig a lelki ügyek intézésére visszaszorítani. Két ízben is ellenpápát állított, az utób-

bival Rómában meg is koronáztatta magát. Később Itáliába jött, de a lombardiai városok szövetsé-

gétől megsemmisítő vereséget szenvedett, akik a pápa oldalán fogtak fegyvert, de egyúttal saját sza-

badságukért is harcoltak (Legnano, 1176). Barbarossa így kénytelen volt megalázkodni. Az egykori 

nagy ellenfelek között a személyes találkozás és a béke Velencében jött létre 1177-ben. A békét 

a III. Lateráni Zsinat (1179) megerősítette. A zsinaton egyúttal újraszabályozták a pápaválasztást. 
Az számít érvényesen megválasztott pápának, aki a kardinálisok szavazatának kétharmadát kapja.  

A papság és a nép említve sincs, tehát döntőbíróra nincs többé szükség.

A megbékélés után Barbarossa újra keresztes hadjáratot vezetett, ahol balesetben meghalt (1190).
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„Ki a pápa? – A legnagyobb rangú főpap. Te vagy a püspökök fejedelme, az apos-
tolok örököse. Első vagy, mint Ábel, kormányos, mint Noé. Pátriárka, mint Ábrahám, 
pap, mint Melkizedek, méltóságod, mint Ároné, tekintélyed, mint Mózesé, bírói meg-
bízásod, mint Sámuelé, hatalmad, mint Péteré, föl vagy kenve, mint Krisztus. Neked 
vannak átadva a kulcsok, rád vannak bízva a juhok. (…) Péter van itt, akiről nem tud-
juk, hogy valaha is gyöngyökkel vagy selyemmel fölékesítve járt volna, nem borítot-
ta arany, nem utazott fehér lovon. (…) De meg volt győződve ezek nélkül is, hogy 
méltóan tudja teljesíteni az üdvös parancsot: Ha szeretsz engem, legeltesd juhaimat 
(Jn 21,15). Viszont ezekkel nem Péternek, hanem Konstantinnak vagy az utóda. Még-
is azt tanácsolom, hogy egyelőre tűrd el ezeknek a külsőségeknek a viselését, de ne 
tartsd kötelességednek viselésüket. Inkább arra buzdítalak, ami az igazi kötelességed. 
(…) Ha hirdeted az evangéliumot, te is részesülsz az apostolok dicsőségében. Mert 
az evangéliumot hirdetni nem más, mint legeltetni. Hirdesd az evangéliumot, s ez-
zel a pásztor feladatát is teljesíted” (Clairvaux-i Szent Bernát írása volt tanítványához, 
III. Jenő [1145–1153] pápához).

A pápaság hatalma tetőpontján

Barbarossa fi a korán meghalt, unokája (a későbbi II. Frigyes) gyámja pedig a pápa lett. Így a pápaság 

hatalma tetőpontjára jutott.

a) A középkor legnagyobb pápája, Lothar Segni fi atalon, 37 évesen került a pápai trónra, 

és III. Ince (1198–1216) néven kormányzott.

III. Ince célja, hogy megreformálja az Egyházat fejében és tagjaiban, a keresztes hadjárat gondo-

latát ébren tartsa (vagyis nem mondott le a Szentföld felszabadításáról), a Pápai Állam belső rendjét 

Barbarossa Frigyes keresztes viseletben — 
Miniatúra a Vatikáni Könyvtár egyik 1188-as 
kéziratából

Spinello Aretino: Barbarossa Frigyes III. Sándor pápa előtt — Freskó a sienai Palazzo Pubblicóban
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biztosítsa és Isten földi országát megteremtse. Ezt a teljhatalmat a Krisztustól kapott hatalomként 

értelmezte.

b) III. Ince nagy tettei:
A reformot önmagán kezdte. Aszkéta életet élt. Megreformálta a pápai udvartartást, ezzel jó pél-

dát adott a fejedelmeknek.

Kiközösítette a Németország belső békéjét zavaró ellenkirályt, majd magát a császárt is, mikor az 

durván megsértette az Egyház jogait.

Több királyt is tisztes házaséletre bírt. A legjelentősebb közülük Fülöp Ágost francia király, akit 

„interdictummal” fenyegetett meg, amennyiben nem veszi vissza eltaszított feleségét, a dán Inge-

borg hercegnőt.

Imre magyar királyt kibékítette öccsével, Endrével.

Anglia jogtipró királyát (Földnélküli Jánost), aki nem akarta elismerni a tudós biblikus Stephan 

Langtont (tőle ered az Újszövetség fejezetbeosztása) Canterbury érsekének, megfosztotta trónjá-

tól. Erre a király rémülten hűbérnek ajánlotta fel országát.

c) A IV. Lateráni Zsinat (1215):
III. Ince legnagyobb tette az egyetemes zsinat volt, amelyen 400 püspök (köztük 11 magyar), és 

800 szerzetes apát vett részt, de jelen voltak a keresztény fejedelmek képviselői is.

A zsinat dogmaként mondta ki az átlényegülést (transubstantiatio) a szentmisében. Elítélte az 

albigensek eretnekségét. A hit tisztaságának érdekében megtiltotta, hogy valaki kánoni küldés 
nélkül prédikáljon. A világiak számára előírta az évenkénti gyónást és áldozást, valamint a há-

zasulandók kihirdetését. Megtiltotta az „istenítéleteket” (pl. a bíróság előtti párviadalt). A sok helyütt 

üldözött zsidókat egyházi védelem alá vette – a püspöki városok nekik fenntartott részében (gettó) 

lakhattak. A zsinat elrendelte azt is, hogy szerzetesrendet a továbbiakban csak pápai engedél-
lyel lehet alapítani.

III. Ince pápa a kolostor alapítását tartalmazó bullával — 1219-ben készült freskó Subiacóban Stephan Langton sírja a canterburyi katedrális déli oldalán
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„Mindkét nemből való minden hívő, miután a megkülönböztetni tudás éveihez elér-
kezett, legalább egyszer egy évben minden bűnét egyedül és becsületesen gyónja 
meg saját papjának, és a rá kiszabott elégtételt (penitencia) törekedjék erői szerint 
elvégezni; majd vegye magához tisztelettel legalább húsvétkor az Oltáriszentséget, 
hacsak esetleg úgy nem ítélte saját papjának a tanácsára, hogy valami ésszerű okból 
egy időre annak vételétől tartózkodni kell: máskülönben mind életében tartsák tá-
vol a templomba való belépéstől, mind halálában nélkülözze a keresztény temetést” 
(A IV. Lateráni Zsinat határozataiból).

d) A kor egyéb eseményei:
A Szentföld sorsa a pápa egyik fő érdeklődési területe volt. A 4. keresztes hadjáratban a harco-

lók elfoglalták Bizáncot, és megalapították a Latin Császárságot (1204–1261). Ezt a pápa a „sötétség 
művének” bélyegezte. Nemcsak nem segítette elő az uniót, hanem inkább elvadította a görögöket.

Dél-Galliában keresztes hadjárat indult a garázdál-

kodó, és a pápai követet meggyilkoló albigens eret-

nekek ellen (1209–1229). Működni kezdett az ellenük 

megszervezett inkvizíció.
Megkezdődött a mórok kiszorítása az Ibériai-fél-

szigetről (Navas de Tolosa-i csata, 1212). A folyamat 

(a „reconquista”, visszafoglalás) 1492-ben fejeződött 

be, az utolsó mór fejedelemség, a Granadai Emírség 

megszüntetésével.

A IV. Lateráni Zsinat Giotto di Bondone: III. Ince pápa álma a düledező lateráni bazilikáról, és a pápa jóváhagyja 
a ferences regulát (1297–99)

Eugène Ferdinand Victor Delacroix: Konstantinápoly második ostroma (1840)
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Föllép Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos, megszületnek a kolduló rendek.
III. Incét a 4. keresztes hadjárat kudarca nem törte le. Személyesen akart keresztes hadjáratot ve-

zetni, de az előkészületek közben hirtelen lázba esett, és 1216-ban meghalt

.
A harc második szakasza

A Hohenstauf császári eszme a cinikus II. Frigyes (1215–1250) személyében talált utoljára követő-

re. Szinte állandó harcban állt a pápákkal, IX. Gergellyel és IV. Incével. Időnként kiközösítették, majd 

feloldozták, de ígéreteit sohasem tartotta meg. Keresztes hadjáratot vezetett, és kardcsapás nélkül, 

pusztán diplomáciai eszközökkel birtokba vette Jeruzsálemet is, ahol saját kezűleg koronázta ma-

gát királlyá (1229). Utána gyorsan hazatért, hogy folytassa a harcot IX. Gergely (1227–1241) zsoldo-

sai ellen. Közben Róma lakosságát is lázadásra bírta a pápa ellen.

A bajokon IV. Ince (1243–1254) akart segíteni. Összehívta az I. Lyoni Zsinatot (1245). A harc sú-

lyosságára jellemző, hogy itt adta a kardinálisoknak a piros kalapot, arra való tekintettel, hogy akár a 

vértanúságra is készen kell állniuk. Ettől kezdve nevezhetjük őket bíborosoknak.

A zsinatot a pápa nyitotta meg híres beszédével az Egyház „öt sebéről”. Ezek: a klérus bűnei, Jeru-

zsálem újbóli eleste, a tatárjárás Magyarországon, a latinok uralmának bizonytalansága Konstantiná-

polyban, végül, hogy a császár ellensége az Egyháznak.

IV. Ince pápa az I. Lyoni Zsinaton — Középkori illusztráció II. Frigyes sírja a palermói dómban
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A zsinaton II. Frigyest letettnek nyilvánították. Csak halálos ágyán tért meg (†1250). Sírja a 

palermói dómban van. – Halálával véget ért a Hohenstauf-dinasztia uralma. A birodalomban az 

„interregnum” zavaros időszaka következett. Dél-Itália, mint pápai hűbér, az Anjouké lett. Az utolsó 

Hohenstaufot, a tizenöt éves Conradinót, II. Frigyes unokáját Anjou Károly Nápoly piacán lefejez-

tette.

A pápaság és a császárság küzdelme tehát – a tények tükrében – a pápaság győzelmével végző-

dött. Ez azonban további bajok forrása lett. A császárság megszűnésével a pápaság egyre kiszolgál-

tatottabb lett a megerősödő francia királyokkal szemben.

FELADATOK
1. Keresd ki a történelmi atlaszból a tárgyalt korszak jelentős helyeit!

2. Írj egy rövid fogalmazást a tárgyalt kor egyik jelentős személyéről!

3.   Szedd össze, milyen zsinatok voltak az adott korszakban, és fogalmazd meg azok jelentő-

ségét!

4. Szedd össze, milyen jelentős pápák voltak a tárgyalt korszakban!

5.  Gondold át alaposan Szent Bernát pápaságról szóló eszményét! Fogalmazd meg, mennyire 

látja világosan a pápaság tényleges értékét, és mennyire azt, amit a kor követelt meg!

A palermói dóm
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19. Avignon és a „nagy szakadás”
— A pápaság a késő középkorban

Jóllehet a pápaság és a császárság küzdelme a pápaság javára dőlt el, a pápaságra nézve veszélyes 

volt, hogy elvesztette a császárság támogatását az egyre erősebbé váló Franciaországgal szem-

ben. IV. Kelemen (1265–1268) halála után közel három évig betöltetlen volt a pápai trón. Az új pápa, 

X. Gergely (1271–1276) összehívta a II. Lyoni Zsinatot (1272–1274), ahol létrejött az unió, a keleti 

egyházzal amely azonban IV. Márton pápa (1281–1285) idején felbomlott.

A pápaság ismét a római oligarchák befolyása alá került. Ilyen volt pl. az Orsini-házból meg-

választott, egyébként derék pápa, III. Miklós (1277–1280). Egy ismét két évnél tovább tartó pápa-

választás után megválasztják a jámbor Péter remetét, aki az V. Celesztin nevet vette fel (1294). 

Öt hónap után lemondott a pápai trónról, mert belátta alkalmatlanságát. – Lemondásában szerepe 

volt Benedetto Gaetani jogász kardinálisnak, aki meggyőzte őt arról, hogy jogilag lehetséges a 

pápa lemondása. Utána – mindössze egy napig tartó konklávé során – Gaetanit választották meg, 

aki a VIII. Bonifác nevet vette fel.

A viterbói pápai palotaGiotto di Bondone: VIII. Bonifác pápa meghirdeti a jubileumi 
évet — Freskó a római Lateráni Szent János-bazilikában
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VIII. Bonifác (1294–1303)

VIII. Bonifác volt az utolsó nagy képviselője VII. Gergely eszméinek, de azokat már nem tudta diadal-

ra vinni, mert a „Respublica Christiana” egyre inkább széthullott önállósodó nemzeti államokra.

A pápa ellenfele IV. (Szép) Fülöp (1285–1314) francia király volt, aki hódító háborúkról, sőt világ-

uralomról álmodozott.

A pápa 1300-ban teljes búcsút engedélyezett a Rómába zarándokló híveknek. Ez volt az első 

szentév, amely egész Európát megmozgatta, és igen emelte a pápaság tekintélyét.

Szép Fülöp király egyházellenes intézkedései miatt a pápa 1302-ben Rómában zsinatot hí-
vott össze, amelyre a királyt is meghívta. A király a franciák nemzeti önérzetét felborzoló bullát 

hamisított, és terjesztett az ország közvéleményének befolyásolására.

A zsinat mégis összeült, sőt a királyi tilalom ellenére negyven 

francia főpap is részt vett rajta. Itt adta ki VIII. Bonifác a híres 

Unam Sanctam kezdetű bullát, amely utoljára hangoztatja a 

„két kard” elméletét. A bulla többek közt azt tartalmazza, hogy 

a pápa fölött világi ember nem ítélkezhet, a lelki hatalomnak 

azonban joga van a világi hatalom fölött ítélkezni, ha az rosszat 

cselekszik.

IV. (Szép) Fülöp portréja

Szent Péter jobbján III. Leó pápa, balján I. Károly térdel — Mozaikrészlet a lateráni bazilikából

Pápai bulla a XVII. századból
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„Egy, szent, katolikus és egyszersmind apostoli Egyházat kell – hitünk késztetésére – 
elfogadnunk és igaznak tartanunk. (…)

Benne, azaz hatalmában két kard van: tudniillik a lelki és az evilági kard. Így tanul-
juk az evangélium szavaiból. (…)

Tehát mindkettő az Egyház hatalmában van, vagyis a lelki kard is, az anyagi kard is. 
De ez utóbbi az Egyház érdekében használtassék, az viszont az Egyház által. Ez papi 
kézben, az a királyok és a katonák kezében, de úgy, amint a pap rendeli és engedi.

Szükséges továbbá, hogy az egyik kard alá legyen rendelve a másiknak, vagyis az 
evilági tekintély a lelki hatalomnak alattvalója legyen. (…) Méltóság és rang tekinte-
tében mindennemű földi hatalmat megelőz a lelki hatalom. Ezt annál határozottab-
ban kell vallanunk, minél előbbre valók a lelki dolgok e világ dolgainál. (…)

Ha tehát hibázik a földi hatalom, ítéletet mond fölötte a lelki. Ha pedig egy alsóbb 
fokú lelki hatóság hibázik, ítéletet mond a saját fölöttese. Ha azonban a legfelső hibá-
zik, ember nem ítélheti meg, hanem csak az Isten. Az Apostol tanúsítja: »A lelki ember 
mindent megítél, de ő senkitől meg nem ítéltetik.« Ez viszont nem emberi tekintély, 
hanem inkább isteni, noha ember kapta, és ember gyakorolja. (…)

Kijelentjük továbbá, kimondjuk, határozzuk és kinyilvánítjuk, hogy minden emberi 
teremtménynek – üdvössége érdekében – feltétlenül a római pápa alattvalójának kell 
lennie” (Részlet az Unam Sanctam bullából).

Szép Fülöp erre merényletet szervezett a pápa ellen. A király kancellárja (Nogaret) zsoldoso-

kat fogadott, és (a Róma közelében lévő) Anagniban rátört az agg pápára, akit a kancellár tett-

legessen is bántalmazott. A városka lakossága ugyan három nap múlva kiszabadította, de a pápa 

a kiállott izgalmak következtében hamarosan meghalt (1303. okt. 11.). Utóda, XI. Benedek (1303–

1304) föloldozta a királyt a kiközösítés alól, a merénylőket azonban nem.

Guillaume de Nogaret és Sciarra Colonna megtámadja és fogságba ejti 
VIII. Bonifác pápát — Egy XIV. századi krónika illusztrációja

Az avignoni pápai palota 
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A király tovább folytatta a harcot – ezúttal VIII. Bonifác emléke ellen. Azt akarta, hogy VIII. Bo-

nifácot eretneknek nyilvánítsák. XI. Benedek halála után majdnem egy évig tartó konklávé követ-

kezett, amelyen Szép Fülöp befolyására francia pápát választottak, aki az V. Kelemen nevet vette 

fel (1305–1314). Ő a bíborosokat Lyonba hívta össze a koronázásra, székhelyét pedig francia föld-

re, a Rhône partján fekvő Avignonba helyezte át. A pápák csaknem hetven évig tartózkodtak itt 

(1309–1377).

„Avignon” végzetes következményei

A pápa a francia politikai érdekek kiszolgálója lett. Ez elidegenítette a németeket, akik a birodalmi 

gyűlésen ki is mondták, hogy a császári méltósághoz nem kell többé a pápa által végzett koronázás. 

A francia érdekek kiszolgálásának jele, hogy V. Kelemen a Vienne-i Zsinaton (1311–1312) feloszlatta 

a templomos lovagrendet. Vezetőit a király – kínzásokkal kicsikart, hamis vallomások alapján, hos-

szú per után – máglyára küldte, franciaországi vagyonukat pedig elharácsolta.

XXII. János (1316–1334) a franciák befolyására háborúba keveredett Bajor Lajos (1314–1347) né-

met királlyal, aki Rómában császárrá koronáztatta magát, sőt egy rövid ideig ellenpápát is állított.

A pápa példájára a főpapok sem maradtak székhelyükön, és elhanyagolták híveiket.

A Pápai Állam kebelében nagy fejetlenség kapott lábra. Ismét elhatalmasodtak az oligar-
chák, Róma szent helyei pedig pusztulásnak indultak. A rend helyreállítására az avignoni pápa Cola 
di Rienzo (†1354) humanistát nevezte ki. Ő azonban visszaélt hatalmával, ezért meggyilkolták. 

Nagyobb sikerrel működött Alvarez Albornoz bíboros, mint pápai legátus (†1367). Az oligarchá-

kat meghódolásra bírta, így benne a Pápai Állam második megalapítóját tiszteljük (az első ugyanis 

Kis Pippin). Nélküle lehetetlen lett volna a pápaság visszatérése Rómába.

Bajor Lajos megkoronázása 1328-ban — Hofgarten, München Alvarez Albornoz egy XII. századi metszeten
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A pápáknak pénzre volt szüksége, hogy Avignonban palotát és várfalat építhessenek, és a nagy 

hivatalnoki kart fi zetni tudják. Emiatt sokféleképp adóztatták meg az egyházi javadalmakat. Igen 

sokszor maguknak tartották fenn a főpapi állások betöltését, és igen magas illetéket szedtek a ki-

nevező okiratok kiállításáért. Beszedték az üresedésben lévő püspökségek jövedelmét is. – Az Apos-

toli Kamara pénzügyi nagyhatalommá vált. Ugyanakkor nagyra nőtt az elégedetlenség is a pápai 

kúria iránt.

A nagy nyugati egyházszakadás

A pápaság Rómába való visszatérése alapvető feltétele volt annak, hogy rendeződjék az Egyház hely-

zete, és Itáliában helyreálljon a rend. A Rómába való visszatérést azonban hiába szorgalmazta a 

költő Petrarca (†1374), és IV. Károly német-római császár (1347–1378).

Svéd Szent Brigitta (†1373) rávette V. Orbán pápát (1362–1370), hogy Avignonból térjen vis-

sza Rómába. Ő azonban nem tudott úrrá lenni a zavaros viszonyokon, így visszatért Avignonba, és 

rövidesen meghalt.

A kor egyháztörténetének legnagyobb alakja, Sienai Szent Katalin (†1380) Domonkos-har-

madrendi apáca személyes varázsával rávette XI. Gergelyt (1370–1378), hogy térjen vissza Rómába. 

(Katalinnak a pápához írt levelei a kor jeles forrásai. Az egyik leveléből idézünk is egy részletet.) 

A pápa az akkor már pusztulásnak indult, lakhatatlan lateráni palota helyett a Vatikánba költözött, 

amelynek épületeit akkor kezdték palotává fejleszteni.

Szent Brigitta — Salems, Svédország Vadstena kolostortemploma
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„A keresztre feszített Jézus Krisztus és az édes Szűz Mária nevében.
Krisztusban, az édes Jézusban szentséges és boldogságos Atyám!
Méltatlan és szánalmas leánykája, Katalin bátorítja Önt az Ő drága Vérében, és azt 

kívánja, hogy minden szolgai félelemtől megszabadulva lássa önt. Jól tudom ugyan-
is, hogy a félénk ember elveszíti a szent elhatározások és a jó vágyak minden ere-
jét. Ezért arra kérem, és arra fogom kérni az édes jó Jézust, hogy vetkőztesse ki Önt 
minden szolgai félelemből, és csak a szent félelmet hagyja meg Önben. Legyen Ön-
ben lángoló nagy szeretet, és ez tartsa távol attól, hogy hallgasson a megtestesült 
ördögök szavára! Ne hagyja, hogy szót fogadjon gonosz tanácsadóinak, akikből az 
önszeretet beszél, midőn – úgy hallom – akadályt akarnak gördíteni visszatérése elé, 
és az Ön megfélemlítésére azt hangoztatják, hogy a biztos halálnak teszi ki magát. 
Én pedig a megfeszített Krisztus nevében mondom Önnek, édes jó Szentatyám, 
hogy mit se féljen. Jöjjön teljes biztonsággal! Bízzék Krisztusban, az édes Jézusban! 
Ha teljesíti kötelességét, Isten majd megvédi önt, és senki nem tehet Ön ellen sem-
mit” (Részlet Sienai Szent Katalin 7. leveléből, amelyet 1376 nyarán írt XI. Gergely pápá-
nak). – Sienai Szent Katalint (Szent Brigittával együtt) II. János Pál pápa 1999. október 
1-jén Európa társvédőszentjévé nyilvánította.

XI. Gergely halála után a vatikáni palotában már olasz főpapot választottak pápává, aki a VI. Or-
bán nevet vette fel (1378–1389). A pápaválasztás érvényességét illetően már a kezdetek kezdetén 

kétségek merültek fel a római nép erőszakos viselkedése miatt. Mivel az új pápa megsértette a francia 

bíborosok önérzetét, azok erre – az előző választást érvénytelennek tekintve – új pápát választottak, 

aki Avignonba tette át a székhelyét („VII. Kelemen”, 1378–1394).

A helyzet rendkívül súlyos volt, hiszen még a kor szentjei sem 

láttak tisztán. Sienai Szent Katalin például a római pápa oldalán 

állt, Ferreri Szent Vince (†1419) Domonkos-rendi szerzetes és 

lelki író viszont az avignoni pápát tartotta érvényesnek, és az ő 

vezetésével képzelte el az egységet. Mindkét pápa kiegészítette 

bíborosi testületét, és kölcsönösen kiközösítette a másik pápát – 

híveivel együtt. A két pápa halála után mindkét testület új pápát 

választott (IX. Bonifác, 1389–1404; „XIII. Benedek”, De Luna Péter, 

1389–1417).

Mindkét pápa ragaszkodott hatalmához. A baj orvoslására a 

két bíborosi testület 1409-ben Pisában „egyetemes zsinatot” hí-

vott össze, amelyen új „pápát” választottak („V. Sándor”, 1409–

1410). Ezzel már három „oboedientiára” (engedelmességre) 
szakadt az Egyház. A „pápa” halála után a bíborosok Bologná-

ban Baltazar de Cossa bíborost választották „pápává”, aki a XXIII. 

János nevet vette fel (1410–1414). Domenico Beccafumi: Sienai Szent Katalin stigmatizációja (1515 k.)



126

A szakadás megszüntetésére Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) magyar király és német-római 

császár vállalkozott. Ő XXIII. Jánossal egyetemes zsinatot hivatott össze Konstanzba (1414–1418). 

Hazánkat két érsek és hat püspök képviselte. A zsinat ügyrendje szerint az öt fő nemzet adhatott 

egy-egy szavazatot, (a német, az angol, az olasz, a francia és a spanyol) valamint a bíborosi testület.

A zsinat Cossa előéletével is foglalkozni kezdett. Ez nem volt makulátlan, még kalózkodás is sze-

repelt benne. Erre XXIII. János elmenekült. Elfogták, erre önként lemondott, és mint bíboros-püspök 

halt meg (1419). A törvényes pápa, XII. Gergely (1406–1415) a maga részéről is összehívta a zsi-

natot (hogy az törvényes legyen), felruházta a pápaválasztás jogával, majd lemondott. A makacs 

avignoni ellenpápát távollétében letettnek nyilvánították. A zsinat Colonna bíborost választotta 

Luxemburgi Zsigmond ábrázolása a konstanzi Szentháromság-templomban 
(1417–37)

Pisanello: V. Márton pápa (részlet, XV. sz.)

Konstanz, a zsinat épülete

Becket Szent Tamás vértanúságának helyszíne a canterburyi katedrálisban
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!

pápává (1417. november 11.), aki az V. Márton (1417–1431) ne-

vet vette fel. Ezzel megszűnt a nagy nyugati egyházszakadás. 
Minthogy azonban egyetemes zsinat pápa nélkül nem lehetsé-

ges, csak azok a határozatok váltak érvényessé, amelyeket a pápa 

utólag jóváhagyott.

A zsinat foglalkozott Husz János ügyével is, vele embertelenül 

bántak, s végül máglyára juttatták.

A nehéz helyzetet jellemezte, hogy a zsinat a jó célt helyte-
lenül megválasztott eszközökkel szolgálta. A „népfelség” elvét 

akarta becsempészni az Egyházba („Concilium supra papam”), 

holott az Egyház hierarchikus felépítésű. Egyúttal szinte „parla-

menti rendszert” akart meghonosítani, amikor elrendelte, hogy 

a jövőben szabályos időközökben zsinatot kell tartani (először 

öt, majd hét év múlva, később tízévenként). Ennek a következ-

ménye egy sikertelen zsinat (Pavia és Siena, 1424), majd pedig 

a Basel–Ferrara–Firenzei Zsinat (Florentinum, 1431–1445). 

Ennek legjelesebb eseménye a keleti és nyugati egyház uniója, 

amely azonban sajnos – mint láttuk – nem vált véglegessé.

A hagyományos egyháztörténeti munkák a zsinat pápafö-

löttiségének elméletét „zsinati eszmének” nevezi. V. Márton megválasztása után mindent meg is 

tett a tévedések kiküszöbölésére. A szakadás és a „zsinati korszak” valóban nem vált javára az 

Egyháznak. Nemcsak az Egyetemes egyház volt időnként megosztott, hanem jó néhány szerze-
tesrendben is szakadás támadt (pl. ciszterciek, kartauziak, ferencesek, domonkosok, karmeliták). 

A politikai hatalmak képviselőinek egy része sem állt hivatása magaslatán. A zavaros időszakra 

esik például Becket Szent Tamás (†1170), Nepomuki Szent János (†1393) és Szent Johanna (Jeanne 

d’Arc, †1431) vértanúsága. A pápai hatalom meggyengülése több helyen az „államegyháziság” 

malmára hajtotta a vizet. Ilyen jelenség volt tapasztalható több német fejedelemségben, Angliá-

ban és Franciaországban („gallikanizmus”).

FELADATOK
1.  Keresd ki a történelmi atlaszból a tárgyalt korszak jelentős helyeit, különös tekintettel 

Avignonra, illetve a zsinatok helyeire! Nézz utána a földrajzi atlasz segítségével, hogy melyik 

mai ország területén találhatók!

2. Sorold fel az adott korszakban tartott zsinatokat, és mutass rá, mi volt a jelentőségük!

3. Nézz utána részletesebben, hogy mi volt Sienai Szent Katalin jelentősége!

4.  Szedd össze azon eseményeket, és nevezd meg azokat a történelmi szereplőket, akiknek 

jelentős magyar vonatkozásuk van!

Paul Delaroche: Jeanne d’Arc kihallgatása a börtönben 
Winchester kardinális által (1824)
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20. A keresztes hadjáratok
(Kiegészítő anyag)

A keresztes háborúk okai

A keresztes háborúk nagy fontossággal bírnak mind az egyházi, mind a világi történetírás számá-

ra. Jelentőségüket senki nem vitatja, értékelésük során azonban jelentős véleménykülönbségekkel 

találkozhatunk.

A keresztes hadjáratok előzményei között a vallási indítékok mellett megemlíthetünk politikai, 

katonai és gazdasági okokat egyaránt. Vitathatatlan azonban, hogy a gregoriánus reformok által el-

mélyített nyugati latin keresztény öntudat belső vallási indítékai voltak a döntőek.

A zarándoklat a középkori Európa szerves tartozéka volt. A híres zarándokhelyek sorában 

(Canterbury, Mont-Saint-Michel, Róma, Santiago de Compostela) ott találjuk a fő célpontot, Jeruzsá-
lemet is, ahová a keresztény zarándokok sokáig háborítatlanul eljuthattak, hála a várost birtokló 

türelmesebb arab politikának. Az egyre nagyobb számban odaérkező zarándokok részére mene-

dékházak, kolostorok és vendégfogadók épültek. 1071-től azonban a szeldzsuk törökök hódították 

meg a területet, akik ellenségesek voltak az oda látogató keresztényekkel szemben. A jeruzsálemi 

zarándokok védelemre szorultak.

A Santiago de Compostela-i katedrális A manzikerti csata 1071-ben
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A szeldzsukok hódítása egy másik keresztény terület érde-

keit is sértette: a Bizánci Birodalomét. Az 1071-es manzikerti 

csatában a bizánciak katasztrofális vereséget szenvedtek. Eddig 

a bizánci keresztény bástya feltartotta az iszlám Európa felé irá-

nyuló expanzióját, ekkora azonban megroppanni látszott. I. Ale-
xiosz császár segélykérése meghallgatást nyert Nyugaton. Bizánc 

fegyelmezett és ütőképes nyugati segélycsapatokat remélt, akik 

segítenek helyreállítani a megingott birodalom régi tekintélyét.

A korabeli Európa (vagyis a latin keresztény Nyugat területe) 

a mezőgazdasági fellendülés következtében jelentős népesség-
gyarapodást könyvelhetett el. A lovagság egy jó részének nem 

volt megélhetést nyújtó birtoka. A nincstelen lovagok egymás elle-

ni rablóportyáinak nem volt se szeri, se száma, emiatt jött létre az 

Egyház bábáskodásával a úgynevezett „treuga Dei” (Isten békéje) 

mozgalom, mely bizonyos időkben vallási alapon korlátozta a lo-

vagi hadviselést. A parasztság jó része is elvándorlásra kényszerült. 

Megindult a spontán vándorlás keletre (a későbbi Drang nach 

Osten alapja), ahol a fejletlenebb területeken még bőven volt hely 

a letelepedésre. A szentföldi hadjáratok mind a két társadalmi 
rétegnek boldogulást (birtokot, rangot, megélhetést) ígértek.

A hadjáratok lebonyolítása busás hasznot jelentett az észak-itáliai kereskedővárosoknak is (Velen-

ce, Genova, Pisa), akik a hadseregek és felszerelések szállításába valamint ellátásába folyhattak bele.

Mindazonáltal a keresztes mozgalom legfőbb oka az a vallásos felbuzdulás volt, mely II. Or-
bán pápa 1095-ös, Clermont-i Zsinaton tett felhívására adott válaszként a keresztény tömegekben 

jelentkezett. A szeldzsukok kegyetlenkedéseinek hírére a pápa felszólította a nyugati világ kereszté-

nyeit a Szentföld felszabadítására és védelmére. Pápai búcsúban részesült, aki az említett felhívásra 

személyesen vonult hadba, vagy a cél érdekében pénzzel támogatta a hadba szálló keresztényeket. 

A nem várt erejű felbuzdulás a keresztes eszmében egyesítette a latin Nyugatot, s a közép-

kor végéig, sőt az újkorig is elnyúló (ld. Buda 1686-

os felszabadítását), több évszázados mozgalmat 

eredményezett. Ennek célja pedig a keresztény-
ség védelme a több hullámban is terjeszkedő isz-

lám világgal szemben, illetve a reconquista eszmé-

je, mely az egykori keresztény területek muzulmán 

uralom alóli felszabadítását jelentette. A reconquis-

ta szó visszafoglalást jelent, és elsősorban Hispánia 

visszafoglalására használjuk. A visszafoglalt terüle-

ten jött létre Spanyolország.

II. Orbán pápa meghirdeti az első keresztes hadjáratot

Az első keresztes hadjárat második győzelme Antiochiánál — Francia 
miniatúra az 1200-as évek elejéről
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A keresztes háborúk lefolyása

Az 1. hadjárat (1096–1099) katonáinak többsége Németországból, Lotaringiából és Provence-ból 

kelt útra. A hadjárat élére Bouillon Gottfried lotaringiai herceget választották. A vagyonát pénzzé 

tevő herceget fi vérei is követték (Balduin és Eustachius), s megemlítendő még másik két fővezér 

neve is: Toulouse-i Rajmund és Tarantói Bohemund.

Valójában elsőként az a „népi hadjárat” indult meg, melyet az 

Amiens-ből származó Remete Péter szervezett nincstelen, de 

annál lelkesebb parasztokból. 1096 márciusában keltek útra, s a 

pogányok elleni fellépést a Rajna-vidék zsidó lakosságának pog-

romjával kezdték. A végső célt, a Szentföldet csak egy maroknyi 

seregrész érte el, mert útközben egy részüket Könyves Kálmán 

királyunk szórta szét garázdálkodásaik miatt, a Kis-Ázsiába eljutott 

hadakat pedig a törökök semmisítették meg.

A Bouillon Gottfried vezette fősereget Könyves Kálmán tár-

gyalások után átengedte Magyarországon. Eljutván Bizáncba, itt 
a császár csak azután adott nekik segítséget a továbbhaladásban, 

miután a keresztesek megígérték, hogy a meghódított területek 

Bizánc hűbéresei lesznek. Már rögtön az első hadjáratban meg-

mutatkozott a bizánciak magatartásában, hogy legalább annyi-

ra tartottak a nyugati keresztesektől, mint a muszlimoktól. Míg 

Bizáncot zavarták a saját szakállukra tevékenykedő nyugati ke-

resztény hadak, s ezért csak tessék-lássék segített nekik, addig a 

keresztesek állandóan panaszkodtak a bizánciak közönye miatt, 

akik sokszor inkább akadályozták, mintsem segítették a keresz-

tesek ügyét.

A lovagi hadak hamarosan fényes győzelmet arattak Kilidzs Arszlán szeldzsuk szultán hadain, 

s elfoglalták Nikaiát. Ez volt az első és utolsó eset, hogy az elfoglalt várat átadták a bizánciaknak.

A keresztesek folytatták útjukat, s elfoglalták Edesszát, majd Antiochiát. E hadjáratok közben 

rendkívül sokat nélkülözött a sereg a sivatagos, forró éghajlatú területen. Az elkeseredés Jeruzsá-
lem 1099-es júniusi bevételénél tetőzött, amikor is az elfoglalt városban a győztes, de vérszemet 

kapott keresztesek szörnyű öldöklést rendeztek a muzulmánok soraiban, amint erről a francia szár-

mazású krónikás, Foucher de 
Chartres beszámolójából érte-

sülhetünk.

Az elfoglalt területeken 

francia mintára hűbéri álla-
mokat rendeztek be. Így kelet-

kezett az Edesszai és a Tripoliszi 

Grófság, az Antiochiai Fejede-

Guizot: Az első keresztes hadjárat négy vezére (1095)

Remete Péter mutatja az utat Jeruzsálem felé a kereszteseknek — Francia miniatúra (1270 k.)
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lemség. Ezek kisebb hűbéres államok voltak, alárendeltjei a Jeru-
zsálemi Királyságnak, ahol Bouillon Gottfried lett az első ural-

kodó (egyelőre azonban alázatból nem királynak hívatta magát, 

hanem a „Szent Sír védelmezője” címet választotta).

A kisebb frank államok azonban nem tudtak konszolidálód-
ni. Hamarosan kénytelenek voltak védekezni, elsősorban a muzul-

mánok, olykor pedig Bizánc ellen. Az sem volt ritka, hogy a keresz-

tesek egymás ellen hadakoztak.

A 2. hadjárat (1147–1149) oka Edessza eleste volt. III. Jenő 

pápa és Clairvaux-i Szent Bernát fáradozásai nyomán sikerült 

megnyerni a nyugati keresztény világ két fejét: VII. Lajos francia 

királyt és III. Konrád német-római császárt egy újabb hadjáratra. 

A hadjárat belső egyenetlenségektől is megosztott keresztesek 

teljes vereségével végződött. A csapat java még Kis-Ázsiában fel-

morzsolódott, ezután Damaszkusz ostroma is sikertelenül végző-

dött.

A 3. keresztes hadjárat (1189–1192) előzménye az volt, 

hogy az Ajjubida-dinasztiából származó Szaladin (Szaláh ad-Dín) 

egyesítette a közel-keleti iszlám területek jelentős részét. Jó vi-

szonyt létesített a gyengélkedő Abbászida kalifátussal is, így tel-

jessé tette a keresztesek bekerítettségét. A keresztesek támadása 

Szaladin ellen Hattín mellett megsemmisítő vereséggel végződött. 

Ennek következtében Jeruzsálem is elesett (1187).

A keleti katasztrófa hírére jól szervezett lovagseregek indultak 

Nyugatról a Szentföld felé. A legnagyobb hatalmasságok vonul-

tak a seregek élén: Barbarossa Frigyes német, II. Fülöp Ágost 

francia és Oroszlánszívű Richárd angol uralkodó. A német se-

regek szárazföldön nagy győzelmet arattak Ikóniumnál, de egy 

baleset folytán vízbe fulladt a császár, így a sereg felbomlott. 

A tengeren érkező francia és angol uralkodók csak Akkón várát 

tudták bevenni. A belső viták miatt itt is felbomlott a seregek 

egysége. Csak az angol király tudott felmutatni némi diplomá-
ciai eredményt. A Szaladinnal kötött szerződés értelmében a ke-

resztény zarándokok békésen látogathatták a jeruzsálemi szent 
helyeket, s egy csekély tengerparti részt biztosítottak a kereszte-

seknek támaszpontul.

Ez volt a nyugati keresztények utolsó közös nagy szent-
földi hadjárata. Az ezt követő hadjáratok már csak az egyes 

uralkodók egyéni akcióinak számítottak, vagy épp el sem jutot-

tak a Szentföldre. Pedig Szaladin hamarosan meghalt, így a ha-

Jeruzsálem elfoglalása (1099) az első keresztes hadjárat során 
— Középkori illusztráció

Szaladin szobra Damaszkuszban

Fülöp Ágost szobra a versailles-i pantheonban
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lálát követő zűrzavarban a muzulmánok nem tudták folytatni a 

keresztesek kiszorítását. A keresztesek kihasználatlanul hagyták 

ezt a lehetőséget.

A 4. hadjárat (1202–1204) már a hanyatlás jeleit mutatta. 

VI. Henrik császár már 1197-ben nagy előkészületeket tett egy 

keleti hadjáratra. Ez azonban már elsősorban birodalomépítési 

szándékkal folyt, s csak korai halála akadályozta meg nagyra törő 

terveinek végrehajtásában.

1202-ben III. Ince pápa hívó szavára főleg franciák vették fel 

a keresztet. A hadjárathoz csatlakozott Velence is. A szervezé-

si munkálatok azonban vontatottan haladtak, pénzhiány miatt 

a seregek nem bírták kifi zetni a behajózás költségeit. Dandalo 

dózse, Velence vezetője szokatlan ötlettel állt elő: elengedi az 

útiköltséget, ha a sereg visszafoglalja számára Zára városát a 

magyar királytól. Az ostrom ugyan sikerült, de a keresztesek 

nagy része zúgolódott, hogy keresztény király ellen kell hada-

kozniuk.

Mindeközben Bizáncban trónviszály dúlt, s az egyik trónköve-

telő, Angelosz Alexiosz a keleti birodalom széles körű támogatását 

helyezte kilátásba, ha a keresztesek segítik neki megszerezni a 

trónt. Az ajánlat kecsegtető volt: bizánci erőforrások segítségével 

lerohanhatják az egész Közel-Keletet.

1203 nyarán sikerült is (nagyobb pusztítás nélkül) a keresz-

teseknek elfoglalniuk Bizáncot. Alexiosz megszerezte a csá-

szári címet, de mihelyt uralkodó lett, számára is a bizánci érde-

kek kerültek előtérbe, s korábbi ígéreteit igyekezett visszavonni. 

E kísérletre a keresztesek újra megostromolták a várost, s 1204 

tavaszán el is foglalták. Ezután azonban szörnyű pusztítást ren-

deztek. A város kifosztásáról Khoniatész bizánci krónikás számolt 

be. A latin bandák ezek szerint válogatás nélkül mindent zsák-

mánynak tekintettek, s amit el nem raboltak, az gyújtogatásaik 

következtében áldozatul esett a pusztító tűzvésznek.

Bizánc elfoglalásának nagy horderejű következményei let-

tek. Egyrészt korábbi minták alapján keresztes államot alapítot-

tak Latin Császárság néven, mely csak 1204-től 1261-ig tudott 

fennállni. (Első uralkodója Flandriai Balduin lett.) Mindezzel halá-

los döfést mértek Bizáncra, mely többé nem tudott megerősödni, 

s áldozatul esett a későbbi oszmán hódításnak. Ráadásul erősza-

kos uniós politikájukkal (a keleti és nyugati egyház egyesítése) 

kiengesztelhetetlen gyűlöletet ültettek a görög egyházba is. 

Carlo Marochetti: Oroszlánszívű Richárd szobra a 
Westminster-palota előtt Londonban

Enrico Dandolo velencei dózse sírja

Palma Le Jeune: Konstantinápoly elfoglalása 1204-ben
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A háború igazi nyertese pedig Velence volt, mely Bizánc kiiktatásával a levantei kereskedelem egye-

düli ura lett, s évszázadokra megalapozta nagyhatalmi státuszát.

Egyéb keresztes hadjáratok

A negyedik hadjárat szégyenfoltot jelentett a keresztes eszmén. Bár horderejét tekintve jelenték-

telen, mégis meg kell említenünk a gyermekek 1212-es „keresztes hadjáratát”. Mindezt csak a 

középkori jámborságból, vallásos lelkületből kiindulva elemezhetjük, hisz mai szemmel őrültségnek 

tűnhet egy ilyen vállalkozás. „Amit nem ért el a lovagok bűntől, erőszaktól és rablástól véres kardja, 

azt majd eléri az ártatlan gyermeksereg” – gondolták a kortárs keresztények. Az ötlet nem a „hivata-

los egyháztól” eredt, hanem spontán népmozgalom volt. A francia 

és Rajna-vidéki német gyermekekből álló csapat el sem jutott a 

Szentföldre. Jó részük már útközben meghalt, az életben marad-

takat pedig rabszolgának adták el a tengeri kereskedők.

1217-ben II. András magyar király vonult katonái élén a 

Szentföldre. Nem vezette nagy lelkesedés, inkább a pápaság 

késztetésére vette fel a keresztet. Nem is volt nagy eredménye e 

hadjáratnak, hacsak az nem, hogy számos diplomáciai egyez-
ményt kötött, s ereklyékkel megrakodva tért haza a szentföldi „za-

rándoklatról”.

1228-ban II. Frigyes német-római császár vágott bele egy 

újabb hadjáratba. Mindezt kifejezett pápai tiltás ellenére tette, 

egyéni akciója volt csupán. A kiközösített uralkodónak sikerült 

olyan szerződést kötnie, mely gyakorlatilag újra a keresztények 

kezére juttatta Jeruzsálemet és környékét. De a muzulmán 

szent helyeket a keresztényeknek is tiszteletben kellett tarta-

niuk.

Al-Kámil egyiptomi szultán halála után a frankok 

igyekeztek kiterjeszteni a keresztesek befolyását. 
A gyengülő szultáni hatalom helyébe azonban az ad-

dig hadsereget alkotó rabszolga mamelukok kerültek 

Egyiptom élére az energikus Bajbarsz vezetésével. 

1244-ben megszállta Jeruzsálemet, majd elfoglalta 

egész Szíriát. Mindeközben Európa jó részét a mon-

gol támadás foglalta le.

1248-ban Szent IX. Lajos francia király újabb ke-

resztes hadjáratot szervezett. Előbb Egyiptomot, 
majd a Szentföldet akarta meghódítani. 1250-ben 

serege Kairónál teljes vereséget szenvedett, és maga a 

Gustave Doré: A gyermekek keresztes hadjárata

Arthur Georg von Ramberg: II. Frigyes udvara Palermóban (1865)
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király is fogságba került. Ezek után Bajbarsz még erősebb táma-

dásokat indított a maradék keresztes államok ellen. Minden erő-

döt és várat igyekezett lerombolni, nehogy a keresztesek valaha 

is visszatérhessenek.

Lajos király 1270-ben öccsével, Anjou Károllyal (Szicília új 

uralkodójával) még egy utolsó kísérletet tett a keresztes pozí-

ciók visszaszerzésére, de ez a hadjárat is meghiúsult. 1291-ben 

a mamelukok kezére került az utolsó keresztes erőd, Akkón is. 

Néhány esztendei utóvédharc után a keresztesek teljesen 

elhagyták a Szentföld területét.

A keresztes háborúk mérlege

A keresztes hadjáratok katonai-politikai eredménye nem áll arányban azzal a rengeteg áldozattal, 
amibe keresztülvitelük került. De ha nem is sikerült az iszlám befolyását megszüntetni, mégis sike-

rült azt hosszú időre erősen meggyöngíteni.

Gazdaságtörténeti szempontból fontos következménye 

volt a kornak a keleti (levantei) kereskedelem felvirágzása, az 

észak-itáliai kereskedővárosok megerősödése, s ezzel párhuzam-

ban Bizánc jelentőségének csökkenése.

A keresztes háborúk rendkívül megerősítették, a nyuga-
ti keresztény összetartozást, identitástudatot ugyanakkor a 

nemzeti öntudat csírái is e hadjáratok során jelentek meg (fran-

cia, német, angol vetélkedés). 

Kultúrtörténeti szempontból a kor rendkívül fontos hozadé-

ka, hogy a háborúk kapcsán megélénkült a latin Nyugat, Bizánc és 

az iszlám, valamint az általa közvetített Kelet szellemi, kulturális 
érintkezése. A skolasztika fi lozófi ai és teológiai eredménye a ke-

leti kölcsönhatások nélkül elképzelhetetlen lett volna.

Sajnos az 1054 óta fennálló nagy egyházszakadást ez a kor 

csak tovább mélyítette. Bizánc latinellenessége és Nyugat-gyűlö-

lete soha nem látott mértékben elmélyült, s máig kitörölhetetlen 

nyomot hagyott az orthodox egyházakban.

Szent IX. Lajos ereklyéi a bolognai San Domenico-székesegyházban

Ismeretlen mester: Szent Domonkos (részlet, XIV. sz.) 
— A szent első ismert ábrázolása a bolognai San 
Domenico-székesegyházban
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Befolyással volt a keresztes mozgalom a nyugati vallásos-
ságra is. A sokat nélkülöző, kegyetlen öldöklésekben, rablások-

ban résztvevő keresztes vitézek a zsákmányolt értékek és ereklyék 

mellett magukkal hozták a szegénység és a bűnbánat szellemét 

is. Nem véletlen, hogy ebben a korban keletkeztek a középkor leg-

nagyobb hatású kolduló rendjei: a ferencesek és a domonkosok is.

Bár a keresztesek keleti uralma véget ért, a keresztes eszme 

még évszázadokig fennmaradt. Közel-Keletről áthelyeződtek a 

harcok az Ibériai-félszigetre (reconquista), valamint a Baltikum 

térségébe. Később az oszmán törökök elleni európai összefo-
gásnak is a keresztes eszme volt egyik vezérelve. Nyomaiban pe-

dig az Újvilág felfedezésével és a XVIII–XIX. századi európai gyar-

matosításhoz kapcsolódó missziós mozgalmakkal is kapcsolatba 

hozható.

A lovagi hadviselésről

Mivel a keresztes háborúkat alapvetően lovagok vívták, érdemes talán néhány mondat erejéig ki-

térni a kor jellegzetes lovagi harcászatára is.

A történetét tekintve több fejlődési időszakot megért lovagi hadviselés a XI. századtól a vas-

kohászat fejlődésével egyre tökéletesebb lett mind a védekező, mind a támadófegyverzet tekinte-

tében. A sisak egyre zártabb, az egész arcot eltakarta. A fémlapokkal megerősített bőringek helyett 

megjelent a páncéling, amely a nyilakkal és dárdákkal szemben is védelmet nyújtott.

A lovagok széles nyergeikben ülve, vagy a kengyelekben felállva nehéz kardjaikkal küzdöttek a 

csatában. A század végére elterjedt a lovasroham, amikor az ellenfelek nagy sebességgel egymásra 

rohantak. Ez az új elem növelte meg a hosszú nyelű lándzsa fontosságát, amellyel az ellenfelet pró-

bálták kiütni a nyeregből, úgy, hogy a fegyver 

nyelét a csípőnél és a vállnál megtámasztották. 

A lebukott ellenfelet, ha nem halt meg, fogság-

ba vetették, és csak váltságdíj ellenében szaba-

dulhatott.

Assisi Szent Ferenc (†1226) — Freskó a subiacói kolostorban — A kép valószínűleg még a szent 
életében készült, mert a stigmák még nem láthatók rajta

Róna József: Lovasroham — Bronz dombormű Savoyai Jenő 
lovasszobrának talapzatán a Budavári Palotában

hosszú nyelű lándzsa fontosságát, amellyel az ellenfelet pró-
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A lovasrohamokhoz nyílt terepre volt szükség, ezért az ellenfelek gyakran előre megegyeztek 

abban hogy, hol vívják a csatát, és milyen feltételek mellett. Külön foglalkozássá lett a hírvivés, azaz 

a közvetítő tevékenység. A lovagi világ erkölcsi elvei a harcban a nyílt küzdelmet írták elő, tilos volt 

minden furfang, cselvetés. Ezt sokszor még akkor is betartották, ha ebből hátrányuk származhatott.

FELADATOK
1. Nézz utána, mit tanultál a keresztes hadjáratokról és a lovagi hadviselésről történelemből!

2.  Keresd ki a történelmi atlaszból azokat a helyeket, amelyek fontosak voltak a keresztes had-

járatokban!

3.  Keress ki néhány forrást az adott korszakból! Olvass el néhány részletet Foucher de Chartres 

és Nikétasz Khoniatész munkáiból!

4. Nézz utána, milyen magyar vonatkozású eseményei vannak a keresztes háborúknak!

5.  Közös munkával értékeljétek a keresztes hadjáratokat! Szembesítsétek az egymással ellen-

kező véleményeket! Tegyetek különbséget az egyes hadjáratok között!
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21. A középkori eretnekségek és az inkvizíció

A középkori eretnekségek általában a társadalmi igazságtalanságok talaján keletkeztek. A nyo-

morgó jobbágyság ugyanis ellenségét látta a gazdagokban, akik közé a főpapság is tartozott. 

Az eretnekek közül sokan – bibliai értékekre hivatkozva – a legvéresebb gaztettektől sem riadtak 

vissza. Ez részben magyarázza az inkvizíció működését.

A főbb eretnekségek története

Az eretnekmozgalmaknak három alapgondolata volt: a szegénység-eszme, a tisztaságeszme és 

a láthatatlan Egyház eszméje.

A gazdag klérus világias élete láttán sokan úgy gondolták, hogy a vagyon csak ártalmára van az 

Egyháznak. Ebből eredeztethető a szegénység-eszme.

Bresciai Arnold prépost azt hirdette, hogy vagyonos pap nem üdvözülhet. 

Az Egyház mondjon le a vagyonról, a pápa pedig a világi hatalomról. Nagy 

népszerűségre tett szert, ám Barbarossa emberei elfogták, majd átadták 

Róma prefektusának, aki halálra ítélte.

Hasonló nézeteket vallottak az „apostoli testvérek” (alapítójuk Segarelli 

Gellért), és a fraticellik (alapítójuk a ferences Bergamói Bonagrácia). Kóbo-

rolva prédikáltak, és támadták a római Egyházat. Betiltásuk után (IV. Miklós) 

Segarellit a pármai városi tanács megégettette.

Waldes Péter alapította a lyoni szegények társulatát, miután vagyonát 

a szegényeknek osztotta szét. Társaival vándorolva prédikált, és minden va-

gyonbirtoklást kárhoztatott. Lefordította a Szentírást is provence-i nyelvre. 

Hazájából elűzve Itáliában és Csehországban szerzett magának híveket.

A tisztaság-eszme nem más, mint a Balkánon keresztül lassan be-

szivárgott ókori manicheizmus. Tiltották a házasságot, a vagyont és 

a szentségek használatát, mert szerintük az anyag bűnös, és a sátán te-

remtménye. Fő elterjedési helyük Bulgária (bogumilok) és a dél-fran-

ciaországi Albi városának környéke (albigensek, albiak). Sok gazdag G. Marini: Bresciai Arnold mellszobra (1871)

 prépost azt hirdette, hogy vagyonos pap nem üdvözülhet. 

Az Egyház mondjon le a vagyonról, a pápa pedig a világi hatalomról. Nagy 

népszerűségre tett szert, ám Barbarossa emberei elfogták, majd átadták 

Segarelli 

). Kóbo-

rolva prédikáltak, és támadták a római Egyházat. Betiltásuk után (IV. Miklós) 

 alapította a lyoni szegények társulatát, miután vagyonát 

a szegényeknek osztotta szét. Társaival vándorolva prédikált, és minden va-

gyonbirtoklást kárhoztatott. Lefordította a Szentírást is provence-i nyelvre. 

Hazájából elűzve Itáliában és Csehországban szerzett magának híveket.

Az Egyház mondjon le a vagyonról, a pápa pedig a világi hatalomról. Nagy 

népszerűségre tett szert, ám Barbarossa emberei elfogták, majd átadták 

Segarelli 

). Kóbo-

rolva prédikáltak, és támadták a római Egyházat. Betiltásuk után (IV. Miklós) 

 alapította a lyoni szegények társulatát, miután vagyonát 

a szegényeknek osztotta szét. Társaival vándorolva prédikált, és minden va-

gyonbirtoklást kárhoztatott. Lefordította a Szentírást is provence-i nyelvre. 
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pártfogójuk akadt. Ezek az egyházi birtokok megkaparintásában reménykedtek. Terjedésüket segí-

tette a klérus méltatlan élete. Virágkoruk a XIII. században volt. Térítésük eredménytelen maradt. 

Mikor III. Ince pápa követét, Castelnau Pétert meggyilkolták, a Montfort Simon által vezetett keresz-

tes hadjárat megtörte garázdálkodó bandáikat.

„Az albigensek a manicheizmussal egybehangzóan két őselemet vesznek fel: egy jó és 
egy gonosz Istent, vagyis az ördögöt, aki szerintük megteremtett minden testet, míg a 
jó Isten minden lelket. (…) Tagadják azt, hogy a testek feltámadnak; nevetnek azokon 
a jótéteményeken, amelyeket az élők a holtaknak megadnak, haszontalan dolognak 
tartják a templomba járást vagy az imádkozást a templomban. (…) Elvetik a kereszte-
lést, s káromolják Krisztus testének és vérének szentségét” (Részlet egy középkori for-
rásból, Heisterbachi Caesarius ciszterci szerzetes Párbeszéd a csodákról című, középkori 
legendákat tartalmazó művéből).

A középkori eretnekségek harmadik nagy fajtája a láthatat-
lan Egyház eszméje. Ez azt jelenti, hogy csak az tagja az Egyház-

nak, akit Isten az üdvösségre kiválasztott. Aki halálos bűnben van, 

az eleve nem tagja az Egyháznak. A Szentírás magyarázatára a 

Szentlélek mindenkit külön megvilágosít. Az egyházi intézmé-

nyek feleslegesek, a pápa maga az antikrisztus.

Waldes Péter szobra a wormsi Luther-emlékművön (1868)

John Wycliffe portréja a torontói Wycliffe College kápolnájának ólomüveg ablakán

Albi városának katedrálisa (XIII–XV. sz.) a Tarn folyót átívelő régi híd felől
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Wycliff e angol egyházmegyés pap, az oxfordi egyetem taná-

ra. Ő hirdette ezeket a tanokat a XIV. században, és ő fordította le 

angolra a Bibliát. Tanításában szerepel még az Oltáriszentségben 

a valóságos jelenlét tagadása. Elveti a bérmálást és a papszente-

lést. Tőle származik az „evangélikus” szó.

Husz János cseh pap, prágai egyetemi tanár átvette Wycliff e 

tanait, de hangsúlyozottan helyet kapott benne a predestináció, 

az Oltáriszentségben a valóságos jelenlét tagadása és a pápai ha-

talom elutasítása. Husz tanait a Konstanzi Zsinat elvetette. Vele 

embertelenül bántak. Mivel tanait nem vonta vissza, a császári 

menlevél ellenére máglyán elégették. Nyomában nagy mozga-

lom keletkezett, amelyben lényegében a csehek harcoltak a németek ellen. A mérsékeltebbek-

kel („kelyhesek”, mert két szín alatt akartak áldozni) sikerült egyességre lépni, a szélsőségesebbeket 

(táboriták), akik sokszor pusztító, gyilkoló bandákat alkottak, le kellett verni.

Wycliff e és Husz tanai a reformáció tanbeli alapjait készítették elő. A protestáns szakkifejezés 

előreformátoroknak nevezi őket.

„1. Egyetlen a szent és egyetemes Egyház, amely az eleve elrendeltek összessége. (…)
3. A kárhozatra rendeltek nem részei az Egyháznak, mivel a végén egyetlen rész 

sem hullik ki belőle, azon oknál fogva, hogy az eleve elrendelésből fakadó szeretet, 
amely egybeköti, nem múlik el. (…)

7. Péter nem volt, és most sem feje a Szent Katolikus Egyháznak. (…)
9. A pápai méltóság eredete a császártól van, és a pápa elsőbbsége és intézménye 

a császár hatalmából származott. (…)
13. A pápa nem nyilvánvaló és igazi utódja az apostolfejedelem Péternek, ha a Pé-

terétől eltérő erkölcsök szerint él, és ha a kapzsiságot keresi, akkor Iskarióti Júdásnak 
helytartója. És ugyanúgy belátható a bíborosok sem igazi és nyilvánvaló utódai Krisz-
tus többi apostola testületének, csak ha az apostolok életmódja szerint élnek, és meg-
tartják a mi Urunk, Jézus Krisztus parancsait és tanácsait. (…)

30. Senki sem lehet polgári uraság, sem az egyházi elöljáró, sem a püspök, amíg ha-
lálos bűnben van” (Részletek Husz János Konstanzi Zsinaton elítélt tételeiből).

Az inkvizíció

Az Egyházban az eretnekké vált hívek büntetése az apostoli kor óta a kiközösítés volt.

A megtérteket vezeklés után visszafogadták. A keresztény római császárok maguk is büntették 
az eretnekeket, Justinianus máglyahalállal, mások száműzéssel. Ezt újította fel a középkor a római 

joggal együtt. Több ízben az állam maga akarta vállalni az eretnekek felderítését is, ám ehhez, mivel 

hitbeli kérdés, csak az Egyháznak van joga.

Husz János emlékműve Prágában
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A középkorban inkvizíció nevű intézmény nem volt. A pápa 

előbb a püspököket bízta meg az eretnekségek felderítésével, 

majd annak eredménytelensége után maga küldött inkvizí-
torokat a veszélyeztetett területekre. Ezek elsősorban kolduló 

szerzetesek voltak, akik részint tudományos képzettséggel ren-

delkeztek, másrészt szegénységi fogadalmuk miatt nem voltak 

megvesztegethetők. Az inkvizítor feladata elsősorban nem a 

büntetés volt, hanem az eretnekek visszavezetése az Egyházba. 

Ha a bűnös visszavonta tételét, elégtételt kapott és feloldozták, 

ha nem, átadták a világi hatóságnak, amely kimondta a halálos 

ítéletet.

„Az eretnekségben elmarasztaltakat pedig a mindenkori világi hatalma legfőbb kép-
viselőjének vagy azok megbízott ügyvivőjének kell megbüntetés céljából átadni, a 
kellő fi gyelmeztetéssel; ha egyházi rendűek, akkor meg kell fosztani őket papi rend-
jüktől; az így elmarasztaltak javait pedig, ha világi személyek voltak, el kell kobozni, 
ha egyházi rendbeliek, akkor azoknak az egyházaknak kell átadni, amelyektől előző-
leg javadalmaikat kapták” (Részlet a IV. Lateráni Zsinat határozataiból).

Az inkvizíciót mint intézményt már az újkorban, 1542-ben szervezte meg III. Pál pápa „Egye-

temes Inkvizíció” néven. Nem sokkal utána IV. Pál különösen is felkarolta. Későbbi neve Szent Offi  -
cium volt. 1917 óta ide tartozott a tiltott könyvek jegyzékének (index librorum prohibitorum) össze-

állítása is, amely már nincs érvényben. Az intézmény 

jogutódja a Hittani Kongregáció, amely elvi természe-

tű nyilatkozatokkal is foglalkozik, nemcsak hitellenes 

bűncselekményekkel.

A spanyol inkvizíciót Aragóniai Ferdinánd és 

Kasztíliai Izabella szervezte meg, IV. Sixtus pápa pedig 

jóváhagyta (1478). Az intézmény kettős céllal bírt.

Vallási köntösben államvédelmi célokat szol-
gált. Ennek útján a király főnemeseket és püspököket 

is elítélhetett. A bírák egy része nem is volt klerikus.

Pedro Berruguete: Szent Domonkos és az albigensek (1495 k.)

Az inkvizíció vallatópincéje

 volt. 1917 óta ide tartozott a tiltott könyvek jegyzékének 
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!

A sokszáz éves mór uralom alatt a muszlim lakosság összeol-

vadt a keresztényekkel, szintúgy a zsidók is. Nagy részük meg is 

keresztelkedett, ám titokban folytatták régi kultuszcselekményei-

ket (moriszkók, maranyók). A nép általában gyűlölte őket szívte-

lenségük miatt. Ellenük lépett föl a spanyol inkvizíció.

A spanyol inkvizíció teljesen az állam kezében volt, a főinkvi-

zítort a király nevezte ki. A pápák enyhítő fi gyelmeztetéseit nem 

vették tekintetbe. Működése sok ember életét kívánta. A spanyol 

inkvizíció működéséért tehát nem az Egyház a felelős, hanem az 

állam. Az inkvizíció megítélésében azonban nem vezethet min-

ket az a szempont, hogy a XX. század diktatúrái azt képmutatás-

ból elítélték, ugyanakkor a legkisebb aggály nélkül sokszorosan 

több emberi életet oltottak ki a hatalom megőrzéséért.

Az inkvizíció, különösen annak gyakorlati módszerei nem 

egyeztethetők össze az Egyház evangéliumi feladatával. Még ha 

szándékában jóra is törekedett (az igazság érvényesítése, a lelkek megmentése stb.), az alkalmazott 

eszközök (pl. kínzások) nem igazolhatók Jézus Krisztus evangéliumából. Értelmezésében bizonyos 

mértékig segít a korszellem:

– a lélek ügye fontosabb a test dolgainál,

– a társadalmi rend, a béke megőrzése fontosabb az egyén sorsánál,

– a hatalomgyakorlás módszerei a korban leértékelik az egyéni emberi élet jelentőségét,

– a létező rend megóvása fontosabb az anarchiába vezető eszméknél, márcsak a többség javára is.

Mindezek arra is rámutatnak, hogy emberi létünk nem értelmezhető csak ideális értékek men-

tén (pl. evangélium). Mindig fi gyelnünk kell az adott történelmi kor konkrét mozgatórugóira és 

szemléletmódjára.

FELADATOK
1.  Sorold fel, milyen középkori eretnekségek voltak! Mutass rá, hogy miben különböztek ezek 

az ókori eretnekségektől!

2. Idézd fel, hol tanultál eddig az eretnekségekről és az inkvizícióról!

3. Nevezz meg néhány szépirodalmi művet, amely az adott témáról szól!

4. Keress a történelemben néhány olyan személyt, aki ártatlanul lett az inkvizíció áldozata!

5.  Keress néhány forrást az adott korról! A leckében idézett forrás alapján mutasd be Husz 

János tanait!

6. Közös munkával gyűjtsétek össze az inkvizícióról szóló különféle értékeléseket!

A spanyol inkvizíció kegyetlen kínzóeszköze volt az úgynevezett 
„spanyolcsizma”
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22. A szerzetesség a középkorban

A középkori szerzetesség jellemzői

A középkori szerzeteseknek csak kisebb része szakadt ki a társadalomból. Ezek igen szigorú szabály-

zat szerint éltek (kartauziak, kamalduliak). Életüket a böjt, az imádság, a szigorú klauzúra, és az állan-

dó hallgatás jellemezte. A szerzetek többsége azonban valósággal társadalombiztosítási feladatot 

töltött be. A középkori szerzetességre jellemző továbbá az erősen központosított kormányzat. Még 

az eredetileg független bencés kolostorok is szövetségekbe tömörültek (pl. először a clunyek, ké-

sőbb a ciszterciek).

A munkaképtelenek és hajléktalanok ellátásában 

élen jártak a nagybirtokokkal rendelkező bencés ko-

lostorok. Külön szállásépületeik voltak erre a célra. 

Egy francia kolostor például naponta háromszáz sze-

génynek, és még százötven özvegynek adott rend-

szeres alamizsnát. – Az utasvédelem is fontos feladat 

volt a középkori rossz útviszonyok miatt. Az Alpok 

hágóinál ezt a feladatot a Bernáthegyi Kanonokok 

Rendje látta el. Ennek a rendnek a tagjai egy személy-

ben „kanonokok” (azaz közösen élő papok, „canonici 
regulares”) és szerzetesek. A betegek ápolására női 

kolostorok jöttek létre. Ők ingyenes kórházakat létesí-

tettek. Férfi  rendek is tartottak fenn kórházakat.

A Szentföldön a lovagrendek gondoskodtak a 

zarándokok biztonságáról és a betegek ellátásáról. 

E rendek tagjai katonák és szerzetesek egy személy-

ben. Öltözetük katonai, köpenyükön nyolc ágú lovag-

keresztet viselnek.

A legnevezetesebb lovagrendek az olasz alapítású 

johanniták, a templomos lovagrend és a német lo-

vagrend. – A johanniták (Szent János lovagjai) máig 

működnek, kórházak fenntartásával foglalkoznak. 

Sokáig saját államuk volt Málta szigetén, amelyet 

La Grande Chartreuse — A kartauzi rend anyakolostora

Légifelvétel a majki kamalduli kolostorról
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Napóleon szüntetett meg. – A francia templomos lovagrend 

első háza a jeruzsálemi Templom-hegyen volt. IV. (Szép) Fülöp 

francia király hatalmas vagyonukra áhítozott. Feloszlatásukat si-

került is elérnie V. Kelemen pápánál. Ez a Vienne-i Egyetemes 
Zsinaton történt, koholt vádak alapján. – A német lovagrend a 

Szentföldről Magyarországra telepedett, majd a poroszokat térí-

tette. Végül rátámadtak Lengyelországra. Ezzel kezdődött a len-

gyel–német ellentét (1410, Grünwald). A rendnek saját egyházi 

állama volt, amely a reformáció idején világi fejedelemséggé vált 

(Poroszország). – A spanyol lovagrendek a mórok ellen harcol-

tak. Ilyen volt például a compostelai Szent Jakab Rend.

A hadifoglyok kiváltására alakult a mercedárius rend. Égi 

pártfogójuk a Fogolykiváltó Boldogasszony. Alapítóik Nolascói 

Szent Péter (†1256) és Pennaforti Szent Rajmund (†1275). Negye-

dik fogadalmuk, hogy önmaguk árán is kiváltják a pogányok fogságába esett keresztényeket. – Szin-

tén jelentős a trinitárius rend. Alapítóik Máthai Szent János (†1213) és Valois Szent Félix (†1212). 

Ez a rend Magyarországon is működött. Emléküket őrzik a Szentháromság-szobrok.

A haladó földművelés módszereit többnyire a ciszterciek ter-

jesztették. Rendjük körülbelül 700 kolostorból álló szövetség volt. 

Visszatértek Szent Benedek eredeti szigorához. Alapítójuk Szent 
Róbert (1098-ban), igazi virágzásuk Clairvaux-i Szent Bernát 

(1090–1153) idején volt. Minden rendtag nehéz testi munkát 

végzett, ilyen volt például az erdőirtás a vad völgyekben. Minden 

gazdaságuk mintagazdaság volt. Magyarországi központjuk Zir-

cen volt. A jobbágyok egyenjogúságának gondolatát is terjesz-

tették azzal, hogy a szántóföldön a nemesi származású páterek 

is dolgoztak.

A szentföldön harcoló lovagrendek képviselői

Fontenay ciszterci apátsága — Clairvaux-i Szent Bernát 
alapította 1118-ban

A zirci ciszterci apátság a magasból Xanteni Szent Norbert — XIV. századi freskó Orvietóban
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A hívek lelkigondozására vállalkozott a szintén a 

„canonici regulares” csoportjába tartozó premontrei 
rend, amelyet 1121-ben a Laon melletti Prémontre 

völgyében alapított Xanteni Szent Norbert (†1134). 

Az itt létesített mintakolostor lett a rend bölcsője és 

névalapítója. A régi szerzetesrendektől eltérően a pre-

montreiek kezdettől fogva feladatuknak tekintették a 

prédikációt és a lelkipásztorkodást. Norbert – vala-

mennyi rendalapítót megelőzve – elsőnek szervez-

te meg a világiakat is magában foglaló, úgynevezett 

harmadik rendet.

Az első zálogházakat a pénzgazdálkodás kifejlő-

désével ferences barátok létesítették, hogy megment-

sék a szegényeket az uzsorások karmaitól. A szükséges tőkét alamizsnából teremtették elő („montes 

pietatis”, a jótékonyság hegyei). Korábban, a terménygazdálkodás idején az Egyház bűnnek nyilvá-

nította a kamatszedést. Ez érthető is volt, hiszen a középkori uzsorások 100–200 százalékos kamatot 

szedtek.

Az egyetlen magyar alapítású férfi  szerzetesrend a pálos rend. A rendet Boldog Özséb esztergo-

mi kanonok alapította, amikor 1250-ben egyesítette a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket.

A kolduló rendek

A kolduló rendek a katolikus szegénység-mozgalmak. Közös sajátosságaik, hogy tagjaik szer-

zetesek és koldusok egy személyben. Nemcsak az egyénnek, de a rendnek sem lehet vagyona. 

A rendtagok alamizsnából élnek, és ezt a hívek lelkipásztori gondozásával viszonozzák. A nép igen 

kedvelte, és testvéreknek nevezte őket, különösen 

a ferenceseket (frate, brat, „barát”). A tagok nincse-

nek helyhez kötve, de egységes szervezetbe tartoz-

nak. Általános főnök és tartományfőnökök vezetése 

alatt élnek. Alkotmányuk demokratikus: a főnököket 

időnként újra kell választaniuk. Férfi  és női tagozatuk 

mellett létezik még az úgynevezett „harmadrend”. 

Ennek tagjai világi emberek, akik a rend szellemében 

törekszenek a keresztény tökéletességre.

A legismertebb kolduló rend a ferencesek („kis-

testvérek”, Ordo Fratres Minorum, OFM). Alapítójuk 

Assisi Szent Ferenc. Ferenc olasz kereskedőfi ú volt, 

aki kijózanodott lovagi ábrándjaiból, és szerelmese lett 

a szent szegénységnek. III. Ince pápa előbb vonakodott, 

A Gellért-hegyi pálos kolostor (1934) Budapesten

Assisi látképe
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majd merész elhatározással megengedte a rendalapítást. Egy 

emberöltő múltán már 200 ezren voltak. Szent Ferenc nagy ter-

mészetbarát, költő és misztikus. Testén megjelentek az Üdvözítő 

sebei (stigmák). Halála (1226) után két évre már szentté avatták. 

– A pápák fokozatosan enyhítettek a szegénység radikális fel-
fogásán. A rend azonban ennek következtében két ágra szakadt: 

az enyhébb fegyelmű ágazat a fekete habitust viselő minoriták, 
a szigorúbb ágazat a barna ruhát viselő ferencesek. Ők kezdték 

el terjeszteni a karácsonyi jászol és a keresztút szokását.

Szent Ferenc közösségét 1209-ben III. Ince pápa erősítette meg, de csak szóban, 
majd engedélyt adott a prédikációra. A gyorsan terjedő mozgalom számára szabály-
zatot kellett készíteni, melyet véglegesen III. Honorius pápa hagyott jóvá 1223-ban. 
Az alábbiakban ebből idézünk két rövid részt:

„Isten nevében kezdődik a Kisebb Testvérek élethivatása. – A Kisebb Testvérek 
rendszabálya és élethivatása a mi Urunk, Jézus Krisztus szent evangéliumának meg-
tartása, az engedelmesség, szegénység és tisztaság gyakorlásával. Ferenc testvér 
engedelmességet és hódolatot fogad urának, Honorius pápának, valamint az ő tör-
vényes utódainak és a római Anyaszentegyháznak. A többi testvér pedig engedel-
meskedni köteles Ferenc testvérnek és utódainak.” (…)

„A testvéreknek ne legyen semmi tulajdonuk, se házuk, se fekvőségük, sem egyéb 
birtokuk. Hanem mint idegenek és jövevények e világon, szegénységben és alá-
zatosságban szolgáljanak Istennek. Bizalommal menjenek alamizsnát kéregetni. 
Ne szégyelljék magukat, mert az Úr miértünk lett szegénnyé a földön. Ez a tökéletes 
szegénység fönsége, amely titeket (…) a földiekben szegénnyé, de erényekben gaz-
dagokká tett.”

A Domonkos-rendiek tagjai hittudósok és koldusok egy sze-

mélyben („hitszónokrend”, Ordo Praedicatorum, OP). Alapítójuk 

egy spanyol kanonok, Szent Domonkos (†1221). Célja az al-

bigensek megtérítése volt. Ennek a célnak érdekében vállalta 

a rend a teljes szegénységet. Ruhájuk fehér, köpenyük fekete. 

Ők terjesztették el a szentolvasót.

Szent Domonkos

Giotto di Bondone: Szent Ferenc legendája (XIII. sz.) — A Greccióban felállított első jászol
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„A lélekmentés munkájában kimondhatatlan örömet talált. Ezért is az evangélium hir-
detésére adta magát, és buzgóságával nemcsak számtalan lelket nyert meg Istennek, 
hanem ezen felül az igaz igehirdetők nagy seregének szervezése által az apostolok 
nevét és hivatalát méltán kiérdemelte” (Részlet IX. Gergely pápa 1234-ben kiadott Fons 
sapientiae kezdetű bullájából, amelyben Domonkost szentté avatta).

A karmelita rend Palesztinában alakult, a Kármel- 

hegyen remetéskedő szent lovagokból (1150 t.), 

Szent Bertold (†1185 u.) vezetésével. Ez az első rend, 

amely minden tagját külön cellában helyezi el. Cél-

juk az elmélkedő istenszolgálat, a keresztény misztika 

művelése. A törökök előretörése miatt a tagok nagy 

része Nyugatra szivárgott. Első európai rendfőnökük 

az angol Stock Szent Simon (†1265). Ruhájuk barna, 

köpenyük fehér. Világszerte ők terjesztették a skapu-

lárét.

FELADATOK
1. Gyűjts össze néhány jelentős forrást, amely az adott korról szól!

2.  Az említett szerzetesrendek többsége ma is működik. Gondold át, milyen személyes ta-

pasztalataid vannak a fejezetben említett szerzetesrendekről!

3.  Nézz utána, hogy az említett rendek közül melyeknek van kiemelkedő szerepe a magyar 

történelemben!

4.  Szedd össze, hogy az említett rendeknek milyen kolostoraival találkoztál magyarországi 

vagy külföldi kirándulásaidon!

4. Olvass utána a majki kamalduli kolostor történetének, esetleg kirándulás során keresd fel!

Wadi’ ain es-Siah forrása, ahol a Kármel megszületett — Ez az az ősi hely és 
kolostor, ami a karmelita regulában is szerepel

FELADATOK
1. Gyűjts össze néhány jelentős forrást, amely az adott korról szól!

2.  Az említett szerzetesrendek többsége ma is működik. Gondold át, milyen személyes ta-
!
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23. A szellemi élet a középkorban

A középkori kultúra jellemző vonása a keresztény szemlélet térhódítása, még ha pogány babonák 

maradványai is megtalálhatók (ilyenek például az „istenítéletek”). Jellemző továbbá a múlt csodá-

lata, a tekintélytisztelet is. Mindezek néha már gátjai a fejlődésnek. Ilyen volt például az orvostu-

dományban az ókori orvos, Galenus tisztelete. Jellemző továbbá, 

hogy a középkor a „könyves tudományokat” kedvelte, a meg-

fi gyelés és a kísérletezés háttérbe szorult.

A középkori oktatási rendszer

Az alapfokú oktatás a plébániai iskolákban folyt.

A káptalani és kolostori iskolákban az elemi ismereteken 

(írás, olvasás, egyházi zene stb.) kívül a „hét szabad művészetet” 

(septem artes liberales) tanították. Ezek közül az első három, a „tri-

vium” (hármas út) a következőket tartalmazta: grammatica (latin 

nyelvtan), rhetorica (a szónoki beszéd és fogalmazás), dialectica 

(vitatkozás, a gondolatok logikus kifejtése). A magasabb fokú is-

mereteket a „quadrivium” (négyes út) során ismertették. Ezek: 

arithmetica (számtan), geometria (mértan, földrajzi ismeretek), 

musica (egyházi zene), astronomia (csillagászat).

A kora középkorban az udvari iskolákban folyt a magas szin-

tű oktatás (pl. Párizs, Aachen). A leghíresebb ezek közül Nagy 

Károly udvari iskolája volt. Itt az előkelőket, valamint a maga-

sabb rangú állami és egyházi tisztviselőket oktatták. Ezt a kort 

Az 1218-ban alapított salamancai egyetemi könyvtár — Spanyolország

Herradis von Landsberg, Hortus deliciarum (Örömök kertje) 
című művének illusztrációja (XII. sz.) — A hét szabad művészet 
(septem artes liberales) 
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„Karoling-reneszánsznak” is nevezzük. A leghíresebb 

udvari tudós Alkuin (†804) volt, aki egyúttal a császár 

egyházpolitikai tanácsadója és bizalmasa is. Legkivá-

lóbb tanítványa Hrabanus Maurus (†856), fuldai apát, 

majd mainzi érsek, a német kultúra megalapítója volt. 

– A teljesség kedvéért jegyezzük meg, hogy a frank 

birodalmi műveltséget időben megelőzte az angol 
egyházi tudomány. Nagy Károly udvarában is sok 

angol származású tudós volt.

A középkori oktatás igazi színterei azonban az 

egyetemek voltak. A polgárság és a városok fejlő-

dése következtében olyan felsőoktatási intézmények 

alakultak, amelyek tanárai önálló és független hivatás-

nak tekinthették a tanítást. Az egyetemen az oktatók 

fakultásokba (karokba) tömörültek, a hallgatók pedig natiók (nemzetek) szerint szervezték meg 

érdekvédelmi szervezetüket.

Ha az egyetem teljes volt, akkor ott négy kar működött. A négy fakultást 

nevezték a XIV. századtól fogva egyetemnek (universitas littera-

rum). Itt egyetemi szinten adták elő a hét szabad művészetet. 

Ezen kívül volt teológiai, jogi és orvosi kar. Az utóbbi háromra 

csak az jelentkezhetett, aki a hét szabad művészetet egyetemi 

fokon elvégezte. Az egyetemek a pápától, illetve királyoktól ki-

váltságokat kaphattak. A középkorban harminc olyan egyetem 

volt, amely pápai kiváltságlevél alapján jött létre.

Az egyetemen az oktatás általában „prelekció–disputa” for-

májában folyt. A tanár az oktatás vezérfonalául szolgáló könyvből 

(amely a katedrához volt láncolva) olvasta és magyarázta a tan-

anyagot. A számonkérés nyilvános vita (disputa) keretében folyt, 

amelynek szigorú szabályai voltak, a hallgatóknak tehát nagyon fel 

kellett készülniük. A képesítések a következők voltak: baccalaureá-

tus, licentiátus, magisztrátus. A legkiválóbb tudósokat doktoroknak 

nevezték, esetleg valami jelzőt is tettek hozzá.

A hittudomány a középkorban

Időrendben először Anglia lett az egyházi tudomány központja. Itt a legjelesebb tudós Szent 
Béda (Beda Venerabilis, 672–735) szerzetes, egyháztanító volt, aki az antik műveltség értékeit igye-

kezett beosztani a keresztény kultúrába. Fő műve, a középkori iskolák kézikönyve az akkori tudo-

mányosság enciklopédiája lett.

Laurentius de Voltolina: Előadás a középkori egyetemen (XIV. sz.)

Bőrkötéses könyv a XV. századból — 
Rajta a rögzítéshez szükséges lánc

Ha az egyetem 

májában folyt. A tanár az oktatás 

(amely a katedrához volt láncolva) olvasta és magyarázta a tan-

anyagot. A 

amelynek szigorú szabályai voltak, a hallgatóknak tehát nagyon fel 

kellett készülniük. A képesítések a következők voltak: 

Ha az egyetem Ha az egyetem 

(amely a katedrához volt láncolva) olvasta és magyarázta a tan-

anyagot. A 

amelynek szigorú szabályai voltak, a hallgatóknak tehát nagyon fel 

kellett készülniük. A képesítések a következők voltak: 



149

Már az ókori hittudomány-

nál láttuk, hogy a hit igazságait 

bölcseleti fogalmakkal fejezték 

ki. Így a kinyilatkoztatás tudo-
mányos rendszerbe foglalha-

tó volt. Ez a törekvés a közép-

korban még következetesebben 

megfi gyelhető. A középkori 

teológia fő irányzata a skolasz-
tika, ami abból indult ki, hogy 

a kinyilatkoztatott igazságokat 

a bölcselet segítségével egysé-
ges fogalomkészlettel és tu-
dományos igénnyel fejtse ki, 

szedje rendszerbe, az igazsá-

gokból pedig következtetése-
ket vonjon le. A középkori hit-

tudósok rámutatnak arra, hogy 

bár a hitigazságok a szó szoros 

értelmében nem bizonyíthatók, 

azonban nem észellenesek, hanem ésszerűek. A kinyilatkoztatás és az ész között összhang áll fönn, a 

kettő szerves egységet képez. A hit nem más, mint ésszerű meghódolás Isten szava előtt.

A skolasztika első jelentős képviselője Canterbury Szent Anzelm (†1109). Alapelve: „credo, ut 

intellegam”, hiszek, hogy értsek; pontosabban: hiszek, hogy a hit által jobban értsek. Filozófi ai foga-

lomkészletét a platóni fi lozófi ából vette. – Petrus Lombardus (†1160) Libri IV. sententiarum című 

műve a korai skolasztika legjelentősebb alkotása. Ez a „sic et non” (így és nem) módszerét alkalmaz-

ta, vagyis érveket és ellenérveket sorakoztatott fel. Ezzel a módszerrel négy könyvében összefoglalta 

az egész teológia anyagát.

A skolasztika virágkora a XIII. század volt. Ez a kinyilatkoztatás fogalmi tisztázásaihoz az ariszto-

telészi bölcseletet vette alapul, és megalkotta az egyházi tudományok nagyvonalú szintézisét, meg-

teremtette a hit és a tudás egységét.

Híres képviselője Nagy Szent Albert (†1280), aki a természet-

tudományok művelésében is kitűnt. Az ő tanítványa volt a szin-

tén Domonkos-rendi Aquinói Szent Tamás (†1274), a középkor 

legnagyobb tudósa. Rendszerét tomizmusnak nevezzük. Rendkí-

vül sok műve közül kiemelkedik a teológia rendszeres összefog-

lalása, amely tartalmazza a dogmatikát és az erkölcstant is. A mű 

címe: Summa Theologiae.

Ősnyomtatvány — Beda Venerabilis 
Repertorium sive tabula generalis autoritatum 
Arestotelis et philosophorum című művének 
címlapja 1495-ből

Pertus Lombardus Sententiarum libri IV. könyvének egyik 
iniciáléja

Nagy Szent Albert — Részlet Fra Angelico: Keresztrefeszítés és szentek freskójából (1441–42)
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Aquinói Szent Tamás a középkor legnagyobb hittudósa, a középkor teológiáját ő fej-
tette ki a legrészletesebben. Életművének koronája a Summa Theologiae. Ebben a 
szintézisben összefoglalja az egész dogmatikát és erkölcstant. Itt olvashatunk az is-
tenbizonyítás útjáról. Ebből idézzük a másodikat: „Az érzékelhető világban ugyanis 
a létesítő okok sorozataival találkozunk. De az sem lehetséges, hogy a létesítő okok 
sorozatában a végtelenbe menjünk. Mivel a rendezett létesítő okok valamennyi so-
rozatában az első oka a középsőnek, és a középső oka a végsőnek, legyen akár több, 
akár csak egy középső; az ok elvételével pedig elvétetik az okozat. Tehát ha nincs első 
a létesítő okok között, nem lesz végső, sem középső. Ám ha a létesítő okok soroza-
tában a végtelenbe megyünk, akkor nem lesz első létesítő ok, és így nem lesz végső 
okozat sem, sem középső létesítő okok, ami nyilvánvalóan hamis. Tehát szükséges 
föltennünk valami első létesítő okot, akit mindenki Istennek nevez (Részlet a Summa 
Theologiae című műből).

Jelentős volt még a ferences Szent Bonaventura (†1274) és Johannes Duns Scotus (†1308). 

Az ő teológiai rendszerüket skotizmusnak nevezzük.

Mint említettük, a legnagyobb hatású középkori tudósokat doktor névvel illették. Nagy Szent 

Albert (Albertus Magnus) volt a „doctor universalis” (egyetemes doktor), Aquinói Szent Tamás a „doc-

tor angelicus” (angyali doktor), Szent Bonaventura, aki a középkori misztika fejedelme is, a „doctor 

seraphicus” (szeráfi  doktor), Duns Scotus pedig a „doctor subtilis” (éles elméjű doktor).

Gentile da Fabriano: Aquinói Szent Tamás (részlet, 1400 k.) Aquinói Szent Tamás Summa theologiae című munkájának egyik lapja
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A késői skolasztika legjelesebb képviselője Ockham Vilmos (†1348).

A skolasztika mellett fontos volt a középkorban az úgynevezett „szemlélődő teológia”, a misztika is. 

Ennek legjelentősebb képviselője Clairvaux-i Szent Bernát, a „doctor mellifl uus” (mézajkú doktor). 

Misztikájának központjában a szenvedő Istenember szemlélése és követése áll. A misztika tudomá-

nyát elsőként Szentviktori Richárd (†1173) foglalta rendszerbe. A misztikát nagy eredménnyel 

művelték nők is. A legjelentősebb közülük Nagy Szent Gertrúd (†1302).

A középkori művészet

A középkori művészettel más stúdiumok is foglalkoznak. Itt röviden megemlítjük, hogy a legjelen-

tősebb művészeti ágak a romanika és a gótika.

A kora középkorban a romanika, a román stílus virágzott. 

A közvetlenül a kereszthajóhoz csatlakozó apszist egy boltsza-

kasz beiktatásával keletebbre tolták, és az apszis és a hajó közé 

a főoltár és a klérus elhelyezésére kórust iktattak be. Ezáltal a ke-

reszthajóval ellátott templom alaprajza a latin kereszthez hasonlí-

tott. A torony vagy tornyok beillesztése az épület szerkezetébe a 

templomnak, gyakran várszerű külsőt kölcsönzött. A fából készült 

lapos födém helyébe a XI. századtól a kőboltozat lépett: eleinte 

donga-, majd keresztboltozat. A boltozatok hordozói a pillérek 

lettek. Az ablakok kezdetben kicsinyek voltak, és félkörívben zá-

Pier Francesco Sacchi: Egyházdoktorok (1516 k.) Ockham Vilmos ábrázolása egy ólomüveg ablakon — Surrey, 
Egyesült Királyság  

Lund dómtemploma
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ródtak. A félkörív uralkodott a boltozatoknál és az ajtók felett is, ezért a román stílust félköríves 
stílusnak is szokták nevezni.

A gótikus vagy csúcsíves stílus a XII. században Franciaországban alakult ki, és terjedt el egész 

Európában. Virágkora a XIII. század. A gótikus templomokban az oldalfalak helyét nagyrészt óriási 

színes ablakok foglalják el. A tető és a bordás keresztboltozat súlyát belülről pillérkötegek, kívülről 

támpillérek hordozzák. Az egységes egészként felfogott belső tér a templomba lépő ember tekin-

tetét szükségszerűen előre, a szentély felé, illetve felfelé irányítja, a földöntúli világot jelképező ma-

gasságba sodorja, a roppant magasságban lévő boltozatok záróköveihez. A csúcsíves stílusban jut 

legtökéletesebben kifejezésre a középkori keresztény ember érzés- és gondolatvilága.

Európában a virágzó középkor elején még a román stílus uralkodott, majd egyre ter-
jeszkedett a gótika. Az elnevezés a reneszánsz korból származik, amely ezt a stílust 
barbárnak (gót=barbár) tartotta. Az elnevezés a romantika korában szabadult meg 
a pejoratív mellékízétől. Az első csúcsíves stílusban épített (pontosabban átépített) 
templom a Párizs melletti Saint-Denis apátsági templom volt, amelyet Suger apát 
1135 körül kezdett építtetni. Ő ezt írja a művészet jelentőségéről: „Azok, akik ellen-
kező módon gondolkodnak, azt vetik ellen: a liturgia méltó végzéséhez elégséges 
fölajánlani a megigazult lelket, a tiszta szívet és a helyes szándékot. Ezzel mi egyet-
értünk: ez egészen különleges és egyedülálló aktus. De azt is hangsúlyozzuk, hogy 
a legszentebb áldozat körüli szolgálatot ugyanolyan külső tiszteletadással, pompá-

A kölni dóm főhajójaA Saint-Denis-i katedrális
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val, a szent edények külső fényével kell ellátni, mint amilyen a lélek belső tisztasága. 
Mert mindenben a lehető legméltóbb módon kell szolgálnunk a mi Megváltónkat, aki 
gondviselő jóságában tőlünk soha semmit meg nem tagadott, aki csodálatos isteni 
személyében a mi természetünket az övével egyesítette, s aki minket jobbjára ültetve 
megígérte, hogy egyszer birtokoljuk az ő országát.”

A középkor világához tartozik, hogy amíg Suger bencés apát, és a legtöbb gótikus 
templom építője arra törekedett, hogy a legszebbet, a legdrágábbat nyújtsa Isten-
nek, addig a ciszterci rend – a szegénység szellemétől vezéreltetve – minden fény-
űzést és pompát kerülni akart a rendi templomokban, és azokat minél egyszerűbben 
óhajtotta berendezni. Ilyen intézkedéseket hozott a rend több egyetemes káptalanja 
az 1100-as években. Ebből egy részlet: „Harangtornyokat nem szabad kőből építeni. 
Hasonlókképpen nem szabad roppant nagy magasságú felületvilágítókat építeni, 
amelyek nem illenek a rendben uralkodó egyszerűséghez. (…) Megtiltjuk, hogy szob-
rok és festmények legyenek a templomokban és egyéb szent helyeken, mert ezáltal 
kérdésessé válik a belső összeszedettség gyümölcse és a kolostori fegyelem komoly-
sága. Festett fakeresztek viszont megengedettek. (…) A sírköveket a padlóval egy 
magasságban kell elhelyezni, hogy ne legyenek útban.”

A bélapátfalvai ciszterci kolostor madártávlatból A bélapátfalvi kolostortemplom belseje
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! FELADATOK
1.  Nézz utána Szent Tamás többi istenérvének! Olvass el néhány részletet tőle, és más közép-

kori teológustól!

2.  Szent Tamás pápai felkérésre himnuszokat is írt. Keresd meg az Oltáriszentségről írt himnu-

szait! Gondold át, mely alkalmakkor imádkozzuk ezeket!

3.  Nézz utána, hol voltak a középkorban híres egyetemek! Keresd ki az atlaszból az adott he-

lyeket!

4.  Nézz utána, milyen szerepe volt a magyarok oktatásában az egyetemeknek és mely magya-

rok végeztek ebben az időszakban külföldi egyetemeken!

5.  Történelmi tanulmányaidból szedd össze, hol voltak a középkori Magyarországon egyete-

mek!

6.  A középkorban rengeteg román és gót stílusú templom épült! Keress néhányat Európából 

és a történelmi Magyarországról!

7.  Keress példákat Európában és Magyarországon egyszerű stílusban épült ciszterci templo-

mokra!
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24. Összefoglaló kérdés- és feladatsor

 1.  Mit értünk profán történeti és egyháztörténeti középkoron? Sorold fel, milyen különböző érté-

kelések voltak a történelemben a középkorról!

 2.  Mutasd be a középkor színtereit! Jellemezd a középkor jelentőségét a technika és a szellemi élet 

fejlődésének szempontjából!

 3.  Tekintsd át azt a folyamatot, amelyben az európai népek felvették a kereszténységet! Milyen 

hasonlóságok és eltérések voltak az egyes népek között? Mutasd be a nagy térítő egyénisége-

ket, esetleg egynek dolgozd ki a részletesebb életrajzát!

 4.  Foglald össze röviden a Pápai Állam kialakulásának történetét és a pápai primátus kibontakozá-

sának folyamatát! Fogalmazd meg, mi ennek a történeti jelentősége!

 5.  Tekintsd át röviden Bizánc középkori történetét! Mutasd be ennek pozitív mozzanatait! Szedd 

össze azokat az eseményeket is, amelyek károsan hatottak, és előzményei lettek a későbbi sza-

kadásnak!

 6.  Foglald össze, mik voltak azok a negatívumok az Egyház történetében, amelyek a „sötét száza-

dok” alatt történtek! Hogyan kereste az Egyház már akkor is a problémák megoldásának lehető-

ségeit?

 7.  Vedd sorra a pápaság és a császárság küzdelmének okait és a harc lefolyását! Ismertesd a kor-

szak legjelentősebb pápáit! Utalj az egyes pápák működése közötti hasonlóságokra és különb-

ségekre! Gondold át, hogy ennek a küzdelemnek melyek a mai kor számára is fontos tanulságai! 

Szedd össze a korszak legjelentősebb személyiségeit!

 8.  Melyek voltak a pápaság „avignoni fogságának” előzményei, és hogyan jellemeznéd ezt a szo-

morú korszakot? Kik voltak ennek a korszaknak a legfontosabb személyei?

 9.  Hogyan ért véget az „avignoni fogság”? Miért következett be az újabb nehézség, a „nagy 

nyugati egyházszakadás”? Hogyan találta meg az Egyház a megoldást ebben a nehéz hely-

zetben? Zsigmond császár mely döntései voltak hasznosak, és melyek károsak az Egyház szá-

mára?

 10.  Jellemezd a középkori eretnekségek főbb fajait! Hogyan küzdött az Egyház a hit tisztaságáért 

ebben a korszakban? Tekintsd át a középkori zsinatokat, és mutass rá, miben különböztek az 

ókori zsinatoktól!
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 11.  Mi jellemzi a középkori szerzetességet? Tekintsd át történeti fejlődésüket! Sorold fel a közép-

kori szerzetesség főbb munkaterületeit! Utalj arra is, milyen lelkiségi megújulást hoztak! Nevezd 

meg a középkori szerzetesség legkiemelkedőbb egyéniségeit, és nézz utána, milyen jeles ese-

ményeknek voltak a szereplői!

 12.  Foglald össze röviden a magyar egyháztörténelem középkori eseményeit. Mutasd be a magyar 

föld egyháztörténetét a honfoglalás előtt! Hogyan alakult ki az egyházszervezet, és mi jellemzi 

az Egyház történetét Magyarországon a reformációig? Kik voltak ekkor a magyar egyháztörté-

nelem legjelentősebb személyei? Keresd ki a legjelentősebb forrásokat!

 13.  Hogyan jellemeznéd a középkori tudományt? Milyen volt az oktatási rendszer ebben a kor-

ban? Kik voltak a hittudomány legjelentősebb képviselői? – Jellemezd a középkori művészetet! 

Szedd össze a legjelentősebb emlékeket! Keress ilyeneket a mai Magyarország területén!

 14.  Nevezd meg a középkor megismeréséhez szükséges legjelentősebb forrásokat!

 15.  Rendszerezően tekintsd át a középkor egyháztörténetének topográfiáját! Keresd meg a törté-

nelmi atlaszban azokat a jelentős helyeket, amelyekről tanultunk!
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 III. AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI ÚJKOR

25. Az újkor általános jellemzői. A reformáció okai

Az egyháztörténeti újkort hagyományosan a reformációtól, vagyis 1517. október 31-től számít-

juk. Ez Luther fellépésének dátuma. A polgári történetírás az újkort a nagy földrajzi felfedezé-

sektől, évszám szerint pedig 1500-tól számítja. Historiográfi ai érdekességként megjegyezzük, hogy 

a marxista felfogás az angol polgári forradalmat (1640) jelölte meg kezdőpontként.

Az újkort jellemzi a pluralizmus, vagyis több vélemény egymás mellett élése, továbbá a világ 

„kiszélesedése”. A földrajzi felfedezések sok erkölcsi problémát is felvetettek (pl. az addig nem 

krisztianizált világ „barbár” lakói üdvösségének kérdését).

A reformáció okai

A reformáció egyik oka, hogy az Egyház vezetése nem állt hiva-
tása magaslatán. A fegyelem lazulását jelentette a reneszánsz 
pápák egy részének méltatlan magatartása. Ennek következmé-

nye, hogy az egyházmegyés és szerzetes papság sem élt hivatá-

sához méltóan, és elhanyagolta híveit.

A tömegek vallási életében a tan szempontjából helyes, de 

nem a hit központi magvát tartalmazó elemek kezdték átvenni a 

főszerepet. Ilyenek például a szentelmények, a búcsúk, az erek-

lyék kultusza és a szentek tisztelete.

„A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsátott bűnökért járó 

ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki 

megfelelően felkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, el-

nyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója, 

Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hi-

vatalosan kezeli és abban részesít” (KEK, 1471). A búcsú valami-

lyen formában már az ókorban is létezett.

Bucsúcédula 1430 tájékáról
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A búcsú föltétele (indulgentia) a jó gyónás és szentáldozás, 

valamint valamely jócselekedet végzése volt. Az utóbbi lehetett 

például zarándoklat vagy adakozás valamely kegyes célra. A bot-
rány csakis az volt, ha a befolyt összeget nem megfelelő célra 

fordították. Ilyen eset volt közvetlenül a reformáció előtt, amikor 

a mainzi hercegérsek a búcsúpénzből fi zette ki tartozását a Fug-

gereknek.

A reformáció gyors terjedésének okai között az egyházi veze-

tők tényleges hibái mellett meg kell említeni a nacionalizmust. 
A németek az avignoni korszak óta ellenszenvvel viseltettek a 

római kúria iránt. A terjedést segítette az egyházi birtokokra 
vágyó fejedelmek és földesurak csatlakozása. Szintén az okok 

között szerepel a hivatás nélküli papok és apácák szabadulási 
vágya a cölibátustól. Nagyon sokan ugyanis kényszer hatására, 
vagy hirtelen elhatározás alapján vonultak kolostorba. A terje-

dést segítette továbbá a megigazulás tana, amely csak hitet kí-

ván, cselekedeteket nem.

A protestantizmus láttán az Egyház maga is belátta, hogy iga-

zi reformra van szükség. Ezt végezte el a Trienti Zsinat (1545–

1563), majd a reformpápák, reformpüspökök és a szerzetesrendek.

„A reformáció okainak problémaköre meglehetősen bonyolult. A hitújítás három fő 
elvre helyezte a hangsúlyt: a megigazulás a hit által, az egyetemes papság (ebből 
következik az Írások vizsgálatának szabad joga), egyedül a Biblia csalatkozhatatlan. 
Ez a teológia megfelelt az akkori idők vallásos igényeinek, enélkül a hitújítás soha 
nem ismert volna olyan sikert, mint ami bekövetkezett.

A tézis, amely szerint a reformátorok a római Egyházat annak züllöttsége és tisztá-
talansága miatt hagyták volna el, elégtelen. VII. Gergely, vagy Szent Bernát idejében 
épp annyi visszaélés volt az Egyházban, mint amennyi a reformáció korában. És azok 
mégsem eredményeztek semmi, a protestantizmushoz hasonló szakadást.

Másik tény: Erasmus, aki oly kemény a Balgaság dicséretében (1511) kora papjaihoz, 
szerzeteseihez, püspökeihez és pápáihoz, nem csatlakozott a reformációhoz. Megfor-
dítva, amikor a XVII. században a Katolikus Egyház a gyöngeségek legnagyobb részét 
orvosolta, a különböző reformált felekezetek nem keresték, hogy visszatérjenek Ró-
mához” (Török József).

Jakob Fugger és könyvelője, Mattheus Schwarz az arany 
dolgozószobában — Színezett rajz a XVI. századból
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A reneszánsz jellemzése

A reneszánsz (újjászületés, rinascimento) az újkor hajnalán keletkezett szellemi áramlat. Ez részben 

a pogány életérzés újjászületése. A humanizmus és a reneszánsz a klasszikus ókorból merítette 

eszméit. Célja a görög-római kultúra felelevenítése. Az új szellemi áramlat összefüggött a feudaliz-

mus bomlásának folyamatával, és a polgári és értelmiségi rétegek felemelkedésével és megerősö-

désével. Hirdette a földi boldogulás értelmét. Sokat 

tett tehát a kultúra és a művészetek fellendítéséért.

A reneszánsz kibontakozása Itáliában kezdődött, 

előkészítője többek között Dante (†1321) és Petrar-

ca (†1374). A mozgalom központja Firenze (a Medici 

család művészetpártolásával), majd a pápai udvar. 
Később a többi itáliai fejedelem is követte a példát. 

Jeles reneszánsz fejedelem volt a mi Mátyás királyunk 

(építkezések, könyvtár), valamint az erdélyi Bethlen 

Gábor (†1629).

Kiváló humanista volt az angol vértanú, Morus Ta-
más (†1535), és barátja, a németalföldi Rotterdami 
Erasmus (†1536).

A reneszánsz pápák jellemzése

Az 1447-től 1521-ig uralkodó pápákat az egyháztörténelem reneszánsz pápáknak nevezi. Érde-
meik és bűneik egyaránt a korra jellemzők.

Érdemeik közé tartozik, hogy az oligarchákkal szemben megteremtették a Pápai Állam füg-
getlenségét. Újjáépítették az avignoni időkben tönkrement és félig-meddig romba dőlt Rómát. 

Domenico di Michelino: Dante és az Isteni színjáték (1465) — Freskó a fi renzei 
dómban

Ifj. Hans Holbein: Morus Tamás családja (1526–27) — Tanulmányrajz Dósa Géza: Bethlen Gábor tudósai között (vázlat, 1870)
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Pártolták a tudományokat és a művészeteket. Hatalmas összegekkel segítették, és egyéb mó-

don is támogatták Magyarország harcát a török hódítókkal szemben.

A reneszánsz pápák legfőbb bűne, hogy elsősorban fejedelmeknek tekintették magukat, lelki-

pásztori teendőiket elhanyagolták. Magánéletük és politikai módszereik alig különböztek a töb-

bi világi reneszánsz fejedelemétől. A vallásos eszme, és annak konkrét megvalósítása között olyan 

ellentét volt, hogy a pápaság dogmatikai tartalma teljesen elhomályosult. Az önérzetükben erő-

södő nemzetek csak harácsolásra, hódításra és kiközösítésre kész uralkodót láttak bennük, nem 

pedig a nyáj jó pásztorát. Szintén jellemző volt például a túlzott nepotizmus, vagyis a rokonok 

gátlástalan pártolása.

A reneszánsz pápák kronológiája

V. Miklós (Tommaso Parentucelli, 1447–1455) felszámolta az egyházszakadás utolsó maradványait. 

Megalapította a Vatikáni Könyvtárat, 9000 nagyszerű kézirattal.

III. Callixtus (Alfonso Borgia, 1455–1458) még a kódexek 

ezüstvereteit is letépeti, hogy pénzt küldjön a magyarok törökök 
elleni harcára. Ő küldi Hunyadi János legjelesebb munkatársát, 

a ferences Kapisztrán Szent Jánost. Az ő nevéhez fűződik továbbá 

a nándorfehérvári diadallal kapcsolatban a déli harangszó.

II. Piusz (Enea Silvio Piccolomini, 1458–1464) a „bűnbánó hu-

manista”, nagy természetbarát. Azon fáradozott, hogy Velence és 

a Hunyadiak között szövetség jöjjön létre egy törökellenes ke-

resztes hadjárat érdekében. Ő akart a keresztes hadak élére állni. 

A terv Velence álnokságán megbukott, a pápa pedig belehalt a 

súlyos csalódásba.

II. Pál (Pietro Barbo, 1464–1471) adót vetett ki a törökellenes 

háborúra, s abból bőven támogatta Magyarországot, valamint az 

albán Szkander béget. Kulturális tevékenysége, hogy támo-

gatta az Itáliába települt német nyomdászokat. Ő a Szent Márk-

palota (a mai Palazzo di Venezia) építtetője.

IV. Sixtus (Francesco della Rovere, 1471–1484) pápasága a 

rokonpártolás miatt lett hírhedtté. Két unokaöccsét is bíboros-

sá kreálta, és politikai okokból háborúba keveredett Firenzével, 

ahol aztán vereséget szenvedett. Ő hagyta jóvá a spanyol ink-
vizíciót.

A Vatikáni Könyvtár egyik terme

Kapisztrán Szent János szobra a Budai várban
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VIII. Ince (Giambattista Cybo, 1484–1492) alatt kezdődnek 

meg a nagy földrajzi felfedezések. A boszorkányokról kiadott 

bullája – akarata ellenére – lendületet adott a boszorkányüldö-

zéseknek.

VI. Sándor (Rodrigo Borgia, 1492–1503) simónia által lett 

pápává. A legméltatlanabb életű reneszánsz pápa. Még pá-

paként is szeretői vannak. Legfőbb célja gyermekei karrierhez 

juttatása. Fia, Cesare Borgia a legelvetemültebb reneszánsz fe-

jedelmek közé tartozott. (Talán róla mintázta Machiavelli a „feje-

delem” portréját.) Háborúktól és gyilkosságoktól sem riadt vissza. 

VI. Sándor a fi a kedvéért az egyházi államot világi fejedelem-
séggé akarta átalakítani. Ebben – mérgezésből bekövetkező – 

halála megakadályozta.

III. Piusz (Francesco Piccolomini, 1503) tiszta életű aggastyán, 

pápasága mindössze huszonhat napig tartott.

II. Gyula (Giuliano della Rovere, 1503–1513) nagy politikai 

ügyességgel megerősíti a Pápai Államot. Katonaember, háború 

idején sátorban lakik és szakállt növeszt. Nagy pártolója a művé-

szeteknek. Donato Bramante tervei alapján megkezdődik az új 
Szent Péter-bazilika építése. 1512-ben összehívja az V. Laterá-
ni Zsinatot. Ennek ellenére a reformok lassan haladnak.

X. Leó (Giovanni de Medici, 1513–1521) is inkább művészet-
pártolással, mint az Egyház reformjával törődik. Szerencsétlen 

konkordátummal Franciaországban a királynak engedi át a püs-

pökök kinevezésének jogát. Pontifi kátusa idején lép fel Luther.

FELADATOK
1. Nézz utána, mit tanultatok a reneszánszról irodalomból és történelemből!

2. Sorolj fel néhány reneszánsz stílusú épületet!

3.  Nézz utána, milyen reneszánsz emlékek vannak a történelmi és a mai Magyarország terü-

letén!

4. Szedjétek össze közösen a reneszánsz értékeit és esetleges hibáit, bűneit!

Zichy Mihály: Autodafé (1868) — Az alkotás a spanyol inkvizíció 
borzalmait eleveníti meg

Horace Vernet: II. Gyula pápa felkéri Bramantét, Michelangelót és Raffaellót a Vatikán és a Szent 
Péter-bazilika megtervezésére (1827)
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26. Luther

Luther „előélete”

Luther Márton 1483-ban született a szászországi Eislebenben. Tanulmányait Mansfeldben, Mag-

deburgban és Eisenachban végezte. Egyetemi tanulmányait Erfurtban fejezte be, majd belépett az 

erfurti Ágoston-rendi kolostorba (1505), ahol nem sokkal később pappá is szentelték (1507).

1510–11-ben, rend megbízásából hivatalos ügyben Ró-
mában járt. Tanulmányait Wittenbergben fejezte be, ahol 

1512-ben teológiai doktorátust szerzett. Nemsokára a kis witten-

bergi egyetemen lett a szentírástudomány professzora.

Luther mozgalmának elindulása — Az „esemény”

A mozgalom közvetlen elindítója a mainzi búcsúpénz-botrány volt. X. Leó pápa alamizsnás bú-

csút engedélyezett a mainzi hercegérseknek, aki annak bevételéből részben kifi zette adósságait a 

Fugger bankháznak, részben pedig Rómába küldte az új Szent Péter-bazilika építésére.

Luther 95 vitatételt szerkesztett. Ezt a hagyomány szerint 1517. október 31-én kifüggesztette a 

wittenbergi vártemplom kapujára. A tételeket vitára szánta, de a vita – érdeklődés hiányában – el-

maradt. Luther viszont szétküldte barátainak más városokba, a nyomdászok pedig mindenfelé sok-

szorosították, így két hónap elteltével már egész Európa olvashatta. Eredeti példány nem maradt 

ránk, szövegét a latin utánnyomásokból ismerjük. Ezek a tételek az akkori búcsúk gyakorlata ellen 

irányultak. Főleg Tetzel János, akkori híres szónok fogásait tették kritika tárgyává. A tételek tehát 

A németországi Wittenberg, Luther városa — Előtérben a reformátor szobra
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csak részben voltak tévesek, viszont megdöbbentő volt ezek for-

radalmi hangja. A reformvágy miatt ideges német földön azon-

ban sokan csatlakoztak Lutherhez, különösen a humanisták és 

az elszegényedett lovagok. Nagyarányú mozgalom robbant ki 

Németországban a pápa ellen, de akkor még maga Luther sem 

sejtette a következményeket.

„1. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: »Térjetek meg!« – azt akarta, hogy a hí-
vek egész élete bűnbánatra térés legyen (Mt 4,17). 

2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bűnbánat szentségi gyakorlására, azaz a 
bűnvallásra és a jóvátételre, ami a papok közreműködésével történik. (…)

5. A pápa nem akar senkit mentesíteni és nem is mentesít a jóvátevő bűnhődéstől, 
hanem csak attól, amit saját illetékességében vagy az egyházi jogszabályok szerint 
maga rótt ki. (…)

27. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába do-
bott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe száll. (…)

36. Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a bűnhődésnek és a vétkesség-
nek teljes elengedésében búcsúcédula nélkül is. (…)

82. Például: Miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szentséges szeretetből és a 
lelkek oly nagy szüksége miatt, ami minden indíték közt a legigazságosabb – ha szám-
talan lelket kivált a (Szent Péter-) bazilika építésére adott szennyes pénzért, ami igen 
jelentéktelen indíték erre” (Részletek Luther téziseiből).

A teológusok támadták 

Luther tételeit. Ezt a legszak-

szerűbben Eck János tette. 

A viták során Luther egyre 

messzebb került az Egyház ta-

nításától. 1519-ben, a lipcsei 
dispután kiderült Luther dog-

matikájának téves volta.

A wittenbergi vártemplom kapuja, melyre Luther a 95 tézist szegezte — Az eredeti, fából készült 
kapu egy tűzvész során elpusztult — A képen látható bronz kapun a tézisek olvashatók

Luther Márton a wormsi birodalmi gyűlésen 
1521. április 18-án
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X. Leó pápa először nem vette komolyan az ügyet. Szerzetesek közötti civódásnak tartotta, és el 

akarta simítani. Ám Luther „reformátori irataiban” folytatta támadásait az Egyház ellen, mire a pápa 

fi gyelmeztető bullát küldött (Exsurge Domine, 1520). Luther a bullát az egyházi törvénykönyvvel 

együtt nyilvánosan elégette, mire a pápa kiközösítette (Decet Romanum, 1521).

Luther mozgalmának további alakulása

V. Károly császár (1516–1556) Luthert megidézte a wormsi birodalmi gyűlésre (1521). Luther 

ott szembesült azzal, hogy nagy tömegek állnak mögötte, és tanait nem vonta vissza. Erre birodal-
mi átokkal sújtották. Életét jóakarója, Bölcs Frigyes szász választófejedelem mentette meg, aki 

Wartburg várában látszatfogságba vetette. Luther itt Junker Jörg 

néven élt, és német nyelvre fordította az Újszövetséget.

Az események már nem kötődtek Luther személyéhez. 

A katolikusokkal való egyeztetési kísérletek – részben Luther in-

toleranciája miatt – nem sikerültek. Luther visszatért Witten-

bergbe. Tanított az egyetemen, s lázító iratokat fogalmazott 

meg az Egyház intézményei ellen. A szerzetesi fogadalom el-

len készített irata hatására sok apáca elhagyta kolostorát. Luther 

maga is egy ilyennel kötött házasságot (Katharina von Bora). 

Családi házként az elnéptelenedett wittenbergi ágostonos ko-

lostort kapta meg, ahol nagy házat „vitt”, sok szegény egyete-

mistát látott vendégül.

Luther a továbbiakban wittenbergi professzorként műkö-

dött. Keserű öregség jutott neki osztályrészül. Látnia kellett, 

hogy a reformáció, az evangélium „megtisztítása” politikai ügy 

lett. Követői életében sok kivetnivaló volt. Tekintélyét leginkább 

az csökkentette, hogy egyik követőjének, Hesseni Fülöp fejede-

Hans Besser: Bölcs Frigyes (1546)

Luther toronyszobája a wartburgi várban — Itt fordította német 
nyelvre az Újszövetséget

A wittenbergi vásártér Luther és Melanchton emlékműveivel
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lemnek kettős házasságot engedélyezett, s ezt később kénytelen volt letagadni. – Szembesülnie 

kellett azzal is, hogy az általa gyűlölt katolicizmus megújul. Halálakor (1546) a Trienti Zsinat már 

megkezdte működését. Luther Eislebenben hunyt el.

Luther tanrendszere

Luther Wycliff e és Husz tanait veszi át, két új gondolatot azonban hozzáad.

Csak a hit üdvözít („sola fi des”), nem pedig a jó cselekedetek, amelyeket megromlott termé-

szetünk miatt nem is tudunk gyakorolni. Ez egyúttal az egyedül elég a kegyelem („sola gratia”) 
gondolata is.

A hit egyedüli forrása a Szentírás („sola Scriptura”), nincs tehát szükség a Tanítóhivatalra és 

a szentségi papságra. A szentségek közül elméletben kettőt, a gyakorlatban hármat ismert el 

(ti. élete végéig gyónt, de kötelezővé csak a keresztséget és az úrvacsorát tette).

Luther legfőbb munkatársa a nagy műveltségű humanista, Philipp Melanchton (eredeti ne-

vén Schwartzerdt) volt. Fő műve a Loci communes rerum theologicarum.

Fontos Luther irodalmi működése is. Itt felsoroljuk a legfontosabb műveit. Mint látjuk, a legtöb-

bet maga írta, másokat tanítványai jegyeztek le. Ez történhetett az egyetemi előadások hallgatása 

közben, de például akkor is, amikor az asztalánál vendégül látott diákjai írogatták azokat a – részben 

szellemeskedő – gondolatokat, amiket étkezés közben mondott.

1520: Reformátori iratok a németekhez;

1525: A szolgai akarat;

1529: Nagy káté (katekizmus), Kis káté;

Az ágostai hitvallás felolvasása V. Károly előtt az augsburgi országgyűlésen — Christian Beyer 
XVI. századi metszete

Id. Lucas Cranach: Philip Melanchton portréja (1543)



166

1530: Ágostai hitvallás (Confessio Augustana – Augsburg; Melanchton állította össze Luther út-

mutatásai alapján): 21 cikkely a hitről (de fide); 7 cikkely a visszaélésekről (de abusu – alapvetően eltér 

a katolikus tanítástól);

1537: Schmalkaldeni cikkelyek: a protestáns és a katolikus tanítás különbségeink kisarkítása;  

Asztali beszélgetések: az asztalnál vendégül látott diákjai jegyezték le.

„Tanítják továbbá, hogy az emberek nem igazulhatnak meg Isten színe előtt a saját 
erejükből, tulajdon érdemeik vagy cselekedeteik alapján; hanem ingyen, Krisztus-
ért, hit által igazulnak meg, ha hiszik, hogy (Isten) kegyelmébe fogadja őket és meg-
bocsátja bűneiket a Krisztusért, ki halálával elégtételt adott bűneinkért. Ezt a hitet 
számítja be Isten, előtte érvényes igazságul. Római levél 3. és 4. fejezete” (Részlet az 
Ágostai hitvallásból, IV. A megigazulás).

„Hogy a mise a pápaságban a legszemenszedettebb szörnyűség, első főcikkünknek 
nyílt, vakmerő támadása, és mégis a sok istentelen pápás szertartás közt a legfőbb és 
legpompázóbb volt. Azt mondták róla, hogy az ily áldozat, avagy misézés, még ha a 
világnak leghitványabb embere végzi is el, megszabadít bűneinktől úgy a földi élet-
ben, mint a tisztítótűzben, holott ezt szerintünk, mint fentebb már mondtuk, csakis az 
Isten Báránya teheti” (Részlet a Schmalkaldeni cikkelyekből).

Luther tagadta a szabad akaratot, és ezen a téren keményen szemben állt Rotterdami 
Erasmusszal, aki egyik művében a szabad akarat védelmében szólt: „A megromlott és 
megmérgezett ember, aki az ördög eszköze, sőt, szennycsatornája, hogyan is gondol-
hatna, vagy még inkább tehetne bármi jót, amely Istennek tetszhetne; hát még Isten-
nek és a hitnek dolgában, lelkünk üdvösségét illetőleg? Tehet egyet és mást a világi 
dolgokban, ami testére vagy jószágára tartozik, és az evilági rövid élettel múlik el: orszá-
got és embereket regnálhat, házát igazgathatja, s tehet más efféléket, amit az emberek 
becsülni szoktak, »ami pedig hitből nincs, bűn az«, mondja Szent Pál (Róm 14,23).

És az én végső véleményem az, mint minden írásomban áll, és főleg Rotterdami 
Erasmusszal, a világ egyik legelőbb való tudósával ellenkezik: aki az emberi szabad 
akaratról azt állítja, hogy a hitnek dolgában is hatalommal bír, és bármit végbe tud 
vinni, ha csak a legcsekélyebbet is, az Krisztust megtagadta” (Részlet az Asztali beszél-
getésekből).

A birodalmi gyűlések és a vallásháború

A reformáció politikai ügy lett, hiszen Luther a fejedelmeket tette meg az egyház vezetőivé.  

Ők nevezték ki a püspököket (superintendens) is. A lutheránussá lett fejedelmek alattvalóikat erő-

szakosan kényszerítették az új vallás felvételére. A birodalmi gyűléseken tiltakoztak (protestáltak 
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– innen a „protestáns” elnevezés) minden számukra sérelmesnek 

vélt intézkedés ellen. A reformáció és a politika összeszövődé-

se miatt a kiegyezés a katolikusokkal lehetetlenné vált, bár erre 

mindkét oldalról történtek lépések.

1525. Nürnberg: kiéleződött a katolikus–protestáns elkülö-

nülés, felerősödött a tartományi elkülönülés is („dessaui szövet-

ség” – „torgaui szövetség”).

1526. Speyer: itt mondták ki a „ius reformandi”-t, amely lénye-

gében a tartományok erőszakos lutherizálása volt. Bevezették az 

„új tant”, az „új istentiszteletet” és az „új egyházszervezetet”. Itt ne-

vezték először „superintendens”-nek a püspököt.

1529. Speyer: a katolikus összefogás elérte a „ius reformandi” 

törlését, erre történt a tiltakozás, a „protestálás”.
1530. Augsburg: az egyezkedési kísérletek meghiúsulása 

után császári parancs kényszerítette volna a fejedelmeket a régi 

egyházba való visszatérésre, amely azonban nem valósult meg.

A protestáns fejedelmek megkötötték az úgynevezett schmal-

kaldeni szövetséget V. Károly császár ellen. Megkezdődtek a val-

lásháborúk, melyek 1555-ben az augsburgi vallásbékével értek 

véget. E béke legfőbb pontjai: örök béke van a katolikusok és a protestánsok között, megvalósul a 

szabad vallásgyakorlás, a fejedelmek vallását a jobbágyok kötelesek követni („cuius regio, eius 

religio”, – akié a föld, azé a vallás), valamint ha egy főpap más vallásra tér, birtokai az elhagyott egy-
házéi maradnak („reservatum ecclesiasticum”).

A schmalkaldeni szövetség megkötésének 400. évfordulójára 
kiadott 1925-ös képeslap

Az augsburgi vallásbéke nyomtatott szövegének 
címlapja (1555)

Wartburg vára
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Ám a béke legfeljebb fegyverszünet maradt. A protestánsok nem nyugodtak bele a döntésbe, 

megsértették a „reservatum ecclesiasticum”-ot. Kitört a harmincéves háború (1618–1648), amely 

iszonyatos pusztítást okozott. A háború a vesztfáliai békével ért véget, amely biztosította a pro-

testánsok szerzett jogait. A katolicizmus tehát súlyos vereséget szenvedett, de ebben az időben 

már kezdetét vette a megújulás, például a jezsuiták megkezdték rekatolizációs tevékenységüket.

FELADATOK
1. Ismételd át, mit tanultál a reformációról történelemből!

2.  Próbáld összeszedni, mik azok a jelentős események, amelyek az egyháztörténelemben 

részletesebben szerepelnek!

3.  Gondolkodj el azon, mi a különbség a katolikus és a lutheri tanításban a kegyelemről, az 

emberi akaratról és a szentmiséről!

4. Az említetteken kívül keress néhány forrást az adott korról!

5.  Keresd meg a történelmi atlaszban azokat a helyeket, amelyek Luther működése szem-

pontjából jelentősek voltak!

6.  Nézz utána, hogy lakóhelyed közelében milyen evangélikus templomok illetve evangélikus 

emlékek vannak!

7.  Nézz utána, hogyan ítélte meg a reformációt a múltban a Katolikus Egyház, és miben vál-

tozott a szemlélete!

FELADATOK
1. Ismételd át, mit tanultál a reformációról történelemből!

2.  Próbáld összeszedni, mik azok a jelentős események, amelyek az egyháztörténelemben 
!
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27. A reformáció Svájcban: Zwingli és Kálvin

Zwingli mozgalma

A „német Svájc” apró kis köztársaságokból (kantonokból) állt, amelyek a Habsburgokkal szemben 

vívták ki függetlenségüket a XIV–XV. században. Egyházi téren azonban még a német birodalmi 

püspökök alá tartoztak, ezért Ulrich Zwinglit, a reformátort, nemzeti hősként tisztelték.

Ulrich Zwingli (1484–1531) zürichi plébános meg akart nősülni, ezért „megreformálta” a züri-

chi kantont. A városi tanács jelenlétében hitvitát rendezett, amelyre a meghívott püspökök nem 

mentek el. A konstanzi püspök képviselője, Johann Fabri megjelent ugyan a vitán, de felkészület-

lenül alulmaradt. Zwingli a gyülekezetet nyilvánította egyetemes zsinattá. Ő és társai meg-

nősültek, a templomokból eltávolították az oltárt, a szobrokat és a képeket. Új, rideg istentiszteletet 

vezettek be, amely a prédikáción kívül némi közös imádságból állt. Zwingli tanai hasonlítottak 

Lutheréhez, de racionalistábbak voltak. A szentségeket csak kegyelemközlő, erő nélküli jeleknek 

tartotta, az Oltáriszentségben a valós jelenlétet tagadta.

Zwingli szobra ZürichbenUlrich Zwingli szülőháza a svájci Wildhausban
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A német alsópapság és a világiak sok helyütt úgy érezték, hogy a főpapoktól és a 
pápától hasztalan várják az Egyház reformját. Maguk vették hát kezükbe a dolgot. 
Ez történt azon a drámai hangú vitatkozáson, amely Zürichben zajlott le 1523. január 
29-én:

„Midőn tehát a megjelölt napra engedelmesen megjelent a zürichi terület minden 
plébánosa, hitszónoka és lelkipásztora, hatszáznál többen gyűltek így össze a züri-
chi nagy tanácsteremben, helybeliek és idegenek az érdemes konstanzi követséggel 
egyetemben, amely a zürichiek előterjesztésére ide küldetett. A reggeli tanácsülés 
idején, mihelyt mindenki elfoglalta helyét, Zürich polgármestere szólott elsőnek. (…) 
Azután Ulrich Zwingli mester beszélt. (…) Uraim! Talán mert Isten is így akarta, önök 
kegyesen megengedték nekem, hogy itt, tanácsülésen, németül vitatkozhassam. Igen 
hálás vagyok érte. Egy néhány tételbe összefoglaltam tehát minden Zürichben mon-
dott beszédemnek és igehirdetésemnek tartalmát. Nyomtatásban németül meg is je-
lentettem.”

A polgári kantonok, mint Bern, Bázel (ennek reformátora, Ökolampadius) Zwinglit követték, az 

öt ősi parasztkanton (Schwyz, Zug, Luzern, Uri, Unterwalden) hűek maradtak a katolikus hithez. 

A két csoport között polgárháború tört ki, s az újítók vereséget szenvedtek. Zwingli is életét vesztet-

te a kappeli csatatéren (1531). Követői később Bullinger vezetésével beolvadtak a kálvinizmusba.

Kálvin mozgalma

Kálvin Jánosnak (1509–1564), aki nem volt pap, eretnek nézetei miatt menekülnie kellett Fran-

ciaországból, s Genf első reformátorára, Farel Vilmos hívására Genfben telepedett le, ahol akkor 

nagy anarchia uralkodott. Genf – az apró feudális tartományokból álló „románd Svájc” egyik városa 

– elszakadt urától, a savoyai hercegtől, és elűzte 

püspökét az egész klérussal együtt.

Kálvin szerény lelkészi állásában rideg, em-
bertelen diktátorrá nőtte ki magát. Tiltotta a 

táncot, a kocsma- és színházlátogatást, az ud-

varlást és a jegyesek csókját is. Ezek megaka-

dályozására besúgórendszert épített ki. Akik 

vallási vagy politikai kérdésekben nem értettek 

vele egyet, azokat vagy kivégeztette, vagy szám-

űzte. A kivégzettek között volt a folyóba fojtott 

Gruet Jakab, és a máglyán elégetett Szervét 
Mihály. Az utóbbit antitrinitárius tanai miatt 

végeztette ki.

A Reformátorok fala nevű emlékmű-együttes Genfben — A fal közepén balról jobbra 
haladva: Farel Vilmos, Kálvin János, Béza Tódor és Knox János
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Kálvin tanainak alapja az Isten abszolút függetlensége. 
Ebből következik a predestináció (eleve elrendelés) tana. Ez azt 

jelenti, hogy Isten az emberek egyes csoportját eleve üdvösség-
re rendelte, a másik csoportját pedig kárhozatra szánta. Taní-

tásában az úrvacsora nemcsak jelkép, mint Zwinglinél, de nem 

is Krisztus valóságos teste, amint azt Luther tanította. Szerinte a 

vétel pillanatában csak Krisztus ereje van benne.

„Az eleve elrendelést, amellyel Isten némelyeket az élet reményébe fogad, másokat 
pedig az örök halálra szán, egyszerűen tagadni nem meri senki, aki azt akarja, hogy őt 
istenfélő embernek tartsák. (…) Eleve elrendelésnek pedig az Isten azon örök elhatáro-
zását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék 
minden egyes emberrel. Isten ugyanis nem egyforma állapotra teremtett mindenkit, 
hanem némelyeket örök életre, másokat pedig az örök kárhozatra rendelt kezdettől 
fogva. Tehát a szerint, amint ki-ki egyik vagy másik célra rendeltetett, mondjuk azt, 
hogy az életre, vagy a halálra van elválasztva. Erről pedig Isten nemcsak egyes sze-
mélyekben tett tanúságot, hanem Ábrahám egész magvában is bizonyságát adta en-
nek, amiből nyilvánvaló, miszerint az ő akaratától függ, hogy milyen legyen bármely 
népnek is az állapota” (Részlet Kálvin Christianae Religionis Institutio című művéből).

Az egyházkormányzatot nem a fejedelmekre bízta, mint 

Luther, hanem egy laikusokból és lelkészekből álló testületre. 
Azt szerette volna, hogy az egyház kormányozza az államot. Azt 

tanította, hogy a jó gazdálkodás az üdvösségre való kiválasztott-

ság jele. Ezzel segítette a gazdasági fejlődést.

Kálvin János kézírásos levele VI. Edward angol királynak — Kálvin számos levelet írt Európa 
vallási és politikai vezetőihez

Az Institutio Christianae Religionis címlapja
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!

„Egyetlen dolog az, ami az apostolokra maradt, utódaiknak is ez a feladata mindmáig. 
Tartsák magukat pontosan a törvényhez, amellyel Krisztus megszabta küldetésük ha-
tárait. Ő parancsolta meg, hogy menjenek, és minden népet tanítsanak, – de ne olyas-
mire, ami a saját maguk vakmerő koholmánya, hanem mindarra, amit ő szabott eléjük. 
(…) Ez tehát az az egyszerűen és világosan meghatározott hatalom, amellyel felruház-
va kell lenniük az egyház pásztorainak, bármi néven nevezzék is őket. Bízzanak Isten 
igéjében, hiszen annak szolgáivá és sáfáraivá tették meg őket! Benne bízva mindent 
merjenek! Kényszerítsék meghunyászkodásra és engedelmességre fölségével szem-
ben a világ minden erejét, dicsőségét és hatalmát. Parancsoljanak általa mindenkinek 
a legfelsőbbtől a legutolsóig! Építsék Krisztus házát, döntsék meg a sátán országát, 
legeltessék a juhokat, irtsák a farkasokat, buzdítsák és oktassák a tanulékonyakat! 
A lázongókat és nyakasokat pedig cáfolják meg, dorgálják meg, és arassanak győzel-
met fölöttük! Oldjanak és kössenek, sőt akár mennydörögjenek és villámmal is sújtsa-
nak – csak mindezt Isten igéje szerint” (Kálvin gondolatai a lelkipásztorok hatalmáról).

Kálvin fő műve a Christianae Religionis Institutio 

(A keresztyén vallás rendszere). Tanainak terjesztésére 

főiskolát alapított „Akadémia” néven. Ennek első rek-

tora lett Theodor de Beze (Béza, 1519–1605). Ő – Kál-

vin első utódaként – enyhített a kegyetlen szigoron, 

s ezzel megmentette a mozgalmat.

FELADATOK
1. Foglald össze röviden, miben hasonlítanak, és miben különböznek Zwingli és Kálvin tanai!

2. Olvass el egyéb forrásrészleteket Zwingli és Kálvin műveiből!

3. Nézz utána a történelmi atlaszban, hol találhatók a tárgyalt korszak jelentős helyei!

4. Keress lakóhelyed közelében református templomot, vagy más református emléket!

A Kálvin által alapított főiskola Genfben
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28. A reformáció elterjedése Európában
(Kiegészítő anyag)

Franciaország

Franciaországban az hugenották (kálvinisták) engedményeket kaptak Medici Katalin (1547–1589) 

anyakirálynőtől, ám ezzel nem érték be, és a katolicizmus, mint „bálványimádás” eltörlését akarták. 

A katolikus templomokat feldúlták, a szentostyát megszentségtelenítették, s egyéb garázdaságo-

kat is elkövettek. Ezzel kirobbantak az úgynevezett „hugenotta háborúk”.

Medici Katalin – hatalmát féltve – egy fejedelmi esküvő alkalmával több ezer hugenotta nemest 

meggyilkoltatott. Ez volt a Szent Bertalan-éj (1572). A vérengzésért a királynő a felelős, nem az 

Egyház. A pápa azért tartott „Te Deumot”, azaz hálaadó istentiszteletet, mert úgy informálták, hogy 

a királyi család elleni merényletet sikerült elhárítani.

A háborúknak az vetett véget, hogy az hugenotta IV. Henrik (1594–1610) került trónra, aki 

katolikussá lett („Párizs megér egy misét”). Az hugenottáknak azonban vallásszabadságot (1598) 

adott. Az engedményeket XIV. Lajos hatálytalanította (1685), a nagy francia forradalom idején azon-

ban az hugenották véglegesen elnyerték szabadságukat.

Ismeretlen mester: Medici Katalin (részlet, 1555 k.)François Dubois: Szent Bertalan éjszakája (1576 k.)
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Németalföld

A nemzeti függetlenségért vívott szabadságharc összekapcsolódik a reformáció bevezetésével.

Ez a terület a reformáció korában a spanyol Habsburgoké volt. A nemesség fellázadt a katoli-

kus II. Fülöp (1556–1598) király ellen, és Orániai Vilmos (1568–1584) vezetésével függetlenségi 
frontba tömörült. Képrombolás – azaz a katolikus műértékek barbár elpusztítása – kezdődött, va-

lamint vérengzés is („gorkumi vértanúk”, 1572). Fülöp király végül 

ura lett a helyzetnek, de mivel nagy megtorlást alkalmazott, 

például a véreskezű Alba herceget küldte a helyszínre, újra össze-

fogtak ellene. Az északi tartományok Hollandia néven független 

protestáns állammá tömörültek, ahol betiltották a katolikus val-

lást. A déli tartományok ugyanakkor megmaradtak katolikusnak 
a spanyol uralom alatt. Ennek az országnak a neve Belgium.

Anglia

VIII. Henrik (1509–1547) angol király, aki előzőleg könyvet írt Luther ellen, és a pápától a „defen-

sor fi dei” (a hit védelmezője) kitüntetést kapta, el akart válni feleségétől, a nála idősebb Aragóniai 

Katalintól. Katalin egyik udvarhölgyét, Boleyn Annát akarta feleségül venni, fi ú utód nemzésének 

reményében. A pápa, VII. Kelemen (1523–1534) azonban nem 

mondta ki érvénytelennek az első házasságot.

Erre a király elszakadt Rómától, s önmagát nyilvánította

 „az angol egyház fejének”, s ezzel „nemzeti egyházat” hozott létre. 

A pápához hű katolikusokat kivégeztette, legtöbbjüket iszo-

nyatos kínhalállal sújtotta. Az áldozatok között volt Fisher Szent 
János püspök, Morus Szent Tamás, húsz püspök, kétszáz ne-

mes és ötszáz szerzetes.

A XVI. századi képrombolás tanúsága az utrechti Szent Márton-katedrális egyik domborművén

Ismeretlen mester: VIII. Henrik (1520 k.)

Katalintól. Katalin egyik udvarhölgyét, 
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„Morus Tamás keveset beszélt kivégzése előtt. Csak arra kérte az őt körülvevőket, 
imádkozzanak ebben a világban érte, és ő majd máshol fog értük könyörögni. Azután 
arra kérte őket, komolyan imádkozzanak a királyért, hogy Isten jó tanácsot adjon neki, 
és azt bizonygatta, a király jó szolgájaként, de mindenekelőtt Isten szolgájaként hal 
meg” (Egy kortárs beszámolója Morus kivégzéséről).

VIII. Henrik a katolikus szervezetet megtartotta, de a kolosto-

rokat feloszlatta, hogy vagyonukat lefoglalhassa. Az eretnekeket 

is üldözte. Hatszor nősült (Aragóniai Katalin, Boleyn Anna, Sey-

mor Janka, Cleve-i Anna, Howard Katalin, Parr Katalin). Második és 

ötödik feleségét kivégeztette.

VIII. Henrik fi a, VI. Edward (1547–1553) uralkodása alatt a már 

addig is titokban lutheránus Cranmer érsek megkezdte a refor-

máció meghonosítását. Angol nyelvű liturgiát (Book of Common 

Prayer) és új hitvallást vezetett be (42 hittétel). A szentelési szán-

dék hiánya miatt azóta nincsenek érvényesen szentelt papjaik.

Tudor Mária királynő (1553–1558), VIII. Henrik Aragóniai Ka-

talintól született lánya, a kiváló Reginald Pole bíboros segítsé-

gével megpróbálta visszaállítani az ősi, katolikus vallást. Kísérlete 

azonban megbukott az egyházi birtokokat megkaparintó ne-

messég ellenállásán. Fölvette Rómával a diplomáciai kapcsolatot. 

A királynő szigorú volt, fölújította az inkvizíciót, ám kétségtelenül 

jó szándék vezette. Ha működését összehasonlítjuk VIII. Henri-

kével vagy I. Erzsébetével, akkor láthatjuk, hogy a „Véres” jelzőt 

(„Bloody Mary”) a protestáns történetírás elfogultsága adta neki.

I. („Szűz”) Erzsébet (1558–1603) uralmát nem ismerte el 

IV. Pál pápa, mire ő felújította a szakadást. Alatta állapították 

meg az anglikán vallás végleges tanrendszerét (39 hitcikkely). 

A királynő üldözte a katolikusokat. A kontinensről beszivárgó 

papokat, elsősorban jezsuitákat kegyetlen kínhalállal büntette. 

Alatta, és az őt követő I. Jakab (1603–1625) alatt Anglia végleg 

protestánssá lett.

Angliában az anglikán vallást támogatta az állam. Ám emel-

lett a beszivárgott kálvinista tanok hatására a reformációnak több 

változata jött létre. A presbiteriánusokat a presbiterekből álló 

tanács kormányozta. Az independenseknek még lelkészeik 

sem voltak, a gyülekezet bármely tagja prédikálhatott. A baptis-
ták csak felnőtteket kereszteltek.

Gerlach Flicke: Thomas Cranmer (1547) — Az angol egyház 
egyik fő reformátora, az első protestáns canterburyi érsek

Hans Eworth: I. Mária angol királynő portréja (1555–58) 
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A presbiteriánusokat és az independenseket összefoglaló néven puritánoknak nevezzük. Kez-

detben üldözték őket, ám később félelmetes parlamenti befolyáshoz jutottak. Az angol polgári 

forradalom alatt uralomra is jutottak Oliver Cromwell (†1658) vezetésével. Kivégezték I. Károly 

királyt (1649), és gyalázatosan leigázták az íreket.

A királyság visszaállítása után visszaállították az anglikán államvallást. A puritánok sokáig hátrá-

nyos helyzetben voltak ugyan, de korántsem annyira, mint a katolikusok.

Az angol reformáció két későbbi változata már a katolicizmushoz hajlott vissza. 1730 táján 

alakult a metodizmus. Alapítója, John Wesley hangsúlyozta a jó cselekedetek fontosságát és elve-

tette a merev predestinációt. Az úgynevezett „Oxford-mozgalom” 1833-ban keletkezett. Vezetői 

J. Keble és E. Pusey voltak. Sokban közelednek a Katolikus Egyházhoz, mint például a szentmise 

és a gyónás gyakorlatában. Sokan közülük keleti püspökökkel érvényesen pappá szenteltették 

magukat. Vezéreik egy része katolikussá lett, mint például a kiváló John Henry Newman bíboros. 

Maga a mozgalom még az anglikán egyház keretein belül van.

Skócia és Írország

Skóciába már az angol reformáció idején beszivárogtak a protestáns tanok. Fő reformátoruk John 
Knox (1505–1572). Ő Stuart Jakabbal, Stuart Mária féltestvérével fellázította a nemességet, amely 

elűzte a katolikus királynőt, Stuart Máriát (1558–1567). Így a kálvinizmus államvallássá vált. 

Mária Angliába menekült Erzsébethez, ahol hosszas fogság és a hóhér bárdja várt rá. Fiát Skóciában 

protestáns szellemben nevelték. Erzsébet után ő lett Anglia királya is. I. Jakab (1603–1625) néven 

lett király, uralkodása alatt szilárdult meg végleg a reformáció.

Ismeretlen mester: I. („Szűz”) Erzsébet 
koronázási palástban (1600 k.)

Samuel Cooper: Oliver Cromwell befejezetlen 
portréja (1657)

Boldog John Henry Newman bíboros
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Írországot I. Erzsébet, majd Oliver Cromwell is meg akarta tör-

ni, ám a tengernyi vér és a teljes jogfosztottság sem ért célt. Az ír 

katolikusok hősiessége imponáló volt.

A skandináv országok

A skandináv országok (Dánia, Norvégia, Svédország) 1397 óta dán főség alatt közös államszö-
vetséget alkottak („kalmari unió”). A norvégok és a svédek ezt természetesen elnyomásnak tekin-

tették. Az országok egymás elleni harca része volt a reformációnak.

Dániában a reformációt II. Keresztély (1513–1523), majd az őt megbuktató Frigyes honosítot-

ta meg. 1529-ben az országgyűléssel államvallásnak fogadtatta el a lutheranizmust. A reformá-

tor Tausen János állította össze a hitvallást, a „Confessio Hafnicá”-t, amelyet 1530-ban fogadtak el. 

Frigyes fi a, III. Keresztély (1534–1559), aki Luther személyes jó barátja volt, a reformációt totálissá 

tette. A hithű püspököket elűzte vagy letartóztatta, a hierarchiát átalakította, és magának rendelte 

alá. Az ország végleges átalakítása Bugenhagen János, Luther 

egykori gyóntatója nevéhez fűződik, akinek az új egyházi alkot-

mányát 1535-ben hagyta jóvá a dán országgyűlés.

Norvégia rövid időre független lett, de III. Keresztély ezt 

megszüntette, az országot dán tartománynak tekintve. Az evan-

gélikus vallást államvallássá tették. A nép ellenállását megtörték, 

az újítókhoz nem csatlakozó püspököket bebörtönözték, a nem 

csatlakozó papokat pedig száműzték.

Izlandon, amely szintén Dániához tartozott, még nagyobb 

volt a ragaszkodás a katolikus hithez. A kitört polgárháborúban a 

dánok győztek, Hólar állhatatos püspökét, Arason Jánost 1550-

ben lefejezték. Az új vallást csak később tudta megkedveltetni az 

ügyes bibliafordító, Thorlaksson (†1627).

Svédországban a reformáció összekapcsolódott a dánok el-

leni nemzeti függetlenségi harccal. Mikor a svédeket leigázó 

II. Keresztély tömeges kivégzéseket rendezett a svéd főnemes-

Nicholas Hilliard: Stuart Mária (részlet, 1578)

Ismeretlen mester: Tausen János (1579) — Ribe, Dánia
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ség megalázására („Stockholmi vérfürdő”, 1520), 

nemzeti felkelés tört ki. Ennek vezetője Gus-
tav Eriksson Vasa volt, egyike azoknak a neme-

seknek, akiknek sikerült elmenekülni a vérfürdő 

elől.

Gustav Vasa a svédek nemzeti hőse, az ő ve-

zetésével valósult meg a svéd önállóság. 1523-

ban a svédek királlyá kiáltották ki, és megko-

ronázták.

Gustav Vasa (†1560), miután a hatalom bir-

tokába jutott, zsarnokká lett. A reformációt is 

azért vezette be, mert a hatalmát egyházfő-
séggel is növelni akarta. A katolikus vallást ke-

gyetlenül kiirtotta. Uppsala és Västerås püspöke 

vérpadon halt meg, sokakat pedig elüldöztek. 1544-ben formálisan is betiltották a katolikus vallást.

A király fő munkatársai: Laurentius Andreae (Lars Andersson), aki a király egyházpolitikai ta-

nácsadója lett, valamint a Petterson fi vérek (Lars és Olaf), akik wittenbergi tanulmányokat folytattak. 

Laurentius Petri lett Uppsala első protestáns érseke, Olaus Petri pedig mint szentírásfordító és 

vitairatok szerzője szolgálta a reformáció terjesztését.

A király nemcsak az egyházi birtokokat ko-

bozta el, hanem a bálványimádás elleni harc 

címén a falusi templomok évszázadokon 

át gyűjtött kincseit is elharácsolta a kincstár 

számára. A katolikus külsőségeket azonban 

megtartotta.

Halála után zavaros idők következtek, trón-
viszályokkal. A katolikus hithez való vis-

szatérésre is történtek kísérletek. Végül 

II. Gusztáv Adolf (1611–1632) szilárdította meg 

a protestantizmust, aki a lutheránus hit védője-

ként a harmincéves háborúban is részt vett, 

s 1632-ben a Lipcse közelében lévő Lützennél 

esett el. Az ő ideje alatt lett protestánssá Finn-
ország, ahol a dán elnyomást a svéd váltotta fel.

Carl Gustaf Hellqvist: Gustav Vasa megvádolja Peder Sunnanväder püspököt a västeråsi 
egyházmegyei gyűlésen (1875)

Olaus és Laurentius Petri szobra az Olaus Petri-templom előtt — 
Örebro, Svédország
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„Örök, irgalmas Isten, kezedben tartasz
minden emberi szívet.
Végy el minden ellenségeskedést,
gyűlöletet és minden félreértést belőlünk!
Készíts hamar utat a békességre és
kiengesztelődésre.
Rászolgáltunk arra, hogy bűneink
büntetését vegyük el.
Könyörülj rajtunk!
Hosszantűrő vagy, és nagy a te szelídséged,
azért vágyakozunk utánad.
Hadd köszönjünk meg néked mindent,
amit tőled nyertünk és hadd
kapcsolódjunk bele dicséretedbe
nemzedékről nemzedékre.”

(II. Gusztáv Adolf imája) 

Ebből a kis imádságból is látszik, hogy még az ízig-vérig hadakozó emberek is a béke 
után epekednek.

Gusztáv Adolf lánya, Krisztina királynő (1626–1689) egyike a történelem legérdekesebb alak-

jainak. Gyermeklányként került a trónra, ténylegesen 1644-től uralkodott. Érdekelték az államügyek, 

de a trón fejedelmi magányában tanulmányozta a katolikus vallást is. Hosszú vívódás után 1654-

ben lemondott a trónról, majd azonnal elhagyta az országot. 

1655-ben Innsbruckban nyíltan is a katolikus vallásra tért. Sok 

helyen megfordult Európában, érdekelték a művészetek. Végül 

Rómában telepedett le, ahol a pápától évjáradékot kapott. Ott is 

halt meg 1689-ben. Sírja a Szent Péter-bazilikában van.

Sébastien Bourdon: Krisztina királynő portréja (részlet, VII. sz. első fele)
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„A királynő bensőleg elkezdett kételkedni az evangélikus vallás sok dolgáról, s annál 
is inkább, minél kevésbé tudták neki megmagyarázni azokat az ő pásztorai. S minél 
nagyobb fi gyelemmel és szorgalommal tanulmányozta annak a vallásnak a könyveit, 
annál inkább erősödtek a kételyei. Ezért gondosan és rendkívüli elmemunkával nézett 
utána, hány vallás is létezett valaha, s kutatta, valamelyikben meg tudna-e nyugodni. 
(…) Az Úristen, aki látta az ő jóakaratát, meg akarta világosítani az értelmét, amikor 
újra fölkeltette érdeklődését, hogy megtalálja az igazi hitet. Ebben a bizonytalanság-
ban élt, amikor Stockholmba érkezett egy portugál követ. Ez két jezsuita atyát ho-
zott magával, egyikük volt P. Antonio Macedo, aki a követ tolmácsa volt őfenségénél. 
Az atyával való egyik beszélgetés alkalmával a királynő észrevette, hogy az okos és 
megbízható ember. Ezért (…) rávette, hogy titokban és váratlanul utazzék Rómába. 
Leveleket bízott rá, melyeket a Jézus Társasága generálisához, P. Francesco Piccolo-
minihez intézett. Ezekben kérte őt, küldjön két atyát, legyenek azok olaszok, hogy 
velük a vallás dolgait megbeszélhesse, s kifejezte azt a szándékát, hogy katolikus lesz, 
ha megismeri az igazságot” (Részlet Paolo Casati jezsuita atya 1655-ben írt leveléből). 
– Ebben leírja azt a folyamatot, amelyben Krisztina királynő tanulmányozza a katoli-
kus vallást. Mivel országában a reformáció folyamatát már nem lehetett feltartóztat-
ni, inkább lemondott a trónjáról, de követte az általa felismert igazságot, és katolikus-
sá lett.

FELADATOK
1.  Olvass el egyéb forrásrészleteket is a tárgyalt korról! Nézz utána az atlaszban a kor jelentős 

történelmi helyeinek!

2. Olvasd el az általános iskolai tankönyvedből Morus Szent Tamás kihallgatási jegyzőkönyvét!

3.  Említs szépirodalmi műveket, amelyek Becket Szent Tamásról és Morus Szent Tamásról 

szólnak! Nevezd meg azokat, amelyekből fi lm is készült!

4. Nézz utána, milyen világhírű fi lm szól Krisztina királynőről!
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29. A Trienti (Trentói) Zsinat (1545–1563)

Előzmények

A protestánsok olyan zsinatot akartak, amely az ő tanaikat fogadja el, azaz eltörli a pápaságot, az 

egyházi hierarchiát, és sok más dogmát, illetve hagyományt. Tiltakoztak tehát, amikor a pápa hív-
ta össze, alig jelentek meg rajta, s a megjelentekkel kellő felhatalmazás hiányában nem is lehetett 

érdemben tárgyalni.

A pápa, az olasz és a spanyol püspökök Rómá-
ban, V. Károly császár és a német püspökök vala-

mely német városban akarták megtartani a zsinatot. 

Hosszú huzavona után (pl. a német–francia háború, 

a „sacco di Roma”) végül a két nyelvterület határán 

fekvő, észak-itáliai Trento (németül Trient) városká-

ban egyeztek meg. A zsinatot politikai okokból két-

szer is meg kellett szakítani.
A zsinat célja a reformáció által megtámadott hit-

igazságok pontos megfogalmazása volt, valamint az 

egyházfegyelemmel kapcsolatos hibák kijavítása.

A zsinat szakaszai és munkamódszere

A zsinat három szakaszban működött: 1545–1547 (III. Pál); 1551–1552 (III. Gyula) és 1562–1563 

(IV. Piusz). Volt egy bolognai periódus is (9. és 10. sessio). Itt azonban semmilyen határozat nem 

született (1547–1549).

A zsinat munkamódszere a következő volt. A szakértők gyűlésén (congregatio praeparatoria) 

több csoportban történt az előterjesztések kidolgozása. A teljes ülésen (congregatio generalis) a 

zsinati atyák vitatták meg a javaslatokat. Ha nem tudtak megegyezni, akkor átdolgozásra vissza-

küldték a szakértők gyűlésére. Az ünnepélyes ülésen (sessio) a zsinati atyák szavaztak a javaslatok-

ról. A dogmatikai döntéseket általában majdnem egyhangúlag szavazták meg. Ha erre nem volt 

esély, akkor újra meg újra visszaküldték átdolgozásra. Az egyházfegyelmi határozatoknál beérték 

a többségi szavazással.

Az olaszországi Trento látképe
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A zsinaton 25 ünnepélyes ülés volt. Az egyes 

üléseken megszavaztak dogmákat, és egyúttal re-
formhatározatokat is hoztak. Nem minden sessión 

történt szavazás. Az első három sessio például forma-

ságokkal telt el, határozat nem született.

Dogmatikus döntések

4. sessio: A kinyilatkoztatás forrásai a Szentírás és a Szenthagyomány. Meghatározták és téte-

lesen felsorolták a Szentírás kánonját is. A zsinat megerősítette a deuterokanonikus könyvek sugal-

mazottságát.

„Az igazhitű atyák példáját követve, mint az Ó-, mind az Újszövetség összes könyveit 
– minthogy mindkettőnek az egy Isten a szerzője –, nemkülönben mind a hitet, mind 
az erkölcsöket érintő hagyományokat, mint amelyeket a saját beszédével Krisztus, 
illetve amelyeket a Szentlélek mondott el, és a Katolikus Egyház szakadatlan folyto-
nossággal megőrzött, egyenlő jámborsággal és megbecsüléssel fogadja el és tiszteli” 
(Részlet a Trienti Zsinat határozataiból).

5. és 6. sessio: Ádám bűne minden emberre átö-
röklődött. Az áteredő bűn azonban nem ölte meg 

az akarat szabadságát. Krisztus érdemei nemcsak 

befödik, hanem el is törlik bűneinket. A concupiscen-

tia (vagyis a rosszra hajló természet) önmagában véve 

nem bűn. Magánkinyilatkoztatás nélkül senki sem le-

het biztos az üdvössége felől.

7. sessio: Hét szentség van. A szentségeket Krisz-
tus alapította. A keresztség szükséges az üdvös-

séghez. A keresztséghez természetes víz szükséges. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kiszolgáltatott 

keresztség, ha az Egyház szándéka szerint végzik, akkor 

is érvényes, ha eretnek szolgáltatja ki. A bérmálás Krisz-

tus által alapított, sajátos értelemben vett szentség, nem 

pusztán ceremónia. Rendes kiszolgáltatója a püspök.

Kracker János Lukács: A Trienti Zsinat (1778) — Az egri líceumi könyvtár 
mennyezetfreskójának részlete

A Trento főterén álló székesegyház
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„A megigazulásról szóló üdvös tanítás betetőzéseként, melyet a legutóbbi ülésen az 
Atyák egyhangú beleegyezésével kihirdettünk, megfelelőnek látszik, hogy az Egy-
ház legszentebb szentségeivel foglalkozzunk, melyek által kezdődik, vagy ha már 
elkezdődött, növekszik, vagy, ha elveszett, helyreáll minden valódi megigazultság”  
(Részlet a Trienti Zsinat határozataiból).

8. sessio: Tárgyalt a zsinat Bolognába való áthelyezéséről.

13. sessio: Az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Krisztus teste és vére. Az egész Krisz-

tus van jelen az egyes színek alatt. A helyes megfogalmazás az átlényegülés (transubstantiatio). Ezt 

a szentséget megilleti az imádó tisztelet. Felvenni csak a megszentelő kegyelem állapotában szabad.

„A szent zsinat először is azt tanítja, (…) hogy az Eucharisztia áldott szentségében a 
kenyér és bor átváltoztatása után a mi Urunk Jézus Krisztus, igaz Isten és ember, iga-
zán, valóságosan és lényegileg az említett érzékileg tapasztalható dolgok színe alatt 
jelen van. Nem ellentmondás ugyanis, hogy ő maga, a Megváltónk, mindig az Atya 
jobbján ül a mennyekben a természetes létrend szerint, és közben sok más helyen 
viszont szentségileg legyen jelen számunkra az ő lényegével, olyan létmódban, ame-
lyet ugyan szavakban kifejezni alig bírunk, de hogy Istennél ez lehetséges, azt – a hit-
től megvilágosított gondolkozással – követni tudjuk, és állhatatosan hinni tartozunk” 
(Részlet a Trienti zsinat határozataiból).

14. sessio: A bűnbocsánat szentsége eltörli a halálos bűnöket. Isteni parancsra meg kell vallani 

minden halálos bűnt szám, fajta és fajtaváltoztató körülmény szerint. A pap valóságos feloldozó 
hatalommal bír. – Ez a sessio foglalkozott a betegek kenetével is. Tanítása, hogy ezt a szentséget 

is Krisztus alapította. Hatása a testi könnyebbség és a bűnök bocsánata. Kiszolgáltatója a felszentelt 

pap, felvevője pedig a beteg.

„A bűnbánat szentségének imént megvilágosított alapításából az egész Egyház 
mindig értette, hogy az Úr a teljes bűnbevallást is elrendelte [vö. Jak 5,16; 1Jn 1,9;  
Lk 17,14]. Sőt mindenkinek, aki a keresztség után elbukott, isteni jogon szükséges, 
mert a mi Urunk, Jézus Krisztus, mikor a földről a mennybe készült felmenni, a papo-
kat hagyta önmaga helyetteseiül [Mt 16,19; 18,18; Jn 20,23] mint elöljárókat és bírákat, 
hogy eléjük kerüljön minden halálos bűn, amelybe a keresztények estek, hogy így a 
kulcsok hatalmával a bűnök megbocsátásának vagy megtartásának ítéletét kimond-
ják. Biztos ugyanis, hogy a papok ezt az ítélkezést nem tudják gyakorolni, ha nem 
ismerik az ügyet, és a büntetések kiszabásában a méltányosságot sem őrizhetik meg, 
ha csupán általánosságban, s nem részletesen és egyénként tárják fel a bűnöket előt-
tük” (Részlet a Trienti Zsinat határozataiból). 
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21. sessio: A zsinat tárgyalt a két szín alatti áldozásról is. Mi-

vel a laikusok nincsenek erre kötelezve, az áldozó pedig bármely 
szín alatt a teljes Krisztust veszi magához, az Egyház a hatalmá-

val élve elrendeli, hogy a híveket egy szín alatt áldoztassák meg.

22. sessio: Kimondták, hogy a szentmise valódi áldozat, az 

újszövetség áldozata, a keresztáldozat megjelenítése.

23. sessio: Az egyházi rend szentség, papi hatalmuk csak a 

fölszentelteknek van. Az új áldozati rendhez új szolgálati pap-
ság járul. A püspökök, áldozópapok, és szerpapok hierarchiája is-

teni rendelés alapján áll fönn. A papságban eltörölhetetlen jegyet 

kap az azt felvevő ember.

„Isten rendeléséből az áldozat és a papság úgy össze van kötve, hogy mindkettő meg-
volt mind a két szövetségben. Ha tehát az Újszövetségben az Oltáriszentség szent ál-
dozatát a Katolikus Egyház az Úr rendelése szerint, mint látható áldozatot kapta meg, 
akkor azt is vallani kell, hogy abban egy új, látható és külső papság létezik, amelybe 
a régi papság átalakult [vö. Zsid 7,12]. Igazolja a Szentírás, és ezt mindig tanította a 
Katolikus Egyház hagyománya, hogy ugyanaz az Üdvözítő Urunk alapította ezt is, és 
az apostoloknak és utódaiknak a papságban átadta a hatalmat teste és vére átváltoz-
tatására, felajánlására és kiosztására, valamint a bűnök megbocsátására vagy meg-
tartására is” (Részlet a Trienti Zsinat határozataiból).

24. sessio: A házasság szentség. A többnejűséget isteni parancs tiltja. A házassági kötelék fel-

bonthatatlan. Ugyanakkor a zsinat azt is dogmának mondta ki, hogy az Isten iránti szeretetből vál-

lalt szüzesség tökéletesebb állapot, mint a házasság.

„Azt, hogy a házasság örök és felbonthatatlan kapocs, először az emberi nem ősapja, 
mégpedig az isteni Lélek ihletésében, így fejezte ki szavakban: »Ez már csont a cson-
tomból és hús a húsomból, ezért a férfi  elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ra-
gaszkodik, s a kettő egy test lesz« [Ter 2,23; vö. Ef 5,31]. (…) Azt a kegyelmet, amely ezt 
a természetes szerelmet tökéletesíti, felbonthatatlan egységgé erősíti, s a hitveseket 
megszenteli, maga Krisztus, a tiszteletreméltó szentségek alapítója és tökéletesítő-
je, saját szenvedésével számunkra kiérdemelte. Ezt Szent Pál is tanítja: »Férfi ak, sze-
ressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette Egyházát, és föláldozta magát érte« 
[Ef 5,25], majd hozzáteszi: »Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkozta-
tom« [Ef 5,32]” (Részlet a Trienti Zsinat határozataiból).

III. Gyula pápa szobra Perugiában
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25. sessio: A tisztítóhely létezik, az ott lévőket a hívők segíthetik. A szentek tisztelete, valamint 

a búcsú üdvös dolgok. A kalendáriumot azonban megritkították, és óvtak az ereklyetisztelet túl-

burjánzásától. Új csodát elfogadni, vagy új ereklyét befogadni csak a püspök engedélyével szabad.

Reformhatározatok

A zsinat elrendelte, hogy a nyomdászok a Szentírást, főként a hivatalos használatra elrendelt 

„Vulgatát” a lehető leghibátlanabbul nyomtassák ki. Szent dolgokról szóló könyvet nem szabad 

kinyomtatni a szerző neve, és anélkül, hogy a főpásztor meg nem vizsgálta és jóvá nem hagyta.

A zsinat elrendelte azt is, hogy főpapi állások egy kézben nem halmozhatók. Ez a „cumulatio 

benefi ciorum” tilalma.

A püspök köteles az év túlnyomó részét a székhelyén tölteni (residentia), és egyházmegyéjét 

időnként végiglátogatni (visitatio).

A püspök köteles papnevelő intézetet alapítani (seminarium), és azt képzett tanárokkal ellátni.

A szerzetességgel kapcsolatban elrendelte, hogy az érvényes fogadalomhoz betöltött 16. 

életév és egy teljes éven át tartó „újoncév” (noviciátus) szükséges. Elrendelte továbbá, hogy női 

szerzetesházba világi, férfi  szerzetesházba nő nem léphet be. Ez a „clausura”.
Érvényes házasságot csak a plébános és két tanú jelenlétében lehet kötni („Forma Tridentina”). 

Elrendelte a kötelező anyakönyvezést is.

A zsinat eltörölte az alamizsnás búcsú intézményét, hogy a „gonosz nyerészkedést” megszün-

tesse.

A zsinat tiltja és kiközösítéssel bünteti a „párbajok átkos szokását, amelyet az ördög gondolt ki”.

Az első teljesen magyar nyelvre fordított 
Szentírás (Károli Gáspár, 1590) a Vizsolyi 

Biblia volt
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A zsinat befejezése

1563. december 4-én a zsinati okmányokat aláírta a 217 zsinati atya. 1564. január 26-án IV. Piusz 

Benedictus Deus kezdetű bullájával jóváhagyta a zsinat határozatait.

A zsinat a pápára hagyta a 

latin Szentírás hiteles kiadását 

(Vulgata), a tiltott könyvek 

jegyzékét (Index librorum pro-

hibitorum), a liturgikus köny-

vek reformját (Breviarium Ro-

manum, Missale Romanum) és 

a nagy hitoktatói kézikönyv 

elkészítését (Cathechismus).

IV. Piusz 1564-ben adta ki az 

átfogó hitvallási szöveget, a 

Trienti hitvallást.

FELADATOK
1. Keresd ki a történelmi atlaszból, melyek a tárgyalt korszak legjelentősebb helyei!

2. Nézz utána, hogy eddigi tanulmányaidban hol fordult elő a Trienti Zsinat!

3. Szedd össze azokat a dogmákat, amelyeket a Trienti Zsinat mondott ki!

4.  Gondold át, milyen gyakorlati következményei lettek a zsinat egyházfegyelmi határozatai-

nak!

A Trienti Zsinat egyik ülése (1563)
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30. A katolikus megújulás kora

Katolikus megújuláson a Trienti Zsinatot követő fellendülést értjük. Ezt nevezik „ellenreformá-
ciónak” is. A kifejezés Leopold von Ranke protestáns történettudóstól származik.

A reformvágy ébredése már a zsinat, sőt a reformáció kibontakozása előtt megvolt. II. Piusz 

(Enea Silvio Piccolomini, 1458–1464) például már reformbizottságot nevezett ki, II. Gyula reform-
zsinatot hívott össze (V. Lateráni Zsinat). Kitűnő reformtervet készítettek Domenico Domenichi 
és Nicolaus Cusanus bíborosok. Giberti veronai püspök megreformálta egyházmegyéjét. Ötletei-

ből sokat átvett a Trienti Zsinat. A változás igényét mutatták a reformmozgalmak (pl. Firenzében 

Fra Girolamo Savonarola működése) és a humanista irodalom (pl. Rotterdami Erasmus).

A reform tényleges végrehajtói a nagy reformpápák, jelentős reformpüspökök és az új, vagy 

megújult szerzetesrendek.

Fra Bartolomeo: Girolamo Savonarola (1498)Rotterdami Erasmus szobra a rotterdami Erasmus Egyetem előtt
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A reformpápák

A reformpápák megszüntetik a pápaság reneszánsz életmódját, küzdenek az Egyházban lévő vis-

szaélések ellen, és reformintézkedéseket léptetnek érvénybe. Nemcsak intézkedéseikkel, életük-

kel is tanítanak.

Szent V. Piusz (Antonio 

Michele Ghislieri, 1566–1572) 

sokat tett a közerkölcsök fej-

lesztéséért, s olyan aszkéta éle-

tet élt, hogy puszta jelenléte 

sok protestánst megtérített. 

Kiadatta a Római Katekizmust 

(segítségül a lelkipásztorok-

nak), a misekönyvet (Missa 

Tridentina) és a breviáriumot. 
Az ő pápasága alatt sikerült a 

törökök tengeren való meg-

törése Don Juan d’Austria győ-

zelmével Lepantónál (1571). 

Ennek emléke „Rózsafüzér Ki-

rálynéja” ünnepe október 8-án.

XIII. Gergely (Ugo Buoncompagni, 1572–1585) több szemináriumot alapított (pl. „Collegium 

Anglicum” [a „vértanúk szemináriuma”], „Collegium Hungaricum”, „Collegium Germanicum”), s sokat 

tett a pápai követségek (nunciatúrák) átszervezéséért, hogy azok a reformok hatásos eszközeivé 

válhassanak.

Jelentős reformpápa volt 

még V. Sixtus (Felice Peret-

ti, 1585–1590), aki megrefor-

málta a bíborosok testületét, 

és közbiztonságot teremtett 

a Pápai Államban, valamint 

VIII. Kelemen (Ippolito Aldo-

brandini, 1592–1605), aki foly-

tatta a reformok megvalósítá-

sát, s emellett rengeteget tett 

a török visszaszorítása érdeké-

ben.

V. Piusz pápa látomása a lepantói csatáról — Notre-Dame, Lyon

Collegium Germanicum et Hungaricum — 
Róma
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A legjelentősebb reformpüspökök

Villanovai Szent Tamás (1488–1555) szerzetes, majd Valencia érseke. Roppant szigorú életet élt, 

és nagyarányú jótékonysági tevékenységet folytatott.

Borromeo Szent Károly (1538–1584) milánói érsek munkájának eredménye egyházmegyéjé-

nek teljes megújulása. Papnevelő intézetet hozott létre, állandóan vizitálta egyházmegyéjét, hogy 

vigyázzon a hit és az erkölcs tisztaságára.

Szalézi Szent Ferenc (1567–1622) genfi  püspök a nagyrészt kálvinista egyházmegyéjében szin-

te állandó életveszélyben volt, de apostoli munkával hetvenezer embert vezetett vissza a Katolikus 

Egyházba. – Újszerű lelki író: a keresztény tökéletességről ír világiak számára (Filótea).

Jelentős reformpüspök még a lengyel Hosius Szaniszló (1504–1579) és a magyar Pázmány 
Péter (1570–1637).

FELADATOK
1. Olvass el néhány forrásrészletet, amely az adott kort jellemzi!

2. Nézz utána az atlaszban, hol vannak a tárgyalt kor jelentős helyei!

3. Olvass el valamit a katolikus megújulás korának szentjeiről, és egyéb jelentős személyeiről!

4. Nézz utána, hogy ma hol vannak szemináriumok Magyarországon!

Murillo Bartolome Esteban: Villanovai Szent Tamás alamizsnát oszt a 
szegényeknek (1678)

Giovanni Andrea Biffi : Borromeo Szent Károly mellszobra a milánói dómban
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31. A szerzetesség, a missziók az újkorban
— A barokk egyházi élet

Az újkor szerzetesrendjei nagyrészt szabályozott papok (clerici regulares). Ezek tagjai szerzetesek és 

papok egy személyben. A szerzetesi életet az aktív lelkipásztori munkával kapcsolják össze.

A legnagyobb újkori rend a Jézus Társasága (Societas Iesu, SJ, 

jezsuiták). Alapítójuk Loyolai Szent Ignác (1491–1556). Eredeti-

leg katonaember, aki súlyosan megsebesülve új életet kezdett. 

Néhány elszánt társával felajánlotta szolgálatát a pápának, aki 

jóváhagyta a rendet (1540). – A kis társaság hatalmas renddé fej-

lődött, s az ellenreformáció, illetve a katolikus restauráció élcsa-

pata lett. Különösen a főúri réteg visszatérítésében játszott nagy 

szerepet. A rend módszere a hallatlan önfeláldozás, és a mindig 

alkalmazkodni tudó modernség.

„Mindaz, aki Társaságunkban, amelyet Jézus nevével óhajtunk megjelölni, a kereszt 
zászlaja alatt Isten seregébe akar állni, és egyedül az Úrnak és földi helytartójának, a 
római pápának akar szolgálni, a tisztaság ünnepélyes örök fogadalmának letétele után 
legyen eltökélve arra, hogy olyan Társaságnak lett tagja, amelyet főképpen arra alapí-
tottak, hogy a lelkeknek a keresztény életben és tanításban való előmenetele, valamint 
a hit terjesztése érdekében nyilvános szentbeszédekkel, Isten igéjének szolgálatával, 
lelkigyakorlatokkal, a szeretet cselekedeteivel, különösen gyermekek és tanulatla-
nok keresztény oktatásával és szentgyónás-hallgatással a keresztény hívőknek fő-
képpen lelki vigaszt nyújtson” (Részlet a Jézus Társasága első szabályzatából, amelyet 
1540-ben III. Pál pápa hagyott jóvá Regimini militantis Ecclesiae kezdetű bullájával).

Jacopino del Conte: Loyolai Szent Ignác (1556)
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A kisebb rendek és kongregációk elsősorban a lelkipásztori munka végzésére, és az ifj úság 

nevelésére alakultak. Az előbbiek közül legjelentősebb a redemptorista rend (alapítója az erkölcs-

teológia nagy alakja, Liguori Szent Alfonz, †1787), az utóbbiak közül pedig a piarista rend (alapí-

tója Kalazanci Szent József, †1648).

A megújult régi rendek közül legfontosabb a ferences rend legszigorúbb ága, a kapucinusok. 
Jelentős esemény volt a karmelita rend megreformálása (Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent 
János – „sarutlan karmeliták”).

Betegápolással foglalkozik az irgalmasok rendje (Istenes Szent János, †1550), és a Páli Szent 

Vince (†1660) által alapított irgalmas nővérek rendje. A leányok nevelésével foglalkoznak töb-

bek között az angolkisasszonyok (alapítója Ward Mária, aki 1609-ben nyitotta meg első isko-

láját) és a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek rendje (alapítója Gerhardinger 

Terézia, †1879).

Az újkori missziók

A missziók nagymérvű kibontakozásának előfeltételei a nagy földrajzi felfedezések voltak.

A pápák központosították a missziók irányítását. Létrehozták a missziók tevékenységét irányító 

központi hivatalt (Congregatio de Propaganda Fidei), és a misszionáriusok szakszerű képzésével 

foglalkozó Collegium Urbanumot.

Kalazanci Szent JózsefIsmeretlen mester: Keresztes Szent János (XVII. sz.)
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Az újkori missziók története
India apostola Xavéri Szent Ferenc (1506–1552) és Nobili Ró-
bert (1577–1656) volt. Szent Ferenc az elnyomott páriák közt té-

rített, míg Nobili a legmagasabb kaszthoz tartozó bramínok kö-

zött. Mindketten szép sikereket értek el.

„Ezen a vidéken portugálok egyáltalán nem laknak, mert a terület hegyes, kopár 
és szegény; itt a bennszülött keresztények, akiket a papok magukra hagytak, sem-
mi mást nem tudnak, mint hogy keresztények. Nincs, aki a szentmiseáldozatot be-
mutassa nekik, nincs aki megtanítsa őket a hitvallásra, a Miatyánkra, az Üdvözlégyre 
és a parancsolatokra. (…) A gyermekek sem breviáriumot imádkozni, sem enni, sem 
aludni nem hagytak, könyörögve, hogy tanítsam meg őket valami imádságra. Akkor 
megéreztem: ilyeneké a mennyek országa. Mivel az ilyen istenes kérést istentelenség 
lett volna visszautasítanom, kezdve az Atya, a Fiú és a Szentlélek megvallásától, pró-
báltam megtanítani velük az Apostoli hitvallást, a Miatyánkot meg az Üdvözlégyet. 
Nagyon tehetségesnek tapasztaltam őket. Ha lenne, aki megtanítsa őket a keresztény 
élet szabályaira, kétségtelenül igen jó keresztények lennének” (Xavéri Szent Ferenc 
1542 októberében írt leveléből, amelyet elöljárójához, Loyolai Szent Ignáchoz címzett).

Kínában főként jezsuiták térítettek. Nagyszerűen alkalmaz-

kodtak a kínai szokásokhoz, és így szép eredményeket értek el. 

Ám az Egyház ezt a módszert megtiltotta, mire a virágzó misszió 

tönkrement. A leghíresebb kínai misszionárius a tudós Matteo 

Ricci (1552–1610) volt.

Japánban is Xavéri Szent Ferenc hirdette először az evangé-

liumot. A szép sikereket azonban véres üldözés váltotta fel. A hit-

térítőket mind kiirtották, de egyes keresztény közösségek – pap 

nélkül (!) – kétszáz évig, a missziók újrakezdéséig fennmaradtak.

Xavéri Szent Ferenc

Matteo Ricci portréja, a kínai rendtársa Emmanuel Pereira (született Yu Wen-hui) festményén 
1610-ből
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Dél- és Közép-Amerikát a spanyolok nagy ke-

gyetlenséggel hódították meg. A misszionáriusok fel-

adata a hitterjesztésen kívül az indiánok megvédése 

volt.

A Domonkos-rendi Las Casas (1484–1566) kihar-

colta az indiánok rabszolgaságának eltörlését. Ő volt 

az, aki művében beszámolt a spanyol conquistadorok 

kegyetlenségéről.

A jezsuiták redukciókat (zárt telepek) hoztak lét-

re az indiánok számára, hogy megvédjék őket a spa-

nyolok kizsákmányolásától.

A misszionáriusok gondoskodtak a behurcolt sze-

rencsétlen néger rabszolgákról is. Legnagyobb apos-

toluk Claver Szent Péter (1580–1654) volt.

Észak-Amerikában a protestáns gyarmatosítók 

akadályozták a hithirdetést, ám Kanada népeinek megtérítésében így is kisebb eredményeket ér-

tek el. Az irokézek közt halt vértanúhalált nyolc jezsuita, köztük Szent Joques Izsák és Brebeuf 
János.

Hősies misszionáriusokban Afrikában sem volt hiány, de nagyobb eredményeket nem tudtak 

felmutatni, különösen a muzulmánok fanatizmusa miatt. Az iszlám ugyanis halállal bünteti az azt 

elhagyókat.

Az újkori missziók értékelése
A hittérítők hősies munkát végeztek, amit a vértanúk száma is mutat. Ám a munka mégsem volt 

arányban az elért eredménnyel, sok helyen a virágzó missziók elsorvadtak.

Az eredménytelenség oka többek között, hogy az Egyház még 

nem látott tisztán az alkalmazkodás kérdésében. De itt említhet-

jük meg, hogy a hódítók (különösen a protestáns országokból) 

erőszakos magatartásukkal ellenszenvessé tették a misszionáriu-

sokat is. Ez volt az oka, hogy sok helyen a helyi uralkodó osztály 

véresen üldözni kezdte a hittérítőket is.

A sikertelenségek ellenére is fontosak voltak az újkori missziók, 

amelyben az Egyház teljesítette Jézus parancsát: „Menjetek tehát, 

tegyétek tanítványaimmá mind a népeket…”

arányban az elért eredménnyel, sok helyen a virágzó missziók elsorvadtak.

Jezsuita misszió a guaraní indiánok földjén — A jezsuiták nemcsak 
megkeresztelték az indiánokat, hanem egy teljesen új életformát is adtak, 
letelepítették és földművelésre, ipari munkákra oktatták őket — Az általuk 
kialakított közösségeket nevezték redukciónak — A képen Paraguayban található 
trinidadi misszió maradványai láthatók

Claver Szent Péter szobra
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A barokk egyházi élet

A XVI. századi Spanyolország nemcsak gazdagságban és kultúrával jár elől, hanem a legtöbb szen-
tet is adta az Egyháznak. Ezek közé tartoztak a szent rendalapítók (Loyolai Szent Ignác, Kalazanci 

Szent József, Istenes Szent János), és a misztikusok (a barokk misztika két vezéralakja, Avilai Nagy 

Szent Teréz †1582 és Keresztes Szent János 1542–1591, akik megre-

formálták a karmelita rend női és férfi  ágát: „sarutlan karmeliták”). 

A XVII. században pedig a francia kereszténység élte meg nagy 

századát. Ennek jelentős szentjei Szalézi Szent Ferenc (†1622) 

genfi  püspök, aki székvárosa környékén több mint hetvenezer 

embert térített vissza a Katolikus Egyházba. Igényesebb embe-

rekkel személyesen és levelezés útján foglalkozott. Írt lelki kalauzt 

szerzetesek számára (Teotima), a laikus életszentséget pedig 

Filótea című művével alapozta meg. Chantal Szent Franciská-
val (†1641) együtt megalapították a vizitációs nővérek rendjét, 

amely betegápolással és leányok nevelésével foglalkozott (1610).

Az Oratóriumot Franciaországban Pierre de Bérulle (1575–

1629) kardinális alapította, és új iskolát teremtett a papnevelés 

színvonalának emelésére. Páli Szent Vince (1581–1660) meg-

alapította a missziós papok társulatát, akiket lazaristáknak is ne-

vezünk. Marillac Szent Lujza (1591–1660) közreműködésével 

pedig megalapította az irgalmas nővérek társaságát betegápolás 

céljából.

A barokk nemcsak lelkiségi mozgalom volt, hanem művészeti 
irány is.

Az építészet terén Itáliában a XVI. század első felében még a 

reneszánsz uralkodott, amely az antik világban látta példaképét. 

Ez a művészeti irány egész Európában tért hódított. A világ leg-

nagyobb templomát Bramante tervezte és kezdte építeni, majd 

Michelangelo folytatta a munkálatokat. Ez a római San Pietro, 

a Szent Péter-bazilika. Bernini már barokk elemeket is alkotott, 

amikor a művet befejezte.

A reneszánsz művészeti irányt a XVI. században fokozatosan 

a barokk váltotta fel. A barokk stílusban emelt épületek, templo-

mok, paloták az építtetők és az általuk képviselt eszmék erejét, 

nagyságát fejezik ki. A barokk építészet főbb jellemzői: a hosszha-

jós építkezés és a kupola összekapcsolása, a tér egységének erős 

hangsúlyozása, a mellékhajók oldalkápolnákká alakítása. Szintén 

jellemző a pazar díszítés, a mozgalmasság keresése. Fontos ele-

mek a homlokzat, a csavart oszlopok és a görbe vonalak érvénye-

Szalézi Szent Ferenc szobra a párizsi Madeleine-templomban

Páli Szent Vince alakja a franciaországi Saint Martin et Saint 
Eutrope-templom egyik ablakán

női
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sülése. Az első és legjellegzetesebb barokk templom a jezsuiták főtemploma, a római „Il Gesù”. Ez a 

stílus jellemző a mediterrán világra, de – némi változtatással – elterjedt Kelet-Közép Európában 

is; többek között Ausztriában és a történelmi Magyarországon.

FELADATOK
1. Nézz utána néhány szent rendalapító életének és irodalmi működésének!

2. Olvass el valamit az újkori missziók történetéből!

3.  Nézz utána Róma és Európa legjelentősebb barokk műemlékeinek! Gondold át, melyeket 

láttál személyesen is!

4.  Sorolj fel néhányat a történelmi és a mai Magyarország barokk templomai közül! Próbáld 

megfogalmazni, miért a barokk az uralkodó stílus a mai Magyarország területén!

A római Szent Péter-bazilika Il Gesù — Róma
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32. A Magyar Katolikus Egyház helyzete

A Katolikus Egyház sorsa Magyarországon a vegyesházi királyoktól 
a Rákóczi-szabadságharcig

1301-ben az Árpád-ház kihalása után az Anjou-dinasztia uralkodói kerültek Magyarország trónjá-

ra. Az első uralkodó, Károly Róbert (†1342) gazdasági intézkedéseivel megszilárdította az ország, 

s ezen belül az Egyház helyzetét is. Az ő nevéhez fűződik az 1290-ben alapított nándorfehérvári 

püspökség helyreállítása.

Fiával, Nagy Lajossal (1342–1382) igazi lovagkirály 

került hatalomra, akinek Szent László király volt a pél-

daképe. Nagy Lajos bőkezűen támogatta az Egyházat: 

templomokat és kolostorokat építtetett (pl. Mariazell-

ben). Hódításai során külföldön is számos kolostort és 

püspökséget alapított. 1367-ben Pécsett egyete-
met hozott létre, hogy ezzel fellendítse a hazai tudo-

mányos életet.

Nagy Lajos halála után lánya Mária, (†1395), majd 

annak halála után férje, Luxemburgi Zsigmond 
(†1437) került a magyar trónra. Hatalomra kerülése 

előtt a főpapok és a főurak egy része az ellenjelöl-

tet, Nápolyi Lászlót támogatta, akinek hatalomra ke-

rülését a pápa is segítette. Ezért Zsigmond a korona 

megszerzése után a királyi engedélytől tette függővé 

a pápai bullák kihirdetését. Ez az úgynevezett királyi 
tetszvényjog. Zsigmond királynak a Konstanzi Zsi-

nattal és a huszitizmussal kapcsolatos tevékenységé-

ről egy korábbi leckében már szó volt.

Pécs madártávlatból

Ismeretlen XIX. századi mester: A nándorfehérvári csata — Középen Kapisztrán 
Szent János alakja látható
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Zsigmond utódainak időszakát az egyre növekvő török veszély jellemezte. Hunyadi János 

(†1456) és a III. Callixtus pápa által Magyarországra küldött ferences szerzetes, Kapisztrán Szent 
János (†1456) Nándorfehérvárnál sikeresen szállt szembe a törökökkel. A nándorfehérvári ostrom 

idején Széchy Dénes bíboros prímás is támogatta Hunyadit.

Bár Hunyadi Mátyás (1458–1490) időszaka alatt a 

magyar gazdaság és kultúra a fénykorát éli, az egyhá-

zi élet színvonala némiképp csökken. Mátyás számos 

idegen főpapot nevezett ki magas magyar egyházi 

méltóságba, akik sokszor nem kellően törődtek a rájuk 

bízott feladatokkal. A főpapok között azonban kiváló 

humanista tudósok is voltak, például Janus Panno-
nius pécsi püspök (†1472), vagy Vitéz János eszter-

gomi érsek (†1472).

A korszak nagy egyházszónokai közül kiemelke-

dő jelentőséggel bír Temesvári Pelbárt és Laskai 
Osvát ferencesek.

A reformáció elterjedése Magyarországon — A lutheri eszmék terjedése

A reformáció és Luther tanítása először főleg a németek által lakott területeken, Nyugat- és 

Észak-Magyarország német nyelvű városaiban, a Szepességben, és az erdélyi szászok között terjedt 

el. A királyi Magyarország magyarlakta részein az új vallás főleg a dél-dunántúli nagybirtokos ne-

messég tagjai között terjedt. A hazai protestáns prédi-

kátorok közül maradandó hírnevet szerzett az erdélyi 

prédikátor, Bornemisza Péter (†1584) akinek szín-

darabjait és verseit az irodalomtörténet ma is jegyzi. 

Szintén a magyar irodalom jelesei közé tartozik Heltai 
Gáspár (†1574) erdélyi prédikátor, a XVI. századi pró-

za egyik kiváló alkotója, aki a Szentírás egyes részeit is 

magyarra fordította.

A kolozsvári Mátyás-szobor — A Fadrusz János által 1902-ben készített 
szoborcsoportot 2011-ben újították fel — A bal oldali mellékalakok: Magyar 
Balázs hadvezér és Kinizsi Pál temesi bán; a jobb oldalon lévők: Szapolyai János 

nádor és Báthory István erdélyi vajda

Heltai Gáspár Magyar krónika című művének 1789-es kiadása — Heltai Gáspár 
(1510 k.–1575) protestáns prédikátor, szépíró, műfordító és nyomdász, az európai 
színvonalú magyar széppróza egyik megteremtője — Német anyanyelvű volt, 

magyarul csak 1536-ban tanult meg
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A kálvinizmus elterjedése

Az újonnan kialakult hazai vallásfelekezetek szétválása után a kálvini eszmék is elterjedtek Magyar-

országon. Sok főúr megtiltotta, hogy birtokán református prédikátor hirdesse az új hitet, de ezzel 

nem sikerült gátat vetni a kálvini eszmék elterjedésének. 

A kálvinizmus követőinek székhelye Debrecen 

lett, ahol Török Bálint a lutheránus vallást vezette be, 

de ezt hamarosan a kálvinizmus váltotta fel. A kálviniz-

mus elterjedéséért sokat tett a katolikus papból pré-

dikátorrá lett Kálmáncsehi Sánta Márton, aki 1550 

után püspökként megkezdte Debrecenben a kálviniz-

mus központjának kiépítését. 

A hazai kálvinizmus másik nagy alakja Melius Ju-
hász Péter, akit az utókor a „Magyar Kálvin” névvel is 

illet. Az ő hatására és közreműködésével alakult ki az 

egyik legkiterjedtebb úgynevezett észak-tiszántúli 
református egyházkerület, majd ezt követően kiala-

kult az alsódunamelléki, majd a dunántúli egyház-

kerület is.

A katolikus megújulás Magyarországon

A megújulási mozgalmat Oláh Miklós (†1568) indította el, aki Mátyás király titkára volt. Külföldi 

tanulmányai során találkozott az új hit tanításaival, felismerte veszélyességüket, s hazatérve sokat 

tett azért, hogy a Katolikus Egyház megújulhasson. Fő feladatának a papképzés színvonalának eme-

lését, és a paphiány enyhítését tartotta. Ennek érdekében 1561-
ben Nagyszombatban a kispapok képzését szolgáló szeminá-
riumot hozott létre, melynek élére jezsuita szerzeteseket hívott.

Oláh Miklós halála után a katolikus megújulási mozgalom 

egy időre megtorpant. I. Miksa (†1519) magyar király időszaka 

alatt a protestáns eszmék megerősödtek, s az új hitet vallók egy-

re erőteljesebben emelték fel szavukat. A Miksát követő Rudolf 
gyakran törvénytelen eszközöktől sem riadt vissza, hogy a kato-

licizmus eszméjét támogassa. Az ellene kirobbant, Bocskai Ist-
ván által vezetett felkelést az 1606-os bécsi béke zárta le. Ebben 

nemcsak a rendek, de a városok és várak számára is törvénybe 

iktatták a vallásszabadságot.

tett azért, hogy a Katolikus Egyház megújulhasson. Fő feladatának a papképzés színvonalának eme-

A debreceni Nagytemplom

Oláh Miklós esztergomi érsek szobra Esztergomban, a Szent Adalbert Központ főbejárata mellett
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A katolikus öntudat újraébredéséért sokat tett 

Forgách Ferenc (†1615) esztergomi érsek, aki gon-

doskodott a papi utánpótlásról, 1589-ben újra felka-

rolta a politikai okok miatt elűzött jezsuita rendet, és 

hazahívta Pázmány Pétert, a legnagyobb szolgálatot 

téve ezzel a Magyar Katolikus Egyháznak.

A hazai katolikus megújulás kiemelkedő alakja 

Pázmány Péter (†1637), aki Forgách esztergomi ér-

sek halála után Magyarország bíborosa lett. Pázmány 

szülei protestánsok voltak, ő maga 13 éves korában 

katolizált. Kolozsvárott a jezsuiták iskolájába járt, ahol 

már ekkor kitűnt tehetségével. Tanárai hatására be-

lépett a jezsuita rendbe. Iskoláit Bécsben és Rómá-

ban végezte, majd hazakerülve Forgách esztergomi 

érsek mellett dolgozott. Egyik legjelentősebb műve 

az 1613-ban Pozsonyban megjelent Isteni igazságra vezérlő kalauz, melyben Pázmány a pro-

testáns prédikátorokkal szemben védelmezi a katolikus hit tanítását, s cáfolja a protestánsok hamis 

állításait. Műveivel, ízes, romlatlan magyar nyelvhasználatával Pázmány nagyban hozzájárult a ma-

gyar irodalmi nyelv kialakulásához. A papság szellemi és erkölcsi színvonalának emelésére Bécs-
ben felállította a Pázmáneumot, és Nagyszombatban is papnevelő szemináriumot létesített.

1635-ben megalapítja a nagyszombati egyetemet, mely később Budára, majd Pestre került. 

Ebben az időszakban a Habsburg királyok a Katolikus Egyház hitbuzgó védelmezői voltak, a pro-

testáns rendek pedig többször felkelésekkel is igyekeztek jogaikat megvédelmezni. A protestán-

sok leginkább az erdélyi fejedelmek támogatására számíthattak. Bethlen Gábor (†1629) erdélyi 

fejedelem egy önálló fejedelemség létrehozásának reményében 

szövetkezett a protestáns német fejedelmekkel, és hadaival részt 

vett a harmincéves háborúban (1618–1648). Bár Bethlen kétség-

kívül politikailag sikeresen zárta a harmincéves háborúban való 

részvételét, a protestánsok jogait csak kis mértékben sikerült 

megvédenie.

Rákóczi György elfoglalta Kassát, ahol több katolikus pap 

szenvedett üldöztetést. Hármukat, Kőrösi Márk esztergomi ka-

nonokot, Pongrácz István és Grodecz Menyhért jezsuita szer-

zeteseket megkínozták, majd 1617-ben kivégezték. X. Piusz pápa 

1905-ben boldoggá avatta, és a vértanúk sorába emelte a három 

kassai papot. Szenttéavatásukra 1995-ben került sor.

A Habsburgok újabb protestánsellenes lépésére a Wesselé-

nyi-felkelést követően került sor. I. Lipót (†1705) abszolutisztikus 

lépésekre szánta el magát, felfüggesztette a rendi gyűléseket, és 

betöltetlenül hagyta a nádori hivatalt. Országlása alatt protes-

A nagyszombati székesegyház

Bethlen Gábor szobra a budapesti Hősök terén
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tánsüldözések zajlottak, 1674-ben számos protestáns lelkészt 

állítottak bíróság elé, akik közül 67-et, akik nem akartak katolizál-

ni, börtönbe zártak, 42 személyt pedig gályarabságra ítéltek. 
Később, a Thököly-féle szabadságharc sikereinek hatására I. Lipót 

az 1681-es soproni országgyűlésen lemondott az abszolutiz-

musról.

XI. Ince (Benedetto Odescalchi, 1676–1689) pápa diplomá-

ciai tevékenységének köszönhetően létrejött egy törökellenes 

szövetség, az úgynevezett Szent Liga. Ennek tagjai a Habsburg 

Birodalom, Velence, Lengyelország és Oroszország.

A Szent Liga harcának legfontosabb színtere Magyarország 

volt. A szövetséges seregek többszöri ostrom után, 1686 őszén 

visszafoglalták Budát. 1687-ben a szövetségesek Nagyhar-

sánynál megsemmisítő vereséget mértek a törökökre, 1697-ben 

pedig a Liga új parancsnoka, Savoyai Jenő (†1736) Zentánál ara-

tott hatalmas győzelmet.

Az 1687-es pozsonyi országgyűlésen I. Lipót visszatért abszo-

lutisztikus elképzeléseihez. Ennek az volt az oka, hogy Lipót meg-

hódított területnek tekintette Magyarországot, s ennek megfelelően egyik tartományaként kormá-

nyozta.

A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) időszakában a legjelentősebb vallási intézkedést az 

1705-ös szécsényi országgyűlés hozta. Ebben a rendeletben a fejedelem kimondja a három be-

vett vallás (katolikus, evangélikus és református) szabad gyakorlását. Ezen kívül megparancsolta, 

hogy a földesúri jogra hivatkozva senki se merészeljen mások lelkiismerete felett hatalmaskodni. 

A kassai vértanúk szobra — Kőrösi Márk esztergomi kanonok, 
Pongrácz István és Grodecz Menyhért jezsuita atyák

Franz Geffels: Budavár ostroma (1686)
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!

A megyékben vegyesbizottságokat hoztak létre, amelyek a templomokat a többségben lévő vallási 

felekezetnek adták át, de lehetőséget biztosítottak a kisebbségnek is, hogy vallását gyakorolhassa. 

A szabadságharc során a katolikus papság csak lassan csat-

lakozott a fejedelemhez, de amint a szabadságharc céljai és Rá-

kóczi mély katolikussága tisztázódott, egyre több főpap is csat-

lakozott a mozgalomhoz. A szerzetesrendek közül leginkább a 

ferencesek támogatták Rákóczit, mivel köztudott volt a fejede-

lem pozitív viszonya Szent Ferenc fi aihoz.

A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke biztosította 

a protestánsok sérelmeinek orvoslását, és szabad vallásgyakorlásu-

kat. A szatmári béke megkötésétől Mária Terézia abszolutisztikus 

politikájáig terjedő időszak a Katolikus Egyház fellendülését 

hozta.

FELADATOK
1. Foglald össze, mit tanultál történelemből az adott korszakról!

2. Nézz utána, milyen történelmi műemlékek maradtak fenn a vegyesházi királyok idejéből!

3.  Mutass rá, mi volt Zsigmond király jelentősége az egyetemes, és mi a magyar történelem-

ben! Sorold fel az Egyház számára hasznos, valamint káros intézkedéseit!

4. Nézz utána, hogyan foglalt állást a vallás kérdésében II. Rákóczi Ferenc!

5.  Ismételd át, mit tanultál a magyarországi reformátorokról irodalomból és történelemből! 

Foglald össze, milyen művelődéstörténeti jelentőségük volt!

6. Nézz utána, mi lett a gályarabok sorsa!

7.  Olvasd el az utolsó kiegészítő anyagban Pázmány Péter történetét! Vesd össze azzal is, 

amit történelemből és irodalomból tanultál róla! Fogalmazd meg, miben áll Pázmány Péter 

művelődéstörténeti jelentősége!

8. Nézz utána Pozsony és Nagyszombat jelentős egyháztörténelmi emlékeinek!

Mányoki Ádám: Rákóczi, a fejedelem (1724)
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33. „A hosszú XIX. század”

A történettudomány a francia forradalomtól az I. világháborúig terjedő időszakot „hosszú XIX. szá-

zad” névvel illeti. Egyháztörténelmi szempontból ekkor kezd kialakulni a „szekularizált világ”, azaz 

az olyan világ, amely úgy rendezkedett be, mintha Isten nem lenne. Ennek a folyamatnak az elő-

játéka a felvilágosodás. Magára a korszakra a forradalmak, illetve az azokra való reakció a jellemző. 

Erre a korszakra esik az olasz egységmozgalom (a „risorgimento”), amely a másfél évezredes Pápai 

Állam megszűnését is okozza, hiszen az „Unita Italia” a pápaság világi uralmának a végét is jelenti.

A felvilágosodás

A felvilágosodásban megtalálható a vallásháborúkba belefáradt Európa lelki reakciója. A meddő 

felekezeti viták után közömbösség áradt el a vallási tanokkal szemben. A vallási érdeklődés csök-

kenését elősegítették az újkori természettudomány és technika eredményei. Ezek mellett a vallási 

kérdések sokak szemében haszontalannak tűntek.

A szabadgondolkodás az egész nyugati gondolkodás utolsó nagy szelle-

mi mozgalma. Angliából terjed Franciaországon keresztül Németország felé. 

A felvilágosodás jelszava: „Merj tudni!” A mozgalom céljaként hirdette meg 

az autonóm ember fölszabadítását és nagykorúvá válását, hiszen az em-

ber értelmével képes az önrendelkezésre mások vezetése nélkül is. A tu-

dományos gondolkodás szabályain kívül az észt semmi egyéb tekintély nem 

köti. A kort azonban jellemzi a történeti érzék hiánya, az ahistorizmus. 

A „fény századában” a múltat nem ismerték, lenézték és „gótikus éjnek” 

tekintették.

A felvilágosodás közvetlen előzménye és hirdetett világnéze-

te a racionalizmus. A kinyilatkoztatásban gyökerező, a Szent-

lélek segítségére alapozó hit és az egyházi tekintély helyett csak 
az észtől várták az egyetemes eligazítást. Ám az ész nevében is 

roppant eltérő gondolatrendszerek születtek. A hívő keresztény 

Descartes-tól és Leibniztől a panteista Spinozán át a mechanikus 

szabadgondolkodás
mi mozgalma. Angliából terjed Franciaországon keresztül Németország felé. 

A felvilágosodás jelszava: 

autonóm ember
ber értelmével képes az önrendelkezésre mások vezetése nélkül is. A 

dományos gondolkodás szabályain

 A kort azonban jellemzi a történeti érzék hiánya, az 

„fény századában”

tekintették.

A szabadgondolkodás
mi mozgalma. Angliából terjed Franciaországon keresztül Németország felé. 

A felvilágosodás jelszava: 

az autonóm ember
ber értelmével képes az önrendelkezésre mások vezetése nélkül is. A 

dományos gondolkodás szabályain

köti. A kort azonban jellemzi a történeti érzék hiánya, az 

A „fény századában”

Jean-Antoine Houdon: Voltaire (1778)
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materializmust képviselő Holbachig széles a skála. A „természetes 

vallás” egyik lehetősége volt a deizmus. Ez Isten létét tudomásul 

veszi, de úgy tanít, hogy Isten csak megalkotta, de nem kormá-

nyozza a világot. Isten létét elfogadja, de az Egyházat elutasítja 

például Voltaire. A deizmust hatásosan terjesztette egy angol 

eredetű titkos világszövetség, a szabadkőművesek (1717). A ta-

gok az emberiség fölemelkedését hangsúlyozva valójában egy-

mást támogatták a befolyásos állások megszerzésében. A latin 

államokban egyházellenesek voltak, az Egyház ezért szigorúan 

tiltotta tagjainak a mozgalomban való részvételt.

A felvilágosodás világnézetéhez tartozott a naturalizmus és 

a tolerancia is. Az előbbivel összefügg a természet kultusza, ame-

lyet Rousseau hirdetett. Az utóbbi, a vallási türelem az újkor sa-

játja. Az emberi szabadságjogok nyilatkozatai (1776, 1789, 1946) 

mind magukévá tették, a II. Vatikáni Zsinat óta a Római Katolikus 

Egyház is hivatalos tanításává tette.

A fölvilágosult abszolutizmus

A Trienti Zsinat óta az immáron szent életű pápák intenzív befolyást gyakoroltak az Egyház éle-

tére. Megszilárdult az egyházi centralizmus. Az egyházi élet rendeződése azonban nem tetszett 

a püspököknek és a fejedelmeknek. Ők nem vették jó néven belső viszonyaik ellenőrzését. A ró-

mai irányítás elhárításában az önérzetes püspökök szövetségest találtak az államérdeket abszolutizáló 

uralkodókban, akik alattvalóiknak egyedüli irányítói akartak lenni. Rómától iparkodtak elszakadni, 

illetve elszigetelődni, a papokat pedig csak erkölcsi nevelőknek szánták. Több ilyen mozgalom volt 

Európában.

Franciaországban a nemzetegyházi tendenciák erősödé-

sét már X. Leó konkordátuma segítette (1516), amelyben át-

engedte a királynak a püspökök jelölését. A francia klérus afelé 

hajlott, hogy a pápának nincs joga beavatkozni a francia egyház 

belügyeibe. Ez a gondolatrendszer a „gallikanizmus”, amelyet 

XIV. Lajos is örömmel fogadott. A Rómával folytatott vitákban a 

gallikanizmus szövetségese lett egy komor eretnek tévtan, ame-

lyet Cornelius Jansen belga püspökről (†1638) janzenizmusnak 

nevezünk. Ez a vallási igényesség és szigor leple alatt a kevesek 

kiválasztottságát hirdeti. Következménye, hogy az átlagemberek 

elmaradtak a szentségek vételétől. Fellegváruk a ciszterci apácák 

Maurice Quentin de La Tour: Jean-Jacques Rousseau (1753)

Évêque d’Ypres: Cornelius Jansen (XVII. sz. eleje)
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Port-Royal kolostora volt. Hollandiában szakadár egyházat hoz-

tak létre.

A janzenisták az erkölcsi lazaság terjesztésével vádolták a je-
zsuitákat, akik igyekeztek megkönnyíteni a hívek útját a szentsé-

gekhez. A gyakori szentáldozás érdekében terjesztették a Jézus 
Szíve tiszteletét is, amely Alacoque Szent Margit (†1647) francia 

apáca látomásaiból váltak ismertté. A jezsuiták ellenségei azon-

ban rávették XV. Lajost a rend betiltására (1764), majd az európai 

fejedelmi udvarok összefogásával megfélemlítették XIV. Kele-

men pápát, aki feloszlatta a rendet (1773). A lengyel rendtarto-

mányban (Poroszország, Oroszország) azonban nem hirdették ki a 

rendeletet, így a rend ezekben tovább működhetett.

A szakadás peremére jutottak a német fejedelmek is. Johann 
Nikolaus von Hontheim (1701–1791) trieri segédpüspök Justi-

nus Febronius álnéven kiadott könyvében igen korlátozott jogo-

kat tulajdonít a pápának. Szerinte csak méltósága van, hatalma 

nincs más püspökök fölött. Ez a gondolatrendszer, a „febronia-
nizmus” kedvező fogadtatásra talált a Rajna-vidéki püspököknél. 

Formális egyházszakadás azonban szerencsére nem jött létre.

A Habsburg országokban is voltak Róma-ellenes mozgal-

mak. Mária Terézia (1740–1780) a Szentszék tudta nélkül hozott 

– országában egyébként hasznos – intézkedéseket. Fia, II. József 
(1780–1790) pedig függetlenítette az „államegyházat” Rómától, 

a legtöbb szerzetesrendet pedig feloszlatta. Az ő elképzeléseit 

nevezzük „jozefi nizmusnak”. A kalapos király halálos ágyán szinte 

valamennyi rendeletét visszavonta, egyházpolitikájának hatása 

azonban tovább élt.

A forradalmak kora

A nagy francia forradalom kezdetben nem irányult az Egyház ellen, a rendi gyűlésben a harmadik 

rend és a papság között nagy egyetértés volt (1789). Az alkotmányozó nemzetgyűlésben a klé-

rus önként lemondott a tizedről, vállalta az adózást, hozzájárult a feudális rendszer lebontásához. 

A folyamatok később azonban egyházüldözéshez vezettek. A konvent uralma alatt betiltották az 

istentiszteletet, bevezették az „ész kultuszát”, a templomokat pedig megszentségtelenítették, részben 

pedig le is bontották. Az „új kultusz nevében” például a Notre-Dame főoltárára egy színésznőt ültet-

tek, a híres clunyi apátsági templomnak pedig csak egy kis része élte túl a korszakot. A papságot 

Jézus Szíve szobor

Anton von Maron: Az özvegy Mária Terézia (1772 k.).
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részben elüldözték, részben lemészárolták. A keresztény ünnepe-

ket eltörölték, a vasárnap feledésére tízes számítást (ún. dekádo-

kat) vezettek be. A jakobinus diktatúra bukása után a direktórium 

1795-ben kimondta az Egyház és az állam szétválasztását, az egy-

házüldözés azonban csak lassan szűnt meg.

A vallásilag közömbös Bonaparte Napóleon (†1821) tábor-

nok helyreállította a Katolikus Egyházat, mint a francia nép több-

ségének vallását. 1801-ben konkordátumot kötött a pápával. 

Az Egyház elvett javaiért cserébe az egyházi hivatalviselők fi ze-

tést kaptak az államtól. A püspököket az első konzul (vagyis az 

államfő) jelöli ki, előzetes megegyezés után. Az egyházmegyék 

határai igazodnak a politikai megyék határaihoz.

A pápa, VII. Piusz (Luigi Barnaba Chiaramonti, 1800–1823) 

részt vett a koronázáson. Később az angolellenes blokád kérdé-

sében Napóleon szembekerült vele. A császár elfoglalta Rómát 

(1809), majd Franciaországba hurcolta a pápát. Az Egyházi Álla-

mot a bécsi kongresszus (1815) állította helyre.

Amikor Napóleon a Rajnáig terjesztette ki Franciaország ha-

tárait, a német fejedelmeknek azt javasolta, hogy az egyházi 

fejedelemségek birtokaival kárpótolják magukat. Ennek követ-

kezménye lett a nagy német szekularizáció, amikor 22 püspök-

ség, 80 apátság és 200-nál több kolostor kisajátítása ment végbe 

barbár módon. A bécsi kongresszuson a Szentszék beletörődött 

az egyházi javak elrablásába, és konkordátumokban rendezte 

kapcsolatát a fejedelemségekkel. Így az egyházi javak veszen-

dőbe mentek, de a püspökfejedelemségek megszűnése véget 

vetett a febronianizmusnak, a feudális egyházból népegyház lett. 

Ez előnyt nyújtott az egészséges újjászületéshez.

Franciaországban a Bourbon restauráció csak látszólag volt 

„a trón és az oltár szövetsége”. A király szolgai függésben tartotta az 

Egyházat. Az 1830-as júliusi forradalom kellett ahhoz, hogy a ka-

tolikusok sajtó- és szólásszabadsághoz jussanak. A „liberális kato-

likusok” egyszerre küzdöttek az Egyház szabadságáért, de azért is, 

hogy béküljön meg a modern civilizációval. Ennek a mozgalom-

nak volt vezéralakja Felicité de Lamennais (†1854) abbé, akit a 

túlzóan konzervatív XVI. Gergely (1831–1846) pápa elítélt. Előbb 

alávetette magát az ítéletnek, majd az üldözések hatására hátat 

fordított az Egyháznak.

Robert Lefebvre: Napóleon koronázási díszben (1807)

VII. Piusz pápa szobra — Vatikáni Múzeum

Paulin Jean Baptiste Guerin: Hugues Felicité Robert de Lamennais (1827)
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A romantika és a katolikus megújulás

A nagy francia forradalom és a napóleoni háborúk sok vérontására nagy kiábrándulás követ-

kezett. Az egyoldalú észkultusz helyett ismét becsülni kezdték az érzésvilágot. A jelen ön-

telt csodálata helyébe újra felfedezték a múltat és a lassú fej-

lődést. Chateaubriand könyve (A kereszténység szelleme) a 

keresztény vallás igaz voltát szépségéből igyekszik bizonyíta-

ni. Divattá vált foglalkozni a középkorral, a szerzetességgel, 

a dogmákkal és a misztikával. A lovag, a szerzetes és a pap irodalmi 

témává lett. Ennek egy tipikus megjelenése Manzoninak A jegye-

sek című műve.

A felszínes érdeklődésnél mélyebb katolikus ébredéskörök 

alakultak a francia értelmiség körében, Dél-Németországban, illet-

ve Bécsben. Jelentős személyiség volt például Hofbauer Szent 

Kelemen (†1820). Egyre többen kezdték tanulmányozni a sko-

lasztikát és Aquinói Szent Tamás bölcseleti rendszerét. Keresett 

olvasmány lett Josef Görres „A keresztény misztika” című könyve 

is (1836–1842).

Számos új szerzet és vallásos társulat alakult. Újra megtele-

pedtek a régi szerzetesrendek. VII. Piusz 1814-ben visszaállította 

a jezsuita rendet, amely a lengyel tartományból indult új küzdelemre. A feloszlató rendeletet 

ugyanis Poroszországban és Oroszországban nem hirdették ki, a tárgyalt korszakban pedig a len-

gyel provincia e két országhoz tartozott Lengyelország felosztása miatt.

Francia és német bencés kolostorokban újjászületett a liturgikus lelkiélet, és az egyházi mű-
vészet: Solesmes-ben a gregorián ének, Beuronban a képzőművészet.

A vallásszabadság Nagy-Britanniában is helyreállt. Ennek egyik vezéralakja Daniel O’Connel 
(†1847) ír ügyvéd volt, aki megválasztott képviselőként (1829) nem tette le az esküt a király egy-

házfőségére, és kivívta a katolikusok egyenjogú-

sítását. A vallásszabadság konverziók soroza-

tát indította el. A legnagyobb konvertita John 

Henry Newman (1801–1890) volt, akit patriszti-

kus tanulmányai vezettek a Katolikus Egyházba. 

IX. Piusz pápa bíborossá nevezte ki. Newmant az 

„újkor egyházatyjának” szokás nevezni. A pápa 

újjászervezte az angol hierarchiát. A katolikus 

püspöki székhelyeket olyan városokba helyez-

te, ahol nem volt anglikán püspök, általában a 

modern ipari nagyvárosokba. Az angol állam-

kezett. Az egyoldalú észkultusz helyett ismét becsülni kezdték az 

(†1847) ír ügyvéd volt, aki megválasztott képviselőként (1829) nem tette le az esküt a király egy-

Hofbauer Szent Kelemen redemptorista — Korabeli metszet

A franciaországi Solesmes látképe
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egyház püspökei maradtak a régi mezőgazdasági területeken.

A vallásszabadság jellemző az Amerikai Egyesült Államokra is, ahol a katolikusok száma egyre 

nő. A növekedést nemcsak a bevándorlás idézi elő, hanem a sok megtérő is. A híveket áldozatkész-

ség és aktivitás jellemzi.

A missziók is fejlődnek. A világmisszió irányítását az 1622-ben alapított Congregatio de Propa-

ganda Fidei (Hitterjesztés Kongregációja) vette át. Kedvezett a hithirdetésnek a XIX. század közepé-

től fellendülő világforgalom. A régi rendek mellett új, missziós szerzetek alakultak. Közülük nagy a 

jelentősége az Isteni Ige Társaságának (Societas Verbi Divini, SVD, verbiták). XI. Piusz minden erővel 

szorgalmazta a bennszülött papok képzését. 1926 óta nő a színes bőrű püspökök száma is.

A „Kulturkampf”

A modern állami élet alapelvei közé tartozik a gondolkodás és a lelkiismeret szabadsága. 
Minthogy az Egyház tekintélyi alapon szerveződött, és merevnek bizonyult a divatos eszmékkel 

szemben, a protestáns és szabadkőműves kormányzatok több 

országban egyházpolitikai harcba kezdtek. Ezt Rudolf Virchow 

nyomán kultúrharcnak nevezték, mintha az állam a kultúra ne-

vében harcolna a katolikusok ellen.

A német kultúrharcot Poroszország kezdeményezte. Bis-
marck (1815–1898) kancellár, a német egység és birodalmi-

ság megvalósítója állami ellenőrzés alá akarta vonni a Katolikus 

Egyház egész életét is. Korlátozta az Egyház működési szabad-

ságát. Poroszországban feloszlattak minden kolostort. A kato-

likus nép ellenállása miatt Bismarcknak attól kellett tartania, 

hogy a keresztényszocialisták összefognak a szociáldemokra-

Beuron légifelvételről Jezsuita misszió romjai Argentínában

Otto von Bismarck, a vaskancellár egy 1889. 
május 18-án készült fényképen
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tákkal a parlamentben. A „vaskancellár” kénytelen volt meghátrálni, és visszavonni a rendelke-

zéseit. XIII. Leó pápa segélykezet nyújtott a tisztes visszavonuláshoz.

A század elején az állam és az Egyház szétválasztásakor a francia Egyház is elszegényedett. 

A szabadkőműves kormányok igyekeztek korlátozni az Egyház cselekvőképességét és oktatá-

si szabadságát. A Dreyfus-ügy miatt a francia közvélemény egy része is a katolikusok ellen fordult. 

Az I. világháborúban azonban a besorozott papok és szerzetesek hazafi as helytállásukkal megbe-

csülést szereztek, az állami törvények pedig enyhülő tendenciát mutattak.

FELADATOK
1.  Tekintsd át röviden, mit tanultál történelemből az adott korról! Mutasd meg, hogyan viszo-

nyult az Egyházhoz a francia forradalom!

2.  Mutasd be, mi volt Napóleon jelentősége az egyetemes történelemben, és miként hatott 

ez az Egyház történetére!

3. Keresd meg a történelemi atlaszban a tárgyalt korszak jelentős helyeit!

4. Nézz utána, milyen a vallási élet jelenleg a leckében tárgyalt országokban!
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34. Az I. Vatikáni Zsinat (1869–1870)

Előzmények

Az I. Vatikáni Zsinat előzményei közé tartozik, hogy a XIX. században a liberális eszmék kezdtek el-

terjedni. Ezeket két csoportba oszthatjuk.

Az egyik csoportba azok tartoznak, amelyek a hitet veszélyeztették, sőt Isten létét is tagad-
ták. Ilyen nézetek többek között a materializmus (azaz, csak az anyag létezik, más nem), az agnosz-

ticizmus (ha lenne is Isten, akkor sem ismerhető meg), a panteizmus (Isten azonos az anyagvilággal) 

és az indiff erentizmus (mindegy, hogy Isten létezik-e, vagy nem).

A másik csoportba azok a nézetek tartoznak, amelyek az Egyház és az állam szétválasztását és 

a vallásszabadságot hirdették. Ide tartozik a polgári házasság bevezetése, a pápa világi uralmá-

nak megszűnése, a katolikus vallásnak, mint államvallásnak az eltörlése. Szintén ebbe a csoportba 

tartozik az a nézet, hogy a pápának ki kell egyeznie a modern civilizációval, és haladnia kell a korral. 

Ez utóbbi nézetek „rövid távon” kellemetlenek voltak, de később maga az Egyház is ehhez alakult 

(vö. lateráni egyezmény, II. Vatikáni Zsinat).

A pápaság helyzetét döntően befolyásolta az olasz egység-
mozgalom, a „risorgimento”.

IX. Piusz (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, 1846–1878) libe-

rális gondolkodóként kezdte a működését. (Emiatt Metternich 

gúnyolódott is rajta.) Államának parlamenti alkotmányt adott 

(fenntartva természetesen a bíborosi kollégiumot és az egy-

személyi kormányzást), enyhítette a cenzúrát, növelte a moz-

gásszabadságot, világiakat bevont a kormányzásba. – Éppen 

ezért fölmerült annak a lehetősége, hogy éppen a pápa álljon az 

olasz egységmozgalom élére. A pápa ezt először vállalta, majd 

visszalépett, mert lelkipásztori feladatával összeegyeztethe-
tetlennek tartotta (1848. április). Így az olasz nacionalisták sze-

mében a népszerűséget gyűlölet váltotta fel, s a pápának 1848. 

novemberében menekülnie kellett a római forradalom elől. 

1850-ben térhetett csak vissza, francia intervenció segítségével, 

de gondolkodásában teljesen megváltozva. A politikában most 

már mereven konzervatív magatartást tanúsított. IX. Piusz volt az első pápa, akiről fénykép készült



210

A „risorgimento” megvalósításának csak két lehetősége maradt: a köztársaságpártiak vezetésé-

vel (Mazzini, Garibaldi), illetve az egyetlen olasz dinasztia, a Szárd Királyság (Piemont) vezetésével. 

Ennek vezetői II. Viktor Emanuel, illetve minisztere Camillo Cavour. Az egységes Itália („Italia unita”) 

természetesen a Pápai Állam megszüntetésének tervét is jelentette.

Az I. Vatikáni Zsinatig két jelentős esemény történt:

IX. Piusz 1854. december 8-án mintegy 200 Rómában összegyűlt püspök előtt kihirdette Szűz 

Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját az Ineff abilis Deus kezdetű bullájában.

„Urunk, Jézus Krisztusnak, Szent Péter és Pál apostoloknak tekintélyével és a sajátunk-
kal kijelentjük, kihirdetjük és meghatározzuk, hogy az a tan, amely szerint a Boldogsá-
gos Szűz Mária fogantatásának első pillanatában, a mindenható Isten egyedülálló ke-
gyelméből és különleges kegyéből, az emberi nem Üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak 
érdemeire való tekintettel, az áteredő bűnnek minden szennyétől eleve megőrizve 
mentes volt” (Részlet az Ineff abilis Deus kezdetű bullából).

IX. Piusz másik jelentős tette volt, a Quanta cura 

kezdetű körlevél, és a hozzá kapcsolódó Syllabus ki-

adása. Ez utóbbi nem más, mint egy jegyzék, amely a 

kor tévedéseit foglalja össze. Igen alapos munka előz-

te meg, amely majdnem tíz évig tartott. A körlevél a 

kor problémáit általánosságban ítéli el, a Syllabus 

pedig tételesen felsorolja az elítélt tanokat. Ezek 

közé tartoznak többek közt: panteizmus, indiff erentiz-

mus, szocializmus, kommunizmus, az egyházi hatalom 

A lateráni egyezmény aláírása 1929. február 11-én

IX. Piusz pápa a szeplőtelen fogantatást kihirdető Ineffabilis Deus kezdetű bullát 
tartja a kezében — Mozaik a Falakon kívüli Szent Lőrinc-bazilikában

A II. Viktor Emanuel emlékmű Rómában
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alávetése a polgári kormánynak, az Egyház és az állam szétválasztása, a polgári házasság bevezetése, 

a pápa világi uralmának megszűnése, a katolikus vallásnak, mint államvallásnak megszüntetése, 

a pápaság kiegyezése a liberalizmussal.

„Mások az újítók fonák és annyiszor elítélt koholmányait újítják fel, és arra vetemed-
nek, hogy az Egyháznak és ennek az Apostoli Széknek a legfőbb tekintélyét, amellyel 
azt maga Krisztus Urunk ruházta fel, páratlan arcátlansággal a polgári hatalom önké-
nyének vessék alá, és ugyanezen Egyház és Szék összes jogait azon dolgokat illetően, 
amelyek a külső rendre vonatkoznak, tagadják” (Részlet a Quanta cura körlevélből).

Az olasz egységmozgalom nyomán 1861-re létre is jött az 

egységes Itália, beleértve az Egyházi Állam területének jó részét 

is. Csak Róma és környéke volt már a pápa fennhatósága alatt. 

Csak a „risorgimento” irányzatainak szembenállása (Garibaldi és 

Cavour) miatt volt lehetséges, hogy – francia fegyverek védelme 

alatt – az Egyházi Állam még tíz évig fönnállott. Közben az olasz 
kormány szekularizáltatta az egyházi vagyont, és antikleriká-
lis törvényeket fogadott el.

IX. Piusz pápa 1868. június 22-én terjesztette a bíborosok elé 

a zsinat tervét. A zsinatra meghívást kaptak a protestánsok és 

az orthodoxok is, de mivel a részvételt az egyesüléshez kötötte a 

pápa, így a meghívást nem fogadták el.

A zsinat ügyrendje és lefolyása

A pápa 1868. június 29-én az Aeterni Patris kezdetű bullájával hívta össze a zsinatot, amelyet azután 

1869. december 8-án nyitott meg. Az ünnepélyes üléseket a Szent Péter-bazilika erre a célra át-

alakított jobb oldali kereszthajójában tartották.

A zsinat ügyrendje a következő volt:

A gyűléseken (congregatio generalis), ahol egy, a pápa által kinevezett bíboros elnökölt, adták elő 

a zsinaton tárgyalandó témák kidolgozott változatait. Ezeken minden zsinati résztvevő hozzászólha-

tott. A felmerült problémákat a zsinat által megválasztott bizottságok tárgyalják meg, dolgozzák át, 

s utána ismét a gyűlés elé terjesztik. Így megy ez mindaddig, míg a zsinati résztvevők majdnem tel-

jes egésze el nem fogadja. Az így elfogadott kánonokat az ünnepélyes ülésen (sessio) hirdetik ki, de 

itt már nincs lehetőség módosításra, vagy igennel (placet=tetszik) vagy nemmel (non placet=nem 

tetszik) kell szavazni. Az előkészítő munka miatt a „non placet”-tel szavazók száma minimális volt.

Giuseppe Garibaldi, az olasz egységmozgalom tábornoka — Egy 1861 körül Nápolyban készült 
fénykép a Library of Congress fotótárából
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A zsinaton négy ünnepélyes ülés volt:

Az első sessión, 1869. december 8-án volt a zsinat 

ünnepélyes megnyitása.
A második sessión, 1870. február 6-án kellett vol-

na szavazni az első dogmatikai konstitúcióról, mivel 

azonban az előkészítő bizottságok még nem fejezték 

be a munkát, így a zsinati atyák itt csak a trienti hit-
vallást tették le.

A harmadik sessión, 1870. április 24-én került sor 

a Dei Filius kezdetű dogmatikus konstitúció felolvasá-

sára és elfogadására.

A negyedik sessión, 1870. július 18-án a zsinat a 

Pastor aeternus kezdetű konstitúciót fogadta el. Ez tartalmazza többek között a pápai tévedhetet-

lenséget is.

A zsinat résztvevőinek egy része a gallikán tételeket vallotta, és a pápa személyes tévedhe-

tetlenségét tagadta. Őket nevezi a szakirodalom ultraliberálisoknak. Mások vallották a tévedhe-

tetlenséget, de nem tartották alkalmasnak azt dogmaként kimondani. Ők az inopportunisták. 
A tévedhetetlenséget dogmatizálni akarók, az ultramontánok alkották a zsinat résztvevőinek leg-

nagyobb részét. Végül volt egy csekély, de nagy hangú csoport, amelynek tagjai minden pápai meg-

nyilatkozást tévedhetetlennek akartak kijelenteni. Ők a neoultramontánok, vagy infallibilisták.

A zsinat határozatai

A Dei Filius kezdetű konstitúció
1. fejezet: Isten mindeneknek a teremtője, aki lényegénél fogva egyszerű, és változhatatlan 

szellemi szubsztancia. Szabad elhatározással a semmiből alkotta mind a kétféle teremtményt 

(az angyalokat és a világot), és gondviselésével oltalmazza és kormányozza.

„Ezen egyedül igaz Isten, jósága és mindenható ereje által, nem saját boldogságá-
nak növelése, nem is tökéletességének létrehozása, hanem annak a teremtménynek 
nyújtott jótéteményekben való megnyilvánítása okából, teljesen szabad elhatározá-
sa folytán »az idők kezdetén a semmiből egy időben kétféle teremtést alkotott, a szel-
lemit és a testit, vagyis az angyalokat és a világot, s azután közbülső teremtményként 
az embert, aki szellemből és testből egyaránt áll«” (Részlet a Dei Filius konstitúcióból).

2. fejezet: Isten léte az emberi ész világosságával biztosan megismerhető, művei alapján. 

Szükséges azonban a kinyilatkoztatás is. A Szentírást az Egyháznak van joga értelmezni. 

Az I. Vatikáni Zsinat egy korabeli rajzon
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„Ugyanezen Anyaszentegyház hiszi és tanítja, hogy Isten, aki minden dolog kezde-
te és vége, a teremtett dolgokból az emberi ész természetes világosságával biztosan 
megismerhető, mert »ami benne láthatatlan a világ teremtésétől fogva, műveiből 
megérthető és látható« [Róm 1,20]; mindazonáltal bölcsességének és jóságának úgy 
tetszett, hogy más, éspedig önmagát és akarata örök végzéseit az emberi nemnek 
természetfeletti úton is kinyilatkoztassa, amint az Apostol mondja: »Sok rendben és 
sokféleképpen szólván hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, legutóbb e napok-
ban Fia által szólott hozzánk« [Zsid 1,1köv.]” (Részlet a Dei Filius konstitúcióból).

3. fejezet: A hit lényege, hogy Isten kegyelmével igaznak tartjuk, amit ő kinyilatkoztatott, 

mégpedig a kinyilatkoztató Isten tekintélye alapján, aki nem csal és nem csalatkozik. A fejezet tar-

talmazza a katolikus vallás egyedül igaz voltát is.

4. fejezet: Megismerésünknek kettős rendje van, a hit és az ész. A hit fölötte van ugyan az 

észnek, de a kettő nem ellenkezik egymással, hiszen az ész világosságát is az Isten adta az embe-

reknek.

A négy fejezet után következnek a kánonok, amelyek többek közt elítélik a mate rializmust,  

a panteizmust, a deizmust és az agnoszticizmust.

A Pastor aeternus kezdetű konstitúció
1. fejezet: Isten az egész Egyházra kiterjedő primátust Szent Péter apostolnak ígérte és adta meg, 

és az egész Egyház látható fejévé tette.

„Tanítjuk tehát és kinyilvánítjuk, hogy az evangélium tanúságtétele szerint Isten 
egész Egyházára kiterjedően a joghatósági primátust Krisztus Urunk közvetlenül és 
egyenesen Szent Péter apostolnak ígérte és adta meg. Ugyanis csak Simonhoz (…) 
szólt az Úr ezekkel az ünnepélyes szavakkal: »Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem 
a test és a vér nyilvánította ezt ki neked, hanem mennyei Atyám. Én is mondom neked, 
te Péter vagy, és e sziklára fogom építeni Egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek 
erőt rajta. Neked adom majd a mennyek országa kulcsait, és amit megkötsz a földön, 
meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a a men-
nyekben is« [Mt 16,16köv.]. És Jézus feltámadása után, a legfőbb pásztor és helytartó 
joghatóságát az egész akolt illetően csak Simonnak adta, amikor így szólt: »Legeltesd 
bárányaimat«, »Legeltesd juhaimat« [Jn 21,15köv.]” (Részlet a Pastor aeternus konsti-
túcióból).

2. fejezet: A római pápa hatalma törés nélkül megy vissza Szent Péterig.

3. fejezet: Ez a fejezet megfogalmazza a pápai hatalom természetét. A pápának nemcsak fel-

ügyelői vagy eligazítói hatalma van, hanem az egész Egyházra kiterjedő teljes és legfőbb jogható-

sági hatalma, amely az egész világon az Egyház fegyelmét és kormányzását érinti. A pápa a teljes 
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hatalmat bírja, nemcsak „legfontosabb részeit”. Ez a hatalom rendes és közvetlen az összes és 

egyes egyházak fölött, az összes pásztorok és hívek fölött.

4. fejezet: Ha a pápa hit és erkölcs dolgában „ex cathedra” nyilatkozik, akkor tévedhetetlen. 
Ez az infallibilitas dogmája. A római pápa ilyen határozatai nem az Egyház beleegyezése miatt, ha-

nem önmagukban (ex sese) megmásíthatatlanok.

„A sohasem fogyatkozó igazságnak és hitnek ezt a kegyelmét az Isten tehát Péternek 
és utódainak ebben a székben azért adta meg, hogy magasztos feladatukat mindenki 
üdvösségére teljesítsék, hogy a tévedés mérgező ételétől Krisztus egész nyáját távol 
tartsák, és az égi tanítás eledelével táplálják, hogy a szakadás alkalmainak elkerülé-
sével az Egyház egészét egyben tartsák, és, hogy az önnön alapjára támaszkodva a 
pokol kapui ellenében biztosan megálljon. (…)

Amikor a római püspök »ex cathedra« (tanítói székéből) beszél, azaz amikor min-
den keresztények pásztorának és tanítójának a feladatát teljesítve legfelsőbb aposto-
li akaratának nyilvánításával meghatározza, hogy egy-egy hitbeli vagy erkölcsi taní-
tás az egyetemes Egyház számára kötelező, akkor Szent Péter személyén át megígért 
isteni segítség révén azzal a tévedhetetlenséggel bír, amellyel az isteni Megváltó a 
hitre vagy az erkölcsökre vonatkozó tanítás meghatározására nézve Egyházát felké-
szültté akarta tenni; ezért a római pápa ilyen határozatai nem az Egyház beleegyezése 
miatt, hanem önmagukból kifolyólag megmásíthatatlanok” (Részletek a Pastor aeter-
nus konstitúcióból).

A zsinat befejezése és visszhangja

1870. július 19-én kitört a francia–porosz háború, amely miatt sok püspök kénytelen volt hazautaz-

ni. Az olasz hadak szeptember 20-án elfoglalták Rómát, véget vetettek az Egyházi Államnak, és 

a pápának csak a Vatikánt hagyták meg. Ezek miatt IX. Piusz pápa október 20-án alkalmasabb időre 

halasztotta el a zsinat folytatását.

A zsinatra válaszul a szabadkőművesek Nápoly-

ban „ellenzsinatot” tartottak. Antiklerikális hang-

nemben folyt le két ülés a San Fernando színházban, 

egy pedig egy szállodában. Az akció végül nem lett 

történelemformáló erő. Liberális jelszavakat han-

goztatott, de konkrét programja nem volt.
A zsinat ellen Itáliában és külföldön is több helyen 

tüntetések voltak, de ugyanúgy volt pozitív vissz-
hangja is.

A Porta Pia Rómában
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A zsinatra való refl ekxiók között volt egy formális egyházszakadás is. A tévedhetetlenséget el 

nem fogadó német és svájci katolikusok egy része megalakította az úgynevezett „ókatolikus egy-
házat”, amelynek jelentősége már akkor is csekély volt, ma pedig teljesen elenyésző.

FELADATOK
1. Szedd össze, mit tanultál a XIX. századi liberális eszmékről egyéb tanulmányaidban!

2.  Nézz utána a Quanta cura körlevélnek és a Syllabusnak! Válaszd külön azokat a tételeket, 

amelyek tényleg a hitet támadták, és azokat, amelyek a polgári fejlődést mozdították elő, de 

rövid távon egyházellenesnek tűntek! Mutass rá, hogy az utóbbiak esetében hogyan válto-

zott az Egyház szemlélete és gyakorlata!

3.  Nézz utána, mit tanultál történelemből az olasz egységmozgalomról! Nevezd meg jelentős 

személyiségeit!

4.  Foglald össze azokat az ismereteidet, amelyek az olasz egységmozgalomban való magyar 

részvételről szólnak! Nevezz meg néhány jeles személyiséget!
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35. A „századvég” és a „századelő” pápái

A pápák

Az olasz egységmozgalom csapatai 1870. szeptember 20-án rövid és jelképes ostrom után 

elfoglalták Rómát. A pápa nem tanúsított ellenállást, mert nem akart vérontást. Kikiáltották az 

egységes Olaszországot és megszüntették a pápa világi uralmát. Ezzel megszűnt az Egyházi Állam. 

A feszült helyzet megoldására az olasz állam 1871-ben kibocsátotta az úgynevezett „garanciális tör-

vényeket” a pápa személyének sérthetetlenségéről, és anyagi kárpótlásáról. A Szentszék birtokában 

hagyták a Vatikánt, a Lateránt és Castel Gandolfót. IX. Piusz nem fogadta el a garanciatörvényt, és 

magát a „Vatikán foglyának” nyilvánította. Egyúttal eltiltotta a katolikusokat a politikai életben való 

részvételtől. Ennek végzetes következményei lettek. A politikai hatalom gyakorlása így Itáliában 

átment a vallásellenes erők, illetve a politikai kalandorok kezébe. Az antiklerikális olasz politikusok 

azonban a garanciális törvények elutasítása ellenére megengedték a pápának, hogy fenntartsa dip-

lomáciai kapcsolatait.

IX. Piusz 1878. február 7-én 

hunyt el. Temetése indulato-

kat váltott ki a római népből. 

Végleges nyugvóhelyére csak 

1881 nyarán temették el a ró-

mai, de a Vatikánon kívül lévő 

Falakon kívüli Szent Lőrinc-ba-

zilika altemplomában. Sírja ma 

is itt található.

IX. Piusz sírja — Falakon kívüli Szent 
Lőrinc-bazilika



217

Utóda XIII. Leó (Gioacchino Raff aele Luigi Pecci, 1878–1903) 

lett. Ő kivezette a pápaságot az elszigeteltségből. Nagyhatású kör-
leveleket (enciklikákat) bocsátott ki a házasságról (Arcanum divi-

nae sapientiae, 1880) és a szociális kérdésről (Rerum novarum, 1891).  

Az utóbbiban védelmébe vette a munkásságot, és nemcsak 

méltányos bérezést akart a számukra, hanem jogosnak ismerte 

el szakszervezeteiket. Felismerte a kor problémáit. Tudott alkal-

mazkodni a realitásokhoz, az Egyház érdekeinek sérelme nélkül. 

Sikerült elérnie, hogy Németországban megszűnjék a Kulturkampf. 

A világegyház is fejlődött, amit az is mutat, hogy 248 új püspök-

séget alapított. A kutatók számára megnyitotta a Vatikáni Levél-

tárakat.

„A magántulajdonhoz az embernek természetes joga van. (…) Arra nincs semmi ok, 
hogy a szükségletek fedezésével az állam bízassék meg; az ember ugyanis régebben 
létezik, mint az állam, miért is természeténél fogva már akkor joga volt életének fenn-
tartására, mielőtt bármiféle állam megalakult volna. (…)

Ha a munkás elég magas bért kap ahhoz, hogy magát, nejét és gyermekeit tisz-
tességesen elláthassa, és okos, szívesen fog takarékosságra törekedni, és elérni azt 
– amire úgy tűnik, maga a természet is inti –, vagyis, hogy a szükséges kiadások le-
vonása után valamije megmaradjon, s ebből idővel egy kis vagyonra tegyen szert” 
(Részletek a Rerum novarum kezdetű körlevélből).

A XX. század első pápája Szent X. Piusz (Giuseppe Melchiore 

Sarto, 1903–1914). Ő sokat tett a lelkiélet elmélyítéséért, főleg a 

liturgia korszerűsítésében, és a gyakori szentáldozás szorgalmazá-

sában. Előkészítette az Egyházi Törvénykönyv kodifi kálását. Az ő 

pontifi kátusa alatt tört ki az I. világháború.

X. Piusz nagy érdeme az is, hogy visszaengedte a katolikusokat 

a politikai élet porondjára. Így keresztény szellemű pártok alakulhat-

tak, s a politikai életben is lehetett küzdeni az Egyház jogaiért.

XIII. Leó

Szent X. Piusz
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A modernizmus

A progresszív szellemiségű katolikus teológusok komolyan azon fáradoztak, hogy az Egyház békül-

jön meg a modern kultúrával. Ennek folyamán azonban esetenként rossz útra tévedtek. A „moder-
nista” tanokat hirdetők nem alkottak egységes és átfogó vallási rendszert. Tanításukat, az értelem 

megismerési lehetőségeit csak a jelenségek világára korlátozó agnoszticizmusra és immanentiz-

musra alapozták, így sok téves nézetre jutottak.

A korabeli hivatalos Egyház a modernizmust vallási rendszernek, és igen veszedelmes tévedések 

foglalatának tekintette. A modernizmus támadta a kinyilatkoztatás természetfelettiségét, a Szentírás 

sugalmazottságát, az evangéliumok megbízhatóságát, az Egyháznak és szentségeinek krisztusi ala-

pítását és a katolikus igazságok változhatatlanságát. A modernizmust X. Piusz pápa ítélte el 1907-

ben. A modernizmus elleni küzdelemben azonban sok ártatlan, sőt a hit terjesztésében érdemeket 

szerzett embert is meghurcoltak, például Prohászka Ottokár székesfehérvári püspököt.

FELADATOK
1.  Olvasd el az utolsó kiegészítő anyagban Prohászka Ottokár életét! Próbáld megfogalmazni, 

miben látod eszméinek korszakfordító jelentőségét!

2.  Szedd össze a korszak pápáit! Fogalmazd meg, ki milyen tanítással vagy intézkedéssel járult 

hozzá az Egyház fejlődéséhez!

3.  Az ezt követő időszakban, egészen napjainkig a pápák rendkívül sok körlevelet adtak ki a 

szociális kérdésről. Nézz utána, melyek azok!
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36. Az Egyház története a világháborúk korában 

A pápák sora

XV. Benedek (Giacomo della Chiesa, 1914–1922) sokat tett a háború beszüntetéséért, és a világbé-

ke megteremtéséért. Sajnos kísérletei jórészt eredménytelenek maradtak a hadviselő felek hódító 

szándékai miatt. Elítélte a Párizs környéki békéket is – azok imperialista jellege miatt. Mindent meg-

tett a háború okozta szenvedés és nyomor enyhítésére, segítette a hadifoglyokat, a rokkantakat és a 

menekülteket. Így nőtt a Szentszék tekintélye is.

XI. Piusz (Achille Ratti, 1922–1939) legjelentősebb tette a  „római kérdés” megoldása volt. 

1929. február 11-én megtörtént az olasz állammal való kibékülés. A lateráni egyezményben a pápa-

ság lemondott a régi értelemben vett világi hatalmáról (a nagy Egyházi Államról), az olasz nem-

zeti állam pedig elismerte a pápa államfőségét egy szimbolikus területen, a Vatikán-dombon. 

Ennek az újjáalakult államnak a neve „Stato della Città del Vaticano” (Vatikán Városállam, röviden 

Vatikán). A Vatikán területéhez tartozik néhány nagy bazilika és palota is Rómában. A pénzügyi 

megállapodás anyagilag igyekezett kárpótolni a Szentszéket, a konkordátum pedig biztosította 

XI. PiuszVatikán városállam műholdas felvételről



220

az Egyház jogainak gyakorlását Olaszországban, így például megengedték az iskolai hitoktatást. 

A Vatikán a legtöbb országgal diplomáciai kapcsolatot tart. A vatikáni követségeket nunciatúráknak 

nevezzük.

„Figyelembe véve, hogy a Szentszék és Olaszország felismerték, hogy illő kiküszöböl-
ni a köztük fennálló nézeteltérések okait azáltal, hogy az igazságnak és a két Magas 
Szerződő Fél méltóságának megfelelő olyan végleges megállapodásra jutnak köl-
csönös viszonylataikban, amely a Szentszéknek világi magas küldetése betöltéséhez 
szükséges teljes függetlenséget nyújtó tényleges és jogi állapotát állandóan bizto-
sítja, és lehetővé teszi a Szentszék számára az 1870-ben Rómának a Savoyai-ház alatt 
Olaszországhoz csatolása által keletkezett »római kérdés«-t végleges és megmásítha-
tatlan módon megoldottnak tekinteni. (…) Olaszország elismeri a Szentszéknek a Va-
tikánra való teljes tulajdonjogát, kizárólagos és korlátlan hatalmát és szuverén jogha-
tóságát, úgy, ahogy jelenleg van összes függőségével és jövedelmével, létesítve ezen 
a módon a Città del Vaticanót, különleges célokkal és a jelen szerződésben megjelölt 
módozatokkal. (…) Magától értődik azonban, hogy a Szent Péter tér, bár a Città del 
Vaticanónak részét képezi, ezentúl is rendesen nyitva marad a közönség számára és 
alávettetik az olasz hatóságok rendőrhatalmának” (Részlet a lateráni egyezményből).

XII. Piusz (Eugenio Pacelli, 1939–1958) pápa-

ságát megkeseríti a totalitárius államok vallás-
üldözése és a II. világháború. Eugenio Pacellit 

1939. március 2-án választották pápává, feltűnő 

gyorsasággal. Ő volt a pápai legátus az 1938. 

évi budapesti XXXIV. Eucharisztikus Világkong-

resszuson. Hiába tett meg mindent, a világégés 

kirobbanását nem sikerült megakadályoznia. 

A hadviselő felekkel szembeni magatartását a 

semlegesség és a tartózkodó politika jellemezte. 

A fasiszta hatalmakkal szemben azért választot-

ta a tartózkodás politikáját, mert tudta, hogy til-

takozásával csak a megszállt területek katoliku-

sainak helyzetét súlyosbította volna. Több százezer zsidó életét mentette meg Rómában, hivatalosan 

azonban nem tiltakozott a haláltáborok ellen. Ezzel nem segített volna. Amikor a holland püspökök 

tiltakoztak a zsidók elhurcolása ellen, megtorlásul a nácik elhurcolták a „kikeresztelkedett” katolikuso-

kat is, többek között Edith Stein (1891–1942) karmelita apácát, neves fi lozófusnőt. Több ízben szólt 

azonban az emberi jogok megsértése miatt. Hitler erre 1943 őszén így reagált: „A Vatikán a kémek 

fészke és a nemzetiszocializmus elleni propaganda központja. A politikai és katonai helyzet alakulásától 

függően döntök majd arról, hogy a pápát Németországba, vagy a semleges Lichtensteinbe szállíttas-

sam.” Tiltakozásainál mérhetetlenül fontosabbak voltak emberbaráti akciói, a hadifoglyok, a pol-

XII. Piusz
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gári foglyok, a polgári lakosság 

érdekében tett intézkedései.

XII. Piusz idejére esik tehát 

a nácizmus szomorú korsza-

ka. Hitler nemcsak a II. világ-

háborús világégést idézte elő, 

hanem ki akarta irtani minden 

„ellenfelét”. Megsemmisítő tá-

borokba hurcolta elsősorban 

a zsidókat, a baloldaliakat, de 

az áldozatok között volt 4000 

katolikus pap is, közöttük 2000 

lengyel. Auschwitzban szen-

vedett mártírhalált az azóta 

szentté avatott Maximilian 

Kolbe (1894–1941) atya, aki ön-

ként vállalta az éhhalált egyik 

rabtársa helyett.

Az Auschwitzban mártírhalált halt Edith Steint II. János Pál pápa 1998. október 11-én 
szentté avatta, és 1999. október 1-én (Sienai Szent Katalinnal és Szent Brigittával 
együtt) Európa társvédőszentjévé nyilvánította.

A II. világháború utáni helyzet

A II. világháború után Európa kettészakadt. A náci Németország legyőzése után a szövetségesek 

felosztották a megszállt területeket, utána azonban szembefordultak egymással. Európára – Wins-

ton Churchill szavaival élve – „vasfüggöny” ereszkedett le. A Szovjetunió megkezdte az elfoglalt 

közép-kelet-európai területeken a kommunizmus be-

vezetését. Az Amerikai Egyesült Államok és Anglia a 

kommunizmus visszaszorítására egységfrontot alko-

tott, és szembefordult egykori szövetségesével. XII. Pi-

usz is szembefordult a kommunizmussal. Valahányszor 

az Egyházat olyan támadás érte, amely egybekapcso-

lódott vezető püspökök, bíborosok bebörtönzésével, 

azonnal kiközösítéssel sújtotta a felelősöket.

Edit Stein 1926-ban — BreslauAuschwitz — A 18-as cella, ahol Kolbe atya 
éltét adta fogolytársa kiszabadulásáért

Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan 1987. december 8-án aláírja az 
INF-szerződést (Intermediate-Range Nuclear Forces)
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Európa nyugati felében polgári demokráciák alakultak ki. A há-

ború pusztításai itt is nagy újjáépítést igényeltek, de ez a régió 

hamarosan virágzó gazdaságot mondhatott magáénak. A vallás-

szabadság érvényesült, az Egyház helyzete azonban a különböző 

országokban más és más volt.

Közvetlenül a háború után a volt szövetségesek szembefordu-

lása akár háborús veszéllyel is járhatott. Ezt a korszakot nevezzük 

a hidegháború korának. Később enyhülés következett be. A két vi-

lágrendszer egymással való vetélkedését a „békés egymás mellett 

élés” korszakának nevezzük, bár a világ különböző pontjain helyi 

háborúk is kitörtek. A két rendszer több mint negyvenéves ver-

sengéséből a nyugati demokratikus rendszerek kerültek ki győz-

tesen. A Szovjetunió – széles látókörű politikusának, az utolsó 

pártfőtitkárnak, Mihail Gorbacsovnak köszönhetően – belátta, 

hogy a fegyverkezési versenyben alulmaradt. Először a szocialis-

ta rendszert akarta megreformálni („glasznoszty”, „peresztrojka”), 

majd átadta a helyét a választásokon alapuló polgári demokráciáknak. A vallásszabadság ezek után 

Európa keleti felében is megvalósult, de a demokratikus rendszerek felépítésekor eddig nem látott 

nehézségek is jelentkeztek. Új államok alakultak, de ezek előzményeként Európa déli részén sokszor 

véres háborúk dúltak, melyek rengeteg katonai és polgári áldozatot követeltek. Az ezzel kapcsola-

tos háborús bűnök feltárása napjainkban is tart.

FELADATOK
1. Nézz utána, miben állt pontosan a római kérdés és a lateráni egyezmény?

2. Nézz utána XII. Piusz olyan intézkedéseinek, amelyeket a két diktatúra üldözöttjeiért tett!

3.  Nézz utána, milyen események történtek 1989-ben! Vázlatosan tekintsd át, mely ország mi-

lyen módon jutott el a demokráciához, és az abból következő vallásszabadsághoz!

4.  Nézz utána, milyen új államok alakultak ki az 1989-es változások után! Nézz utána, melyik 

államban milyen főbb vallások találhatók!

5.  Ismételd át, kit nyilvánított a pápa Európa fővédőszentjének, és kiket Európa társvédőszent-

jeinek! Próbáld megfogalmazni, hogy mi a közös bennük!

A „retusált” Mihail Gorbacsov, ahogy a SZKP főtitkárainak 
fényképlistáján, és annak idején a televízióban mutatták
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37. Az Egyház megújulása — A II. Vatikáni Zsinat

A zsinat előtti kor

XII. Piusz pápa az Egyház belső életét is jelentősen átalakította. Megengedte az esti szentmisék 

bemutatását, enyhítette a böjti fegyelmet. A papi zsolozsmát egyszerűsítette. A Divino affl  ante 

Spiritu kezdetű enciklikájában (1943) elfogadhatónak nyilvánította, és ajánlotta a Szentírás ma-
gyarázatának és tanulmányozásának korszerű módszereit. Az 1951-ben kibocsátott körlevelében 

ajánlotta a misszionáriusoknak a fokozottabb alkalmazkodást a hit hirdetésének eredményesebbé 

tételéhez. Jelentősek voltak rádiószózatai, amelyekben minden jelentős korkérdésre refl ektált.

1950-ben kihirdette a Szűzanya mennybevételének dogmáját. Ezzel fokozta a hívek lelki éle-

tében a hitet és a jámborságot. További reformok kidolgozását és egy egyetemes zsinat előkészíté-

sét is tervezte, de az utóbbitól végül visszariadt. A zsinat összehívását utóda valósította meg.

XXIII. János (Angelo Giuseppe Roncalli, 1958–1963) legnagyobb érdeme a II. Vatikáni Zsinat 
összehívása. Amikor pápává választották, kormányzási programjául az igazságosságon alapuló 

világbéke megvalósítását, a keresztények közötti egység szorgalmazását, és az Egyház korszerűsö-
dését (aggiornamento) választotta. Ez utóbbi magában foglalta az Egyház belső megújulását, de a 

világ felé való megnyílását, a vele való szóértést és együttműködést is. Fontosak az Egyház szociális világ megnyílását, a vele való szóértést és együttműködést is. Fontosak az Egyház  a vele való szóértést és együttműködést is. Fontosak az Egyház 

XII. Piusz pápa XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinaton
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tanításával kapcsolatos megnyilatkozásai (Mater et magistra, 1961; Pacem in terris, 1963), és a Ke-

resztény Egység Titkárságának létrehozása a nem katolikusokkal való párbeszéd céljából. Kinevezte 

az első néger és japán bíborosokat is.

„…XIII. Leó (…) először a munkáról szól: a munkát semmiképpen sem lehet pusz-
ta árunak tekinteni, lévén, hogy legközvetlenebbül az emberi személyiségből ered. 
Mivel ugyanis az emberek többsége egyetlen tőkéjéből, azaz munkájából fedezi meg-
élhetését, a munkabér mértékét nem kereskedők módjára kell megállapítani, hanem 
inkább a jogszerűség és a méltányosság törvényei szerint. Ha ez nem így történik, an-
nak az a vége, hogy a munkaszerződés igazságosságának elve még akkor is sérelmet 
szenved, ha mindkét fél szabad beleegyezését adta hozzá” (Részlet XXIII. János pápa 
Mater et magistra kezdetű körleveléből).

Már XXIII. János felhívta a fi gyelmet korunk egyik nagy problémájára, a fegyverkezési 
versenyre: „…a népek állandó félelemben élnek, mintha felettük vihar lebegne, amely 
bármikor szörnyű hevességgel kitörhet. Nem ok nélkül, mert a fegyverek megvannak. 
(…) Ezért az igazságosság, a józan ész, az emberi méltóság megbecsülése állandóan 
követelik, hogy megszűnjék a fegyverkezési verseny; hogy a fegyvereket, amelyekkel 
a különböző államok rendelkeznek, ezután egyidejűleg csökkentsék, hogy az atom-
fegyverkezést megtiltsák; hogy mind a világ országai a megfelelő lefegyverzést vég-
rehajtsák megegyezéssel, ahol kölcsönös és hatásos biztosítékot adnak. Minden erő-
vel meg kell akadályozni – fi gyelmeztetett boldog emlékű elődünk, XII. Piusz –, hogy 
minden nemzet általános háborúja, amely oly sok gazdasági és társadalmi bajjal, an-
nyi gaztettel s az erkölcsök felforgatásával jár, harmadszor is rázúduljon az emberi-
ségre” (Részlet XXIII. János Pacem in terris kezdetű enciklikájából).

VI. Pál (Giovanni Battista Montini, 1963–1978) folytatta és be-

fejezte a zsinatot. 1965. december 7-én a konstantinápolyi pát-

riárkával egyetértésben közösen visszavonták a kiközösítést, és 

ezzel megtették az első lépést az orthodoxiával való egység felé.

Az első nagy utazó pápa. Mind az öt világrészt legalább egy-

szer meglátogatta. Párbeszédet folytatott a szocialista országok-

kal is, ezt nevezzük keleti politikának (Ostpolitik). Ezzel próbált 

segíteni a helyi egyházaknak. Részleges megállapodást kötött 

például Jugoszláviával és Magyarországgal. Körlevelei szintén a 

szociális haladást (pl. Populorum progressio, 1967) és a házasélet 

tisztaságát (pl. Humanae vitae, 1968) szolgálják. Jelentős munkás-

ságot fejtett ki a korszerűsödés terén is.

VI. Pál pápa munka közben
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„A Katolikus Egyház élénk fi gyelemmel és lelkesedéssel kíséri a népek fejlődősét, a 
népekét, akik minden erejükkel meg akarnak szabadulni az éhség, a nyomor, a jár-
ványok és a tudatlanság igazságtalanságaitól; akik nagyobb részt kérnek a civilizáció 
áldásaiból; akik értékes emberi tulajdonságaiknak munkájuk által kívánnak nagyobb 
elismerést szerezni, és akik eltökélten keresik a teljesebb kibontakozás útját.

A II. Vatikáni Zsinat befejeztével ugyanis, miután még világosabban, még mélyeb-
ben végiggondolta és tudatosította az evangélium erre vonatkozó követelményeit, 
az Egyház úgy ítélte meg, hogy az ő feladata az emberek mind eltökéltebb szolgálata, 
segítése – nem csak abban, hogy tisztázzák e roppant súlyos probléma minden össze-
tevőjét, hanem abban is, hogy meggyőződésünkké váljék: az emberiség történelmé-
nek e válságos, döntő órájában halaszthatatlan szükség van minden ember közös cse-
lekvésére” (VI. Pál pápa Populorum progressio kezdetű enciklikájának bevezető sorai).

I. János Pál (Albino Luciani, 1978) csak harminc-

három napig kormányozhatta az Egyházat. A „mo-

solygós pápa” halála után a lengyel Karol Wojtyła 
(1978–2005) krakkói bíborost választották pápává. 

Ő II. János Pál néven folytatta elődei korszerűsítő 

munkáját, s óriási hatást értek el lelkipásztori utazá-

sai. Sok jelentős tette közé tartozik az új Codex Iuris 

Canonici (1983) – és A Katolikus Egyház Katekiz-
musa (1992) kiadása. Igen sok fontos enciklikát adott 

ki, melyek a kor jelentős kérdéseivel foglalkoznak. 

A Szentatya az általa – a jubileumi szentévben – elren-

delt Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján, 2005. 

április 2-án hunyt el. I. János Pál pápa az Úrangyala imádságon köszönti a híveket

A pápaválasztási ajtó „Extra omnes” A. D. 2005 — Az ajtók lepecsételése a konklávé kezdetekor
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A német Joseph Ratzingert (2005–), a Hit-

tani Kongregáció prefektusát, a bíborosi kollé-

gium dékánját, a bíborosok testülete az egyik 

legrövidebb konklávé után 2005. április 19-én 

választotta pápává. Személyében korunk egyik 

legnagyobb teológusa került Szent Péter öröké-

be, aki XVI. Benedek nevet vette fel, s ő a 265. 

egyházfő. A Szentatya 2005. január 25-én, Szent 

Pál megtérésének napján tette közzé első en-

ciklikáját Deus caritas est (Az Isten szeretet) kez-

dettel. A Katolikus Egyház Katekizmusának Kom-

pendiumát 2005. június 28-án, Szent Péter és 

Pál apostolok ünnepének vigíliáján mutatta be 

a pápa. Azóta több enciklikát is kiadott, melyek 

közül valamennyi olvasható magyar nyelven is.

Az Egyház megújulási törekvései

Az Egyház megújulási törekvései azt szolgálják, hogy az evangélium hirdetése korunkban is ered-

ményes legyen. Ennek része az egyháztudat lényeget nem érintő változása, a biblikus moz-
galom, a liturgia korszerűsítése, és a keresztények egységének előmozdítása, az ökumenikus 
mozgalom. Ennek jelentős eseménye volt a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat (1962–1965), a zsinat 

után létrehozott püspöki szinódus, valamint az azóta kiadott pápai enciklikák.
A II. Vatikáni Zsinatot XXIII. János pápa hívta össze. Ez volt eddig a legnépesebb zsinat, a meg-

hívottak közül mintegy 2600-an jelentek meg. Az első ülésszak 1962. október 11-től december 8-ig 

tartott. A második ülésszak (1963. szept. 29. – dec. 4.) már VI. Pál idejére esett. A harmadik ülésszak 

1964. szeptember 14-től november 21-ig tartott, a befejező, negyedik ülésszak pedig 1965. szeptem-

ber 14-től december 7-ig. A zsinat ünnepélyes bezárására 1965. december 8-án került sor.

A zsinat okmányait a tankönyv függeléke tartalmazza. A zsinat korfordulót képezett, mert az Egy-

ház több évszázados bezárkózottságból kilépve hatásosan tudott hozzáfogni a világ átalakításához. 

Megtalálta a helyét a szekularizált világban, a „só és a kovász” szerepét tölti be.

Természetesen a zsinat után is több jelentős esemény történt, például 1983-ban a rendkívüli 
szentév központi témája a kiengesztelődés és a bűnbocsánat volt. Ezzel kapcsolatban jelent meg 

XVI. Benedek pápa aláírja első enciklikáját
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a Reconciliatio et paenitentia kezdetű apostoli buzdítás, amely többek között a gyónás szentsé-

gének jelentőségére hívja fel a fi gyelmet. Ugyanebben az évben lépett életbe a kánonjogi kódex, 

a Codex Iuris Canonici. Ennek nagy jelentősége volt, hiszen az 1917. évi kánonjogi kódex revízi-

óját már XXIII. János bejelentette. Az új kódex fi gyelembe veszi az előző óta végbement fejlődést. 

A magyar fordítást Erdő Péter bíboros, akkor még mint egyetemi professzor végezte, és ő készítette 

elő a kétnyelvű kiadást. „Amikor II. János Pál pápa 1983. január 25-én hivatalosan kihirdette az új Egy-

házi Törvénykönyvet, ezt a lépést »történelmi tettnek« nevezte. (…) A szövegből világosan kirajzolódik az 

egész új törvényhozás legfőbb indítéka és szándéka, melyet a törvénykönyv utolsó szavaival így fejezhe-

tünk ki leghívebben: »a lelkek üdvösségének (…) az egyházban mindig a legfőbb törvénynek kell lennie«” 

(Részlet Erdő Péter bevezető soraiból).

VI. Pál és II. János Pál pápa sok enciklikát jelentetett meg, szólva bennük az új problémákról is. 

Ezek a dokumentumok magyar nyelven is olvashatók.Ezek a dokumentumok magyar nyelven is olvashatók.

Boldog XXIII. János pápa

Boldog II. János Pál pápa

A II. Vatikáni Zsinat megnyitása 1962-ben a Szent Péter téren

A lateráni bazilika Rómában
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!

A legfontosabb dokumentum talán A Kato-
likus Egyház Katekizmusa. II. János Pál pápa 

1992. október11-én kibocsátott Fidei depositum 

kezdetű apostoli konstitúciójával a katekizmus 

francia nyelvű első szövegét hagyja jóvá. Ezt írja 

a jóváhagyó konstitúcióban: „A Katolikus Egyház 

Katekizmusa, melyet 1992. június 22-én jóváhagy-

tam, és közzétételét ma apostoli hivatalom erejé-

ből elrendelem, a Katolikus Egyház – a Szentírás, 

az apostoli hagyomány és az Egyházi Tanítóhiva-

tal által igazolt és megvilágított – hitének és taní-

tásának bemutatása. (…) Bárcsak elősegítené a 

megújulást, melyre a Szentlélek szüntelenül hívja 

az Egyházat, Krisztus Testét, az árnyéktalan vilá-

gosság országa felé vezető úton!”

A pápa 1995-ben, az Ordinatio sacerdotalis körlevelében végleges tanításként kimondta, hogy az 

Egyháznak csak férfi akat van módja pappá szentelni. Ezzel sok fölösleges vitának véget vetett. 

Nagyon fontos esemény volt a 2000. jubileumi év. Ennek folyamán a pápa bocsánatot kért min-

denkitől azokért a bűnökért, amelyeket az Egyház tagjai – éppen emberi arculata miatt – a történe-

lemben elkövettek. Ez 2000 nagyböjtjének első vasárnapján, a Szent Péter-bazilikában a szentmise 

egyetemes könyörgéseinek keretében történt. Ide tartozott az igazság szolgálatában elkövetett vét-

kek megvallása, a nők méltósága és az emberi nem ellen elkövetett bűnök megvallása, valamint a 

személy méltósága ellen elkövetett vétkek megvallása. Ez a szentév is nyomatékozta a bűnbánat 

fontosságát.

Az egyetemes egyháztörténelem szempontjából is jelentős az a tény, hogy az 1989-es fordulat 

után Európa keleti felén is megvalósult a vallásszabadság.

FELADATOK
1. Nézz utána, milyen körleveleket adott ki XXIII. János és VI. Pál!

2. Tekintsd át a függelékből, milyen dokumentumok készültek a II. Vatikáni Zsinaton!

3.  A dokumentumok alapján fogalmazd meg, milyen jelentős témakörökkel foglalkozott a 

II. Vatikáni Zsinat!

4. Olvass el egy dokumentumot, és próbáld megfogalmazni, mit tartalmaz!

5.  Mint mond a Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúció a fegyverkezési versenyről!

6.  Fogalmazd meg, hogy – az örök evangéliumi értékek őrzése mellet – milyen szemlélet-

módbeli változást hozott a II. Vatikáni Zsinat, és az azt követő pápák!

7. Gondold át, hol tanultál még hittanból a II. Vatikáni Zsinatról!

8. Szedd össze, milyen körleveleket adott ki Boldog II. János Pál és XVI. Benedek!

A római Falakon kívüli Szent Pál-bazilika főhomlokzata
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38.  A Katolikus Egyház helyzete Magyarországon 
a XX. században

Az Egyház helyzete az I. világháború idején

A háború elején a Magyar Katolikus Egyház – a környező népek egyházaihoz hasonlóan – lelke-

sen fogadta a háború hírét, mert azt remélte, hogy a társadalmi feszültségek lecsendesülését és 

az erkölcsök megtisztulását hozza majd. Ám XV. Benedek békére intő magatartása és a háború 
rombolásának megtapasztalása nyomán ez a lelkesedés hamar elmúlt. A Magyar Katolikus Egy-

ház a lehetőségeihez mérten törekedett arra, hogy enyhítse a háború által okozott sebeket és a rá-

bízottak szenvedéseit. A vallásos érzések elmélyítését és a háború által okozott sebek enyhítését 
szolgálták a hiányzó templomok pótlására épült szükségkápolnák és a katolikus sajtó is. A Katolikus 

Egyház fokozottabban fi gyelt a szegények, árvák és más rászorulók segítésére. Ebben különösen 

Csernoch János (†1927) esztergomi érsek, hercegprímás tűnt ki, aki a sebesültek számára vö-

röskeresztes kórházakat hozott létre, és ajándékokat osztott ki köztük, a hadiárvák számára pedig 

Esztergomban árvaházat létesített.

A katolikus sajtó tevékenysége is hozzájárult a hitélet megerősítéséhez. Különösen nagy hatású 

volt a Szív című hetilap, mely a sikeres terjesztés folytán sok emberhez eljuthatott.

XV. Benedek Csernoch János hercegprímás ruhát oszt a hadbavonultak gyermekeinek az I. világháború idején
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1918. október 31-én gróf Károlyi Mihály miniszterelnök ve-

zetésével az úgynevezett Nemzeti Tanács kezébe kerül Magyar-

ország kormányzása. Ennek elnöke Hock János józsefvárosi plé-

bános lett. Az 1918. évi I. törvény olyan fontos elveket szögezett 

le, mint az általános, titkos egyenlő és közvetlen választójog, a 

sajtószabadság, az esküdtbíráskodás vagy az egyesülési és gyü-

lekezési szabadság joga. Bár a Károlyi kormány nem kívánta 
rendezni az állam és a Katolikus Egyház viszonyát, a püs-

pöki kar támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, sőt az is 

felmerült, hogy a földosztással való egyetértésük jeleként kellő 

kártérítésért az egyházi birtokokat is átadják az államnak. A ka-

tolikus autonómia kérdésének megoldására országszerte kisebb 

szervezetek jöttek létre, melyek a plébániák és kisebb közösségek 

megerősítésével kívánták az egyház autonómiáját megvalósíta-

ni. Ugyanakkor a papság nyomorának enyhítésére úgynevezett 

papi tanácsok is létrejöttek.

A belső elégedetlenség mellett az egyháznak külső támadá-

sokkal is szembe kellett néznie. A kormány az Egyház és az állam szétválasztásának első lépéseként 

leválasztotta az Oktatási Minisztériumról a vallási ügyeket, elrendelte a tanulók mentesítését a hit-

oktatás alól, és megtiltotta az egyház számára, hogy iskolákat tartson fenn. A történelmi események 

sodrában azonban a törvények végrehajtására már nem kerülhetett sor. 1919. március 21-én a 

Károlyi kormány lemondott, s kezdetét vette a tanácsköztársaság.
Ennek kormánya, a Forradalmi Kormányzótanács elrendelte az egyes felekezetek vagyoná-

nak állami tulajdonba vételét. 1919 nyaráig a Katolikus Egyháztól 639 000 kataszteri hold 
földet vettek el. Ugyanakkor a tanácskormány kinyilvánította, hogy az egyes felekezetek szaba-
don gyakorolhatják vallásukat, abban senki sem fogja gátolni őket, de az Egyház megmaradt 

épületeit csak vallásos célra szabad használni. 1919 júniusában 

a Forradalmi Kormányzótanács hivatalosan is kinyilvánította az 

állam és az Egyház szétválasztását.
A Katolikus Egyház látva, hogy a tanácskormány intézkedései 

sok embert megnyertek, az új helyzethez való alkalmazkodás le-

hetőségeit kereste. Később azonban a papság, észlelve az Egyhá-

zat ért rengeteg s egyre durvább támadást, a forradalomellenes 

erők oldalára állt. Csernoch János hercegprímás az Egyházat ért 

támadások miatt többször panasszal élt a kormánynál, de bead-

ványaira nem érkezett érdemi válasz.

Az alsópapság egy része, akik méltányolták a tanácsköztársa-

ság szociális intézkedéseit, szimpatizált a rendszerrel, de a papság 

többsége a hitoktatás betiltása és egyes egyházi személyek üldö-

zése miatt hamar elfordult az új rendszertől.

Gróf Károlyi Mihály (1875–1955)

Slachta Margit fi atalkori képe
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Ebben az időben alapította meg Slachta Margit (1884–1974) a Szociális Testvérek Társaságát, 

amelynek tagjai fáradhatatlanul dolgoztak a szociális élet különböző területein.

A román csapatok 1919 augusztusára a főváros közelébe értek. Ennek hatására a tanácskormány 

lemondott, s Peidl Gyula vezetésével új kormány alakult.

A Magyar Katolikus Egyház a Horthy-rendszerben

Az 1920-ban megkötött trianoni békediktátum súlyos nehézséget hozott Magyarország szá-

mára. Az ország elvesztette területeinek kétharmadát, a magyar lakosságának pedig körülbelül 

harmadrésze az új határokon túlra került. A magyarországi egyházmegyék is elvesztették terüle-

tük egy részét, a korábbi 29 egyházmegyéből csak a veszprémi, 

a székesfehérvári, a váci és az egri egyházmegye maradt meg 

érintetlenül. Ezt a veszteséget csak fokozta, hogy az igazságtalan 

békekötéssel az egyház földbirtokainak és egyéb vagyonának a 

fele is a határon túlra, Felvidékre, illetve Erdélybe került.

Az 1918-as forradalom hatására az utolsó Habsburg király, 

IV. Károly lemondott a magyar trónról. Az uralkodó többször 

megkísérelte, hogy visszatérjen Magyarországra. Bár a Katoli-

kus Egyház rokonszenvvel fi gyelte a király visszatérési kísérleteit, 

Csernoch János hercegprímás 1921 márciusában mégis Tihanyba 

utazott, hogy megpróbálja rávenni a királyt, tegyen le tervéről. 

A királykérdés végleg megoldódott, amikor 1921. november 
6-án az országgyűlés detronizálta a Habsburgokat: Magyar-
ország államformája király nélküli királyság lett.

A Horthy-rendszerben a Magyar Katolikus Egyházának két fon-

tos célkitűzése volt: a politikai hatalomban való részvétel biztosí-

tása és a keresztény célokat maguknak valló pártok támogatása. 

A politikában való részvételt biztosította, hogy 1927-től számos 

püspök és a kiemeltebb szerzetesrendek vezetői részt vettek a 

képviselőház munkájában.

A két világháború között a Keresztény Nemzeti Egyesülés 
Pártja (KNEP) képviselte a keresztény értékeket. A párt jelentős 

képviselője Prohászka Ottokár (†1927) székesfehérvári püspök, 

aki szónoklataiban keresztényszocialista elveket képviselt. A párt 

másik kiemelkedő személyisége, Slachta Margit a gyermek-, nő- 

és családvédelem terén tevékenykedett.

A Katolikus Egyház elfogadta Bethlen István miniszterel-

nök politikáját, s támogatta őt abban, hogy rendszerét, az úgy-

nevezett Bethlen-féle konszolidációs rendszert megszilárdítsa. 

IV. Károly eskütétele 1916. december 30-án

Horthy Miklós (1868–1957)
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A miniszterelnök 1931-es bukása után a magyar politikai élet 

egyre jobban a fasizálódás felé fordult, s a katolikus papság, ha 

tehette, igyekezett felemelni a szavát, ha embertelen politikai 
döntések születtek.

A Magyar Katolikus Egyház 1939-től 1945-ig

Bár kezdetben a Katolikus Egyház támogatta a magyar államnak a trianoni békében elvesztett te-

rületeket visszakövetelő politikáját, az Egyház vezetőinek be kellett látniuk, hogy a náci Német-

országhoz való kötődés mennyire veszélyes. 1938. november 2-án, az úgynevezett első bécsi 
döntés során Magyarország visszakapta a Felvidék egy részét, majd 1940. augusztus 30-án 

Erdély nagy részét is, de ennek az volt az ára, hogy Magyarország egyre nagyobb erőkkel vegyen 

részt a háborúban.

A Katolikus Egyház első fasisztaellenes meg-

nyilatkozása a háború miatt Magyarországra 

menekült 140 ezer lengyel megsegítése volt. 

Ebben nagy szerepe volt Angelo Rotta (†1965) 

pápai nunciusnak is, aki közvetített a Szentszék 

és a hazánkba menekült lengyel papság között.

A magyar püspökök és Serédi Jusztinián 

(†1945) is több ízben felemelték szavukat a 

magyar kormány által meghozott zsidótörvé-
nyek ellen. Az első zsidótörvény 20%-ban álla-

pította meg a zsidók részvételét bizonyos értel-

miségi pályákon. A második zsidótörvény tovább 

korlátozta azok lehetőségét, akiket az első tör-

vény szerint zsidó származásúnak nyilvánítot-

tak, s gazdasági vagy állami területen dolgoztak. 

A harmadik zsidótörvény megtiltotta a nem zsidók és a második zsidótörvény értelmében zsidók-

nak számítók házasságkötését. Serédi hercegprímás 1942. december 12-én a Szent István Akadé-

mia ülésén tartott beszédében leszögezte: „Az Egyház nem ismeri el, hogy lennének uralkodó és ala-

csonyabb rendű népek vagy fajok a világon, hanem egyes egyedül csak az Isten képére alkotott ember 

méltósága.” Igaztalanul szokták a hercegprímást megalkuvással és a nácikkal összejátszó politikával 

vádolni, hiszen – bár az élete is veszélyben forgott – beszédeiben többször elítélte a náci eszméket.

Slachta Margit (1884–1974)

Serédi Jusztinián bíboros, Magyarország hercegprímása a Hősök terén 1938. május 25-én
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1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot, 

s megkezdődött a zsidók deportálása. Angelo Rotta, a Szentszék 

magyarországi képviselője tiltakozására Horthy Miklós magyar 

kormányzó kénytelen volt leállítani a deportálásokat. A tiltó pa-

rancs ellenére a Pest környéki zsidókat mégis elhurcolták, Angelo 

Rotta pedig a svéd, svájci és portugál követségekkel együtt újabb 

tiltakozást nyújtott be.

Horthy 1944. október 15-én megpróbált kiugrani a háborúból. 

Mivel a németek már korábban tudtak amatőr és nem eléggé 

előkészített akciójáról, lemondatták Horthyt, és az ország kor-

mányzása Szálasi Ferenc nyilas nemzetvezető kezébe került. Szála-

si folytatta a Horthy által leállított deportálásokat. Angelo Rotta a 

spanyol, a portugál, a svájci és a svéd követekkel együtt ismétel-

ten tiltakozott a nyilas kormánynál, az úgynevezett csillagos ház-

ba költöztetett zsidók között élelmiszert osztott, a legüldözötteb-

bek számára pedig védelmet biztosító igazolványokat állított ki.

A Vatikán és több külföldi követség tiltakozására Szálasi leállí-

totta a zsidók deportálását, de ez nem mentette meg őket a nyilasok fosztogatásaitól, kegyetlen-

kedéseitől és a gyilkosságoktól. Serédi hercegprímás közreműködésével a katolikus papság élelmi-

szerekkel és egyéb javakkal igyekezett a gettóba zárt pesti zsidóság szenvedéseit enyhíteni. Serédi 

mellett számos más főpap, pap és szerzetes akár az életveszélyt is vállalva próbált segíteni a zsidó-

ságnak, köztük Mindszenty József (1892–1975), Apor Vilmos (1892–1945) győri püspök, valamint 

Kelemen Krizosztom (†1950) pannonhalmi főapát.

A zsidók bújtatása természetesen nem volt veszélytelen. 

Számos papot és szerzetest hurcoltak el, és gyilkoltak meg zsi-

dómentő tevékenységéért. Életével fi zetett Salkaházi Sára 

szociális testvér, akit 1944. december 26-án végeztek ki a pesti 

Duna-parton.

1944. október 31-én, amikor Magyarország keleti része már 

megszabadult a német uralomtól, a dunántúli főpásztorok, 

Serédi Jusztinián hercegprímás, Apor Vilmos győri, Mindszenty 

József veszprémi, Shvoy Lajos (†1968) székesfehérvári püspö-

kök, valamint Kelemen Krizosztom pannonhalmai főapát tilta-

kozást nyújtottak be a nyilas kormánynak. Válaszul 1944 novem-

berének végén 26 papot és Mindszenty püspököt letartóztatták. 

A letartóztatott papok között volt Lékai László, a későbbi eszter-

gomi bíboros, érsek.

Angelo Rotta apostoli nuncius a II. világháború alatt

Salkaházi Sára kassai diákként
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A Magyar Katolikus Egyház története 1989-ig

Sztálin a II. világháború lezárása előtt kijelentette, hogy minden győztes hatalom a maga társadalmi 

rendszerét valósítja meg az általa megszállt területeken. Valóban ez történt a Vörös Hadsereg által 

megszállt Kelet-Európában. A berendezkedés eszközei: a fegyverszüneti szerződések, jóvátételi köve-

telések és a katonai megszállás voltak. A diktatúra kiépítésének módszere: a kommunisták a nemzeti 

ellenállási csoportokat „antifasiszta népfrontokban” fogják össze, amelyeket később felszámolnak. 

Ideiglenes kormányokat hoznak létre emigráns moszkvai kommunistákból, akiket kulcspozíciókba 

juttatnak (pl. Belügy, újjáépítés). Földreformot, pénzügyi reformot, gazdaságirányítási reformot 

vezetnek be. A koalíciós kormányok úgynevezett szabad választásokat tartanak, amelyek során a 

kommunistáké lesz a belügyminisztérium és a rendőrség. A következő lépés az egypártrendszer 

megteremtése. A polgári politikusokat eltávolítják a közéletből (fenyegetéssel, erőszakkal, koncep-

ciós perekkel). A polgári pártokat fokozatosan kiszorítják a hatalomból, a későbbiek során pedig 

felszámolják. A „társutas pártokkal” blokkpolitikát folytatnak, és irányított választásokkal próbálnak 

legitim hatalomhoz jutni. Megvalósítják a gazdasági és a kulturális élet államosítását. Kezdik a bá-

nyák, a bankok és az ipar területén, a magántulajdon megszüntetésével. Azután a korábbi vezető-

ket leváltják. Bevezetik a szovjet típusú tervgazdálkodást, végül pedig államosítják és uniformizál-

ják a kultúrát. Az egyes országok vezetői szolgalelkűen átveszik a sztálinizmus gazdaságpolitikáját. 

Az ipar területén egyoldalúan fejlesztik a nehézipart, a mezőgazdaságot kollektivizálják, s mind 

ideológiai, mind pedig fi zikai terrort alkalmaznak. Az egyházi vezetők ellen üldözést folytatnak, konk-

rétan Stepinac horvát érseket házi őrizetbe veszik, később megmérgezik. Mindszenty Józsefet 

letartóztatják és életfogytiglani börtönre ítélik. Berán prágai kardinálist és Wyszynsky lengyel bí-

Mindszenty József bíboros, hercegprímás Stefan Wyszynski
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borost szintén börtönbe csukják. Márton Áron (†1980) gyulafehérvári püspököt előbb börtönre, 

majd később házi őrizetre ítélik. Josyf Slipyj lvovi érseket szintén letartóztatják. Őt végül Hruscsov 

uralma alatt kiengedik Rómába. Mindezekből látható, hogy a végső cél kimondva-kimondatlanul 

az egyén atomizálása volt, hogy sem gazdasági, sem politikai, sem ideológiai, sem vallási támasza 

ne legyen, és így az egyénnel, mint kiszolgáltatott egyeddel, bármit meg lehessen tenni.

Az úgynevezett „csatlós államok” jellemzői a következők. Központi diktatórikus irányítás és el-

lenőrzés az élet minden területén. Egy törpe kisebbség akaratának az „élcsapaton” keresztül való 

rákényszerítése az egész társadalomra. Ide tartozik még a központi gazdasági irá nyítás, az ötéves 

tervek. Verseny nincs, „eszi, nem eszi, nem kap mást”. Minőség helyett mennyiségi növekedés, ennek 

következményei például az eladhatatlan áruk. A szabadság háttérbe szorítása: nincs szólás-, sajtó-, 

vélemény-, vallás-, szervezkedési és gyülekezési szabadság, eluralkodik a kontraszelekció, azaz a 

szakmai tudás helyett a politikai megbízhatóság számít. A produktumok minden területén a szín-

vonalromlás a jellemző, és értékvesztés lép fel szellemi, anyagi és erkölcsi téren is.

1956 rövid, reményteljes időszaka után a Kádár-rendszer felújította az elnyomás módszereit. 

1960-tól több éven át tiltott szervezkedés címén kirakatpereket rendeztek ifj úsági pásztorok és világi 

apostolok ellen. Sokan börtönbüntetést szenvedtek, papok és világi hívők egyaránt. Legutoljára a 

piarista Lénárd Ödön szabadult ki (1977), akiért személyesen VI. Pál pápa járt közben Kádár János 

római látogatása alkalmával. – A „létező szocializmus” időszakában azok a hívek is életükbe vágó 

áldozatot hoztak, akik az engedélyezett vallásgyakorlási formákat végezték, például rendszeresen 

templomba jártak, vagy a csekély számú egyházi iskolák egyikébe íratták gyermeküket.

1964-ben részleges megállapodás született a Vatikán és a magyar állam között a püspöki szé-

kek betöltésének tárgyalásos módjáról, és a római Pápai Magyar Intézet megnyitásáról. Mindszenty 

bíboros utóda az esztergomi érseki székben Lékai László (1976–1986), majd Paskai László lett. 

Márton Áron püspök Josyp Slipyj kardinális
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Az enyhülés korszaka több apró eredményt hozott, elsősorban a nyugati utak és a nyugati teológiai 

szakirodalom tanulmányozási lehetőségeinek terén. Megindulhatott a világiak teológiai képzésének 

lehetősége is, eleinte elég korlátozott formában. A papok és a világi hívek mindent megtettek, hogy 

éljenek a valamivel nagyobb lehetőségekkel. A szocialista rendszer utolsó évtizedében Magyar-

országon kisebb volt az elnyomás, mint a szomszédos országokban, így hazánkat a korabeli tréfás 

szóhasználattal a „legvidámabb barakként” emlegették.

A mustármag reménye

A szocialista rendszer összeomlása után szabadság köszöntött a Magyar Katolikus Egyházra. 

Saját törvényei szerint tölthetők be az egyházi állások. Huszonegy férfi  és ötvennégy női szerzetes-

közösség szabadon folytathatja 1950-ben megszakított életét. Az újjáalakulás természetesen nem 

megy nehézségek nélkül.

Jelentős esemény az új egyházmegyei rendszer kialakítása. II. János Pál pápa 1993. május 31-én 

a Hungarorum gens kezdetű bullájával az országot négy érseki tartományra osztotta. Az Esz-
tergom-Budapesti Főegyházmegye alá tartozik a Győri Egyházmegye és a Székesfehérvári 
Egyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye szuff ragáneusa a Szombathelyi Egyházmegye 

és a Kaposvári Egyházmegye. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye alá tartozik a Pécsi Egy-
házmegye és a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Az Egri Főegyházmegye érseki tartományába 

tartozik a Váci Egyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. A magyar egyházszer-

vezetbe tartozik még a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye és a Miskolci Görögkatoli-

Lékai László bíboros Paskai László bíboros
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kus Apostoli Exarchátus, valamint a Pannonhalmi Területi Főapátság, amelynek része például 

a bakonybéli és a tihanyi apátság. Szintén újjáalakult a Tábori Püspökség.
Miután 2002-ben Paskai László esztergomi érsek betöltötte 75. életévét, lemondott. A megüre-

sedés után a pápa Erdő Péter professzort, világhírű jogtudóst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

rektorát nevezte ki esztergomi érseknek és Magyarország prímásának, majd bíborossá kreálta.

A rendszerváltás utáni jelentős események közé tartozik, hogy a pápa boldoggá avatta a vértanú 

Apor Vilmos püspököt, valamint a szegények orvosát, Batthyány-Strattman Lászlót (1870–1931), 

és Salkaházi Sára szociális testvért. Nem közvetlenül magyar vonatkozású, de a magyarok számára 

nagy esemény, hogy XVI. Benedek pápa 2011. május 

1-jén boldoggá avatta II. János Pál pápát, aki két alka-

lommal is járt hazánkban (1991, 1996).

A rendszerváltozás után a környező államokban 

is pozitív változás történt. A romániai forradalom 

után a pápa betöltötte a szatmári, a nagyváradi és 

a temesvári püspökségeket, Gyulafehérvárt pedig 

érsekség rangjára emelte. Az ottani papoknak és 

papnövendékeknek pedig lehetőségük nyílt a ma-

gyarországi klérussal való kapcsolattartásra, illetve 

magyarországi vagy nyugati tanulmányokra. Szlová-
kiában is megvalósult a vallásszabadság, azonban 

a magyar egyházmegye problémája még nem nyert 
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238

!

megoldást. A kapcsolattartás és a külföldi tanulmányi lehetőségek azonban ott is pozitív irányban 

mozdultak el. A nacionalizmus sajnos az ottani katolikus hierarchián belül is megvan.

Igen jelentős esemény, hogy II. János Pál pápa 2002-ben Kárpátalján jogilag is megalapítja a 

Munkácsi Egyházmegyét.

FELADATOK
1.  Nézz utána, miben álltak az úgynevezett „zsidótörvények”! Tekintsd át, hogyan kezdődött el 

az üldözés, és az Egyház milyen lépéseket tett az üldözöttek mentése érdekében! Nevezd 

meg a legjelentősebb személyeket!

2.  Olvasd el az utolsó kiegészítő anyagban a kommunista elnyomásról szóló fejezetet! 

Próbáld megfogalmazni a Szentszék politikájának változásait!

3.  Gondold át, mit jelent az Ostpolitik, és miben tudott segíteni a Szentszék Kelet-Közép-Európa 

katolikusain, sőt tágabb értelemben minden ott élő keresztényen!

4.  Nézz utána, milyen intézkedések voltak azok, amelyek miatt Magyarország a „legvidámabb 

barakk” elnevezést kapta!

5.  Foglald össze a rendszerváltozás folyamatát, és mutasd be, hogyan alakult ki a vallássza-

badság a volt szocialista országokban! Nézz utána annak is, hogy milyen problémákkal kell 

az Egyháznak szembenéznie azt újjáépítés folyamán!

Batthyány-Strattman László és felesége Majnek Antal OFM munkácsi püspök
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39. Magyarország három nehéz korszakának bemutatása
(Kiegészítő anyag)

A kiegészítő anyagban három olvasmányt közlünk. Ezek olyan korokról szólnak, amelyekben a 

Magyar Katolikus Egyház különlegesen nehéz helyzetben volt. Ilyen volt a török uralom utáni új-

jáépítés, valamint a reformációval szemben a katolikus megújulás kibontakozása. Ezt a korszakot 

Pázmány Péter alakján keresztül mutatjuk be. Szintén nehéz 

időszak volt – amint az egyetemes egyháztörténetben láttuk – 

a XIX. század második, valamint a XX. század első fele. A liberális 

világon keresztül a tanácsköztársaságon át a trianoni traumáig 

sok megpróbáltatás érte a magyarságot. Ezt a korszakot Pro-

hászka Ottokár tevékenységén keresztül tekintjük át. Végül a két 

diktatúra történetét mutatjuk be, amelynek fő szenvedője Mind-

szenty József bíboros, hercegprímás, de a korszaknak természe-

tesen sok más áldozata is volt. Az enyhülés időszaka hozott némi 

engedményt. Az Egyház – a lelkek javára – élt is vele, de a teljes 

vallásszabadság csak a rendszerváltozással következett be.

„A katolikus megújulás legnagyobb alakja” — Pázmány Péter

Pázmány Péter Váradon született 1570. október 4-én. Apja Pázmány Miklós, Bihar vármegye alis-

pánja, anyja Massai Katalin. Mindketten protestánsok voltak. Pázmány nyolc esztendős volt, amikor 

elvesztette édesanyját. Apja négy év múlva újraházasodott, és feleségül vette a katolikus Toldy Bor-

bálát. Ebből a házasságból született meg Pázmány féltestvére, György, aki a református hitben nőtt 

fel. Az apa 1583-ban a kolozsvári jezsuiták iskolájába íratta fi át, aki itt katolizált. Valószínűsíthető, 

hogy tanárai példája hatott rá, különösképpen Szántó Istváné, aki 1580 és 1584 között Kolozsvár 

magyar katolikus hitszónoka volt. Pázmány 1588-ban jelentkezett a jezsuita rendbe.
Noviciátusát Krakkóban, illetve Jarosławban tölti. 1590-ben Bécsbe küldik, ahol három évig fi lo-

zófi át tanul. 1593-ban Claudio Aquaviva generális Rómába rendeli. Itt a Collegium Romanumban 

tanul teológiát. Nagy hatással van rá Roberto Bellarmino (Bellarmin Szent Róbert) személyes élet-

példája és exhortációi. Az 1595–96-os tanévben – amolyan gyakornokként, illetve tanársegédként – 

Mindszenty bíboros 1956. november 1-jén történő szabadulása 
után
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fi lozófi ai repetitor teendőket lát el az angol kollégiumban. 1596. április 13-án szentelik pappá a late-

ráni bazilikában. A tanév végén védi meg teológiai doktori címét, de magát a címet – jezsuita szokás 

szerint – csak többévi tanítás után, 1606-ban fogja megkapni.

A tanulmányi időt a harmadik próbaév követi, melynek során a különféle karitatív, szociális és 

egyszerű házi munkák mellett hitoktatással foglalkozik, prédikál és gyóntat a jelölt. 1597-ben Graz-

ba rendelik, hogy ott fi lozófi át tanítson. Itt két év kassai megszakítás híján tíz évet tölt. 1600-ban 

Vágsellyére kerül az ottani jezsuita kollégiumba, ahol gyakran megfordul Forgách Ferenc nyitrai 

püspök is, akit Pázmány még Grazból ismert. 1601 februárjában kerül Kassára Felső-Magyaror-

szág főkapitányának kérésére, és másfél évig dolgozik itt, mint magyar nyelvű hitszónok, valamint 

a főkapitány udvari gyóntatója. Már itt megindul az eredményes, békés visszatérítő munkája. 
Az 1602-es év közepén Forgách Ferenc mellé rendelték, hogy annak ellenreformációs törekvéseit 

segítse. Az ő oldalán Pázmány országos szinten láthatott bele az Egyház ügyeibe.

Forgách meggyőződhetett a fi atal jezsuita tehetségéről, hiszen protestáns testvéreit Forgách 

Zsigmondot és Miklóst, valamint Thurzó Mihályt rövid időn belül visszatérítette a katolikus hitre. 

Forgách püspök lesz az, aki felszólítja magyar nyelvű hitvitázó irat megírására Magyari István 

sárvári prédikátor Az országokban való sok romlásoknak okairól című műve cáfolataként. A Felelet 

1603 nyarán jelenik meg. Az ország különféle hiten lévő lakosai Mohácsot, illetve az azt követő sza-

kadást Isten büntetéseként fogták föl, és egymás bűneit okolták ezért.

Pázmány visszakerül Grazba, ahol most teológiát kell tanítania, de itt is folytatja írásban a vitát a 

protestánsokkal. Ilyen műve Az mostan támatt új tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizony-

Bellarmin Szent Róbert sírja a római S. Ignazio-templombanIsmeretlen mester: Pázmány Péter (XVII. sz.)
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sága (1605). Nem a hazai ellenfeleket veszi célba, hanem a jelesebb reformátorokat: Luthert, Kál-

vint, Melanchtont, Bézát, s írásaikat egymással, a Szentírással, saját életükkel szembe állítva mutat rá 

ellentmondásaikra, következetlenségeikre, s főként bibliaértelmezésük szélsőségeire.

Ő volt az első magyar katolikus vitaíró, aki az ellenfelek álláspontját is mélyrehatóan tanul-

mányozta. Műve függelékében az iszlámról ír A Mahomet vallása hamisságárul címmel. Nagyon 

fontos még az a tény, hogy műveit „magyarokért magyarul” írta. Grazban írja meg a protestáns 

részről sokat támadott Bellarmino védelmében a Diatriba theologica (Teológiai vitairat) című ira-

tát, amelynek egyik megküldött példányáért Bellarmino köszönőlevelet is írt. Ezt követően 1606. 

november 4-én kapja meg a hivatalos teológiai doktori címét. Ebben az évben jelenik meg tőle a 

Keresztyéni imádságoskönyv. 1607-ben a szentek tiszteletéről ír könyvet: Keresztyéni felelet az 
megdicsőült szentek tiszteletirül, értünk való könyörgésekrül és segítségül hívásokrul címmel.

A grazi négy éves teológiai előadásait befejezve 1607. április 29-én teszi le a negyedik szerze-

tesi fogadalmát. Ezután Forgách Ferenc mellé rendelik, aki ekkor már esztergomi érsek. Pázmány 

a magyar jezsuiták képviselőjeként az országgyűlésen is részt vesz. Mátyás főherceg 1608 nyarán 

véleményt kért több teológustól: adhat-e katolikus fejedelem vallásszabadságot protestáns alatt-

valóinak. A megkérdezett öt főpap közül négy teljesen elutasította, egyedül Pázmány volt más vé-

leményen. Tizenegy pontban foglalta össze a vallásszabadság megadásának ellenérveit, viszont 

huszonegy érvet említett a megadás mellett. Szinte sugalmazta a megadást: „A magyarok a törökkel 

és a tatárokkal nagy és szoros szövetségben vannak, és inkább alávetnék magukat a törököknek, sem-

hogy a vallásszabadságuktól megfosztani engedjék magukat.”

Pázmány Péter szobra az esztergomi főszékesegyházbanPázmány Felelet című munkájának 1620-as kiadása
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A politikai megfontolás is 

emellett szólt, hiszen a magyar 

főrendű politikusok többsé-

ge protestáns volt. Az ország-

gyűlésen a protestánsoknak 

adott engedmények ellen 

tiltakozó klérushoz Pázmány 

nem csatlakozott. Ugyanakkor 

az 1606-os bécsi békére hivat-

kozva igényelte a jezsuitaelle-

nes végzések hatálytalanítását. 

A protestánsokkal szemben 

szellemi fegyverekkel har-

colt: meggyőzéssel, érveléssel, 

szóval és tollal, később papok 

nevelésével és iskolák alapításával. Ilyen eszközökkel sikerült áttérítenie egyre több nemesi csa-
ládot. A hagyomány harminc főrangú családról beszél, akiket Pázmány térített a katolikus hitre. 

A kortársak ezért mondták: Pázmány „protestáns országban született, és katolikusban halt meg”.

1609-ben három vitairatot is kiadott. Az Öt szép levél címzettje Alvinczi Péter kassai prédiká-

tor, a reformátusok vezető teológusa, Pázmány egykori 

váradi iskolatársa. Alvinczi még ugyanazon év őszén 

válaszol Feleletében. Pázmány erre kiadja Alvinczi (…) 
megrostálási című művét, valamint megírja Az nagy 
Calvinus Jánosnak Hiszekegy Istene című pamfl et-

jét. Ez akkora fölháborodást keltett a protestánsok kö-

zött, hogy perbe fogását követelték az országgyűlésen. 

Thurzó György, a protestáns nádor ezt megtagadta, 

mondván, hogy Pázmánynak annyi esze van, hogy 

még be találja bizonyítani, hogy igaza van. Rómából 

ekkor óvatosságra inti generálisa, Claudio Aquaviva, és a 

protestáns tanok támadása helyett a katolikus tanok 
népszerűsítését ajánlja Pázmánynak.

1610-ben zajlik a lutheránusok zsolnai zsinata, 
melynek során forma szerint is kimondják elszakadá-
sukat a Katolikus Egyháztól. Forgách érsek érvényte-

lennek és törvénytelennek nyilvánította a zsinatot és 

annak végzéseit. Pázmány álnéven latinul írt írásaival 

támogatja érsekét. 1611. augusztus 1-re Forgách ér-

sek országos zsinatot hív össze a katolikusoknak 

Nagyszombatba. Pázmány vezető szerepet játszott Alvinczi röpirata

Giovanni Lorenzo Bernini: Bellarmin Szent Róbert — Il Gesù-templom, Róma
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ezen a zsinaton a trienti végzések kihirdetésével és az egy-
házfegyelem megszilárdításával. A zsinat szerint a bajok leg-

főbb oka a paphiány, valamint a klérus képzettségének és erköl-

csiségének alacsony színvonala. Döntés is születik a papképzés 

kiszélesítéséről és színvonalának emeléséről.

1613-ban jelenik meg Pázmány fő műve, az Isteni igazságra 
vezérlő kalauz, amely a katolikus tanrendszer összefüggő és teljes 

kifejtése, és egyben „a magyar nyelvű korai barokk próza jellegzetes 

darabja”, valamint a legnehezebb fi lozófi ai és teológiai kérdések 

megoldása. Ez az első olyan Pázmány-mű, melyre érdemben ak-

kor, és azóta sem született protestáns válasz. 1615. október 16-án 

meghalt Forgách Ferenc esztergomi érsek. Az uralkodó, a kato-

likus rendek és az egyházi vezetők Pázmányban látták a méltó 
utódot. Rendjének szabályzata azonban nem engedte, hogy fő-

pap lehessen. Ezért, és a rendjén belül személyét ért méltatlan tá-

madások miatt formálisan átlépett a szomaszkák rendjébe. Ezt kö-

vetően II. Mátyás előbb túróczi préposttá, majd 1616. szeptember 

28-án esztergomi érsekké nevezi ki. Mint az ország első főpapja, 

egyben Magyarország főkancellárja is. Bethlen Gábor emiatt 

nevezi egyik levelében „Magyarország helytartójának”. Melchior 

Khlesl bíboros, bécsi püspök is egyengette útját. Működésének 

kétéves kényszerű megszakításához vezetett Bethlen beavatkozása a harmincéves háborúba. Az 1619 

augusztusi támadást követően halt vértanúhalált Kassán, szeptember 7-én három volt munkatár-

sa: Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért. E hadvonulás miatt kellett Pázmánynak 

Bécsbe menekülnie. Onnan a nikolsburgi béke megkötése (1621) után térhetett csak vissza. Magának 

a békének kimódolásában is je-

lentős szerepet játszott. Ebben 

az időben alapítja meg Bécsben 

a később róla elnevezett sze-
mináriumot, a Pázmáneumot. 

Nem sokkal ezután, 1624-ben 

jelenteti meg Kempis Krisztus 

követése című munkájának for-

dítását.

Az új érsek szembeszállt a 

kamara egyházi érdekeket sér-

tő követeléséivel, és sikerült 

rendberaknia az érsekség pénz-

ügyeit. Pázmány Péter címere — Magyar hímzés egy 
miseruhán

Pázmány mellkeresztje — Magyar ötvösmunka 
(1636) — Esztergomi Főegyházi Kincstár

Pázmány Péter: Isteni igazságra vezérlő kalauz című 
munkájának címlapja
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A trienti szellemnek megfelelően gondja volt egyházmegyei és nemzeti zsinatok tartására. 

Az első ilyen jelentős tanácskozás 1629. október 4-én kezdődött Nagyszombatban, melynek hatá-

rozatait ki is nyomtatták. A trienti misekönyv és breviárium kötelező használatát a következő évi 

zsinaton rendelte el.

Három év múlva a püspökök rezidencia-kötelességét határozták el. Az egyházmegyei zsinatok 

évente üléseztek, s gyakori témájuk volt a hívek oktatása. A plébánosokat kötelezték, hogy minden 

vasár- és ünnepnap prédikáljanak, valamint templomi és iskolai hitoktatást tartsanak.

Pázmány működését mind Bécs, mind Róma nagyra értékelte, és ezért az uralkodó, II. Ferdinánd 

felterjesztette őt a bíborosi címre, amit a pápa is támogatott 1629. november 19-i kinevezésével. 

Tekintélye nemcsak az udvar és a klérus előtt volt nagy, hanem a nemesség körében is. Ennek egyik 

bizonyítéka, hogy Zrínyi György horvát bán halála előtt Pázmányra bízza két fi a, Miklós és Péter ne-

veltetését.

A nagypolitikában mint kancellár, a realitásokat tartotta szem előtt: mind a királyi Magyar-

ország Habsburg-függőségét, mind Erdély törökhűségét, és ezeken belül próbálta érvényesíteni a 

magyar érdekeket.
Részint a klérus utánpótlásának biztosítására, részint a jövendő magyar értelmiség képzésére 

alapítja meg 1635-ben a nagyszombati egyetemet, amely a XVIII. század végén Budára, majd 

Pestre települ át. 

Pázmány 1637. március 19-én halt meg. Pozsonyban, a Szent Márton-székesegyház kriptájába 

temették. Sírját ma is sok zarándok keresi fel.

A Pázmány Péterről szóló fejezetet két tőle való szép idézettel zárjuk. Ezek is jól szemléltetik 

Sík Sándor megállapítását, mely szerint Pázmány valódi nyelvművész volt, stílusa nyelvalakító és 

-teremtő művészet. Látszik, hogy a nagy magyar főpap az egykorú magyar élőbeszéd tanítványa 

volt. Mindig egyénekhez szólt, mindig határozott, gyakorlati céllal. Természetes magyarsággal írt 

és beszélt.

Pázmány nagyszombati palotája egy korabeli rajzonBethlen Gábor 1617. december 17-én Pázmányhoz írt levele — Magyar Országos 
Levéltár
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Krisztus szenvedéséről a 

következőket írja egyik pré-

dikációjában: „Szent Pál írja, 

hogy a testi-lelki veszedelem 

habjai között olyan a remény-

ség, mint a szélvésztől hányatott 

hajóban a vasmacska, amely 

megköti, hogy fövénybe vagy 

kősziklába ne ütközzék, és el ne 

vesszen (Zsid 6,19). Tagadhatat-

lan, hogy az Istennek végtelen 

irgalmassága nagy reménysé-

get ad minden bűnös embernek, 

mert tele van azzal a Szentírás, 

hogy Istennek minden cseleke-

dete fölött a legbőségesebb az 

irgalmasság, és ha minden jóval 

gazdag a fölséges Isten, de azért 

gazdagságának nagy voltát az irgalmasságának bőségében mutatja (Zsolt 144,9; Ef 2,4). Azért minden-

kit üdvözíteni akar, egy bűnösnek sem kívánja romlását (1Tim 2,4).”

Máshol a barokk szónoklat legszebb irodalmi eszközeivel elmélkedik arról, hogy Krisztus szen-

vedése növeli bennünk az isteni szeretetet. Ezekből a rövid részletekből is látjuk, hogy a tartalom 

és a forma milyen csodálatos egységben van a katolikus megújulás legnagyobb alakjának szó-

noklataiban. „Ez a nagy szeretet szeretetet kíván tőlünk, azért mondja Szent János: Atyámfi ai, szeressük 

az Istent, mert ő előbb szeretett minket (1Jn 4,19). És ezt a szeretetet mutassuk is meg, miképpen ő cse-

lekedettel ismertette szerelmét, mikor szent Fiát emberi testbe öltöztette, és halálra adta értünk. Azért 

fáradjunk, szenvedjünk, tűrjünk Isten kedvéért; szavunk, cselekedetünk, jószágunk, magunk annak szol-

gáljon, aki magát érettünk adta, mivel azé vagyunk, aki minket 

drága kincsen, a maga szent vérén megvett és megváltott (1Kor 

6,20). Jaj nekünk, keresztények, ha a kezesünk szeretetét meg 

nem becsüljük, ha életünkkel életét, halálunkkal halálát, szerete-

tünkkel szeretetét meg nem háláljuk. Szomorú bánatra és keser-

ves könnyhullatásra indít Krisztus halálának elmélkedése. Mikor 

Urunk a Kálvária hegyére fáradt, és bágyadt erővel, véres veríté-

kes orcájával felment, noha jártányi ereje sem volt, noha senkinek 

semmit sem szólott, semmi vigasztalást nem nyújtott senkinek, 

mindazonáltal, mihelyt azokat az ájtatos asszonyokat meglátta, 

kik az ő szenvedésén szánakoztak és siránkoztak, mindjárt meg-

állott, hozzájuk fordult, kegyes intésekkel szárította és vigasztalta 

könnyhullatásaikat.” Pázmány Péter síremléke — Nagyszombati székesegyház

Pázmány bíbornoki diplomája — Esztergomi Prímási Levéltár
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„Magyarország apostola és tanítója” — Prohászka Ottokár

Prohászka Ottokár 1858. október 10-én született Nyitrán. Apja Prohászka Domonkos, cseh szárma-

zású vadásztiszt, később – mivel nősülésekor nem tudta letenni a kauciót – kis fi zetésű pénzügyőri 

biztos. Anyja Filberger Anna, egy tekintélyes, német származású nyitrai polgárcsalád lánya. A szülők 

Pozsonyban ismerkednek meg egy bálon, és házasságkötésük 

után ott is élnek. Anna első gyermeküket szülei házában akar-

ja a világra hozni, ezért Nyitrára utazik. Itt születik meg Ottokár 

1858. október 10-én. Őt még két gyermek követi: 1860-ban Irma, 

és 1862-ben Gusztáv. A családtagok németül beszélnek egymás 

között.

Prohászkáék 1860-ban Rózsahegyre, a Vág partjára költöznek. 

Ottokár itt kezdi meg elemi iskolai tanulmányait. A negyedik osz-

tályt – apja újabb áthelyezése miatt – már Losoncon végzi. Itt lesz 

elsőáldozó és itt tanul meg magyarul. Kiejtése soha nem lesz tö-

kéletes: haláláig palócosan beszél. Tanulmányait a helybéli refor-

mátus gimnáziumban folytatja, a harmadik osztályt viszont már 

a nyitrai piaristáknál kezdi.

1869-ben Domonkost a vorarlbergi Feldkirchbe helyezik át, 

ahová a legidősebb gyermek már nem követi a családot. „Sze-

gény rokonként” anyai nagybátyja, a jó módú nyitrai kereskedő 

házába kerül.

1871-ben Ottokárt a kalocsai jezsuita gimnáziumban találjuk. Itt szívja magába a Szent Ignác-i 

lelkigyakorlatok szellemét.

A hetedik és a nyolcadik osztályt már kispapként Esztergomban végzi. 1875-ben érettségi-

zik kitűnő eredménnyel. Ezután fi lozófi ai és teológiai tanulmányokra Rómába küldik, a Collegium 

Germanico-Hungaricumba. Az Örök Város pezs-

gő szelleme lenyűgözi a kissé félénk, zárkózott 

fi atalembert. Tanárain keresztül itt ismét a je-

zsuita szellemmel találkozik, mint Kalocsán. 

A kiváló képességű diákra hamar felfi gyelnek a 

professzorai. A római években kezd naplót ve-

zetni, melynek feljegyzéseit 1929-ben Schütz 

Antal, összegyűjtött munkáinak sajtó alá rende-

zője két kötetben adta ki – ez a híres Soliloquia. 

Az 1997-ben már három kötetben kiadott nap-

lójegyzetek az olvasó számára egyszerre jelent-

hetnek lelki olvasmányt, kor- és egyháztörténeti 

tanulmányokat, ugyanakkor betekintést is Pro-

hászka hétköznapjaiba.

A Prohászka család 1863-ban

Prohászka Ottokár egy gimnáziumi csoportképen
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1878-ban a bölcselet doktorává avatják. A következő évben 

meghal az édesapja, egy tüdőgyulladás szövődménye miatt. 

Ez nagy megpróbáltatás számára, hiszen az apa és fi a sűrűn leve-

leztek egymással. Ottokárt 1881-ben diakónussá, és még ugyan-

ebben az évben pappá szentelik.

1882-ben már mint a bölcselet és a hittudomány doktora jön 

haza Rómából. Papi pályáját Esztergomban kezdi káplánként, 

majd alig egy hónap után kinevezik a gimnazista kispapok la-

tin-görög szakos tanárának. Emellett mint újságíró is kipróbálja 

magát: Pethő Rudolf írói álnéven elkezdi közölni cikkeit a Magyar 

Sionban.

1883-ban egy kalocsai lelkigyakorlat után komolyan elhatároz-

za, hogy belép a jezsuita rendbe. Közvetlen környezete hatására 

azonban mégsem választja a szerzetesi hivatást: meggyőzik, hogy 

egyházmegyés papként többet tehet a világért. Még ugyaneb-

ben az évben morálist és pasztorálist kezd tanítani Esztergomban.

Emellett ebben az időszakban egyre erőteljesebben kezd ér-

deklődni a természet tudományok iránt. 

Már 1887-ben kibontakozik írásaiban a Jézus Szíve- és Eucharisztia-misztikája. A természet sze-

relmeseként sokat jár a Pilisben. Később spirituálisként a növendékeit is gyakran viszi kirándulni. 

Itt párhuzamot vonhatunk Prohászka és II. János Pál között, aki még krakkói érsekként is sokat túrá-

zott a fi atalokkal. (Különös „véletlen”, hogy mindkettőjük halálának napja április 2.!) Kispapjairól egy 

édesapa szeretetével és közvetlenségével gondoskodik. Látható tehát, hogy Prohászka egészen 

új nevelési módszert hoz az esztergomi szeminárium falai közé. Nem „hivalkodó” aszketizmusa, 

gyönyörű költői képekkel tarkított előadásai, virrasztásai a tabernákulum előtt térdelve egy életre 

szóló hatást gyakorolnak a papnövendékeire. Az esztergomi szegények apostola: ételt, ruhát oszt, 

betegágyak mellett ül. 1888-ban a dogmatika tanára lesz az esztergomi teológián. Ugyanebben az 

évben veszíti el az édesanyját.

1890-ben Simor prímás a szeminárium spirituálisává nevezi ki. A következő évben lefordítja 

XIII. Leó szociális enciklikáját, a Rerum novarumot. Ez is mutatja, hogy mennyire modern gondolko-

dású volt. A pápai iratokat ugyanis addig általában csak a klérus olvasta – latin nyelven.

1892-ben jelenik meg első önálló munkája, az Isten és a világ. Ezután bekapcsolódik a politikai 

életbe: 1894–1896 között aktív szerepet vállal a Katolikus Néppárt megalakításában.

1895-ben megalapítja az Esztergom című lapot. 1896-ban – a kormánypárt választási csalása 

miatt – megbukik a képviselőválasztáson a vágvecsei kerületben. Politikai nézetkülönbség alakul ki 

közte és az esztergomi szeminárium rektora, Roszivál István között. A „csatát” – szeminaristái segít-

ségével – Prohászka nyeri. Roszivált Vaszary Kolos prímás kénytelen elmozdítani a rektori székből.

1899–1902 között lelkigyakorlatok sorát tartja országszerte. Szónoklatai katolikusok és más 

felekezetűek ezreit vonzzák. Karizmatikus egyéniség: erőt és végtelen energiát sugárzó külső 

megjelenése harmóniában van gondolatainak sodró lendületével.

Prohászka bizonyítványa — 6. osztály
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1902-től férfi konferenciákat tart az Egyetemi templomban. 

Ebben az évben jelenik meg a Föld és ég című munkája is. A dar-

wini elmélet miatt felmerülő kérdésekkel kapcsolatban „már 

a század elején leszögezi a helyes szentírásmagyarázat elveit, 

melyeket – fél évszázad forrongásának végkövetkeztetéseként 

– 1943-ban rögzített XII. Piusz pápa Divino affl  ante Spiritu kez-

detű körlevele”. (Szabó Ferenc: Napfogyatkozás. Kereszténység és 

modernség. Róma, 1991, 218. o.) Prohászka tehát jóval megelőzi 
korát, de nemcsak a tudomány vívmányainak elfogadása terén, 

hanem az Egyház életében a laikusok fontos szerepének hangsú-

lyozásával is. „A laikus a kereszténységben nem a profán elem, 

melytől a klérus megborzadjon; a házas nem az a tisztátalan, kire 

a zárdaszűz sajnálkozva letekintsen; mi mindnyájan az Egyház 

tagjai vagyunk…” (Prohászka Ottokár: Modern katolicizmus. Szent 

István Társulat, Budapest 1907, 64. o.) Hasonló szellemben nyilatkozott a világiakról a II. Vatikáni Zsi-

nat is. Így Prohászkát joggal tekinthetjük a II. Vatikáni Zsinat egyik előfutárának!

1903-ban kiadják A diadalmas világnézetet – az egyik leghíresebb „Prohászka-bestseller-t”, mely-

ben a szerző hitvédőként lép fel a korban divatossá lett ateizmussal szemben.

1903-ban Prohászka vezetésével megalakul a Regnum Marianum. Mailáth Gusztáv püspök, 
Prohászka legközelebbi barátjának jóvoltából a társaság tulajdonába kerül a budapesti Damjanich 

utca 50. szám alatti ház. A házban az atyák szerzetesi közösséget alkotva élnek együtt. Szerepük óri-

ási a fi únevelés és a cserkészmozgalom elterjedésének terén is.

A Regnum Marianum nevet viselte a Prohászka kezdeményezésére épített városligeti templom is. 

A nemes egyszerűséget sugárzó épületet 1951-ben lerombolták.

Prohászka 1904-ben a budapesti egyetem dogmatikatanára lesz. A nyarat észak-amerikai mis-

szióval tölti.

1905. október 17-én kinevezik székesfehérvári püspökké, de-

cember 24-én X. Piusz pápa püspökké szenteli a Sixtus-kápolná-

ban. 1906. január 21-én beiktatják a püspöki székébe.

1907-ben jelenik meg a Modern katolicizmus című hitvédelmi 

füzete.

Az 1908-as esztendő ismét nagyon mozgalmas Prohász-

ka számára. A kispapoknak tartott beszédeit összefoglalja az 

Elmélkedések az evangéliumról című kötetben. Ebben az évben 

lesz a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja is. Október-

ben római zarándoklatra indul, ahol köszönti a pápát. Ekkoriban 

alakul meg a Szociális Misszióstársulat, a rendalapító Farkas Edith. 

A rend az özvegyek és árvák támogatását tűzi ki célul. A társulat 

lelki vezetője Prohászka Ottokár. Farkas Edith társaival szép ered-

ményeket ér el a nővédelem terén. 1910-ben Prohászka püspök 

Prohászka Ottokár diákként

Vaszary Kolos Ferenc bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek 
(1900)
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felolvassa akadémiai székfoglalóját, Az intellektualizmus túlhajtásait. Ez év karácsonyára írja ünnepi 

cikkét az Egyházi Közlönyben Több békességet! címmel.

1911-ben Prohászka három írását, az előbb említett kettőt, és a Modern katolicizmust indexre te-

szik. Prohászkát lelkileg nagyon megviseli az ügy, de fejet hajt Róma akarata előtt. Az Index Kongre-

gáció jegyzőkönyveinek tanúsága szerint a hozzászólók mind az indexre tétel ellen foglaltak állást. 

Akkor hogyan lehetséges, hogy Prohászka írásait mégis betiltották? „A magyarázatot csakis az ad-

hatja meg, hogy a jegyzőkönyv nem teljes, azaz a titkár – illetve Szabó Szádok – ellenérveiről nem 

is szól” (Adriányi Gábor: Prohászka és a római index). Prohászkában ellenfelei – élükön a domon-

kos Szabó Szádokkal – va-

lódi modernistát láttak, bár a 

püspök komoly természettu-

dományos felkészültsége elle-

nére sem vonta kétségbe soha 

a katolikus hit alapigazságait. 

„Modern volt, de nem moder-

nista. Szinte a rajongásig sze-

rette az Egyházat, de annak 

gyökeres reformjáért harcolt. 

Kapott sebet, szenvedett miat-

tuk, de sohasem keseredett 

el. Hű maradt jelmondatához: 

Dum spiro, spero! (Amíg élek, 

remélek!)” (Nemeshegyi Péter 

A Rákosi által 1951-ben lerombolt Regnum Marianum-templom egy 1930-ban készült fényképen

Prohászka kispaptársai körében

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök
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S.J.: Két sebzett sas szárnyalása – Prohászka és Rosmini – Prohászka ébresztése II., az 1997. november 

10-én Székesfehérvárott megtartott Prohászka-konferencia anyaga.)

Prohászka „perében” a modernizmus csak az egyik vádpont volt. A ki nem mondott vádak kö-

zött szerepelt „baloldalisága” és öntudata, amellyel bátran szembeszállt a Magyar Katolikus Egyház 

feudális szellemben kormányzó, nála jóval tehetségtelenebb főpapjaival. De műveit kétségtelenül 

elsősorban az azokban megfogalmazott, a Szentszék által tévesen modernistának ítélt gondolatai 

miatt tették indexre. Az ügy „hátszelét” azonban a magyar klérus egyes tagjainak féltékenysége 

adta.

1913-ban ad limina látogatást tesz X. Piusznál. A pápa elismeri Prohászka lelkipásztori érdemeit 

– ezzel az index-ügy körüli vihar lecsendesül.

1914: kitör az I. világháború. Prohászkát mélyen megrázzák a világban tapasztalt tragikus ese-

mények.

1915-ben Karlsbadban kénytelen kúráltatni magát, mivel az index-ügy óta gyomor- és keringési 

panaszai vannak, és álmatlanság is gyötri. Később erős orrvérzések jelentkeznek nála, melyek egy 

súlyosabb betegség, az érelmeszesedés jele. Tünetei már előrevetítik azt az agyvérzést, mely 1927 

tavaszán végez vele.

1918-ban, Prohászka 60. születésnapján egy nemzeti gyűjtés alapján hadiárvaházat létesítenek, 

melyet Ottokár püspökről neveznek el. Prohászka többször vakációzik a Pomáz melletti otthonban, 

a gyerekek között. Itt, a pálosok szellemétől áthatott Pilisben egészen új vonásokkal gazdagodik a 

misztikája. Eszményképe már ifj úkorától kezdve Assisi Szent Ferenc. Prohászka ugyanis hatalmas tu-

dása ellenére sem a skolasztika és a fi lozófi ai tézisek fanatikus híve, hanem a nagybetűs Élet szerel-

mese, költője. Ezt a vonását hangsúlyozta Sík Sándor is a Gárdonyi, Ady, Prohászka című könyvében, 

melyben többek között Prohászka poézisét elemzi.

Prohászka utolsó nyilvános szereplése 1921 márciusában Prohászka a Szociális Misszióstársulat árvaházában
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A hitükben olykor „megingó” művészek egy része rendkívüli elismeréssel nyilatkozik a püspök-

ről: „Boldog a templom, amelybe ő belép! A gyertyák maguktól meggyulladnak” – írja Gárdonyi Géza 

1912-ben keletkezett levelében, amelyet azonban soha nem küldött el Prohászkának. A levél sorait 

később több helyen is idézték.

1919-ben hosszú naplójegyzetet ír az Egyház reformjáról. A tanácsköztársaság idején a kom-

munisták elfoglalják a püspöki rezidenciáját. Prohászka bátran néz szembe a városba bevonuló 

vörösökkel, és nem tartja megalázónak, hogy el kell hagynia a palotáját. A kommunista „élharco-

sokkal” kapcsolatban felmerülhet a híres vitatéma: vajon Prohászka antiszemita volt-e, vagy sem. 

Prohászka elsősorban a jórészt a nagytőkés zsidóság által felépített kapitalista rendszert ostorozta, 

de a kommün zsidó vezetőivel kapcsolatban is igen kemény hangot ütött meg. De ha a püspök 

megélte volna a holokausztot, minden kétséget kizáróan az üldözöttek mellé állt volna. „Ne gondol-

ja senki (…) hogy »Magyarország apostola és tanítója« helyeselte volna az ártatlanok Dunába lövését, 

akik között még egy nemrég boldoggá avatott apáca, Salkaházi Sára is vértanúhalált halt!” – írja róla 

egyik méltatója.

November 16-án Horthy bevonul Budapestre. 1920. január 12-én a fővezér hívatja Prohászkát, 

és rá akarja venni a miniszterelnöki poszt elfogadására. Prohászka elutasítja, de a nemzetgyűlés tag-

jaként mégis vállal politikai szerepet.

1921-ben azonban kiábrándul az aktív politikusi életből. Belátja, hogy a nemzet vezetői „keresz-

tény kurzust akarnak, kereszténység nélkül”. Tudományos felkészültségét azonban elismerés kíséri: 

az Akadémia rendes tagjává választják.

1923-ban újabb karlsbadi kúrára szorul. Korábbi betegségeiből nem sikerül kigyógyulnia. Hatal-

mas munkabírása és akaratereje, mely környezetét mindig rabul ejtette, végesnek bizonyul. Ebben 

az időszakban ismerkedik meg Dienes Valériával, és rajta keresztül a modern fi lozófi ai áramlatokkal, 

elsősorban Bergson írásaival.

1925-ben kiadják az Élő vizek forrását, Prohászka legelmélyültebb misztikus írását. Ebben a mű-

vében elmélkedik Jézus Szívéről és az Eucharisztiáról is. Sokat utazik, gyakran érzi fáradtnak magát. 

A nagy hegyeket már csak misztikus áhítattal bámulja, de megmászásukra nem vállalkozik többé. 

Király nélküli királyság — Horthy Miklós és kísérete — Mögötte a jobbján 
Prohászka Ottokár püspök

Ottokár püspök temetése Székesfehérvárott
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Egyre inkább „messze néz”: az Élet Kenyere – ahogyan azt utolsó, 

befejezetlen művében írja – „egyre mélyebbre engedi evezni a 

lelkét”. Misztikájának kiindulópontja az Élet Kenyerében is a ter-

mészet: lelkülete ebben a tekintetben rokonítható Teilhard de 

Chardinéval. De nem „jár a fellegekben”, nagyon is sokat foglalko-

zik a gyakorlati élettel: egyházmegyéje ügyeivel, a szegényeivel, 

a lelki gyermekeivel. Nemcsak híres szónok, de a szolgálat szelle-

métől átitatott lelkű gyóntató is. Nem áll meg a kontempláció-

nál, ahogy azt az Elmélkedések az evangéliumról című munkája 

elején ki is fejti. Egyszerre misztikus és szociális szent. A „szent” 

szót ki kell mondanunk vele kapcsolatban, még akkor is, ha ügyé-

ben máig nem született döntés.

1927. április 1-jén este az Egyetemi templom szószékén agy-

vérzés éri. Haldoklása soha nem felejthető katarzis a környezete 

számára. Másnap, április 2-án déli 1 óra 45 perckor a Központi 

Papnevelő Intézet vendégszobájában meghal. Holttestét Szé-

kesfehérvárra szállítják. Egyházi személyek, közjogi méltóságok 

és egyszerű emberek tömegei kísérik a koporsóját egészen a Déli 

pályaudvarig. Április 6-án, nagyszerdán temetik el a székesfehér-

vári Szentháromság-templom sírkápolnájában.

1938-ban koporsóját átszállítják a székesegyházba, majd átvi-

szik az új Prohászka-emléktemplomba. Az 1940-es években kez-

deményezik a boldoggáavatását. Az eljárás napjainkban is folya-

matban van.

Már életében sok támadás érte, jobb- és baloldalról egyaránt. 

Kortársai közül sokan baloldali szimpatizánsnak vélték, mások 

antiszemitának. 1945 után a Horthy-rendszer keresztény kurzusa 

fő reprezentánsának tekintették őt. A budapesti Károlyi kertben 

1934-ben emelt bronzszobrát 1947-ben Faludy György költő ve-

zetésével kommunista fi atalok ledöntötték. A szobor 1984 óta 

a fehérvári Prohászka-emléktemplom mellett látható. Személye 

körül ma sem csitulnak a viták. „Prohászka is látta, mint Ady End-

re, a magyar »parlag« siralmas helyzetét, de a katolikus reformá-

tor szembeszállt a dekadenciával és a pesszimizmussal, és a Krisz-

tusban hozott új élet, az evangéliumi öröm hirdetője és énekese 

lett. Olyan harmonikus, szép egyéniség volt, akiben »a hit s az 

erkölcs s az örök élet titka kigyúlt és világított«. Ha egész életmű-

vét – a szociális kérdéssel, a modern tudományokkal, az egyházi 

reformokkal szemben tanúsított szellemi nyitottságát – fi gye-

lembe vesszük, akkor igazat adhatunk Gergely Jenő történész-

Prohászka Ottokár szobra – ledöntése előtt – a budapesti 
Károlyi-kertben — Képeslap 1934-ből

Prohászka püspök síremléke a székesfehérvári 
Prohászka-emléktemplomban — „Apostolus et praeceptor 
Hungariae”, azaz: Magyarország apostola és tanítómestere
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nek, aki Prohászka Ottokár című könyve bevezetőjében leszögez-

te: »számunkra Prohászka olyan magyar katolikus egyházi férfi ú, 

akiről napjainkban nyugodtan mondhatjuk, hogy számunkra a 

legnagyobb magyar katolikus alakja volt századunknak” (Útjaidon, 

Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Magyar Piarista 

Rendtartomány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Új Ember 

Kiadó, Budapest 2002, 71–72. o.)

Eszméinek, lelkületének csodálatos tükre az az itt következő 

néhány sor, amelyet az Elmélkedésekben írt le. Ezek a gondolatok 

Prohászka szellemi végrendeleteként is értelmezhetőek – bár jó-

val a halála előtt írta le őket. „Természet és kegyelem, Isten és vi-

lág, történelem és örökkévalóság, világfejlődés s egyéni szentség 

bennem ülik harmóniájukat. Az életösztönt, azt az életet, mely szí-

vesen s örömest él, nem kellett letörnöm, csak jól beállítanom az 

örök, lelki élet szolgálatába; a természetest és a természetfölöttit 

sehol sem kellett elválasztanom egymástól; a természetfölöttit nem kellett elsötétítenem, sem a 

természetest túlbecsülnöm. Érzem, hogy legmélységesebb érzéseimben nagy béke uralkodik, mely 

világtagadást nem ismer. Érzem, hogy a természet összes erőit beállíthatom a természetfölötti élet-

be és ez a munkám biztat és boldogít” (Elmélkedések az evangéliumról, Budapest 1928, 500. o.).

Prohászka valójában besorolhatatlan egyénisége a magyar egyháztörténelemnek. A magyar ka-

tolikus lelkiségre gyakorolt hatása csak Pázmány Péteréhez mérhető.

A magyar egyházak története a szocializmus korában

A nyilas diktatúrának sok egyházi áldozata is volt. Prohászka tanítványai közül nagyon sokan éle-

tüket is kockáztatták (pl. Slachta Margit), vagy mártírok lettek (Salkaházi Sára, Kálló esperes). Maga 

Mindszenty József – akkor még mint veszprémi püspök – is szenvedett a nyilasok börtönében, 

néhány hűséges papjával együtt, akik között ott volt Lékai László, 

a későbbi esztergomi érsek. A hercegprímás fogsága idején fog-

lalta el a Szovjetunió Magyarország területét. Ekkor szabadult ki a 

fogságból a később még kegyetlenebb fogságba került herceg-

prímás.

A szovjet csapatok 1944 őszén érkeznek hazánkba, és 1945. 

április 13-án foglalják el az országot. Velük együtt jönnek haza 

Moszkvából a magyar kommunista vezetők is, akik pártjukat tulaj-

don- és vallásvédő pártként népszerűsítik. Megszerzik majd 1945 

novemberében a belügyminisztérium, illetve korábban a rend-

őrség és a politikai rendőrség irányítását, és így kezdettől fogva 

kezükben van a hatalom megszerzésének eszköze. A Vörös 

Prohászka-ereklye

Boldog Salkaházi Sára
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Hadsereg által megszállt Debrecenben 1944. december 21-én 

ült össze az Ideiglenes Nemzetgyűlés, és itt alakult meg az Ideig-

lenes Nemzeti Kormány. Ez a kormány rendelte el 1945. március 

15-én, és hozta nyilvánosságra március 18-án a száz holdon fe-

lüli birtokok, köztük az egyházi birtokok kisajátítását és kiosztását, 

kártalanítást ígérve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar tudomásul 

vette a rendeletet.

Március 28-án meghalt a szívbeteg Mikes János, volt szombat-

helyi püspök, másnap az ország prímása, Serédi Jusztinián bí-

boros, esztergomi érsek. Március 30-án egy részeg szovjet katona 

halálosan megsebesítette Apor Vilmos győri megyéspüspököt, 

mert az megtagadta, hogy a Püspökvárba menekült nőket kiszol-

gáltassa a katonáknak. A püspök április 2-án a kórházban belehalt 

sérüléseibe.

Április 4-én a Szovjetunió követelésére megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok Magyarország 

és az Apostoli Szentszék között, a pápai nunciust, Angelo Rottát pedig kiutasították az országból. 

A hivatalos diplomáciai kapcsolatokat 1990. február 9-én állítják majd helyre.

XII. Piusz pápa 1945. október 2-i keltezésű bullájával Mindszenty József veszprémi püspököt 

esztergomi érsekké, Magyarország hercegprímásává nevezte ki, majd 1946. február 18-án bíborosi 

méltóságra emelte.

1946-ban a parlament döntött Magyarország államformájáról (február 1.). Eltörölte a király-

ság intézményét, és Magyarországot köztársasággá nyilvánította, és ezzel megszűnt a magyar 

katolikus egyházfő közjogi szerepe. 1947-ben intézkednek az egyes rangok és címek eltörléséről. 

E törvény szüntette meg az esztergomi érsek-prímás hercegi rangját. 1951-ben XII. Piusz pápa el-

törli a katolikus egyházfők feudális eredetű címeit. Ezzel az Egyház részéről is megszűnik a herceg-

prímási cím.

Apor Vilmos győri püspök felemelte szavát az üldözöttek 
védelmében — 1945-ben szovjet katonák ölték meg

Serédi Jusztián bíboros, érsek, Magyarország hercegprímása Mindszenty József látogatása a kalocsai nagyszemináriumban 1946. április 18-án — Jobbján 
Grősz József kalocsai érsek
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1948-at a „fordulat éve-
ként” tartották számon a 

kommunisták, hiszen az 1948. 

június 12–14-én rendezett kö-

zös MKP és SZDP kongresszus 

kimondta a két párt egyesülé-

sét, és ezzel létre jött a Magyar 

Dolgozók Pártja. Így megszűnt 

a nagy múltú és egykor nagy 

tömegtámogatottságú Szoci-

áldemokrata Párt, mint a kom-

munisták rivális munkáspártja. 

1948 az egyházpolitikában is 

a fordulat éve. Ebben az évben államosítják az egyházi iskolákat, félreállítják az egyházak veze-

tőit, és megpróbálják az egyházakat belülről megosztani.

A három történeti egyház vezetője azonban nem volt hajlandó az egyházukat és híveiket hát-

rányosan érintő egyezményeket aláírni az állammal, ezért mindhármuknak, Mindszenty Józsefnek, 

a Katolikus Egyház fejének, Ravasz Lászlónak, a református egyház vezető püspökének, valamint 

Ordass Lajos evangélikus püspöknek távoznia kellett.

A protestáns főpásztorok leváltása után a megfélemlített egyházi vezetők rögtön aláírták az egy-

házukat megcsonkító megállapodást: október 7-én a református, december 14-én az evangélikus 

egyház is elfogadta az állam által diktált feltételeket.

Ravasz László református püspök

Grősz József 1960-ban Szakmáron is bérmált

Ordass Lajos evangélikus püspök

A Grősz-per ítélete (Kalocsai Érseki Kincstár)
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Ezután következett a Kato-

likus Egyház. 1948. december 

26-án kerül sor Mindszenty le-
tartóztatására. A vád: hűtlen-

ség, a köztársaság megdönté-

sére irányuló bűncselekmény, 

kémkedés és valutaüzérkedés. 

Elfogatása előtt néhány nap-

pal az érsek-prímás világhírűvé 

vált levelet írt letartóztatása 

esetére. Ebben többek között 

ez olvasható. „Nem vettem részt 

semmiféle összeesküvésben. 

Nem mondok le érseki tisztem-

ről. Nincs vallanivalóm és sem-

mit sem írok alá. Ha mégis meg-

tenném, az csak az emberi test gyengeségének a következménye, s azt eleve semmisnek nyilvánítom.” 

A kirakatperben a Budapesti Népbíróság 1949. február 8-án hozott ítéletet. Mindszenty bíborost 

életfogytiglan tartó fegyházbüntetésre ítélték.

1949. augusztus 18-án szavazta meg az országgyűlés az új al-
kotmányt, amely létrehozta a Elnöki Tanácsot. Ennek egyik ren-

delete törölte el a kötelező, és vezette be a fakultatív hitoktatást. 

A püspöki kar erre válaszul pásztorlevélben fi gyelmeztette a 

hívő szülőket gyermekeik vallásos nevelésének szükségessé-

gére.

Az állammal kötendő megállapodást azzal siettették, hogy 

körülbelül kétezer szerzetest illetve szerzetesnőt rendházaik-

ból elhurcoltak és internáltak. Ezzel kényszerítették a püspöki 

kart az aláírásra, amely végül 1950. augusztus 30-án megtör-

tént. A Katolikus Egyház mindössze négy hittudományi főis-

kolát és nyolc, szerzetesek által vezetett középiskolát tarthat 

fenn, valamint hat ezekhez kapcsolódó kollégiumot. A szer-

zetesrendek közül a bencés, a ferences, a piarista és egy női ta-

nító rend (iskolanővérek) kap működési engedélyt. A plébániai 

rendszer mellett csak ezek az intézmények létezhettek, vala-

mint néhány szociális otthon.

1950. szeptember 7-én hirdették ki, és aznap életbe is lé-

pett az Elnöki Tanácsnak az a törvénycikkelye, amely megvon-

ta a fentiek kivételével a szerzetesrendek működési engedé-

Czapik Gyula egri érsek

Grősz József és vádlott-társai az ítélet kihirdetését hallgatják 1951. június 28-án
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lyét Magyarországon. December 5-ig ki kellett üríteni a rendházakat, és át kellett adni az államnak. 

A rendelet 23 férfi  és 40 női szerzetesrendet érintett 635 rendházzal, 2582 illetve 8956 rendtaggal.

1951. május 19-én hirdették ki azt a törvényt, amely létrehozta az Állami Egyházügyi Hivatalt, 

a Minisztertanács felügyelete alatt. Előtte való nap este tartóztatták le Grősz József (1887–1961) 

kalocsai érseket, az ő perére 1951. június 22. és 26. között került sor. Az ítélethirdetés június 28-án 

volt. A vád: a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés, valutaüzérkedés, kül-

földre szöktetés, bűnpártolással elkövetett népellenes bűnök. Az ítélet 15 év börtön. A Grősz-pernek 

huszonnégy mellékpere volt, melyek során tizenöt halálos ítéletet hoztak, és ezek egy részét végre is 

hajtották. Grősz József elítélése után a Magyar Katolikus Püspöki Kar ideiglenes elnöke Czapik Gyula 

(1887–1956) egri érsek lett. Neki nagyon kemény küzdelmei voltak az elnyomó államhatalommal 

való tárgyalások során.

Megindult az egyes egyházi vezetők ellenőrzése és irányítása. 1951-ben az Elnöki Tanács tör-

vényerejű rendelete dönt a főkegyúri jogról. Minden jelentősebb egyházi hivatal élére a kinevezés-

hez az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulása szükséges.

1955 nyarán, illetve őszén Mindszenty és Grősz börtönbüntetését felfüggesztették, majd elő-

ször Püspökszentlászlón, később pedig Felsőpetényben tartották őket házi őrizetben. Innen Grőszt 

a tószegi plébániára internálták. 1956. május 12-én a püspöki kar kérésére az Elnöki Tanács ke-

gyelmi úton elengedte Grősz József hátralévő büntetését. Grősz letette az esküt az alkotmányra, 

és újra átvehette a kalocsai főegyházmegye kormányzását. Az októberi felkelés során Mindszenty 

30-án visszanyerte szabadságát, a forradalom leverése után, november 4-én azonban az amerikai 

követségen kért és kapott politikai menedékjogot. Ezt 1971. szeptember 28-ig vette igénybe, ami-

kor Nyugatra távozhatott. Az Elnöki Tanács kegyelemben részesítette, és megszüntette ellene a 

büntetőeljárást. Mindszenty József 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Ideiglenesen Máriazellben 

temették el, majd 1991. május 4-én Esztergomban helyezték örök nyugalomra.

Mindszenty József sírja
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40. Összefoglaló kérdés- és feladatsor

 1.  Mit értünk a profán történelemben tárgyalt, és az egyháztörténeti újkor fogalmán? Milyen fon-

tos eseményektől eredeztetik a különféle szemléletek az újkor kezdetét?

 2.  Jellemezd a reneszánszt! Mit emelnek ki ebből a profán történészek, az irodalomtudósok, 

a művészettörténészek, és miért fontos a reneszánsz az egyháztörténelem szempontjából?

 3.  Ismertesd Luther életpályáját, működését, tanait! Mutass rá az okokra, ami miatt Luther fellé-

pése történelmi jelentőségű és maradandóvá vált! Szedd össze Luther irodalmi működésének 

főbb termékeit, valamint a korra vonatkozó egyéb forrásokat!

 4.  Mutasd be a svájci reformációt, Zwingli és Kálvin működését! Érvekkel támaszd alá, hogy a két 

reformátor közül miért az utóbbi műve lett maradandó! Jellemezd Kálvin egyéniségét és irodal-

mi működését!

 5.  A kiegészítő anyagban nézz utána azoknak a jelentős személyiségeknek, akiknek köszönhetően 

elterjedt a reformáció Európában! Keresd ki az atlaszban a reformáció legjelentősebb helyeit!

 6.  Mutasd be a Trienti Zsinat előzményeit és lefolyásának körülményeit! Milyen munkamódszerrel 

dolgozott a zsinat? Sorold fel a dogmatikus határozatokat és az egyházfegyelmi rendeleteket! 

Hogyan jellemeznéd a zsinat utótörténetét, és miben mutatkozik meg máig is ható jelentősé-

ge?

 7.  Hogyan folyt le a katolikus megújulás (ellenreformáció), mik voltak legjelentősebb eseményei 

és kik voltak jelentős személyiségei? Utalj arra, milyen forrásokból ismerjük ezt a kort!

 8.  Mi jellemzi a magyarországi reformáció és katolikus megújulás történetét? Emeld ki a legfőbb 

személyiségeket! Keresd meg az atlaszban a reformáció és a katolikus megújulás fontos helyeit!

 9.  Tekintsd át az újkori missziók történetét, eredményeit, esetleges kudarcait! Miben változott az 

Egyház szemléletmódja a későbbiek során a különböző kultúrákhoz való alkalmazkodás kérdé-

sében?

 10.  Mutasd be a felvilágosodás korszakát! Milyen szemléleti változást hozott ez a korszak? Mik vol-

tak az esetleges pozitívumai, és mennyiben jelentettek súlyos kihívást a Katolikus Egyház szá-

mára? Milyen máig ható következményei vannak?

 11.  Mutasd be a forradalmak korát! Nevezd meg milyen súlyos megpróbáltatások érték az Egyhá-

zat, de ne feledkezz meg a bíztató jelenségekről sem! Nézz utána az atlaszban az újkori egyház-

történelem legjelentősebb helyeinek!
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 12.  Szedd össze azokat a liberális eszméket, amelyek szükségessé tették az I. Vatikáni Zsinat össze-

hívását! Mutasd be a zsinat lefolyását, és röviden foglald össze a zsinat tanítását! Térj ki arra is, 

miért kellett a zsinatot megszakítani! Mik voltak a Pápai Állam megszűnésének okai? Hogyan 

oldották meg később ezt a „római kérdést”?

 13.  Milyen megpróbáltatások érték az Egyházat a két világháború korában? Foglald össze az egyes 

pápák működését, történeti jelentőségét! Mely intézkedéseik időállók ma is?

 14.  Foglald össze az Egyház megújulási törekvéseit! Mutass rá a különböző mozgalmak jelentősé-

gére! Foglald össze röviden a II. Vatikáni Zsinat eseményeit és főbb tanításait! Miben áll a zsinat 

utáni kor jelentősége? Nevezd meg a legfontosabb eseményeket és pápai megnyilatkozásokat!

 15.  Foglald össze a Magyar Katolikus Egyház legújabb kori történetét! Milyen megpróbáltatások 

érték az I. és a II. világháború után? Kik voltak ezen koroknak legjelentősebb személyiségei?  

Ismertesd a diktatúrák üldözéseit, és hogy milyen módon állt helyt az egyház a megfélemlíté-

sek korában! Mutass rá a rendszerváltás jelentőségére! Mit tudnál mondani a mai Magyar Kato-

likus Egyház lehetőségeiről és esetleges problémáiról?
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Függelék

A II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) dokumentumai

Konstitúció a szent liturgiáról (Sacrosanctum Concilium)

Dogmatikus konstitúció az Egyházról (Lumen gentium)

Dogmatikus konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról (Dei verbum)

Lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban (Gaudium et spes)

Határozat a tömegtájékoztatási eszközökről (Inter mirifica)

Határozat a Keleti Egyházakról (Orientalium ecclesiarum)

Határozat az ökumenizmusról (Unitatis redintegratio)

Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (Christus Dominus)

Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról (Perfectae caritatis)

Határozat a papképzésről (Optatam totius)

Határozat a világi hívek apostolkodásáról (Apostolicam actuositatem)

Határozat az Egyház missziós tevékenységéről (Ad gentes)

Határozat a papi szolgálatról és életről (Presbyterorum ordinis)

Nyilatkozat a keresztény nevelésről (Gravissimum educationis)

Nyilatkozat az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról (Nostra aetate)

Nyilatkozat a vallásszabadságról (Dignitatis humanae)

Az egyetemes zsinatok

 1. I. Niceai Zsinat – Nicaenum I., 325

 2. I. Konstantinápolyi Zsinat – Constantinopolitanum I., 381

 3.  Efezusi Zsinat – Ephesinum, 431

 4.  Khalkédóni Zsinat – Chalcedonense, 451

 5. II. Konstantinápolyi Zsinat – Constantinopolitanum II., 553

 6. III. Konstantinápolyi Zsinat – Constantinopolitanum III., 680–681
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 7. II. Niceai Zsinat – Nicaenum II., 787

 8. IV. Konstantinápolyi Zsinat – Constantinopolitanum IV., 869–870

 9. I. Lateráni Zsinat – Lateranense I., 1123

 10. II. Lateráni Zsinat – Lateranense II., 1139

 11. III. Lateráni Zsinat – Lateranense III., 1179

 12. IV. Lateráni Zsinat – Lateranense IV., 1215

 13. I. Lyoni Zsinat – Lugdunense I., 1245

 14. II. Lyoni Zsinat – Lugdunense II., 1272–1274

 15.  Viennei Zsinat – Viennense, 1311–1312

 16.  Konstanzi Zsinat – Constantiense, 1414–1418

 17.  Basel–Ferrara–Firenzei Zsinat – Florentinum, 1431–1442

 18. V. Lateráni Zsinat – Lateranense V., 1512–1517

 19.  Trienti (Trentói) Zsinat – Tridentinum, 1545–1563

 20. I. Vatikáni Zsinat – Vaticanum I., 1869–1870

 21. II. Vatikáni Zsinat – Vaticanum II., 1962–1965

Pápák

  Szent Péter 33(?)–64 (67)

  Szent Linus 67–76 (78) 

  Szent Cletos 76 (78)–88 (90) 

  (Anakletos)

  Szent Kelemen 88 (90)–97 (99)

  Szent Evaristos 97 (99)–105 (107)

 I. Szent Sándor 105 (107)–115 (116)

 I. Szent Sixtus 115 (116)–125

  Szent Telesphoros 125–136

  Szent Hyginos 136–140

 I. Szent Pius 140–(154) 155

  Szent Aniketos (154) 155–(165) 166

  Szent Soteros (165)166–(174) 175

  Szent Eleutheros (174) 175–189

 I. Szent Viktor 189–199

  Szent Zephyrinus 199–217

 I. Szent Callixtus 217–222

 I. Szent Orbán 222–230

  Szent Pontianus 230–235

  Szent Anteros 235–236

  Szent Fabianus 236–250

  Szent Cornelius 251–253

 I. Szent Lucius 253–254

 I. Szent István 254–257

 II. Szent Sixtus 257–258

  Szent Dionysios 259–268

 I. Szent Félix 269–274

  Szent Eutychianus 275–283

  Szent Cajus 283–296

  Szent Marcellinus 296–304

 I. Szent Marcellus 304 (308)–309(?)

  Szent Eusebios 309 (310)–310(?)

  Szent Melchiades 311–314 

  (Miltiades)

 I. Szent Szilveszter 314–335

  Szent Marcus 336

 I. Szent Gyula 337–352

  Liberius 352–366

 I. Szent Damasus 366–384

  Szent Siricius 384–399
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 I. Szent Anastasius 399–401

 I. Szent Ince 401–417

  Szent Zosimos 417–418

 I. Szent Bonifác 418–422

 I. Szent Coelestin 422–432

 III. Szent Sixtus 432–440

 I. (Nagy) Szent Leó 440–461

  Szent Hilarius 461–468

  Szent Simplicius 468–483

 II. Szent Félix 483–492

 I. Szent Gelasius 492–496

 II. Szent Anastasius 496–498

  Szent Symmachus 498–514

  Szent Hormisdas 514–523

 I. Szent János 523–526

 III. Szent Félix 526–530

 II. Bonifác 530–532

 II. János 533–535

 I. Szent Agapetus 535–536

  Szent Silverius 536–537

  Vigilius 537–555

 I. Pelagius 556–561

 III. János 561–574

 I. Benedek 575–579

 II. Pelagius 579–590

 I. (Nagy) Szent Gergely 590–604

  Sabinianus 604–606

 III. Bonifác 607

 IV. Szent Bonifác 608–615

 I. Szent Adeodatus 615–618

 V. Bonifác 619–625

 I. Honorius 625–638

  Severinus 640

 IV. János 640–642

 I. Theodoros 642–649

 I. Szent Márton 649–653

 I. Szent Jenő 654–657

  Szent Vitalianus 657–672

 II. Adeodatus 672–676

  Donus 676–678

  Szent Agatho 678–681

 II. Szent Leó 682–683

 II. Szent Benedek 684–685

 V. János 685–686

  Konon 686–687

 I. Szent Sergius 687–701

 VI. János 701–705

 VII. János 705–707

  Sisinnius 708

  Constantinus 708–715

 II. Szent Gergely 715–731

 III. Szent Gergely 731–741

  Szent Zakariás 741–752

 II. István 752–757

 I. Szent Pál 757–767

 III. István 768–772

 I. Hadrián 772–795

 III. Szent Leó 795–816

 IV. István 816–817

 I. Szent Paschalis 817–824

 II. Jenő 824–827

  Valentin 827

 IV. Gergely 827–844

 II. Sergius 844–847

 IV. Szent Leó 847–855

 III. Benedek 855–858

 I. (Nagy) Szent Miklós 858–867

 II. Hadrián 867–872

 VIII. János 872–882

 I. Marinus 882–884

 III. Szent Hadrián 884–885

 V. István 885–891

  Formosus 891–896

 VI. Bonifác 896

 VI. István 896–897

  Romanus 897

 II. Theodorus 897

 IX. János 898–900

 IV. Benedek 900–903

 V. Leó 903
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  Christophorus 903–904

 III. Sergius 904–911

 III. Anastasius 911–913

  Lando 913–914

 X. János 914–928

 VI. Leó 928

 VII. István 928–931

 XI. János  931–935

 VII. Leó 936–939

 VIII. István 939–942

 II. Marinus 942–946

 II. Agapetus 946–955

 XII. János 955–963

 VIII. Leó 963–965

 V. Benedek 964

 XIII. János 965–972

 VI. Benedek 973–974

 VII. Bonifác (először) 974

 VII. Benedek  974–983

 XIV. János  983–984

 VII. Bonifác (másodszor) 984–985

 XV. János 985–996

 V. Gergely  996–999

 II. Szilveszter  999–1003

 XVII. János  1003

 XVIII. János  1004–1009

 IV. Sergius  1009–1012

 VIII. Benedek  1012–1024

 XIX. János  1024–1032

 IX. Benedek (először) 1032–1044

 III. Szilveszter  1045

 IX. Benedek (másodszor) 1045

 VI. Gergely  1045–1046
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