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Előszó

Kedves Hittanosok!
Az elmúlt tanévben megismerkedhettetek a kinyilatkoztatás történetével, mely a Könyvek Könyvét 

olvasva, tanulmányozva kísérhető nyomon. Minden, ami üdvösségünkhöz szükséges, bennfoglal-

tatik a Bibliában. Isten azonban nem hagyta magára népét. Az első pünkösdkor megszületett az 

Egyház, mely a Szentlélek vezetésével kétezer éve fennáll. 

Hosszú idő ez! Sikerek és kudarcok váltották egymást, de a legsötétetebb időszakokban is tá-

madtak Krisztusnak olyan tanúi, akik életpéldájukkal bizonyították: lehet és érdemes az evangélium 

szerint élni. Sőt, ez az egyetlen út! Munkálkodásuk nyomán a kezdetben maroknyi csoportból a 

történelem legnagyobb hatású „szervezete” lett. Krisztus igéje a parányi Palesztinából mára eljutott 

a világ minden tájára!

Ebben az évben ezt a kétezer éves utat fogjuk együtt bejárni. Örömmel tekintünk vissza a sike-

rekre, a szépre, a jóra, de nem hunyunk szemet a kudarcok, a hibák fölött sem. 

A leckék mellett olvasmányokat is találhattok, ezek olyan személyek életét mutatják be, akik az 

adott korban hősiesen követték Krisztust. A könyvhöz weblap is tartozik – www.hittansuli.hu – 

melyen kislexikon, térképek, könyv- és filmajánlók stb. egészítik ki a tanultakat.

Kívánjuk, hogy kilenc hónap múlva, amikor a tananyag végére értek, megérlelődjön bennetek a 

vágy: „Szeretnénk Krisztus hiteles tanúinak és hirdetőinek hosszú sorához csatlakozni a harmadik 

évezredben!”

A szerkesztők
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I.     AZ ŐSKERESZTÉNY EGYHÁZI ÉLET
— A II–IV. SZÁZAD VÉGE

1. Így éltek keresztény őseink

A kereszténység terjedése

Az első pünkösd után, a Szentlélektől megerősödve, az apostolok vállalták a krisztusi küldetést: 

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a 

Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam 

nektek” (Mt 28,19–20).

Eleinte a városokban alakultak egyházközösségek, és inkább az 

alacsonyabb társadalmi rétegben (iparosok, kereskedők, rabszolgák) 

vert gyökeret az evangélium. Azután egyre tágabb körben, a városok 

határain túl, falusi környezetben is lettek követői. Egyre több ember, 

köztük jómódú polgárok, állami vezetők csatlakoztak a keresztények 

közösségéhez.

Az első távoli pontokat a zsidó diaszpóra és az „istenfélők” közösségei adták.

Nagy volt a lelkek szomjúsága, az antik vallások isteneiben egyre kevesebben hittek. Az evangéliumi tanítás meg-
oldotta az emberek egyéni problémáit: a lélek halhatatlanságának hirdetésével értelmet és célt kapott a földi élet. 
Azzal, hogy maga Isten jött el, hogy kegyelmével segítse az embert, vonzotta a szegényt, az elhagyottat. Vigaszt, békét 
nyújtott.

Az evangélium hirdetését a Római Birodalom akkori pezsgő élete, kedvező fekvése is meg-

könnyítette. Élénk kereskedelem folyt az egyes tartományok között, s jól kiépített utak, rendszeres 

postajáratok segítették a távoli vidékek közötti érintkezést. A sokféle nyelv használata sem oko-

zott akadályt az emberek közötti közlekedésben, mert majdnem mindenki értett latinul és görögül. 

A rómaiak vallási tekintetben türelmesek voltak: nem irtották ki vagy nyomták el a meghódított 

népek vallását.

A zsidóság is szabadon gyakorolhatta vallását. Megtartották a szombatot, nem 
kellett katonáskodniuk, és a tárgyalásokon felmentést kaptak az eskütétel alól. 
Nem kellett részt venniük a császárkultuszban. Minden magasabb állami hivatalt 
betölthettek. A kereszténységet a zsidók eleinte szektának tartották, és így élvez-
ték a zsidóság kiváltságait.

Diaszpóra: Olyan népcsoport vagy vallás köve-
tői, akik elhagyni kényszerülnek szülőföldjüket, 
majd a világ valamely táján, más népek közé 
szétszóródva folytatják életüket, építik kultúrá-
jukat.

Kenyértörést ábrázoló falfestmény a II. századból – Priscilla-katakomba, Róma
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Hogyan éltek az őskeresztények?

Az első keresztények buzgósága, erényes élete, erkölcsi tisztasága és felebaráti szeretete kitűnt az 

emberek között; vonzó példa volt mások, a kívülállók számára.

Az apostolok és az ókori keresztény írók írásaiból képet kapha-

tunk közösségi életükről. Ennek középpontjában az Eucharisztia – az 

utolsó vacsoráról való megemlékezés – állott. Kezdetben házaknál 

gyűltek össze az „Úr napján” (vö. Jel 1,1) a város és a környék lako-

sai. A hívek számának növekedésével azonban tágasabb helyiségek-

ről kellett gondoskodniuk, ezért külön „templomot” kezdtek építeni 

közösségeik számára. A nagy terem közepére helyezték az asztalt 

(az oltárt), amelyet mindannyian körülálltak.

Szent Jusztinosz vértanú fi lozófus írásaiból ismerjük az ősi szentmise lefolyását. Így beszélt róla: „Imáink befejezésekor 
csókkal köszöntjük egymást. Ezek után a tesvérek elöljárójához kenyeret és kelyhet visznek vízzel vegyített borral, aki 
kezébe veszi, dicséretet és dicsőítést mond a mindenség Atyjának a Fiú és a Szentlélek neve által, hálát ad neki és áldást 
mond hosszan azokért, amiket nekünk adott, hogy ő bennünket ezekre méltatott. Imái és hálaadásának befejezésekép-
pen az egész nép ráfeleli az »Áment«. Az »Ámen« héber szó, ami annyit jelent: »Úgy legyen.« Az elöljáró hálaadása és 
az egész nép felelete után az általunk diakónusoknak nevezettek minden jelenlevőnek osztanak a hálaadás kenyeréből 
és a vízzel elegyített borból, visznek belőle a távollevőknek is” (I. Apol., LXV).

A megkereszteltek részesültek a szent eledelből, még a távollevőknek is küldtek, mert ez jelen-

tette a hívek egységét Krisztusban. Az igehirdetés is a szentmise része: „…felolvasták az apostolok 

emlékiratait. Amikor a felolvasó végzett, a gyülekezet vezetője intő és buzdító szavakat intézett a 

jelenlévőkhöz, hogy igyekezzenek a szép tanítás szerint élni.” Ez szolgálta a hitjelöltek oktatását is.

Jézus halálát és feltámadását, a bűnök bocsánatát, és a holtak fel-

támadását hirdették. Bűnbánatra szólítottak fel. A katekumenek (hit-

tanulók) számára rövid és könnyen érthető hitvallást állítottak össze, 

amely a legfontosabb hitbeli tudnivalókat tartalmazta. Hitforrásnak 

az apostolok tanítását tartották. Fontos volt minden hívő számára 

a szeretetszolgálat és az önmegtagadás; ebben látták a keresztény 

életgyakorlatot.

Vedd elő térképedet! Jelöld ki az Apostolok Cselekedetei és Pál levelei alapján!
• Honnan indult ki az igehirdetés?
• Hol alakultak az első keresztény közösségek az ókor leghíresebb városai közül?
• Hol lett az Egyház központja és miért?
• Hol alakultak az első keresztény közösségek az ókor leghíresebb városai közül?

!

Eucharisztikus ábrázolás hallal és kenyérrel a Genezáreti-tó melletti Tabghában – bizánci mozaik

Ókeresztény közösségi épület a III. századból – Szíria
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A keresztséget eleinte húsvétkor szolgáltatták ki. A II. századtól 

kezdve sok helyen hároméves felkészítés előzte meg a keresztelést. 

A szertartáson az egész keresztény gyülekezet részt vett.

Előtte mindenki kétnapos böjtöt tartott. Ígéretet kellett tennie, azután három-
szor alámerítették a keresztelőmedencében, vagy leöntötték, majd fehér ruhába 
öltözött. A püspök megkente olajjal, megáldotta, és békecsókkal elbocsátotta. 
A szertartás a következő vasárnapon (fehérvasárnap) fejeződött be ünnepélyes 
szentáldozással.

A II. században már kialakult az egyházi szervezet ma is létező formája, melynek alapelemei az 

apostolok korára nyúlnak vissza. A közösségeknek a püspök volt a vezetője. Az „egyházi rendet” 

kézrátétellel adta tovább a presbiternek és diakónusnak. Így a Krisztustól kapott hatalmat adták át, 

hogy megtartsák és hibátlanul továbbadják a tanítást. A püspököket legtöbbször az egyházközsé-

gek tagjai választották.

Az apostolok által alapított egyházközségek nagy tiszteletet és elsőbbséget élveztek. Az igazi 

rangot az ott eltemetett apostol sírja jelentette, ebből adódott Róma kiváltságos helyzete is. 

 püspök presbiter diakónus

  

 apostolutód papok segítők

  

 és a hívek alkották az egyházi szervezetet

A közösség élete nemcsak az összejövetelekre korlátozódott, hanem – ahogy ránk maradt – az 

„összejövetelt követő napokon szüntelenül emlegetjük egymásnak, ami akkor történt. Azok, akik-

nek van miből, segítik a szűkölködőket. A gyűjtés eredménye a vezető kezében van: ő segíti az ár-

vákat, az özvegyeket, a betegeket és a más ok miatt szűkölködőket.”

• Hogyan kezdődött az Eucharisztia ünneplése?
• Ma hogyan ünnepeljük az Eucharisztiát?
• Ismered egyházközséged vezetőit?
• Milyen feladatokat látnak el?
• Te hogyan éled meg hétköznapjaidban Jézus tanítását?

?

IV. századi ókeresztény sírkamra – Pécs
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2. „Aki megvall engem az emberek előtt…”

A keresztényüldözéseket kiváltó okok 

A pogány lakosság és a keresztények néhány  évtizeden át békességben éltek egymással. Tevéke-

nyen részt vettek a gazdasági és társadalmi életben. Ám a megbecsülést lassanként ellenszenv 

váltotta fel. A türelmes kapcsolat akor változott meg, amikor felismerték, hogy a 

kereszténység önálló vallás. Most már perbe is foghatták követőit, mert államilag 

el nem fogadott vallás hívei voltak, a császárkultusztól való tartózkodás pedig az 

állami felségjogot sértette: súlyos véteknek számított.

A hitükhhöz szigorúan ragaszkodó zsidók voltak az üldözések elindítói 

(vö. Szent István diakónus megkövezése), azután csatlakoztak hozzájuk azok, akik-

nek anyagi kára származott a kereszténység terjedéséből. Feljelentették őket a 

„tiltott kultuszban való részvétel” vádjával. Egyre veszélyesebb lett kereszténynek 

lenni.

A jelentősebb keresztényüldözések

Az első véres keresztényüldözés Néró császár uralkodása alatt, 67-ben kezdődött. Rómában tűzvész 

ütött ki, és a császár a keresztényeket vádolta a gyújtogatással. Ekkor halt vértanúhalált Szent Péter 

és Szent Pál apostol.

Eleinte a hatóságok sem kaptak világos utasításokat a keresztényekre vonatkozóan. A keleti területek helytartója, 
Plinius, megoldást keresve levélben fordult a császárhoz. Feljelentettek két diakonisszát, akikről a kihallgatás során 
megállapították: „Minden bűnük és tévedésük arra korlátozódik, hogy bizonyos napon összejönnek, hogy közösen el-
költsenek egy lakomát, azonban az egészen egyszerű és teljesen ártalmatlan lakoma. (…) Nem követnek el tolvajlást, 
rablást, házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, nem tagadják le a rájuk bízott holmit…” Mit tegyen velük? – tette 
fel a kérdést. A császár válasza: „Az ilyen dolgokra valóban nem lehet minden esetre érvényes szabályt adni. Nem kell 
nyomozni utánuk! Ha feljelentik, meg kell büntetni őket. Olyanképpen, hogy aki tagadja keresztény voltát, és állításait 
cselekedettel bizonyítja, vagyis könyörgéssel fordul az istenekhez, nyerje el bocsánatát.”

Néró császár szobra
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Mindenki gyanús lett, aki a piacon a hús eredete iránt érdeklődött, 

aki pogány templom előtt nem dobott csókot a kezével, és akiről 

a szomszédai észrevették, hogy nem mutat be áldozatot az istenek-

nek. Ha a kihallgatás során nem volt hajlandó a császár szobra előtt 

áldozni, kimondták rá az ítéletet.

A későbbi századokban a császárok a birodalom romlásának eredendő okát a keresztényekben 

látták. Egységét az államvallás erősítésével akarták elérni.

Decius császár (249–251) elrendelte, hogy trónra lépését általános áldozatbemutatással ünne-

peljék meg, és erről mindenki „libelluszt” (igazolást) kapott. A rendelet az egyházközségek ellen 

irányult, mert aki nem áldozott, azt perbe foghatták és halálra ítélhették. A békés élethez szokott 

hívek közt nagy lett a rémület. Sokan elmenekültek, de voltak, akik megvesztegetéssel vásároltak 

maguknak igazolást. Bizony, akadtak olyanok is, akik félelmükben áldoztak a császár szobra előtt. 

Szép számmal akadtak azonban hitvallók is!

Valerianus császár (257) úgy gondolta, ha elfogatja az egyházi közösségek vezetőit, megszűnik 

a vallás, ezért elkobozta a templomokat, bezáratta a temetőket. Az elfogott püspökök számkivetést 

szenvedtek. A császár megtiltotta a pogányoknak a „más hitre térést”. A hittanulók ellen irtóhad-

járatot indított, de alig akadt köztük hittagadó!

Diocletianus császár (305) uralkodása alatt volt az utolsó, egyben legvéresebb keresztényüldö-

zés. Minden eddigi rendeletet és módszert felújítottak. Napirenden voltak a házkutatások, zakla-

tások, be kellett szolgáltatni a szent könyveket, iratokat is. Tömegével küldték a keresztényeket a 

vadállatok elé az arénába a cirkuszi játékok alkalmával.

Decius császár szobra Valerianus császár egy korabeli pénzérmén Diocletianus császár szobra

Pogány áldozati hús: A hús eredete az ős-
keresztény közösségek számára igen fontos 
volt, mivel az állatáldozatok húsának egy ré-
szét a pogány papok a piacon áruba bocsátották. 
Nézetük szerint ebből enni a pogány áldozat 
részesévé tette őket. Emiatt tagadták meg vá-
sárlását.

• Mit tudsz a rómaiak vallásáról? Kik voltak isteneik?
•  Miből állt a császárkultusz?

?
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A vértanúk vére azonban a kereszténység magvetése lett, mert 

a meg-megújuló zaklatások ellenére sem tudták szétzúzni az Egy-

házat, és megsemmisíteni a kereszténységet. A hívek száma egyre 

nőtt. Az üldözések idején rejtegették papjaikat, s ha szétszóródtak, 

újabb egyházközségeket szerveztek. A mártírok emlékét nagy tisz-

telettel vették körül. A kegyelem különös ajándékának tartották, ha 

hitükért üldözést vagy halált szenvedhettek el (vö. Mt 5,11 – a nyolc 

boldogság).

Haláluk körülményeiről a III. században sok pontos feljegyzést készítettek (vértanúakták). Sírjuk felett ünnepelték meg 
haláluk évfordulóján az Eucharisztiát. Közbenjárásukat kérték, és hősi példájukból merítettek erőt. A római temető 
(katakomba) összejöveteleik színhelye lett.

Szent Péter láncai – a hagyomány szerint ezekkel 
a láncokkal tartották fogva Péter apostolt római 
börtönében

• Valóban a kereszténység terjedése ingatta meg a birodalom erejét?
• Mik voltak a valóságos okok?
• Tudsz-e példát mondani arra, amikor hamis vádakkal indítanak hajszát népek, fajok, eszmék ellen?• Tudsz-e példát mondani arra, amikor hamis vádakkal indítanak hajszát népek, fajok, eszmék ellen?

?
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A vértanúk vetése
(Szent Polikárp története — olvasmány)

Hadrianus császár uralkodása alatt (II. sz.) egyre tűrhetetlenebbé vált a keresztények elleni magán-

bosszú, mely a közerkölcsök romlásához vezetett. Végül maga a császár utasította a helytartókat: 

„Megtiltom, hogy puszta követelésekkel és kiáltozásokkal támadjanak. A vádló érveit neked kell fe-

lülvizsgálnod!” A gyűlöletet azonban már nem lehetett meggátolni. Ez történt Polikárp esetében is.

Szent Polikárp János evangélista tanítványa volt és Szmirna 

püspöke. Kis-Ázsia keresztényei közt nagy tekintélynek örvendett. 

Mindenki tudta, hol lakik, ismerték papjait, hol vannak a templom ok, 

merre szokott jár ni. Hírneve és a politikai életbe való be nem avatko-

zása személye feddhetetlenségét igazolták. A keresztények tisztelték 

azért is, mert éveken át együtt volt Jézus legkedvesebb tanítványá-

val, Jánossal. Tanításában senki sem kételkedett, ezért egész sereg 

tanítvány vette körül. Már tisztes aggastyán volt, amikor az ázsiai 

tartományok képviselője látványos ünnepséget rendezett. Az aré-

nába vadállatokat hoztak. A felizgatott tömegben kitört a hisztéria, 

és követelni kezdték, hogy kerítsék elő Polikárpot, mert keresztény! 

Ő, amikor látta, hogy máglyára szánták, engedett hívei kérésének, és a város közelében elrejtőzött 

egy villában. Ám egy fi atal férfi  tudott a rejtekhelyről és feljelentette. Rövidesen fegyveres lovasok 

vették körül a házat. Polikárp éppen vacsorázott, s már tudta, eljött a tanúságtétel órája.

Önként jelent meg a katonák előtt. Vacsorával kínálta meg őket, s csak egy órácska haladékot 

kért, hogy elvégezhesse szokásos esti imáját. Egy egész éjszakai haladékot kapott, amit imába mé-

lyedve töltött el. Kitárt karokkal könyörgött mindenkiért, akivel valaha is találkozott: kicsikért és na-

gyokért; élőkért és holtakért; előkelőkért és szegényekért, az egész Egyházért.

A katonák szégyellték, hogy ilyen tiszteletreméltó öregembert kell elvezetniük, ezért megen-

gedték, hogy szamárháton tegye meg az utat a városba. Útközben találkoztak a város vezetőivel, 

akik felvették kocsijukra. Mindenképpen meg akarták menteni, ezért igyekeztek rávenni, hogy a 

kihallgatáson azt mondja: „A császár az Úr!”

A stadionhoz érve a tömeg zajongva várta a sokat ígérő látványosságot. Polikárpot a prokonzul 

elé vezették, aki felszólította:

– Esküdj meg a császár szerencséjére, és káromold Krisztust!

A római Colosseum, ahol sok ezer keresztény ontotta 
vérét Krisztusért



14

–  Nem tehetem! Nyolcvan éve szolgálom őt – válaszolta Polikárp 

–, és keresztény vagyok! Mi engedelmeskedünk a törvénynek, ha az 

nem sérti a hitünket. A tömeg előtt úgyis hiába védekeznék.

A csőcselék közben szüntelenül ordítozta:

– Egész Ázsia tanítója! Ez a keresztények atyja! Isteneink megve-

tője! Mindenkit rávesz, hogy ne vigyen több áldozatot a császárnak! 

Hogy ne imádjuk őt! 

Hangosan követelték, hogy hozzák a vadállatokat.

Az elkedvetlenedő konzul szégyenletesnek találta, hogy így vé-

gezzenek a nagy tekintélyű aggastyánnal. Megvárta, míg kiordítozza 

magát a nép, majd kijelentette, hogy a játékoknak egyelőre vége. 

De a közhangulatot nem lehetett lecsillapítani. Az egybegyűltek to-

vább követelődztek:

– Akkor tűzbe vele! –, és azonnal szétrohantak, hogy rőzsét és fát 

hordjanak össze a közeli műhelyekből és a fürdőből. Polikárpot szo-

kás szerint egy oszlophoz akarták szegezni, de ő tiltakozott:

– Az, aki erőt ad nekem, hogy elviseljem a lángokat, megadja azt 

az erőt is, hogy megmaradjak a máglyán szegeitek nélkül is. 

Erre csak megkötözték. Hamarosan lángtenger vette körül sovány 

kis testét. Mire elégett, elszállt a tömeg véres kedve is. Annyira „el-

kedvetlenedtek”, hogy a többi keresztény foglyot is szélnek eresz-

tették, minden külön vallatás nélkül. Amikor a tömeg szétoszlott, 

Polikárp csontjait hívei összegyűjtötték a hamuból, és tisztességgel 

eltemették.

Vértanúsága nem maradt hatás nélkül. A fi atal szíriai Iréneusz 

– aki éveken keresztül ült Polikárp lábánál és hallgatta tanítását – 

a keresztények egy csoportjával felkerekedett a távoli Galliába. Meg-

telepedtek Lyon városában, és magukkal vitték Jézus Krisztus taní-

tását. Innen indult azután az igehirdetők hosszú sora. Iréneuszból 

nemsokára Lyon püspöke lett. Évek során megírta mindazt, amit 

Polikárptól tanult. Végül egyházközössége tagjaival együtt vértanú-

halált halt 202-ben.

Keresztényeket gúnyoló ókori falfi rka, melyen egy férfi  egy 
keresztre feszített szamár előtt térdepel – a rajz felirata: 
„Alexamenosz imádja istenét”

A Callixtus-katakomba egyike Róma számos föld alatti 
keresztény temetkezési helyének
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3. A nagy fordulat

Nagy Konstantin trónra lépése

A Római Birodalomban egyre sokasodtak a bajok. Trónján 50 év alatt 26 császár váltotta egymást, 

s egy kivételével mind erőszakos halállal halt meg. A köznép nem a császárokat sajnálta, hanem a 

súlyos adókat és közmunkákat bánta; a pénzromlást, a beszállásolásokat. Állandósultak a háborúk. 

A barbár betörések egyre nagyobb veszélyt jelentettek. Mindezt a helyi hatóságok visszaélései is te-

tézték: mind gyakoribb lett a sikkasztás, zsarolás, megvesztegetés, az ártatlanok elhurcolása.

Nem múltak el a Birodalom bajai, bár keresztények százait hajtották 

a vadállatok elé az arénában. Ők tudták, miért halnak meg. Ezért egyre 

többen kezdték irigyelni őket. Sokan azért lettek Krisztus követői, mert 

híveinek reményt tudott adni. A légiókban is sok keresztény katona 

szolgált. Konstantin, az új császár is rokonszenvezett velük.

Konstantin a Balkánon, katonai táborban született. Édesanyja keresztény volt, így 
ismerte a krisztusi tanítást. Mikor Konstantint katonai hatalomhoz juttatták, meg-
engedte a keresztényeknek, hogy Jézus jelvényét, a keresztet is viseljék. A legen-
da szerint, amikor ellenfelével Galliában leszámolásra készült, egy éjjel csodálatos 
jelenést látott. Az égbolton nagy fényességben egy hatalmas kereszt jelent meg 
Krisztus nevén ek monogramjával, és ez a felírás látszott: „E jelben győzni fogsz!” 
Az viszont történelmi tény, hogy a csata előtt megengedte, hogy a hadi jelvé-
nyekre Krisztus jelét tegyék fel, és valóban győztek.

Nagy Konstantin császár szobra

• Mi volt a Római Birodalom valódi betegsége?
• Hogyan fordult visszájára a keresztényüldözések célja?

?

Nagy Konstantin diadalíve Rómában
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A milánói türelmi rendelet

A győztes csata után a császár rendeletet adott ki Milánóban (313), amelyben vallási türelmet és a 

vallások egyenlőségét hirdette meg. Ezzel kimondta, hogy mindenki maga választhatja meg vallá-

sát, és szabadon gyakorolhatja annak kultuszát. Ettől kezdve az egyházi vezetők egyforma kiváltsá-

gokat élveztek a pogány papokkal. A császár nemcsak megvédte, hanem intézkedéseivel segítette 

is a kereszténység terjedését.

A keresztények visszakapták elkobzott vagyonukat, templomokat építhettek, amelyek aztán me-

nedékhelyekké váltak. A papokat felmentették az adófi zetés terhe alól, és a rabszolga-elbocsátás 

jogát is élvezték. Ettől kezdve a vasárnap munkaszünet volt. A véres cirkuszi játékok megszűntek, és 

megtiltották a keresztre feszítést is.

A rendelet hatására egyszerre igen sok lett a keresztségre jelentkező. Az Egyház vezetőinek 

többsége örült, hogy gyarapodik a hívek száma, s emiatt voltak, akik minden alaposabb felkészítés 

nélkül keresztelték meg a jelentkezőket. Ennek nyomán sokan éltek továbbra is úgy, mint azelőtt; 

semmi jel sem mutatta, hogy lelkükben megváltoztak. Így pogány szellem szivárgott be a keresz-

tény közösségekbe, ami sokféle tévtan forrása lett.

Akadtak, akik szemfényvesztő „csodákkal” ámították a tömeget, hogy anyagi előnyöket, nagyobb befolyást szerezze-
nek. Voltak, akik a szentírási szövegeket szó szerint értelmezték, és várták a hamarosan bekövetkező világvégét. Nem 
dolgoztak, csak mások adományából éltek. Sokan minden örömöt megtagadtak maguktól, megvetették a testet, még 
a házasságot is. Így akarták biztosítani üdvösségüket az utolsó ítéletnél.

Egylényegű vagy hasonló?

A legnagyobb veszélyt a Krisztus istensége körüli vita jelentette. Alexandriában egy Áriusz nevű 

pap azt kezdte hangoztatni, hogy Jézus Krisztus nem valóságos Isten, csupán az Atya teremtménye, 

s mivel hűséggel teljesítette akaratát, jutalomból magához emelte.

Áriusz tanítása hamarosan elterjedt. Jó megjelenésével és kiváló szónoki képességével nagy ha-

tást gyakorolt a tömegre. A nemrégen megtért pogányok számára könnyen érthető volt ez a ta-

nítás, mert az istenek születéséhez hasonlított. Áriusz erkölcsi követelményeivel sem támasztott 

nehézséget követői elé.

•  Gondolkodj rajta: milyen előnyt jelentett a milánói türelmi rendelet 
a keresztények számára?

• Ha akkor élsz, melyik rendelkezésnek örültél volna legjobban? Miért?

!
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Az I. Niceai Zsinat (325)

Áriusz nézeteivel a leghatásosabban Atanáz püspök szállt szembe, aki szintén Alexandriában élt. 

Nagyon felkészült a vitára. A szent könyveknek komoly ismerője volt, ezekből merítette elsöprő 

érveit. A vita felkorbácsolta a szenvedélyeket, még a püspökök véleményét is megosztotta. A csá-

szár nem értett a teológiához, csak féltette a birodalom egységét. Ezért a pápa hozzájárulásával 

Niceában (325) zsinatot hívott össze, ahol megjelent az akkori keresztény világ majdnem minden 

püspöke. Fényes külsőségek közt folyt a vita a „szent palotában”.

A zsinaton megfogalmazták az érvényes hitvallást, ami az Egyház legfontosabb tanítása lett. 

Azóta is így valljuk: „a Fiú egylényegű az Atyával; született, de nem teremtmény”. Áriusz tanítását 

eretnekségnek nyilvánították, őt magát pedig kiközösítették az Egyházból.

313  milánói rendelet  vallási türelem és egyenlőség

325  I. Niceai Zsinat  a Fiú egylényegű az Atyával

• Miért volt veszélyes Áriusz tanítása?
• Te milyen érveket hoznál fel a Szentírásból Jézus istenségének bizonyítására? 

?
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4. F elelősség a világért

Az Egyház és az egyházszervezet átalakulása

A milánói rendelettel az üldözött Egyház lassanként hatalomban részesedő Egyházzá alakult. 

A fény mellett azonban ott volt az árnyék is. 

Hilarius, Gallia püspöke szerint: „Konstantin alattomosabb ellenség a régi üldözőknél, mert a híveknek nem a hátát 
korbácsolja, hanem a hasát vakargatja. Nem karddal üti le a fejüket, hanem arannyal fojtja beléjük a lelket.” Eleinte a 
császári palotában is akadtak szegényes öltözetű, aszkéta életű püspökök, később azonban sehogy sem illettek a „szent 
háztartás” pompájába és légkörébe.

Új rend, új szokások alakultak. Az egyházszervezet is átalakult. A társadalomban az egyházi em-

berek kiváltságos csoportot alkottak. A püspökök megtisztelő, magas állami tisztségeknek kijáró 

elsőségeket élveztek. Egyházközségük eredete, nagysága is külön kiváltságot jelentett, így egymás 

között sem voltak egyenlők.

A városokban már több egyházközség alakult. Vezetőik a presbiterek voltak. Kiszolgáltatták a 

szentségeket, és vezették a hitoktatást; munkájukban a diakónusok segítették őket.

A püspökök megkülönböztető jelvényeket viseltek, díszes széken ültek a mise alatt, és innen ta-

nítottak. Fáklyások kísérték őket. Az áldozópapok az udvari hivatalnokok viseletét (tóga) vették át. 

Ők is munkájuknak, egyházi helyzetüknek megfelelő tiszteletben részesültek.

A hívek megnövekedett számához kellett 

méretezni az új templomokat is. Sorban épültek 

a hatalmas bazilikák. A császár járt elöl jó példá-

val. A falakat színes kárpittal, tarka mozaikkal dí-

szítették. Keleten a sírkápolna szolgált építészeti 

formául: központi, kör alakú terme köré épültek 

a kisebb, szintén körívet alkotó mellékkápolnák. 

A nyugati egyházban kereszt alakú alapra húzták 

fel a vastag falakat.

A liturgikus szokások is bővültek. Az Eucha-

risztia megülését egyre ünnepélyesebbé tették. 

A húsvétra negyvennapos böjttel készültek. Jézus 

születése is ünnepnek számított.Az ariánus keresztelőkápolna kupolamozaikja Ravennában
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A pompának és hatalomnak Aranyszájú Szent János, konstantinápolyi pátriárka kívánt véget vetni. Nem szédítette 
meg a hatalom és a kínálkozó nagy jövedelem. Elődje fényűző életmódját felszámolta, mert azt apostolutódhoz mél-
tatlannak tartotta. Eladta a palota fényűző berendezését, és a pénzen kórházat építtetett, orvosokat, papokat rendelt a 
betegek gondozására. Valóban a lelkek pásztora lett. Szívesen beszélt a felebaráti szeretetről, és ostorozta a gazdagok 
erkölcstelen életét.

Igen nagy népszerűségnek örvendett. Megtörtént, hogy az őt hallgató közönség – tetszése jeléül – megtapsolta 
prédikációját, de megesett az is, hogy a fényes dámák tüntetően kivonultak a templomból, mert példái miatt találva 
érezték magukat. A pompához szokott püspöktársai (félve hatásától) intrikáltak ellene. A császárnő is kérlelhetetlen el-
lensége lett, mert bírálta a palotabeliek keresztényhez nem méltó életét.

Végül száműzetése helyére vonulva, útközben halt meg (407). Az igaz keresztény életért vállalt áldozata nem volt 
hiábavaló. Leírt szentbeszédeit századokon keresztül olvasták a lélek épülésére.

Egy új eszmény: a remeteség

A tökéletesedés útját sokan a remete életmóddal szerették volna 

megvalósítani. Önként vállalt áldozatukkal ki akarták menteni az em-

bereket a Gonosz hatalmából. Eszményük a vértanúk hősiességéből 

táplálkozott. A keresztény életszentség megvalósításán fáradoztak.

Remete Szent Antal jómódú egyiptomi földműves fi a volt. Írni-olvasni nem tu-
dott, ezért kívülről megtanulta a Szentírást. Az emlékezete pótolta számára a 
könyvet. Egyik vasárnap megragadta a gazdag ifj ú példázata. Elhatározta, ő is tö-
kéletes lesz. Eladta földjét, mindenét szétosztotta a szegények közt, és kivonult a 
sivatagba. Ott már éltek remeték a keresztényüldözések idejétől kezdve. Figyelte 
életüket. Az egyiktől a barátságos magatartást, a másiktól a szolgálatkészséget 
leste el. Volt, akinek az imabuzgalma vagy állhatatossága nyerte meg tetszését. 
A látott erényeket igyekezett megvalósítani. Elmélkedései során rádöbbent: 
a magány sem ment meg a kísértésektől, mert azok a rosszra hajló emberi ter-
mészetből és a Gonosz munkájából fakadnak.

A remeték magányukban sem voltak tétlenek. Kunyhójuk körül 

megművelték a földet, sásból kosarakat, szőnyegeket fontak, állat-

szőrből takarókat készítettek. Időnként bementek a piacra, a maguk 

készítette portékákat eladták, és a pénzen élelmet vásároltak. Köz-

ben tanították az embereket, tanácsot adtak. Azok tisztelték őket, 

példájuk vonzó volt előttük.

Szent Pakhómiosz is egyiptomi volt, de még pogány. Fiatal legény korában besorozták a légióba. Nagy sietve hajtották 
őket a kiképzőtáborba. Egyik pihenőjükön jószívű emberek keresték fel az elcsigázott katonákat, és étellel, itallal, jó szó-
val látták el őket. Megtudta tőlük, hogy mindezt Krisztusért, Istenükért teszik. Azon az éjszakán félrevonulva imádkozott 
a számára még ismeretlen Istenhez, és megígérte neki, ha megóvja, akkor kereszténnyé lesz. Pár nap múlva feloszlott 
a tábor. Egy kisvárosba került, keresztények közé. A hitről hallott tanítás megerősítette elhatározását, és megkeresztel-

Sziklába vájt remetebarlangok a kis-ázsiai Kappadókiában

• Napjainkban hogyan próbálják orvosolni a társadalom bajait?
• Te hogyan tudnál részt vállalni ezekből a feladatokból?

?



20

kedett. Arra törekedett, hogy a lelki irányítást továbbadja. Elment a pusztába tanácsot kérni a remetéktől. Ott is maradt: 
elmélkedett, imádkozott, böjtölt.

Remeteközösséget alakított a szétszórt kis közösségekből, és megszervezte közös életüket. Az egymás mellett épült 
cellákon kívül közös étkezőjük, imatermük és betegszobájuk volt. Lassanként műhelyeket, gazdasági épületeket is épí-
tettek. Mindenki képessége, ügyessége szerint tevékenykedett.

A remeték rendszeres életet éltek. Hajnal előtt ébresztőül egy falapot vertek meg, amire min-

denki előjött a cellájából. Bevonultak az imaterembe közös áhítatra, azután megkezdték a kijelölt 

munkát. Voltak, akik a vendégeket fogadták, mások a jelentkező betegeket, nyomorultakat látták el. 

Akik írni-olvasni tudtak, másolták az imákat. Önként jöttek, maguk választották munkájukat. Foga-

dalmat nem tettek, egy idő után el is mehettek. Lakóhelyüket fallal vették körül.

• Miben volt nagy igazságuk a remetéknek?
• Mivel lehet igazán segíteni az embereket?

?
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Egy keresztény ifjú pályafutása a Római Birodalomban
(Szent Márton élete — olvasmány)

A római terjeszkedés az I. században érte el a Kárpát-medencét. Claudius császár Pannonia néven pro-

vinciát szervezett a mai Dunántúlon (50). A borostyánkő-kereskedelem útvonalának fontos állomása, 

Savaria (Szombathely) volt a főváros. Kereskedők lakták, és katonai helyőrség biztosította az útvonalat. 

Hamarosan megjelentek a keresztény hittérítők. Szent Pál unokaöccse, Szent Andronikosz térítőmun-

kája nyomán egymás után alakultak az egyházközségek (feltehetően: Pécs, Sziszek, Eszék stb.).

A nagy keresztényüldözés idején 309-ben itt lett vértanú Quirinus (Kerény), 
a terület akkori püspöke. Az ítélet szerint megkötözve, kővel a nyakában a Gyön-
gyös-patakba dobták. Hívei kiem elték holttestét, és a soproni út közelében levő 
kis bazilik ájukban temették el. Ő volt Pannónia első vértanúja.

Konstantin rendelete után megszűnt az üldözés, és Krisztus köve-

tői szabadon gyakorolhatták hitüket. Ekkor itt is rohamosan növeke-

dett a kereszténység számban és társadalmi megbecsülésben.

Ebben az átmeneti időben, 316-ban született Savariában Szent 

Márton. Apja, a császári haderő tisztje még pogány volt, de a légióban 

és a veteránok között már sok keresztény élt. Márton így ismerhette 

meg még gyermekkorában Krisztus tanítását. Mikor apja letöltötte a 

szolgálati időt, Paviában kapott birtokot, és odaköltöztek. A serdülő 

ifj ú mélyen átélhette a keresztény élményeket, mert 15 éves korában 

katekumennek jelentkezett. Nem sokkal később mégis katona lett, és 

lovastisztként szolgált a galliai Amiens városban. A régi írások tanúsága 

szerint katonatársai dicsérték szerénységéért és tiszta életéért.

Legendája elmondja azt is, hogy egy téli estén meglátott egy kék-

re fagyott koldust az útszélen. Megállt. Leszállt lováról, kettévágta 

katonaköpenyét, és betakarta vele az öreget. Éjszaka álmában látta 

az Urat, ebbe a félköpenybe burkoltan, aki ezt mondta: „Márton kate-

kumen ruházott fel vele.” 

Mindebből annyi a bizonyos, hogy 334-ben megkeresztelkedett, 

és beadta lemondását. Akkoriban ez igen sok akadályba ütközött. 

Magától a császártól kellett kérnie az elbocsátást.

A borostyánút, mely összekötötte Pannóniát Itáliával

Szent Márton odaadja köpenyét egy koldusnak



22

Klerikus: A papi rendbe tartozó személyek. 
A IV. századtól két nagy csoportba szokás so-
rolni őket. A nagyobb rendekhez azok tartoztak, 
akik az egyházi rend szentségében részesültek: 
püspökök, áldozópapok és diakónusok. A kisebb 
rendek száma és egyes feladatköre változó. 
Közülük a legáltalánosabbak az alszerpapok, a 
lektorok (felolvasók), az akolitusok (gyertyavi-
vők) stb. Akik az Egyház szolgálatába kíván-
tak lépni, azok a püspök, vidéken a plébános 
környezetében éltek, és ott rendszeres okta-
tást kaptak mind az elméleti, mind a gyakorlati 
teendőkből. Később egyre inkább előtérbe ke-
rültek a kolostori iskolák.

Aszkéta: A megszokottnál szigorúbb életformát 
követő emberek. Keményen böjtöltek, szüzessé-
get fogadtak, lemondtak a vagyonról, kizárólag 
az imának, elmélkedésnek és a felebaráti szere-
tet gyakorlásának szentelték életüket.

Mint aki le akarja vetkőzni egész eddigi életét, remetemagányba vonult. Azután Hilarius, gal-

liai püspök környezetében tűnt fel; itt készült fel későbbi hivatására. Miután pappá szentelték, fe-

lelősséget érezve pogány szülei iránt, az Alpokon keresztül visszatért Savariába. Édesanyját sike-

rült megkeresztelnie, és a lakosság körében is sokakat megtérített. Zavaros idők jártak akkoriban! 

Az ariánusok terjesztették tanításukat. Szembekerült velük, de kitért a csatározás elől. Visszatért 

Milánóba, azonban ott is ugyanez a helyzet fogadta. Egyetlen megoldásnak az tűnt számára, hogy 

a Földközi-tenger egyik kopár szigetére húzódjék néhány barátjával. Imádkozott, elmélkedett és 

meglelte nyugalmát.

Mikor hírét vette, hogy Hilarius visszatérhetett számkivetéséből, 

ő is megtelepedett a közelében. A város mellett épített magának 

egy remetecellát. Egyre többen követték példáját, és lassanként 

szerzetesközösséggé alakultak. Szeretetteljes egyéniségének hama-

rosan híre terjedt. Határozott, célratörő, tiszta keresztény lelkülete 

példa lett az egyszerű hívek között. Nem csoda, hogy 371-ben már 

megválasztották püspöknek. A klerikusok tiltakoztak ez ellen, mert 

szegényes külseje, aszkéta életmódja ellenszenves volt előttük. A hí-

vek döntésén azonban nem változtathattak.

Ettől kezdve nyájának szerető és hűséges pásztora lett. Állandóan 

vizitációs úton volt egyházmegyéjében. Fáradhatatlanul dolgozott 

hívei vallásos életének tisztaságáért, prédikált, törődött a szegények-

kel, gondozta a testi-lelki elesetteket. Minden cselekedetével békét 

akart teremteni. Hamarosan számos legenda vette körül személyét: 

csodálatos gyógyításokról, ördögűzésről, sőt még halott feltámasz-

tásáról is beszéltek.

Szigorú is tudott lenni, amikor a hit tisztasága forgott kockán. 

Püspök- és paptársainak ellenkezése egész életében végigkísérte. A kényelmes élethez, hatalom-

hoz ragaszkodók szemében ugyanis botrányosnak tűnt, hogy püspök létére vezeklő életet élt.

Halála után a nép szentként kezdte tisztelni. Mindmáig sokféle népszokás őrzi emlékét. Dél-Fran-

ciaországban a gyerekek lámpással járják a falu utcáit Márton napján. Énekelve dicsérik a római 

katonából lett kegyes püspököt. Úgy emlékeznek meg róla, mint az irgalmas szamaritánusról; 

a példaadó jó pásztorról. A püspöki szeretet szentje. Tours-i sírja a középkor egyik legismertebb 

zarándokhelye. Tiszteletének Magyarországon is eleven hagyománya van. Az ő tiszteletére épült az 

első kolostor Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán. Ereklyéinek egy részét a szombathelyi 

székesegyházban helyezték el 1913-ban. Ő az egyházmegye védőszentje.

•  Vedd elő a térképedet! Keresd meg a helységeket, ahol Szent Márton egy-egy 
életszakaszát töltötte. Jegyezd ki az állomásokat!

• Látod, egy lovastisztből is lehet szent! Mi szükséges hozzá?

!
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5. A tanítás hiteles!

Az apostoli hagyomány védői

Fölmerülhet a kérdés: vajon az Egyház történelme során mindig hitelesen adták tovább Jézus ta-

nítását? Ez sok gondot okozott évszázadokon át. A hitelesség bizonyítására Szent Iréneusz szemé-

lye igen alkalmas volt, aki életével két évszázadot kötött össze (Szent János – Polikárp – Iréneusz). 

Hívei írták róla: „Legbuzgóbb követője a Krisztus által ránk hagyott hitnek.” A tanítás hitelességét 

könyvvel is igazolta. Az eretnek tanításokat cáfolja a Szentírással, és az általa idézett bibliai szövegek 

azonosak a maival.

Munkájának a címe: Öt könyv az eretnekek ellen. Tehát az 
evangélium a II. század táján már közismert volt. Az ős-
egyház Szűz Máriáról vallott hitét is ő közvetíti felénk. 
Nem hiába hallgatta Szent Polikárp tanítását. Így lett 
belőle a Szenthagyomány megőrzője és továbbadója. 
Gondosan lejegyezte – Szent Pétertől kezdve – a római 
püspökök megszakítatlan láncát. Az első 12 pápa nevét 
és munkálkodásuk sorrendjét is általa ismerjük. Meg is ál-
lapította: „Ezzel az Egyházzal kell egységben lennie min-
den más egyháznak, vagyis minden helység hívőjének, 
mert itt őrzik az apostoli hagyományt.”

Az egyházatyák

Az egyházatyák is a Szenthagyomány és az igaz tanítás őrzői voltak. Közülük Szent Jeromosnak kö-

szönhetjük a Biblia hiteles latin fordítását. A Szentföldön felkutatta a régi iratokat, és a különböző 

fordításokat összevetve készítette el a Vulgatát. Nagy tehetségét és egész életét ennek a munkának 

szentelte.

Bibliai kézirat a IV. századból – Codex Sinaiticus
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Róma elsőségének kérdése is felmerült, amikor Konstantin új fővárost alapított. A császár, mint 

a kereszténység védője, különleges jogokat igényelt magának. Minden egyházi ügybe beleszólt, 

maga nevezte ki főpapjait (cezaropapizmus). A pápa mindent elkövetett, hogy a nyugati terület 

függetlenségét minél jobban biztosítsa.

Hispánia híres püspöke egyszer meg is írta a császárnak: „Ne avatkozz egyházi ügyekbe, ne rendelkezz! (…) Isten rád 
bízta a birodalom kormányát, miránk az Egyházét!” Az önállóság ügye akkoriban igen fontos volt. Konstantin utó-
dai az ariánusokat támogatták, a birodalomba betelepedő gót törzsek is ebben a formában vették fel a keresztséget. 
Veszélyben volt tehát a katolikus hit tisztasága. Ha gátat akartak vetni az eretnekség terjedésének, akkor először a csá-
szári befolyást kellett megakadályozni.

Szent Ambrus, Milánó püspöke is az Egyház függetlenségéért 

küzdött. A hatalmasok elleni küzdelmében nemegyszer hangoztatta 

a régi, elfelejtett elvet: „A császár is az Egyházban van és nem felet-

te.” Amikor az evangéliumot, vagy a tanítás tisztaságát érte sérelem, 

minden baráti érzelmet félretett, és bátran síkraszállt az igazságért.

Még hitjelölt (katekumen) korában választották meg püspöknek. Csak azért fo-
gadta el a súlyos, kötelességekkel járó tisztséget, hogy megmentse a várost a 
terjedő ariánus tévedéstől. „Így történt, hogy mielőtt tanulhattam volna, taníta-
nom kellett” – írta.

Megtehette: nagy erkölcsi tekintélye volt. Nemcsak hirdette az evangéliumot 
és ennek erkölcsi követelményeit, hanem maga járt elöl jó példával. Igazi pász-
tora volt nyájának.

Örökségéről lemondott a szegények javára. Bárki beléphetett hozzá, bármi-
lyen ügyben, külön engedély nélkül. Elítélte a gazdagok felelőtlen pazarlását, és a 
hatalmaskodással is szembeszállt.

Nagy nehézséget jelentett a IV–V. század emberének, hogy egyszerre volt alattvalója földi urá-

nak, a császárnak és az Egyházban megvalósuló Isten országának. Különösen az okozott gondot, ha 

az államhatalom ellenkezett a keresztény szemlélettel.

•  Emlékezz a tavaly tanultakra! Melyek voltak az apostolok által alapított 
egyházközségek?

• Milyen alapon fogadták el vezetőnek Róma püspökét?

• Olvasd el a Szentírásból a János evangéliuma 10,16-ot!
•  Vesd össze Szent Ambrus viselkedésével! Állítsd össze ezek alapján a püspök 

eszményképét!

?

!
Szent Ambrus-ábrázolás egy milánói mozaikon
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Julianus császár, megtagadva keresztény múltját, neveltetését, visszatért a ró-
maiak ősi hitére. Üldözni kezdte a keresztényeket: száműzte a pátriárkát, az állami 
hivatalokból elküldte a keresztényeket.

Alarik gót király kifosztotta, majd elfoglalta Rómát. Az eddig győzelemhez 
szokott római polgárok ismét a keresztények ellen fordultak. Felhangzott vádjuk: 
„Ha a római császárság nem lett volna kereszténnyé, ezek a dolgok nem követ-
keztek volna be.”

Ez a helyzet vezette Szent Ágostont arra, hogy megvizsgálja a 

pogány eszméket és életgyakorlatuk következményeit. Szembe-

állította vele a keresztények erejét és teljesítményeit. Megállapítot-

ta az igazságot: az Egyház életében együtt nő a konkoly és a búza. 

Ennek ellenére az Egyház földi hivatása, hogy építse az Isten országát. 

Ez minden hívő feladata. Ezt a célt csak közös erőfeszítéssel lehet el-

érni. Az állam ehhez a rendet, az egységet és a békét biztosítja. „Adja 

meg mindenkinek azt, ami jár, csalás és pártoskodás nélkül”, mert a 

„jók uralma az emberiség javát szolgálja”!

Jézus  Sz ent János  Polikárp   Iréneusz

egyházatyák: Jeromos  Ambrus  Ágoston

• Miért lehet jó állampolgár egy keresztény?
?

Benozzo Gozzoli: Szent Ágoston
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6. Összefoglalás — „Győz tél, Galileai!”

Az apostolok teljesítették Krisztustól kapott küldetésüket, és a II. századra az egész Római Biroda-

lom területén sorban alakultak a keresztény közösségek. Az evangélium tanítását igyekeztek meg-

valósítani a felebaráti szeretettel.

Életük középpontjában az Eucharisztia ünneplése állott. Az apostoli tanítóhatalmat a püspökök 

és presbiterek gyakorolták, a hívek gondozásában a diakónusok segítettek.

A pogány istenekben csalódott emberek tömegesen csatlakoztak a keresztény közösségekhez, 

de voltak olyanok is, akik féltékenyen, sőt gyűlölettel tekintettek rájuk.

„Tiltott kultuszban” résztvevőként feljelentették őket a hatóságoknál. Mivel a keresztények meg-

tagadták a császárkultuszt, perbe fogták és elítélték őket. Egyre veszélyesebb lett kereszténynek 

lenni, mégis kitartottak, egészen a hősiesen vállalt vértanúságig.

A milánói türelmi rendelettel (313) megszűnt az üldözés, és ettől kezdve szabadon gyakorol-

hatták vallásukat a keresztények is. A szabadság újabb veszélyt hozott: tévtanok támadtak, és a 

hatalom, a gazdagság megrontotta az eddigi szeretet-egységet. Voltak, akik a pusztába húzódtak, 

hogy ott éljék meg önmegtagadással, imával Krisztus követését. Aranyszájú Szent János szembe-

szállt még a fényűző császári udvarral is, prédikációiban hirdetve az evangéliumi életeszményt.

A tanítás hitelességét az egyházatyák igazolták: Szent Iréneusz életével és munkájával, Szent 

Jeromos pedig elkészítette a hiteles, latin nyelvű bibliafordítást, a Vulgatát. Az Egyház független-

ségéért, a püspöki tekintély tisztaságáért küzdött Szent Ambrus, Szent Ágoston pedig munkáiban 

megalkotta az „Isten városa” eszméjét, amely szerint az Egyház a lelkek vezetője, az állam pedig 

biztonságot nyújt az emberek számára.

A sok veszély, megpróbáltatás és üldözés ellenére győzött Krisztus tanítása! A vértanúk vére lett 

a mag, amelyből kivirágzott az őskeresztény Egyház.

• Írd össze az I-IV. századig a fi atal kereszténységet ért bajokat!
• Helyezd mindezek mellé a gondviselés embereit!
•  Elmondhatjuk, hogy az Újszövetség választott népe az Egyház, és Jézus ígérete: „Én veletek vagyok a világ 

végezetéig” valóra vált.
•  Elmondhatjuk, hogy az Újszövetség választott népe az Egyház, és Jézus ígérete: „Én veletek vagyok a világ 

?
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II.     MEGSZÜLETIK A KERESZTÉNY EURÓPA
— KORA KÖZÉPKOR: IV–X. SZÁZAD

7. Nehéz idők

A népvándorlás kora

A pusztai népek között élt a hagyomány, hogy az Istentől kapnak egy kardot, amellyel leigáznak minden népet. Ez a 
kard azonban elveszett. Az öregek mondogatták: keressétek, kutassátok, mert az lesz a világ ura, aki me gtalálja. Isten 
kardjának a hírét a hun király, Attila is hallotta. Édesanyja beszélte el neki, hogy egyszer álmában egy fi út látott, oldalán 
fényes kard ragyogott. Ezért aztán gyermekkorától kezdve várta a nagyhírű kardot. Nemhiába. 

Történt egyszer, hogy egy pásztor a mezőn talált egy kardot. Elvitte a királyhoz, aki mindjárt ráismert Isten kardjára. 
Megmarkolta, suhintott vele a világ négy tája felé, és azt mondta: „Isten kardjával a világ minden királyát megbüntetem, 
és én leszek a világ ura.”

Nemsokára megindultak a hunok, mint a fergeteg! Szívós, zö-

mök lovaikon mind nyugatabbra törtek előre a hatalmuk alá hajtott 

nomád népekkel együtt. Előttük és útjukban germán törzsek, szlá-

vok éltek. Ezek arra kényszerültek, hogy behódoljanak nekik, vagy 

szekerekre rakják holmijaikat, és asszonyaikkal, gyermekeikkel, állat-

csordáikkal együtt új szálláshelyet keressenek maguknak. A szünte-

len harcok menekülésre, vándorlásra kényszerítették őket. Egymást 

űzve vonultak át a rogyadozó Római Birodalom területén.

Először a germán gótok nyugati törzsei kértek bebocsátást a bi-

rodalomba. Mikor megkapták az engedélyt, átkeltek az Al-Dunán, 

összesen vagy kétszázezren, és behúzódtak a Balkán-félszigetre. 

Élelmük hamarosan elfogyott, ezért asszonyaikat és gyermekeiket 

bocsátották áruba, hogy ennivalóhoz jussanak. Azután fegyvert 

fogtak, és „véget vetettek az éhezésnek, de a rómaiak gondtalan-

ságának is. Akik még az imént gazdagok és szabadok voltak, egyik 

percről a másikra elvesztették családjukat, házukat. Egymáshoz köt-

ve hajtották őket a rabszolgapiacra.”

Bizánc az első nagy kudarc után jónak látta, hogy a letelepedést kérő népeket inkább Gallia és 

Észak-Itália felé terelje. Így húzódtak tovább a gótok is. Bizánc fellélegzett, de megrémült Róma. 

Alarik, gót király csapataival körülfogta a várost (410), és addig éheztette, amíg az könyörgő kö-

veteket nem küldött. Azokkal aztán közölte, csak akkor oldja fel az ostromot, ha megkapja a város 

összes ezüstjét, aranyát és minden mozdítható vagyontárgyát. Az egyik követ erre megkérdezte: 

„Ha mindent elviszel, mi marad a város lakosainak?” – „Az életük!” – hangzott a válasz.

 Attila kardja – Bécs, Szépművészeti Mú zeum
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Azután a vandálok ütöttek rajta a gyanútlan Rómán. Két héten keresztül pusztítottak, fosztogat-

tak. A lakosság minden ingóságát hajóra rakták. Összeszedték az elmozdítható szobrokat, a paloták 

bútorait, és még a keresztény templomokat sem kímélték. Galliába Attila csapott be hatalmas se-

regével.

A Római Birodalom bukása

A Római Birodalom bomlását már nem lehetett megállítani. A germán törzsek egymás után keltek 

át a Rajnán. Nem voltak túlságosan sokan, mégsem tudtak szembeszállni velük. A „vendégbarát-

ság” elvét gyakorolta velük a császári politika. Megkapták a föld kétharmadát, ahol a maguk törzsi 

életét élték tovább. 

Sokan közülük megkeresztelkedtek, Wulfi la volt a térítőjük. Lefordította számukra 

a Szentírás legfontosabb részeit. Saját népi törvényeiket beolvasztották a keresz-

ténységbe. A törzsfők rendelkeztek a papokkal, templomokkal; független egyházi 

szervezetük volt. Az ariánus valláshoz, mely minden germán törzs közt elterjedt, 

igen kitartóan ragaszkodtak.

Végül a keleti gótok özönlötték el Észak-Itáliát. Odoaker – egy germán zsol-

dosvezér – elűzte az utolsó római császárt, és nem engedett a helyébe mást (476). 

A császári jelvényeket összecsomagolta, és útnak indította Bizáncba. Cserébe azt 

kérte a császártól, ismerjék el a birodalom patríciusának, és ne küldjenek többet csá-

szárt Itáliába. Számukra csak a föld volt a fontos, a rómaiak földje, amelyre katonái 

áhítoztak. Ki is osztotta köztük, ahol igényt tartottak rá. A Római Birodalom nyugati 

fele elpusztult, de a világ haladt tovább!

Sokan közülük megkeresztelkedtek, Wulfi la volt a térítőjük. Lefordította számukra Sokan közülük megkeresztelkedtek, Wulfi la volt a térítőjük. Lefordította számukra 

a Szentírás legfontosabb részeit. Saját népi törvényeiket beolvasztották a keresz-

ténységbe. A törzsfők rendelkeztek a papokkal, templomokkal; független egyházi 

dosvezér – elűzte az utolsó római császárt, és nem engedett a helyébe mást (476). 

A császári jelvényeket összecsomagolta, és útnak indította Bizáncba. Cserébe azt 

Sokan közülük megkeresztelkedtek, Wulfi la volt a térítőjük. Lefordította számukra 

a Szentírás legfontosabb részeit. Saját népi törvényeiket beolvasztották a keresz-

dosvezér – elűzte az utolsó római császárt, és nem engedett a helyébe mást (476). 

A császári jelvényeket összecsomagolta, és útnak indította Bizáncba. Cserébe azt 

kérte a császártól, ismerjék el a birodalom patríciusának, és ne küldjenek többet csá-

szárt Itáliába. Számukra csak a föld volt a fontos, a rómaiak földje, amelyre katonái 

kérte a császártól, ismerjék el a birodalom patríciusának, és ne küldjenek többet csá-

Odoaker aranypénze

•  Vedd elő térképedet! Keresd meg a népvándorlás népeit! Kövesd vonulásukat! 
Olvasd el hozzá a történelemkönyvből az eseményeket!

• Gondolkodj el! Miért tartották Attilát „Isten ostorának”?

!
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8. „Ne féljetek, veletek maradok…”

A középkor kezdete

A 476. esztendő a történelem fontos dátuma. A középkor kezdetét jelöljük vele. Az Egyház történe-

tében azonban a változást nem ezzel az évszámmal jelezzük. Mi azt az eseményt vesszük kezdet-

nek, amikor a jelentősebb germán törzsek az Egyház tagjai lettek.

Nehéz is szoros határvonalat vonni a történelmi korszakok között. A nyugati császárság bukása után az életforma és a 
műveltség csak hosszú idő után alakult át teljesen. A megszűnt császári kormányzatot a keleti terület hivatalnokai és 
zsoldosai tartották fenn. A helytartó Ravennában tartózkodott, de sohasem volt annyi ereje, hogy féken tartsa a ger-
mánokat.

Szent Péter utódai a római egyház élén számítottak a meglevő társadalmi rend biztosítékainak. 

A püspöki tekintély érintetlen volt a barbárok lakta területeken is. Nélkülük megbénult volna az 

államszervezet. A közjó érdekében a közigazgatást is irányították. A barbárokkal folytatott küzde-

lemben a nép a pápaságra hagyatkozott.

A pápaság a nép védelmében

Nagy Szent Leó pápa (461) egész lelkét áthatotta a hivatástudat. 

Gyakran beszélt a római püspök feladatáról, és hangoztatta: „Mint-

hogy örökre érvényes, amit Péter Krisztusról hitt, éppúgy fennáll az is, 

amit Krisztus megalapított Péterben.” Úgy viselkedett a nehéz idők-

ben, mint aki egyesítette magában az „összes” pásztor gondját. 

Ingyen gabonát osztott Róma szegényei közt, és minden vasárnap felment a ba-
zilikák szószékére, hogy buzdítsa, bátorítsa, tanítsa népét. Akkor is helytállt, ami-
kor 452-ben Attila teljes hadával Itália ellen vonult. Nemcsak arról volt szó, hogy 
megmentse székhelyét, hanem a védtelen Itáliáért szállt síkra. Kíséretével gyorsan 
észak felé igyekezett, átkelt a Pó folyón. A hun király a Garda-tó környékén táboro-
zott. Találkozásuknál két nagyhatalom állt egymással szemben. Mit  mondhattak? 
A pápa nyilván hadisarc ellenében békét, kíméletet kért. A legenda szerint két 
angyal kivont karddal megfenyegette Attilát, amit az rossz előjelnek vélt, és meg-
adta a kért békét. Attila és Nagy Szent Leó találkozása – Képes krónika
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A pápa tekintélye egyre inkább nőtt a magára hagyott városban, amelynek sok ügyét most már a 

Lateránban székelő egyházfő intézte. Lépésről lépésre építette ki az egyházi hivatalokat. Komolyan 

küzdött híveiért és a tanítás tisztaságáért. A császár is méltányolta munkáját, és biztosította: „Amit az 

apostoli szék tekintélye elhatározott, vagy el fog határozni, az mindenki számára törvény legyen.”

Itáliáért a keleti gótok harcoltak Bizánc ellen. A császár, hogy hely-

reállítsa a birodalom egységét, csapatokat küldött. Egymást követte 

a kegyetlen dúlás, fosztogatás. A háború befejeztével megszűnt a 

nyüzsgő városi élet, a kereskedelem, a közúti forgalom. A gótok át-

vágták a vízvezetéket, aztán kiöntött a Tiberis, és tönkretette a gabo-

naraktárakat. Az éhező városlakókat a pestis tizedelte.

A gondviselés embere Nagy Szent Gergely pápa volt (604). 

Mikor körös-körül minden megingott, amikor már nem volt szenátu-

sa Rómának, lakossága is alig, és az is szegény, a pápák apostoli szé-

ke akkor is szilárdan állott. Gergely célja a közösség szolgálata volt. 

Nemcsak lelki segítséget nyújtott, hanem a földi javakat is megosz-

totta a rászorulókkal. Ezért nagy gondja volt arra, hogy az adomány-

ba kapott birtokok minél nagyobb jövedelmet hozzanak, és az eddig 

parlagon heverő földeket is megműveljék.

A pápai tiszttartónak mindenről el kellett számolnia. A birtokok hozamának ne-
gyedét építkezésre és a gazdaságok fejlesztésér e fordította, egynegyedét szét-
osztották a rászorulók közt. Másik feléből a pápai udvar és a papság költségeit 
fedezték. Ebből a jövedelemből építtetett erődöket, és szervezett csapatokat a 
lakosság védelmére.

Gergely megújította az egyházi életet. Egységesítette a liturgiát, és az éneknek nagyobb jelentő-

séget adott. Tevékenysé gében az irányította, hogy az Egyházban közvetlenül találkozunk Krisztus-

sal. Ezért kölcsönösen kell egymást szolgálnunk a különböző feladatainkkal.

Erre híveit is fi gyelmeztette: „Az aratás ugyan sok, de a munkás 

kevés” – mondta egyik prédikációjában. „Nem beszélhetünk erről 

mélységes szomorúság nélkül, mert vannak, akik hallgatnak a jóra, 

de nincs, aki mondja nekik. Gondoljátok meg, kedves testvéreim, mi 

következik ebből! Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat ara-

tásába. (…) Ti pedig imádkozzatok értük, hogy méltón munkálkod-

hassanak!”

• Magyarázd meg! Miért nevezi a történelem nagynak Leó pápát?
• Gondolkodj el példáján! Nehéz helyzetben helyt tudsz-e állni barátaidért?

!

Nagy Szent Gergely pápa

sal. Ezért kölcsönösen kell egymást szolgálnunk a különböző feladatainkkal.

Liturgia: Olyan istentiszteleti forma, amit 
kezdetben az ősegyház a régi zsidó gyakor-
latra alapozott. Ezekhez hamarosan új elemek 
is kapcsolódtak, különösen a szentmiseáldozat 
bemutatásával. Korszakonként és helyenként 
sokféle istentiszteleti formát használtak. Nagy 
Szent Gergely egyesítette a változatokat, és a 
római szokásokat általánosította.
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Egy barbár fejedelem megkeresztelkedik

Történelmi missziót teljesítettek a galliai püspökök, amikor a frank fejedelmet igyekeztek megsze-

rezni Krisztus Egyházának. Ezért a reimsi püspök levelében így üdvözölte a fi atal fejedelmet, Klod-

vigot:

„Bízza magát Felséged püspökeire! Hallgassa meg mindig véleményüket! Ha velük megőrzi az 

egységet, az országnak áldása lesz belőle.” Klodvig tapasztalta a püspökök nagy befolyását, szíve-

sen hajlott a tanácsra, és keresztény hercegnőt vett feleségül. Gyermeküket is megkeresztelték.

Számára a kegyelem órája egy csata alkalmával érkezett el. A küzdelem előtt fogadalmat tett, 

hogy ha győz, felveszi a keresztséget. Bekövetkezett a fordulat, s ezzel Európa sorsa is eldőlt (946). 

A szertartást végző Szent Remig így biztatta a fi atal, új keresztényt: „Hajtsd meg fejedet, büszke szi-

kamber (frank), égesd meg, amit imádtál, es imádd, amit égettél!”

Ezzel a mondással valami új kezdődött el, amit a kortársak is megéreztek, mert így köszöntöt-

ték a kereszténnyé lett fejedelmet: „Neked köszönhető, hogy itt, a Nyugaton új csillag ragyog. (…) 

Döntöttél magad számára, de ezzel döntöttél mindenki más számára is.” 

Valóban, az eddig pogány törzsek kereszténnyé lettek!

•  Gondolkodj el Egyházad mai helyzetén! Imádkozol-e a papi és szerzetesi 
hivatásokért, jó egyházi vezetőkért?

• Te hogyan szolgálod Egyházadat, Krisztus ügyét?

• Gondold végig, hogyan kezdődött el a keresztény Európa kialakulása!
• Milyen szerepe volt ebben az egyházi személyeknek?
• Mit tettek a világiak?

!

?

V. századi támadások Védték a népet
nyugati gótok  Alarik (410)

hunok  Attila (452) Nagy Szent Leó pápa  461

keleti gótok  Odoaker (476) Nagy Szent Gergely pápa  604

longobárdok  V–VII. század Klodvig  696
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9. „Imádkozzál és dolgozzál!”

A háborúkkal járó létbizonytalanságban mutatkozik meg, ki milyen ember, s mit ér az életfelfogása. Voltak, akik elvesz-
tették lelki tartásukat, s csak a mának éltek. A tisztviselők visszaéltek hatalmukkal, sokan erkölcstelen szórakozásokba 
vetették magukat. „Úgysincs célja az életünknek!” – hangoztatták. Irigyelték azt, aki meghalt, és megszabadult a földi 
élet katasztrófájától. A keresztények tudták, gonosz a világ, mert az ember eljátszotta Isten szeretetét. Számukra az volt 
a legfontosabb, hogyan szerezzék meg az örök üdvösséget.

A hívőknek a nehéz időkben az adott erőt, hogy „az eljövendő Krisztus irgalmával” törődtek. Hitték, hogy a látható 
világnak vége szakad, de addig abban kell élniük a rájuk bízottak javát szolgálva.

A korszak kiemelkedő személyei

Szent Remig (439–533) végigélte a birodalom összeomlását. A gazdag, előkelő származású gall fi ú 

a keresztény tudományt tanulta Lyonban. Pap lett, majd Reims püspöke. Jól tudta, az Egyház fel-

adata nem a világi hatalom szolgálata, mégis a frank király mellé állt. Végül ezért lett Európa egyik 

alakítója.

Szent Genovéva (422–512) is a népvándorlás viharaiban élt Galliában. Nem tett csodákat, szegé-

nyen, visszavonultan élt Párizsban. Ez az egyszerű parasztlány korának legtiszteltebb személ yisége 

volt. Szüzességi fogadalmat te tt le püspöke kezébe, naponta járt misére, és ő volt Nyugaton az első 

szentségimádó.

Szent Galla (†550) gazdag özvegyasszony volt. Darabonként adta el földbirtokait, és árát szét-

osztotta a szegények közt. Rómában a Szent Péter-bazilika közelében élt, más özvegyekkel közös-

ségben. Rákos beteg volt. Mérhetetlen fájdalmak gyötörték, de senkinek sem akart a terhére lenni. 

Szenvedéseit felajánlotta az emberekért, Krisztus Egyházáért.

Szent Melánia és férje (V. sz. eleje) úgy gondolták, azzal teszik a legtöbb jót, ha szétosztják hatal-

mas birtokaikat. Ezért azokat a felszabadított rabsz olgáknak adták és a városi szegényeknek, akik 

vállalták megművelésüket. Nem a vagyontól való menekülés hajtotta őket, h anem az, hogy teljesí-

teni akarták Jézus tanácsát: „Oszd szét mindenedet!”

Cassiodorus (VI. sz.) az utolsó nagy klasszikus tudós, a régi civilizáció átmentésén fáradozott. Pa-

lotájából kolostort alapított. Gyűjtötte a régi, antik iratokat, és a köréje gyűlt társaival másolták a 

remekműveket és az egyházatyák munkáit.
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Új életforma születik

Nursiai Benedek (480–547), egy jámbor ifj ú elindult Rómába, hogy 

tanuljon. Jómódú szülők gyermeke volt. Rendkívüli lelki érettsége 

miatt hamarosan úgy érezte, mégis menekülnie kell Rómából, ha 

nem akar lemondani Krisztus országáról. Ezért aztán az Istent keresve 

elhagyta a várost, mert az itt szerzett tapasztalatai csalódást okoztak 

neki. Akkor már nagy volt az erkölcsi és kulturális hanyatlás. Az általá-

nos élvhajhászás, tanulótársai üres, léha szórakozásai nem tetszettek 

neki, ezért szabaddá tette magát, hogy megtalálhassa Istent. 

Először egy falusi pap mellett telepedett meg. Hamarosan híre járt nagy jám-
borságának és segítőkészségének. Egy éjjel megszökött csodálói elől, és a közeli 
hegyek barlangjában húzta meg magát. Itt sem maradhatott észrevétlen: a kör-
nyék pásztorai jártak hozzá tanácsért, lelki eligazításért. Majd szerzetesek keres-
ték fel, és megkérték, legyen a vezetőjük. Mikor azonban fegyelemre akarta fogni 
őket, mérget kevertek az italába, de csodálatos módon megmenekült.

Miután megtapasztalta, milyen veszélyes a szabályok nélküli szer-

zetesi élet, a hozzá csatlakozókból kisebb közösséget, monostort 

szervezett, ahol 12 szerzetes élt egy pap, az apát vezetésével. Az en-

gedelmesség, az imádság és a munka szerzetesi erényeit gyakorolták.

Monte Cassino erdőtől-bozóttól lepett magaslatain telepedtek 

meg. Az  elhagyott Apolló-szentélyt lerombolták, és megtérítet ték a 

hegyoldal pásztorait. Kiirtották az erdőt a gerendakunyhók körül, és 

művelni kezdt ék a földet.

Egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Egy év próbaidő után az, 

ak i nek tetszett ez az életforma, egész életre szóló ünnepélyes foga-

dalmat tett.

• Miért volt nehéz megtalálni a helyes életutat?
• Napjainkban könnyebb?
• Mi segíti a keresztény embert a helyes életcél megtalálásában?

?

Fra Angelico: Szent Benedek

A Monte Cassino csúcsán épült monostor napjainkban

Monostor: A  szó a görög „remetelak” kifeje-
zésből származik. A szerzetesrendek templom-
mal egybeépített telepét jelenti, és a rend tagjai-
nak minden élet-, hit- és gazdasági funkcióját 
(szállás, étkezés, ima, önellátó ipar, gazdálko-
dás) kiszolgálják. A kolostor viszont inkább csak 
a szerzetesek szállásépülete, amihez templom is 
csatlakozhat, de nem önellátó.
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Laikusok: Az egyházi renden kívüliek. A szer-
zetesrendekben a fel nem szentelt tagokat is 
laikus testvérnek mondták.

A Szent Regula

Benedek szabályzattal (regulával) rendezte közös életüket. Az Úr szolgálatának iskoláját akarták 

megvalósítani az engedelmesség gyakorlatával. Életükben Isten volt a központ, ezért az imádság 

(egyéni és közös), az elmélkedés, a szentolvasmány elsőrendű szerepet kapott. Lemondtak minden 

magántulajdonról, testi munkával szerezték meg a létfenntartásukhoz szükségeset, s tisztasági és 

nőtlenségi fogadalmat tettek. A földi közösséget számukra a szerzetes testvérek és az apát jelentet-

ték. Vezetőjüket, aki hatalmát élete végéig gyakorolta, közösen választották meg. Jelmondatuk volt: 

Ora et labora! – „Imádkozzál és dolgozzál!”

Közösségük eleinte fogadalmat tett laikusokból állt. Később a 

rendtagok közül papokat szenteltek, hogy ne szenvedjenek hiányt a 

szentmisében és a szentségekben.

Szent Benedek követői Európa apostolai lesznek

Meglepő egymásutánban alakultak meg a férfi  és női monostorok, 

melyek elterjedtek a kereszténnyé vált új országokban, és ezzel a ke-

resztény életforma alakítói lettek. A szerzetesek a Rajna-vidékre és a 

Brit-szigetekre is eljutottak téríteni. Parlagon heverő földeket mentet-

tek meg, előbbre vitték a földművelést, javítottak a szegények sorsán. 

A mesterségbeli tudást, a magasabb fokú műveltséget terjesztették. 

Kolostoraikban megőrizték és másolták az irodalmi alkotásokat. Ezzel 

is nagy szolgálatot tettek az emberi kultúrának.

• Gondolj vissza a keleti remetékre, a szerzetesekre!
• Vesd össze életüket a bencésekével!

• Miért lett a nursiai fi atalemberből Európa fővédőszentje?

!

?
Könyvmásoló szerzetes
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Akik az igét terjesztették
(Európa nagy térítői — olvasmány)

A Brit-szigetek térítői

A barbár támadások virágzó római civilizációt pusztítottak el a mai Anglia területén. A szépen induló keresztény élet 
is megrekedt. Mégis keresztények lettek az írek, majd az angolok is Szent Patriknak (389–461) és Szent Ágostonnak 
köszönhetően.

A légiók Szent Patrik születése idején, az V. század elején hagyták el a provinciát. A keresztény csa-

ládban született, serdülőkort alig meghaladó ifj ú a kalózok fogságába került, akik eladták rabszolgá-

nak, és évekig ír gazdájának nyáját őrizte. A magányban megtanult igazán imádkozni. Sikerült meg-

szöknie, és kalandos módon eljutott Galliába. Itt egy szerzetes közösségben élt tovább. Teológiát 

tanult, pappá szentelték, majd Rómába utazott, ahol a pápától missziós munkára kért engedélyt.

Miután visszatért fogsága színhelyére, településről településre vándorolt, és hallgatói egyszerű 

nyelvén beszélt Megváltója életéről, emberekért vállalt szenvedéseiről. Ahol kedveztek a körülmé-

nyek, kolostort alapított. Ezek lassanként kulturális és vallási központtá növekedtek. Szívesen tanul-

tak ott az előkelőségek gyermekei is. Életközösségük a keresztény életformára adott példát.

A volt provincia helyzetéről a későbbi Nagy Szent Gergely pápa a 

rabszolgapiacon értesült egy szép szál angol legénytől. Mikor meg-

tudta, honnan jött így szólt: „Angolok? Legyenek hát angyalok!” Ami-

kor pápa lett, a bencés Ágoston apátot küldte 40 társával a sziget-

országi misszióra (597). 

Az angol király harcosai körében fogadta az egyházi ruhába öltö-

zött, kereszttel és zászlókkal bevonuló szerzeteseket. Az üdvözlő be-

szédben a király elé terjesztették a hit néhány fő tanítását. „Szavaitok 

szépek, ígéreteitek nagyszerűek – lelkesedett a király –, de mindez 

nekünk még nagyon új, hagyjatok időt, hogy én és nemzetem meg-

fi gyeljünk titeket. Messziről jöttetek, és ha jól értettem, nincs más vá-

gyatok, mint hirdetni másoknak is azt, amit ti igaznak és jónak hisztek.” 

A király szabad igehirdetést és Canterburyben való letelepedést 

engedélyezett a hithirdetőknek. Nemsokára aztán az előkelőséggel 

együtt megkeresztelkedett. Egy éven belül népe is követte példáját. 

A várost az Egyháznak adományozta, ahol Szent Ágoston püspöksé-

get alapított. Szent Patrik, Írország védőszentje
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A királyt, környezetét és példáját követő nemzetét könnyű volt megkeresztelni. Ám a barbár társadalmat átformálni 
már sokkal nehezebb feladatnak bizonyult. A királyok a saját kegyenceiket nevezték ki a főpapi székbe, s azok magas 
rangú hivatalnokokként belevetették magukat a politikai küzdelmekbe. Sokszor nem is volt papi képzettségük; szen-
vedélyeiknek élő emberek voltak. A mindennapi életben elharapódzott a durvaság, feléledtek a pogány szokások:
a babona, a vérbosszú.

Az európai kontinens térítői

Mindig akadtak, akik vállalni merték a nehézségeket Krisztusért. Ilyen kemény egyéniség volt Szent 

Kolumbán és ír szerzetestársai. Vállra omló hajjal, kezükben hosszú vándorbottal bebarangolták a 

vad germánok lakta vidéket. Amint alkalmas helyet találtak, kihúzták útizsákjukból szent könyvüket 

(a Bibliát), kézbe vették a keresztet, s prédikálni kezdtek. Bűnbánatot hirdettek, hangos szóval kár-

hoztatták a sokféle gonoszságot. Mégis voltak, akiket vonzottak: önfegyelmük, erényeik, munkás és 

imádságos életük példát jelentett. Kis közösségeket alakítottak, de egyházi szervezetet nem tudtak 

kiépíteni.

Szent Bonifác 40 éves volt, amikor elfogta a „szent hontalanság”. Otthagyta békés, tudós mun-

káját, a bencés kolostort, hogy a szigetországból elinduljon a germánok közé missziós munkára. 

Először a frízeknél próbálkozott, de nem jutott eredményre. Nagy volt a nép ellenállása. A keresz-

ténységet a frankok révén ismerték meg, és a vallást azonosították a hódítással. Bonifác elkeseredve 

Rómába utazott. Ott a pápa kinevezte missziós püspöknek, és ajánlólevéllel Martell Károlyhoz, a 

frankok legjelentősebb emberéhez küldte. A levélben komolyan meghagyta: „Becsüljétek őt, mint 

atyátokat! Fordítsátok szíveteket szavai felé, mert mi küldtük hozzátok! Nem evilági haszonért, ha-

nem hogy lelketeket megmentse. Őrizkedjetek a rossztól, tegyétek a jót, ne imádjátok a bálványo-

kat, és tartózkodjatok az állatáldozatoktól!”

Bonifácnak nem voltak jó tapasztalatai az udvarnál. A frank püs-

pöki székekben kapzsi világiak vagy házas papok ültek, akik gonosz 

féltékenységgel nézték munkáját. „Sok mindent kezdtek beszélni el-

lene, gyalázták, ahogyan csak tudták. Azt mondták, nem is méltó a 

püspöki székre, hiszen idegen.” De ő nem törődött velük. Missziós 

útját járta és prédikált. Egyéni nehézségeivel nem törődött, bátran 

hangoztatta: „Ne legyünk néma ebek, ne legyünk hallgatag őrök, ne 

béresek, akik elfutnak a farkas elől. Hű pásztorok legyünk, akik éberen 

őrzik Krisztus nyáját: az előkelőt éppen úgy, mint az egyszerű hívőt. 

(…) Hirdessük Isten végzését, amennyire ő erőt ad nekünk!” Angliá-

ból könyveket, miseruhákat, sőt még harangot is hoztak az igehirde-

tésben segítő szerzetestársai. A pápa ekkor megbízta, hogy egyház-

megyéket szervezzen.

Lassan beérett kitartó munkája: egyházközségeket szervezett, 

Fuldában kolostort alapított, ami napjainkig a német katolikus műve-

lődés gócpontja. Nemzeti zsinatot is tartott, ahol a „hamis papoktól, 

kat, és tartózkodjatok az állatáldozatoktól!”

A fuldai kolostor napjainkban
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a fegyelmezetlen diakónusoktól megvontuk az egyházi javakat, letettük és vezeklésre utasítottuk 

őket” – számolt be erről a pápának. Mindezt elrendezve ismét frízföldre indult. Prédikált, keresztelt, 

egészen a tengerpartig. Mikor egy alkalommal nagyszámú hívő sereget bérmált, zsákmányra éhes 

pogány csapat rontott be a templomba. Kard sebezte halálra.

Patrik (V. sz.)  írek között

Ágoston (597)   angolok és szászok között

Kolumbán  germán törzseknél

Bonifác (754)  frankok, frízek között
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10. Keleti keresztény t estvéreink

A Keletrómai Császárság

A Keletrómai Császárság a népvándorlás viharaiban is megtartotta gazdasági erőit. Élénk kereske-

delmet folytatott a szárazföldön, egészen Indiáig. A Földközi-tengeren hadihajók biztosították a 

kereskedelmi fl otta zavartalan útját; Konstantinápoly nyüzsgő életű új főváros lett.

Uralkodói még mindig „római császárnak” nevezték magukat, és igényt tartottak a 
birodalom minden hajdani tartományára. Azonban sem az anyagi, sem a kato-
nai egységet nem tudták fenntartani, pedig igen ügyeltek aranypénzük értéké-
re. Hatalmas jövedelmük volt a luxusáruk vámjából és a meghódított népektől 
könyörtelenül behajtott adóból. Élénk diplomáciai kapcsolatot tartottak fenn a 
Távol-Kelettel egészen Nyugat határáig. A „Szent Palotában” az udvari élet pom-
pája, a látványos szertartások elkápráztatták a követeket. Guruló aranyakkal és 
fondorlatos politikájukkal ki tudták védeni a barbár támadásokat.

Az egyházi életük is más történelmi helyzetben alakult tovább a 

szétbomlás után, de eredetileg is más volt a nép, a nyelv, a társadal-

mi szokások, a nemzeti hagyományok. Az apostoli idők örökségét 

folytatva nagyobb volt az ősi tartományok önállósága is. Liturgiájuk-

ban nemzeti nyelvet használtak, az igen színes, változatos szertartá-

sok külső pompája sok mély lelkiséget takart. Náluk gyökerezik Szűz 

Mária, az Istenanya tisztelete. Az egyházatyák munkáit féltve őrizték.

Sok régi hagyományt, szokást tartottak meg. Böjti fegyelmük is 

szigorúbb volt, mint Nyugaton. Papjaik nősültek, és az apostoli ha-

gyományokhoz ragaszkodva szakállt viseltek. Az egyházi szervezetük 

alakulásában, a vezetők kinevezésében (pátriárka, püspök) erős csá-

szári befolyás éreztette hatását (cezaropapizmus).

A konstantinápolyi Sztudion-kolostor romjai – XI. század

Bizánci katona képe a Hagia Sophia székesegyházban
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Az iszlám hódítás 

Kíméletlen vetélytárs jelentkezett a birodalom területéért, amikor a 

bizánci palotában fontos üzenettel egy marcona arab jelent meg. 

A császár elé kerülve felszólította: „Hagyja el a keresztény hitét, is-

merje el Allahot, és vegye át annak kultuszát, amit iszlámnak neveznek.” 

A császár a levelet széttépte, a követet pedig kivesszőztette a palotából.

Arábia szívében ekkoriban alakult az új vallás. Kezdettől nagy poli-

tikai jelentősége volt: a vad, egymással harcoló arab törzseket közös 

hitben egyesítette. Egyistenhitüket odaadóan védték és terjesztet-

ték. Tanítják, hogy az ember minden cselekedete, akaratának irányí-

tása is Isten hatalma alatt áll. Vallják az utolsó ítélet tanát, amikor is 

Allah minden embernek megfi zet.

Mohamed seregei tíz év alatt meghódították a császárság felét, 

többször megostromolták a főváros falait is. A „görögtűz” alkalma-

zásával megállították nyugati terjeszkedésüket, de Krisztus sírja felett 

már a Próféta zöld zászlaja lengett.

A képromboló mozgalom

Róma és Bizánc között ellentét robbant ki, amikor a császár rendeletet 

adott ki az ikonok elkobzására, és megtiltotta a szentek ábrázolását 

(726). A képtisztelet elleni mozgalom valójában a katonai arisztokrá-

cia hatalmi törekvése volt az egyházi befolyással szemben. Az ellen-

szegülőket, a tiltakozó pátriárkát és a szerzeteseket üldözni kezdték.

Az egyszerű nép tisztelte a szerzeteseket, ők voltak a lelki irányí-

tóik. Elterjedt szokás volt a híres kegyképekhez való zarándoklat. A hí-

vek ilyenkor adományaikkal is kifejezték áldozatosságukat. A császár 

katonás észjárása szerint ez a „képimádat” lazította a politikai össze-

tartó erőt, és csökkentette az anyagi forrásokat.

Az I. Adorján pápa uralkodása alatt 787-ben megtartott II. Niceai 

Zsinaton kizárták az Egyházból a képrombolókat. Ez a kihívás vak-

merő, de népszerű is volt egyszerre. Hosszú küzdelem után végül 

rendezték a kérdést, és kimondták: nem a képnek, hanem a szentnek 

szól a tisztelet. Az imádat pedig csak Istent illeti.

Mohamed próféta arcát sok helyütt tilos volt ábrázolni, 
ezért az nem látszik

A Vlagyimiri Istenanya ikonja – XII. század

• Miért szakadt ketté a Római Birodalom?
• Miért jelentett vetélytársat az iszlám vallás?

?
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A küzdelemből győztesen kikerülő Egyház elérte, hogy csökkent a császári befolyás. A metro-

polita (érsek) hatalma megerősödött, és most már kormányzati ügyeivel a Római Szentszéktől is 

függetlenedni akart.

A hit kérdéseiben elfogadták a pápai döntéseket. Elismerték a pápa tiszteletbeli elsőségét. 

Kormányzati ügyeiket azonban önállóan akarták intézni. Ez a törekvés és a különböző liturgikus szo-

kások a két testvéregyház között elidegenedést okozott.

A hittérítő munka Keleten

A hittérítés a Fekete-tenger vidékén indult meg. A keleti szerzetesek 

eljutottak kazárföldig, ahol a magyarok között is térítettek, Levédiá-

ban még törzsfőket is kereszteltek. Azután a Balkán-félszigetre behú-

zódó szlávok közt hirdették az evangéliumot, munkájuk Pannónián 

keresztül Morvaországig terjedt. Nagy ajándékot jelentett, hogy Cirill 

és Metód szláv nyelvre fordították le a szentírási részeket és a szer-

tartáskönyveket, egyben megteremtették a szláv írásformát is.

Három évig munkálkodtak nagy hatással Morvaországban. A szláv 

nyelv használatát kifogásolta a bajor püspök, akinek joghatósága 

alá tartozott a terület. Ezért feljelentette a szerzetestestvéreket, akik 

Rómába indultak, hogy igazolják magukat. A pápa nagy tisztelettel 

fogadta őket, és Metódot kinevezte Pannónia érsekévé. Halála után 

16 éven keresztül Cirill vezette a pannon-szláv lelki életet.

Velencében mondta Cirill az ellenségeinek: „Vajon nem süt-e a nap mindenkire? 
Nem szívjuk-e mindannyian ugyanúgy a levegőt? Nem kell-e Isten mindent átfo-
gó szeretetének áthidalnia a népek és osztályok közt tátongó mélységet?”

726   a képromboló mozgalom kezdete

 az isz lám támadja
  Bizánci Császárság
 a szlávok között térít Cirill és Metód

Szent Cirill és Metód ikonja

• Miért káros az Egyházon belüli ellentét?
• Ma milyen álláspontot vall az Egyház?

• Napjainkban hogyan alakult a világegyház liturgiájának nyelve?

?

?
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11. A Szent Római Birodalom
 

Az Egyházi Állam megalakulása

A VI–VIII. században Nyugaton a longobárdok támadásai jelentet-

tek nagy veszedelmet. Elfoglalták Bizánc itáliai birtokait, és a keresz-

ténység létét fenyegették. A császár végképp nem tudott védelmet 

nyújtani, így ismét a pápára hárult a védelem megszervezésének a 

gondja. A frankokhoz fordult segítségért, akikkel Marne folyónál szö-

vetséget kötött. A frankok több csatában megverték a longobárdo-

kat, és a visszaszerzett területeket a pápának adományozták. Bizánc 

követelésére a király, Kis Pippin kijelentette: „Szent Péter iránti tiszte-

letből léptem hadba. Nincs a  világnak annyi kincse, amiért visszaadnám 

azt, amit Szent Péternek ígértem.” Az adománylevelet ünnepélyesen 

a szent apostol sírjára helyezte.

Ezzel megalakult az Egyházi Állam (756), és Róma újrakezdte történelmét, a keleti császároktól 

teljesen függetlenül. A pápa, a frank királytól kapott segítsége folytán, világi uralkodó is lett, abban 

a városban és azon a környéken, ahol a főpapi székhelye is volt. 

A longobárdokkal kötött béke nem volt tartós. Amint elvonult a védősereg, újból támadtak. 

A pápának tett ígéretet végül is a fi atal Károly, a frankok új királya teljesítette. 

Felfogása szerint a világ zűrzavarában meg kell védeni a keresztény hitet, oltalmazni kell a keresztény hagyományt. 
Minderre igen alkalmas személy volt, széles látókörrel, a köz iránt erős érzékkel, kitűnő emlékezőtehetséggel és erős 
akarattal. Nem kísérelt meg lehetetlent, és a néptől is csak annyit kívánt, amit az teljesíthetett. Kiváló hadvezér volt. 
Frank harcosai számára eszménykép: szerette a régi, hősénekeket, nemzete nyelvén beszélt, és fajtájának hagyomá-
nyos öltözetét viselte. Kemény katonaként élt.

Legyőzte a longobárdokat és meghódította királyságukat. A római nemesek lázadását is leverte, 

és megerősítette a pápai, világi hatalmat. 800 karácsonyán a pápa császárrá koronázta, ezzel Nyu-

gaton is felújult a császárság, keresztény tartalommal. 

vetséget kötött. A frankok több csatában megverték a longobárdo-

kat, és a visszaszerzett területeket a pápának adományozták. Bizánc 

követelésére a király, Kis Pippin kijelentette: „Szent Péter iránti tiszte-

letből léptem hadba. Nincs a  világnak annyi kincse, amiért visszaadnám 

azt, amit Szent Péternek ígértem.” Az adománylevelet ünnepélyesen 

letből léptem hadba. Nincs a  világnak annyi kincse, amiért visszaadnám 

Kis Pippin 750. június 20-án kelt ítéletlevele

• Miért volt történelmileg szükségszerű az Egyházi Állam megalakulása?
?
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A Szent Római Birodalom

Nagy Károlynak kettős célja volt: az Egyház védelme és a világi hatalom irányítása. A kötelességek 

mellett jogokat is jelentett: pápaválasztáskor a megerősítést, a pápa számára pedig a császári mél-

tóság adományozását. Így a nagy keresztény közösség lelki feje a pápa, világi vezetője a császár lett. 

Ezen keresztül akarták megvalósítani az „Isten állama” eszméjét.

Károly 32 éves és fogékony lelkű volt, amikor Rómában járt. Nagy hatást gyako-
rolt rá az ősi város: a templomok, Szent Péter sírja, a vértanúk ereklyéi. Gazdag-
nak és csodálatosan szépnek tartotta. Elhatározta, hogy meghonosítja hazájá-
ban is az Egyház tudományát és művészetét. Aacheni udvarában idegen tudó-
sok gyülekeztek személye körül. Jó példát mutatva maga is megtanult olvasni, 
és nagy akarattal a betűvetést is elsajátította.

A palotaakadémia megteremtette a birodalomban a magasabb 

kultúrszínvonalat, fejlesztette az ízlést, felébresztette a tudásvágyat, 

de nem kívánt új eszméket a tudósoktól. Úgy ítélte: a Szentírás ma-

gában foglalja az igazság kulcsát, és irányt szab az ember maga-

tartásának. A tudós dolga ezt magyarázni. A nép erkölcsi és vallási 

színvonalát is emelni akarta, ezért sok új iskolát nyittatott. A szellemi 

munkához nélkülözhetetlen volt a könyv. Másolóműhelyek alakul-

tak, és könyvtárakat létesített.

Mindez a papság nevelését is megkívánta. Elrendelte: „Igen hasznos lenne, hogy 
a püspökségek és kolostorok ne elégedjenek meg a tisztán csak az áhítatot ápo-
ló élettel, hanem tegyék magukévá a tanítás munkáját. Oktassák azokat, akik Is-
tentől tehetséget kaptak a tanulásra.” 

Az uralkodó akarata szerint minden katedrális mellett és a kolostorokban is-
kolát kellett felállítani. Megszabta: „Megtanítsák a zsoltárokat, a hangjegyeket, 
az időszámítást, a nyelvtant.” Megkívánta a főpapoktól, hogy megfelelő mes-
tereket alkalmazzanak a káptalani iskolákban, s azok munkáját ellenőrizzék, a 
szegényebb helyeket segéllyel támogassák. A könyvtárak számára felkutatták a 
régi görög és latin szerzők munkáit. A könyvmásoló szerzetesek egész életüket 
ennek a munkának szentelték. Szép, gömbölyű betűtípust formáltak, amelyet 
mi is használunk.

Albrecht Dürer: Nagy Károly – részlet

Nagy Károly koronája – Bécs, Császári Kincstár
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Nagy Károly életerős szellemisége megterem-

tette a keresztény királyi hatalom gyakorlatát, 

amelynek kötelessége előmozdítani a vallásos 

életet. Igaz, erőszakkal, fegyverrel is terjesztette 

a hitet, közben azonban biztosította az igazság-

szolgáltatást, előmozdította az új műveltség ki-

alakulását. Ezzel megvetette a keresztény Európa 

alapjait. Személyes tekintélyén alapuló uralko-

dása példakép maradt évszázadokon keresztül.

756  Kis Pippin  megalakul az Egyházi Állam

800  Nagy Károly  a Szent Római Birodalom császára

A Nagy Károly által építtetett aacheni katedrális

• Mit köszönhet Európa Nagy Károlynak?
• Ennyi jó tulajdonság ellenére miért nem lett szent? (Van, ahol úgy tisztelik!)

?

 a Szent Római Birodalom császára
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„Ments meg minket, Uram!”
(Életkép a IX–X. századi Európ ából — olvasmány)

Reménytelen század volt ez. Nagy Károly halála után mintha minden elsötétült volna. Fiai elkezdtek 

osztozkodni, s magánbirtokukként bántak a királysággal. A családi viszályok, a testvérgyilkosság 

csökkentették az uralkodók tekintélyét. Példájuk nyomán általánossá vált az „ököljog” törvénye.

A belső bajok lehetővé tették a külső támadások sikerét. A Föld-

közi-tenger térségében a szaracénok fosztogattak, míg Nyugat- és 

Dél-Európa a normannok támadásának volt célpontja. Csábította 

őket a városok és kolostorok kincse, a sok zsákmány. Aztán „vad”, no-

mád törzsek Elő-Ázsiából: a magyarok… „Ez volt a legborzalmasabb 

csapás, amit a század látott” – emlékeznek meg a krónikák a kalan-

dozásokról.

Az általános lezüllés az egyházi életet sem kímélete. A főpapi szé-

ket sokan családi tulajdonnak tekintették, áruba bocsátották az ado-

mányba kapott egyházi földeket, a plébániákat, sőt még a papszen-

telést is! A kolostorok laikus vezetés alá kerültek. A földbirtokosok sajátjuknak tekintették a templo-

mot, maguk választották meg és csapták el papjaikat.

Nem csoda, hogy babona is került az igaz hit mellé! Olyanná változott a nép, mintha nem is len-

ne keresztény. Átokként nehezedett a századra a vérbosszú és az önkényeskedés.

Közeli rokonságban állt a babonával az „isten-

ítéletek” szokása: a kockavetés, a felütött Biblia 

„ítélete”, a tűzpróba stb. Az ősi szokások levetkő-

zéséhez hosszú, kitartó munkára volt szükség, hi-

szen a nép körében nehezen tudtak különbséget 

tenni a pogány „mágia” és a keresztény szertartá-

sok között. Mindenki, aki azt a látszatot keltette, 

hogy valamilyen titkot ismer, és azok felett ural-

kodik is, a csodálat központjába került. Rontott 

a helyzeten, hogy a szentmise szertartása most 

szakadt el a közös cselekvéstől: a nép nem értett 

már latinul.

Normann hajóhad – faliszőnyeg a XI. századból

A magyarok bejövetele – részlet a Feszty-körképből
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Hitélményük szinte csupán a félelemre korlátozódott. A mindenható Istenben a „büntetőt” látták. 

Ezért volt olyan iszonyatos hatása a kiközösítésnek. A vértanúk tiszteletét is az „istenítésig” fokozták. 

A végtelenül távoli és megközelíthetetlen Istenhez közvetítőt kerestek. Erre a legalkalmasabbaknak 

a bátorságukat bebizonyított szenteket tartották. A védőszentektől nemcsak közbenjárást vártak, 

hanem közvetlen elvárásaik is voltak velük szemben: esdjenek ki esőt, segítsenek a szülésnél, juttas-

sanak vissza az elveszett jószágból stb. Aztán jaj volt nekik, ha nem teljesítették a megbízást.

Úgy tűnt: ez az időszak a sötétség százada volt!

IX–X. század
szaracénok

normannok  Nyugat- és Dél-Európa

magyarok
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12. A megtisztult keresztény  szellem

A szerzetesség megújulása: a c lunyi reform

A nagy emberi szerencsétlenség ellenkező emberi erőket is megmozgatott, az Egyházat pedig 

megmentették szentjei.

A szerzetesi élet megújulása indította el a „keresztény újjászületést”. A clunyi monostor szer-

zetesei Szent Odó vezetésével a X. században visszaállították a szigorú Szent Benedek-i regulát: 

a tisztaságot, a jámborságot és a fegyelmet. Először maguktól, aztán a mozgalomhoz csatlakozott 

kolostorok szerzeteseitől kívánták meg az eszmény követését. Szembeszálltak Krisztus méltatlan 

szolgáival, és megtisztították az egyházi életet a visszaélésektől.

Szerteágazó reformmozgalom elindítói lettek. Új erőre kapott a korai keresztények rajongó val-

lási hite: az igazi alázatosság, gyarlóságaik belátása, a bűnbánat. Az egyre terjedő fülbegyónás gya-

korlata erősítette a lelkiismeretet, és szem elé állította a keresztény életideált. Megértették: minden-

ki kötelessége, hogy törekedjék a végső cél megvalósítására.

„Penitenciás” könyveket állítottak össze, amelyek tartalmazták a bűnök jegyzékét 
és a jóvátételt. A kiszabott bűnbánati gyakorlat nem volt csekély! A szerzetesnek 
megvesszőzés, a világinak böjt, önmegtagadás, pénzadomány és önként vállalt 
vezeklés volt az elégtétel. Szívesen vállalt bűnbánati gyakorlat volt valamely szent 
sírjához való zarándoklat (pl. Szent Márton); Rómában az apostolok templomába 
vagy Szentföldre. A teljes bűnbocsánat utáni vágyból terjedt el a betegek közt 
a szentkenet vétele. Gazdagodott az ünnepek sora a keresztjáró napokkal és a 
termény megáldásával. A Mária-tisztelet is mind bensőségesebbé vált: most már 
életének minden mozzanatát megünnepelték követői.

A keresztények egyetlen családnak tartották magukat, akik fele-

lősséggel tartoznak egymásnak. Ismét hangoztatták: „Az Egyház dol-

gai nemcsak a papokra tartoznak!” Lendületet kapott a pogányok 

közt végzett térítőmunka. A Krisztusért és Krisztushoz hasonló halál 

elszenvedése volt egyik legnagyobb reményük. Hitüket egész lelkükkel átélték, ezért nagyon tevé-

keny életet éltek a  világban. Az „apostolság” eszménye átha tott minden társadalmi réteget.

A clunyi apátsági templom

• Nézd meg a térképen, hogy szomszédaink közül kik lettek ekkor keresztények!

keny életet éltek a  világban. Az „apostolság” eszménye átha tott minden társadalmi réteget.

!
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A kor nagy szentjei Európában

Szent Adalbert (†997), a csehek püspöke is a „megújítók” egyike volt. 

Minden vasár- és ünnepnap maga prédikált a nép nyelvén. Intézke-

dett életmódja felől, küzdött a nyilvános részegeskedés, a vasárnapi 

vásártartás, az ünnepi munka ellen. Szembeszállt a vérbosszúval és 

az önkényes bíráskodással. Életszentségének példája hatással volt a 

környező országok uralkodóira is (Szent István király, III. Ottó). Mártír-

halálával hasonlóvá vált Mesteréhez.

Messziről indult! Főrangú családból származott, s a fi atal, nagyon szép pap épp 
úgy  élt, mint korának udvari  emberei. Egyszer csak megvilágosodott előtte, hogy 
sötét démonok viszik a kísértések káosza felé. Ellentmondott nekik! Gáncstalan 
élete folytán rá esett a választás a prágai püspöki szék betöltésekor. Intézkedé-
seivel azonban hamarosan elvesztette népszerűségét. Jobbnak látta, hogy fő-
papi megbízatását visszaadja a pápának. Mindenkit megdöbbentett ez a szán-
dék, és csodálkozva kérdezték, ugyan, hogyan tehet ilyet. Szelíden ezt válaszolta: 
„Püspök nek lenni földi szándékból könnyű, de nehéz, ha az ember arra gondol, 
hogy a világ ítélőbírája előtt kell számot adnia a rábízott üdvösségről.” Megsza-
badulva a felelősségtől, egy római bencés kolostorban élt elmélyülten szemlélő-
dő hajlamának. Felelősségérzete nem hagyta nyugodni. Arra ösztönözte, hogy 
hirdesse és tanúbizonyságot tegyen Krisztusról – egészen a poroszok között el-
szenvedett vértanúságáig.

Mindenki lehet szent! Ezt a megállapítást példázza Szent Izidor 

élete. Életrajzának rövid jellemzése szerint „bár egyszerű földműves 

volt, buzgón szolgált Istennek, és szeretettel fordult az emberekhez. 

A világban megélt keresztény tökéletesség példáját adta.

Egész életében egy gazdánál szolgált. Magatartása hamarosan feltűnt környeze-
tének, és bevádolták a földesúrnál, hogy későn  kezdi munkáját. A jón ak mindig 
támadnak irigyei. A földesúr egy alkalommal meg is leste, igazak-e az ellene fel-
hozott vádak. Valóban később érkezett, mint a többiek. Amikor a gazda előlé-
pett rejtekhelyéről, hogy számonkérje tőle a mulasztást, meglepődve tapasztalta 
– a legenda elbeszélése szerint –, hogy szolgája ekéje mellett egy másik eke is 
szánt. Azt fehér ökrök húzzák, és fehér ruhás férfi ak vezetik. 

Szent Adalbert koponyaereklyéje

Sevillai Szent Izidor – korabeli ábrázolás

• Miért volt Adalbert cselekedete olyan érthetetlen a kortársak előtt?
• Melyik tettét ítéled a leghősiesebbnek?

?
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Amint földbe gyökerezett lábbal a jelenést nézte, a különös fogat eltűnt. Erre megkérdezte Izidort, kik voltak a segí-
tői. Ez volt a magyarázat: „Se nem hívtam, se nem láttam más segítőket, mint csak az Istent, akit segítségül hívok, akihez 
könyörgök, és aki mindenkor segítő.” Ekkor a földesúr megértette, „isteni kegyelem” van szolgájával, és tisztelni kezdte 
ezt az egyszerű parasztembert.

clunyi mozgalom
  megtisztult szerzetesi élet

  megtiszult keresztény élet

 

Szent Odó (X. sz.)  apát

Szent Adalbert (†997)  püspök

Szent Izidor (XI. sz.)  földműves

• Munkád kezdetén kéred-e Isten segítségét?
• Felajánlod-e nehézségeidet, örömöd, sikered, sikertelenséged?

?
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13. Összefoglalás — Megszületett a keresztény Európa 

Politikai átalakulás

A né pvándorlás századai alatt megváltozott kontinensünk népesedési képe. A keletről és északról 

vonuló barbár népek megdöntik a meggyengült Római Birodalom nyugati felének hatalmát (476).

 IV. sz. Megindult a népvándorlás. Megjelennek a gótok.

 V. sz. Attila birodalmat alakít Európa szívében.

   Odoaker gót hadvezér megdönti a nyugati császárság hatalmát. Megalakul a 

Frank Királyság.

 VI. sz. Példájára egymás után szerveződnek a keresztény királyságok.

 VII. sz. Újabb veszélyt jelentenek a longobárdok.

 VIII. sz. A frankok segítségével megmenekül Itália, megalakul az Egyházi Állam (756).

  A pápa Rómában császárrá koronázza Nagy Károly frank királyt (800).

  A Szent Birodalom jelenti a kereszténység világi hatalmát.

 X. sz. A feudális anarchia korszaka.

Az európai eseményeket befolyásolta a Keleten és Afrikában terjedő iszlám, közben a Bizánci 

Császárság ereje is meggyengült.

A keresztény közösségek helyzete

A nehéz idők komoly gondot és sok megoldásra váró feladatot hoztak az egyházi közösségek szá-

mára. A magára maradt népet segíteni, irányítani kellett.

A pápák közbenjártak Rómáért, megmentették Itáliát a pusztulástól. Közben megszervezik az 

új közigazgatást. Gondoskodnak a lakosság védelméről és ellátásáról; a térítőmunka is megindul 

a letelepedett barbár népek között. Szent Patrik Írországban, Ágoston Angliában, Kolumbán, majd 

Bonifác a germánok között térít. Az új keresztények barbár szokásai, megőrzött ősi hitviláguk ma-

radványai veszélyesek vallási életükre; a feudális anarchia, az újabb külső támadások is összeomlás-

sal fenyegettek.
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A szerzetesek az új, alakuló Európa építői lesznek: életpéldával, munkával és a kultúra megőrzé-

sével. A clunyi reformmozgalom megtisztítja és megerősíti a keresztény életet, új kultúrát alapoz-

nak meg. A szentek példái segítik a krisztusi élet követőit.

A keleti és nyugati keresztények között különbségek támadnak a liturgiában, a szokásokban és 

az egyházfegyelem terén. A tanításbeli veszélyeket együtt oldják meg. A térítés munkájában is azo-

nos a céljuk, a hatalmi kérdések okoznak csak ellentétet. Ezek az események is jelzik, hogy meg-

erősödött az Egyház.

Az evangéliumi tanítás alkalmasnak bizonyult arra, hogy összefogja a kereszténnyé vált népeket.

Már a korai középkor világában járunk.
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III.    A NYUGATI KERESZTÉNYSÉG 
VIRÁGKORA

14. Egyházi hatalom és világi hatalom

A „sötétség” százada

A Karoling-korban a császárok az Egyház védői voltak. Nagy Károly halála után a mérleg megbillent: 

befolyásuk a pápaságra egyre jobban erősödött. A pápaválasztáson két „ülnök” volt jelen, és csak 

akkor történhetett meg a beiktatás, ha a róm ai pápa a népével együtt hűségesküt tett a császárnak. 

A helyzet tovább romlott az anarchia alatt, mert Szent Péter széke az egymással vetélkedő neme-

si pártok játékszere lett. A „sötétség” századában (X. sz.) 33 pápája volt az Egyháznak, akik között 

akadt személyében alkalmas, kiváló apostolutód, de néhányuk méltatlan volt arra, hogy Krisztus 

helytartója legyen.

A Clunyből meginduló új lelki törekvések vezetői tudták, hogy a pillanatnyi fellángolás nem ele-

gendő a megújuláshoz. A maradandó eredményekhez az egyházi szervezet megújulása is szüksé-

ges. A fordulat 1044-ben következett be, amikor II. Kelemen került a pápai székbe. Vele és utódaival 

hosszú, kitartó küzdelem indult a bensőséges átalakulásért. Küzdöttek a papi nőtlenség elismerésé-

ért és a simónia felszámolásáért. A pápaválasztás átalakítását is szorgalmazták, hogy ezzel függetle-

nedhessenek a császárok befolyásától. Ezt a feladatot II. Miklós híres rendelete a kardinálisokra bízta. 

A császárnak csak a megerősítés jogát hagyta meg. A pápai tekintély megerősödése természetesen 

együtt járt befolyásának növekedésével. Mindezt nem jó szemmel nézték a világi uralkodók, sőt a 

római nemesek sem. A feltámadó érdekellentétek hamarosan nyílt összecsapáshoz vezettek.

A „nagy” egyházszakadás

Elsőként a Keletrómai Császársággal ütköztek össze az érdekek. Mikor a normannok megtámadták 

Dél-Itáliát, Bizánc közeledett a pápához, és védelmi szövetséget akart vele kötni, ugyanis ez a terü-

let keletrómai helytartóság volt. A tárgyalásokat azonban Kerulláriosz Mihály pátriárka meghiúsítot-

ta. Attól tartott, hogy ez a terület majd pápai joghatóság alá kerül, és a pápai hatalom túlságosan 

megnő. Nagyravágyó ember volt, és a Római Szentszéktől teljesen 

függetlenedni akart. A pápa a vitás kérdések tisztázására legátust kül-

dött. A tárgyalások eredménytelenül végződtek. A követeket még 

csak fogadni sem akarta a pátriárka. Humbertus, a pápai képviselő 

türelmét vesztette. Egy szenvedélyes hangú vádiratot szerkesztett, 

ta. Attól tartott, hogy ez a terület majd pápai joghatóság alá kerül, és a pápai hatalom túlságosan 

Legátus (küldött): Az intézmény a XI. szá-
zadban alakult ki, hogy a pápa az egész Egy-
házra ki tudja terjeszteni hatalmát. A legátu-
sokon keresztül tartotta fenn kapcsolatát az 
európai királyi udvarokkal.
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pedig a pápa tárgyalni, nem ítélkezni küldte. A kiközösítő bullát a 

Hagia Sophia főoltárára tette, majd gyorsan elhagyta a fővárost. 

A pápa, IX. Leó ekkor már halott volt. A kirobbanó ellentétben nem 

a szerető, isteni méltányosság döntött, hanem az emberi gyarlóság. 

Kerulláriosz pátriárka szenvedélyes beszéddel vádolta Rómát, és az 

eseményekkel igazolta a nép előtt az „eretnek Nyugattól” való jogos 

elszakadást (1054). A papság részéről is elzárkóztak a megbékélés 

elől a „joghatósági kérdések” miatt.

Az invesztitúraharc

Az Egyház és a császárság között is kiéleződött az ellentét a „kettős 

hatalom” kérdése körül. A császárok elvárták a német főpapoktól, a 

bőséges adományok fejében, hogy engedelmes kiszolgálói legye-

nek hatalmi törekvéseikben. A megtisztult egyházias szellem ezt 

az álláspontot elutasította. A reformpápák és az újonnan választott 

főpapok tisztségüket már nem jól jövedelmező méltóságnak te-

kintették, hanem a világi hatalomtól független, lelki intézménynek. 

Küldetésük Krisztus akaratából fakadt: felügyeljenek, irányítsanak, 

reformáljanak a hívek lelki üdve érdekében. A Szentszék minden 

országba legátusokat küldött az egyházi fegyelem fenntartá sára. 

Támogatták az olasz városok németellenes mozgalmát, és harcoltak 

a világi kegyuraság szokása ellen. 

VII. Gergely pápa elszántan küzdött az Egyház teljes szabadságáért. Programját 
meghirdetve kijelentette:
 csak a pápa nevezhet ki püspököt; 
 csak ő vonhatja vissza és foszthatja meg a főpapot hatalmától;
  csak a pápa hívhat össze zsinatot, és annak vezetése is pápai hatáskörbe 

tartozik.
Nyíltan hangoztatta, hogy a pápának jogában áll a császárokat megfosztani hatal-
muktól, mert: „A Nap fényesebb a Holdnál, valamint a lélek nemesebb a testnél.”

A nyílt harc a püspöki beiktatás miatt robbant ki. A pápa az 

1075-ös zsinaton megtiltotta IV. Henrik császárnak az invesztitúra al-

kalmazását. A császár a határozott felszólítást semmibe vette, amiért 

a pápa kiközösítette az Egyházból, alattvalóit pedig felmentette a 

• Szerinted hogy lett volna megelőzhető az egyházszakadás?
?

A Hagia Sophia székesegyház – napjainkban iszlám 
mecset és múzeum

IV. Henrik császár – a képen Salamon magyar királlyal 
látható a Képes krónikában

Invesztitúra: A XI. század nagy reformmoz-
galmának egyik fő törekvése volt felszámolni 
a világi uralkodók által gyakorolt papi, főpapi 
beiktatást. Ugyanis ez a gyűrűvel történő in-
vesztitúra azt a látszatot keltette, mintha az 
egyházi hivatal betöltése az állam joga lenne. 
A földesúr így  úgy rendelkezhetett a püspökkel 
és az apátságokkal, mint saját birtokával. Emiatt 
sokszor méltatlan személyek kerültek egyházi 
méltóságba.
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hűbéri eskü alól. A császár még mindig helytelenül ítélte meg az erőviszonyokat, és hatalma tuda-

tában válaszolt: „Hildebrantnak, aki nem pápa többé, legfeljebb egy csalfa szerzetes. (…) Püspö-

keink és a mi ítéletünk szerint szállj le hát a trónról, hagyd el a jogtalanul birtokolt apostoli széket, és 

légy átkozott!” Mikor a követ elolvasta a császár levelét, hatalmas fölháborodás tört ki Rómában, a 

német fejedelmek pedig a birodalmi gyűlésen felszólították IV. Henriket, hogy hajtson fejet a pápa 

rendelkezése előtt, különben új császárt választanak.

Hallatlan esemény volt a császár kiközösítése. Politikai következményei arra kényszerítették Hen-

riket, hogy nyilvános vezeklőként Canossa várába menjen (1077), ahol királyi díszét levetve, minden 

ékesség és pompa nélkül, nagy fogadkozások árán megkapta a feloldozást. 

Ám az ígéreteiből aztán nem tartott meg semmit. A német fejedelmek erre lázad-
ni kezdtek, és fegyveresen támadtak rá. A küzdelemben a császár győzött. Ezután 
a pápán is bosszút állt: hadseregével elfoglalta Rómát, és ellenpápát választott, 
aki ismét megkoronázta. Az Angyalvárba szorult VII. Gergelyt a normannok sza-
badították ki, de a várost úgy kifosztották és elpusztították, hogy a pápa a nép ha-
ragja elől Salermóba menekült. Ott is halt meg számkivetésben. Utolsó szavaival 
is megerősítette álláspontját: „Szerettem az igazságot, gyűlöltem a hamisságot, 
ezért halok meg számkivetésben.”

A küzdelem folytatódott a császárság és a pápaság között. Az ál-

lamot az Egyháztól nehéz volt szétválasztani a feudális viszonyok 

miatt. Végül is a wormsi birodalmi gyűlésen (1122) megegyezéssel 

(konkordátum) zárult a hosszú küzdelem: a világi hatalom lemon-

dott, hogy halászgyűrűvel és pásztorbottal iktassa be a főpapot, ami 

a lelki felsőbbségnek volt a jelvénye. Kölcsönösen megígérték egymásnak: „Ha valaki miatt nekem 

panaszt teszel, és segítségemet kéred, tisztességemből folyó kötelességem szerint segélyt nyújtok.”

Kerulláriosz pátriárka  a „nagy” egyházszakadás (1054)
VII. Gergely pápa   invesztitúraharc

IV. Henrik császár  Canossa 1077
1122  wormsi konkordátum

• Miért volt olyan fontos a püspöki kinevezés módja?
• Idézd fel a feudális társadalmi és gazdasági berendezkedési formát!
• Magyarázd meg ennek alapján, miért volt nehéz a két hatalmat különválasztani!• Magyarázd meg ennek alapján, miért volt nehéz a két hatalmat különválasztani!

?

Canossa vára madártávlatból
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15. „Magyarok fénye, ország reménye…”

Szen t István király neveltetése 

Mikor Géza fejedelem megnyitotta országát a nyugati hittérítő papok előtt (972), nem volt tisztá-

ban az új vallás, a kereszténység lényegével. Elhatározásában elég volt számára a politikai szüksé-

gesség. A kereszténység akkor már több volt puszta vallásnál. Az „új népek” számára állami és jogi 

rendet, tudományt és művészetet közvetített.

A fejedelmi udvar embereit Pilgrim, passaui püspök keresztelte 

meg. István már keresztényne k nevelődött. Szen t Adalbert bérmál-

ta meg, és egész életre szóló hatással volt szellemi, lelki fejlődésére. 

Felesége a mélyen hívő Gizella, bajor hercegnő lett.

István itáliai sz ármazású papoktól sajátította el korának műveltsé-

gét.  Olvasta a Szentírást, a szentatyák  irásait, latin grammatikát tanult, 

ami a nyelvtani ismereteken kívül irodalmi jártasságot is jelentett. 

Tudatosan készült az ország vezetésére. Jó képességei mellett – szé-

les látókör, szervezőképesség, hajthatatlan akaraterő – határozottan 

alakította magában a jó uralkodó erényeit: mérsékletet, bölcses-

séget, józan ítélőképességet.

A koronázási szertartás

A keresztény király koronázásának szertartása minden szavában és mozdulatában mélyen szimboli-

kus értelmű. A szent olajjal való megkenés, a kézrátétel a király hatalmát a püspökéhez tette hason-

lóvá . Ez az apostolságban, a Krisztus földi helytartósá gában való részesedést jelentette.

István király kézjegye a pannonhalmi alapítólevélen

•  Milyen nagy változást hozott a magyarság életében a Kárpát-medencében 
való megtelepedésük?

• Hol érintkeztek először honfoglaló őseink a kereszténységgel?
• Olvasd el a történelemkönyvedből, hogy milyen külső és belső körülmények között lett Istvánból király!

?
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1001. Esztergom. Asztrik apát a győri és a  veszprémi püspökkel megjelent a kirá-
lyi szálláshelyen, a fegyverbe öltözött fejedelem előtt. Imával üdvözölték, aztán 
magukra öltötték ornátusukat, nyakukba akasztották az ereklyét, és a menet élén 
hordozva a keresztet, bevonultak a templomba. Közben zsoltárokat énekeltek. 
Az oltár előtt a fejedelem letette fegyvereit, arcra borult, karját kereszt alakban 
kitárva. A néppel együtt litániával könyörögtek, hogy Isten segítse őt az uralko-
dásban. A könyörgés végeztével az érsek felemelte Istvánt, és feltette a kérdést:

– Akarod-e a katolikus férfi aktól neked adott hitet megtartani és jogos műveit 
megőrizni?

– Akarom!
– Akarsz-e a Szentegyháznak és az Egyház szolgáinak gyámola lenni?
– Akarok!
– Akarod-e az országot a te Atyádnak Istentől rendelt igazsága szerint kormá-

nyozni, védeni?
– Ez az akaratom, s amennyiben Isten segítsége és 

összes híveinek együttérzésére támaszkodva képes le-
szek rá, ígérem, hogy mindenben ehhez híven fogok cse-
lekedni!

Akkor a néphez fordulva megkérdezték, elfogadják-e 
vezetőjüknek. Újabb imák után az érsek megkente szen-
telt olajjal a fején, a mellén és lapockáján, miközben ezt 
mondta: „Királlyá kenlek téged a szent olajjal az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” Majd kitárt karral imádko-
zott a Szentlélek különleges kegyelmét kérve: „Szálljon le 
rád (…) a Szentlélek bőséges kegyelme, (…) érdemeld ki 
bensőd fényességét, (…) légy erős (…) és tudj arra gon-
dolni, ami lelked javát szolgálja!”

Aztán a királyi jelvényeket adta át: a lándzsát, a pálcát, 
a gyűrűt és a koronát: „Fogadd a királyi koronát, (…) légy 
mindig istenfélő, Krisztus Egyházának minden rosszal 
szemben buzgó védelmezője (…) és a vezetésedre bízott királyság rátermett vezetője…”

István a koronázás alatt hallott szavakat komolyan vette. Annak sze llemében vállalta az uralkodás gondjait, és  szol-
gálta népe javá t.

Az egyházszervezet kiépítése

István király német, majd olasz és francia hittérítőket fogadott be az 

országba, akik buzgó lélekkel teljesítették a missziós munkát. A meg-

újult bencés regula szerint éltek és dolgoztak. 

Az uralkodónak az egyházi szervezetre is volt gondja. Veszprém-

ben, Győrött, Pécsett, Vácott és Egerben, majd Kalocsán, Csanádon 

és Gyulafehérvárott püspökségeket szervezett. Élükre az esztergomi 

érsekséget állította. Szent életű püspökeit még napjainkban is tiszte-

lettel veszik körül: Asztrik, Mór, Gellért.

A magyar koronázási jelvények – a Szent Korona, a jogar 
és az országalma

A pécsváradi be ncés apátság kápolnája

A koronázási palást
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Úgy akarta:  –  Hogy a püspököknek legyen hatalmuk az egyházi javakat gondozni, igazgatni, azok felett rendelkez-
ni az egyházi törvények szerint.

 –  Hogy a világiak is engedelmeskedjenek szolgálataik közben a püspöknek az egyházi igazgatásban, 
az özvegyek és árvák védelmében.

Elrendeli:  –  „Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel és ugyanannyi rabszolgával lássanak el. (…) 
Ruháról és oltártakaróról a király gondoskodjék, papról és könyvről a püspök.”

 –  „Ha pedig valakinek az Isten tízet adott egy évben, az a tizedik részt adja az Istennek, mert tudjátok 
meg, testvéreim, hogy a pap mindennél többet dolgozik. Közületek ugyanis mindenki csak saját 
munkáját végzi, ő pedig mind a magáét, mind az összességét.”

Tanítani akarta népét, miként éljen „tisztességes, békés, a kereszténységük megtartásában enge-

delmes életet.” Világi törvényeivel is igyekezett ezt megszilárdítani.

Amit megkívánt:  –  Vasárnap mindenki menjen templomba, öregek és fi atalok, férfi ak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet 
őrzik.

 –  Azokat, akik a mise szertartása alatt egymás közt morognak, és másokat zavarnak, (…) dorgálják 
meg, és űzzék ki a templomból.

 –  Akit az ispán vagy a pap dolgozni lát vasárnap ökörrel, lóval vagy szerszámmal – vegyék el tőle.

A király járt elöl a példamutatásban:  keresztény komolysággal in-

tézte az ország ügyeit. Befelé forduló lelki életét bizonyította imá-

jával, böjtöléssel és alamizsnálkodással. Az ellene fordulókkal kemé-

nyen bánt az ország érdekében, de az „irgalmat kérőkkel” kegyes volt.

„Uralkodásának negyvenedik esztendejében súlyos betegség 

után Szent István király erről a világról elköltözött, és a szent an-

gyalok társaságába került. Eltemették a székesfehérvári bazilikában, 

melyet ő építtetett Szűz Mária tiszteletére. Mindjárt gyászba fordult 

a lantpengetés az egész országban, és az ország népe, a nemesek 

éppúgy, mint a szegények, együtt siratták a szent király halálát, nagy 

könnyhullással, sűrű jajgatással. Az ifj ak és szüzek gyászruhát öltöt-

tek, három esztendeig nem táncoltak, és a zeneszerszámok nyájas, 

édes hangja is mind elhallgatott” (Képes krónika).

Szent István király
 997   uralkodásának kezdete 
1001   megkoronázása

1038   halála 

Szent István törvényeinek egy korabeli kézirata 
– Admonti kódex

• Állítsd össze Szent István törvényeiből a keresztény uralkodó erényeit!
• Miben ad példát napjainkban is?

?



57

A szent király intelmei
(A legendák és a Képes krónika nyomán — olvasmány)

István király a fi át, Imre herceget atyai szeretettel és uralkodói felelősségérzettel akarta felkészíteni 

az uralkodásra. Tanácsait írásba is foglaltatta, ami féltve őrzött kincsünk napjainkban.

„Ha békességes leszel, akkor királynak mondanak, és szeretve leszel mind a vité-
zektől. Ha haragos, kevély, gyűlölködő, békétlen leszel, nyakadat az ispánok és 
főemberek fölé helyezed, bizony a királ yi méltóság hanyatlására leszel. (…)

Engedelmeskedjél nekem, fi am, (…) a katolikus hitet oly nagy szorgalommal 
és vigyázattal megtartsd, hogy mind a neked alávetettek példája légy, (…) légy 
irgalmas mindenkihez, (…) légy türelmes, (…) erős, (…) szelíd, (…) tiszta szívű és 
szemérmes…”

Imre csak bátyja halála után lett a trón várományosa. „Szülei elein-

te szerzetesi életre szánták, lelki nevelését Gellért püspök végezte. 

Az egyházi neveltetés nagy hatással volt rá. A megváltozott körülmé-

nyek között mégis engedelmeskedett édesapja uralkodói terveinek.

„Uram, Isten, te az egész világ gondviselője vagy, te adsz erőt a gyenge ember-
nek, a te kezedben van a fejedelmek lelke. Te hatalmasabb vagy minden földi 
királynál. Tégy velem tetszésed szerint” – imádkozta.

Ott élt a királyi udvarban, meg is házasodott uralkodói érdekből. 

Nem vonta ki magát a királyi herceg szokott életkeretéből, de azt 

megtöltötte a Krisztushoz való hasonlóság eszméjével. Megtartotta 

– még házasságában is – a szerzetesi tisztaság fogadalmát. Mindig 

összeszedett volt és udvarias. A szeretet és a rangját el nem takaró 

alázat jellemezte. Szűkszavú volt. Imaéletét még az édesapja előtt is 

titokban kívánta tartani. Mint férfi  már a földön elérte a tökéletessé-

get. Több hivatása már nem is lett: egy vadászaton vadkan sebezte 

halálra.

A fi atal, keresztény ország jövője feletti aggodalmában a halálra 

készülő szent király az országot a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Mint-

ha megérezte volna, hogy utódai semmibe veszik bölcs intelmeit!

Szent István király szarkofágja Székesfehérvárott

Szent Imre temetése – a Képes krónika illusztrációja
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Alighogy Pétert királlyá kenték, német dühösséggel kezdett kegyetlenkedni: Magyarország nemeseit megvetette. 
Az ország erősségeit, várait a német és az olasz katonaság őrizetére bízta. A főurak, amikor látták a nemzet sérelmeit, 
tanácsot tartottak, és megkérték a királyt, kárhozatos tevékenységét hagyja abba. Végül Aba Sámuel, aki István király 
nővérének a fi a volt, felkelt Péter ellen. Amikor Péter látta, hogy nem bír a felkelőkkel, futásnak eredt, és a német csá-
szárhoz menekült.

Ezután Aba Sámuel uralkodott, de sok igazságtalanságot követett el, az urak összeesküdtek el-

lene, amiről kémek útján értesült, és kegyetlen bosszút állt. Ötven urat ítélet nélkül kivégeztetett, 

még bűnbánatot sem tarthattak, meg sem gyónhattak. Az összeesküvők közül sokat ez ösztönzött 

arra, hogy a császárhoz meneküljön, és Aba Sámuel ellen szóljon. A császár gyors menettel a határ-

ra támadt, benyomult az országba Sopronnál. A király nagyszámú csapattal Ménfőnél szállott vele 

szembe. Sokáig és keményen folyt a csata.

Péter ismét elfoglalta a trónt, de ott folytatta, ahol abbahagyta: az idegeneket pártolta, a magyarokat üldözte. Magyar-
ország nemesei látva nemzetük sok baját, Csanádon tanácsot tartottak. Majd az egész ország nevében küldöttségét 
küldtek Lengyelországba a hercegeknek, és kérték, jöjjenek haza, védjék meg a magyarokat a németektől.

Amikor a he rcegek (András és Levente) Újvárra érkeztek, csapatostul tódultak eléjük a magya-

rok, de azt követelték, élhessenek újra pogány módra. A Békés várából való Vata volt az első, aki 

fejét leborotváltatta és pogány módra három varkocsot eresztett. Varázslókat, táltosokat, jósnőket 

gyűjtött maga köré. Lóhúst ettek, és mindenféle gonoszságot műveltek. Meggyilkolták a papokat, 

lerombolták a templomokat, és üldözték az idegeneket.

Eközben András és Levente seregükkel, amely egyre növekedett, már az ország közepéig nyo-

mult, és Pest közelében járt. Amikor a püspökök és az urak meghallották, elindultak Székesfehér-

várról, hogy tisztességgel fogadják őket. Diósd község közelében misét akartak hallgatni. Gellért 

püspök buzdította őket:

„Atyámfi ai, püspöktársaim! (…) Tudjátok meg, hogy a mai napon a vértanúság koronájával jutunk a mi Urunk, Jé-
zus Krisztushoz örök boldogságra. Feltárom előttetek, ami énnékem éjszaka megmutatkozott. Álmomban láttam a mi 
Urunkat, aki magához szólított bennünket, és saját kezével nyújtotta nekünk testének és vérének szentségét.”

Ezután Gellért püspök intette társait, hogy 

gyónják meg egymásnak bűneiket. Amikor ez 

megtörtént, együttesen misét hallgattak, majd 

imádságba merültek. Aztán felkerekedtek, és a 

Duna pesti révéhez igyekeztek. Mindnyájan gya-

log mentek, csak Gellért püspök ült szekéren, 

mert Isten szolgálatában minden erejét felemész-

tette, képtelen volt gyalogolni. Amikor a révhez 

értek, Vata és társai megrohanták őket. A pogá-

nyok követ ragadtak, és hajigálni kezdték a papo-

kat. Gellért püspök azokat, akik kővel hajigálták, 

a kereszt jelével áldotta meg. Ettől még jobban Szent Gellért szobra Budapesten, a róla elnevezett hegyen
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megdühödtek, rárohantak a püspökre, szekerét a Duna partján felfordították, őt magát a szekérből 

kirángatták, egy taligába tették, és Kelenföld hegyéről a mélybe lebocsátották. És minthogy még 

mindig lélegzett, mellébe lándzsát döftek, majd fejét egy kövön szétverték.

A Duna gyakran kiáradt és ellepte a követ, de a vért hét esztendő alatt sem tudta lemosni. Ezt a 

követ aztán felszedték, elvitték Csanádra, és ott elhelyezték Gellért püspök oltárán.

Amikor Péter látta, hogy a magyarok egy lélekkel András és Levente herceghez csatlakoztak, németjeivel együtt fu-
tásnak eredt Moson felé. De meg nem menekülhetett. Az íjászok minden katonáját megölték, őt élve elfogták, meg-
vakították, és Fehérvárra vitték.

I. András király kemény kézzel teremtett rendet az országban. A pogányokat megtörte, és István 

király igazságos törvényeit helyreállította. Keményen fogta az ország gyeplőjét, és bátran szembe-

szállt a császárral is.

Géza
(972–997)

A SZENT KIRÁLY CSALÁDFÁJA

Taksony
(931?–972)

Mihály
(†997 előtt)

Judit István leány leány
 (997–1038)

 Levente András Béla
 (†1046) (1046–1060) (1060–1083)

Ottó Imre Péter
  (1038–1041)

  (1044–1046)

Aba Sámuel
(1041–1044)

Vazul „Szár” László
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16. „Védjétek meg a Szentföldet!”

A X. század közepén Turkesztánból egy török martalóc horda tűnt fel. Kurta íjakkal és görbe kardokkal beszáguldották 
a hanyatló arab birodalmat. Az új hívők buzgalmával terjesztették a Korán tanítását:
– „Harcolnotok kell, (…) míg Allah nem győz…”
– „Allah azokat, akik javaikat és életüket harcban kockáztatják, az otthonülők fölé helyezi. Ő vezeti őket, szívükben bé-
két hoz, és paradicsomba viszi majd be őket…”

Az 1. keresztes hadjárat

Bizánc segítséget kért a nyugati keresztény világtól. Levélben fordult 

II. Orbán pápához, és kérte, segítse meg a Kelet keresztény birodal-

mát, mert a szenvedő Egyház: Jeruzsálem, Antiochia és Edessza már 

a hitetlenek kezén van. A hír hallatára a Clermont-i Zsinaton (1095) a 

pápa meghirdette a keresztes hadjáratot. „Mindazok pedig, akik oda-

mennek, akár szárazföldi, akár tengeri úton, és a pogányokkal harcol-

va az életüket vesztik ott, elnyerik bűneik bocsánatát.” A hír hallatára 

megmozdult a szegény nép. Készülődtek a lovagok, bal vállukra pi-

ros keresztet varrva.

Győzött a testvériség gondolata, és közös cselekvésre, áldozatvállalásra indítot-
ta a keresztény lelkiismeretet. Elseperte a viszályt keltő emlékeket, a fájdalmas 
szakadást. „A lelkesedés olyan fokra hágott, hogy senki sem bánta az alacsony 
árakat, és nem várta be, hogy kedvezőbben adhassa el házát, földjét, szőlőjét. (…) 
Mindenki csak az úttal törődött.”

•  Vedd elő térképedet! Vizsgáld meg, mit eredményezetett 
a Korán harcra buzdító parancsa!

?

Bouillon Gottfried, a keresztesek fővezére
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Az 1. hadjárat (1096–1099) lovagjai négy külön úton indultak el. 

A csapat magva lovasokból és gyalogosokból állt. Ügyes, tekinté-

lyes vezetők irányították őket: Bouillon Gottfried és fi vére, Balduin. 

A Boszporusznál találkoztak, és átkelve a tengerszoroson elfoglalták 

Odesszát és Niceát. Elérték Antiochiát is, megostromolták és bevet-

ték. A hadjárat sikerét Jeruzsálem elfoglalása koronázta meg.

„Néhány ifj ú meggyújtott, égő nyílvesszőket lőtt ki azon zsákokra, amelyek a her-
ceg és a grófok által felépített fatoronnyal szemben emelt szaracén sáncokat fe-
dezték. Ezek a zsákok gyapottal voltak töltve. A tűz lángba borította azokat, és 
elűzte a sáncok védőit. Erre a herceg és azok, akik vele voltak, gyorsan leengedték 
a rácsot, amely a torony elejét fedte, és hidat alkotva belőle, rettenthetetlen bá-
torsággal és merészséggel indultak rohamra Jeruzsálem ellen. Az elsők közt ha-
tolt be Tankred és a herceg. A szaracénok rossz helyzetbe kerültek, de bármilyen 
meglepő, még akkor is ellenálltak a herceg csapatának, amikor a város már tény-
legesen a franciák kezén volt, mintha sohasem lehetne legyűrni őket.”

A Jeruzsálemi Királyság

A nyugati hűbéri államok mintájára új királyság alakult, melynek Bouil-

lon Gottfried lett az első uralkodója. A meghódított területekből több 

kisebb hűbéri fejedelemség szerveződött. A török visszahúzódott 

Szíria belsejébe, ahonnan nem lehetett kifüstölni, bár állandó rajta-

ütéseikkel nyugtalanították az új keresztény fejedelemségek életét.

A szövetségesek között egy idő után megromlott az egyetértés, 

pedig a lovagok igen sokat köszönhettek a görögök segítségének, 

és Bizánc éppannyi hálával tartozott a kereszteseknek. Az utánpótlás 

hiánya is nehezítette a helyzetet. 

• A térképeden kövesd a keresztesek útját!
•  Gondold végig! Az akkori kor haditechnikáját, felszereltségét, a közlekedési 

és útviszonyokat, a földrajzi ismeretek hiányát, az éghajlati különbségeket!
• Ítéld meg a vállalkozást!

?
Templomos lovagok harcra készen

A keresztesek Antiochia várát ostromolják – korabeli illusztráció
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A további hadjáratok kudarca

A törökök újabb sikeres támadásokba kezdtek, az újabb hadjáratok pedig már nem jártak sikerrel, 

pedig élükön Európa leghatalmasabb uralkodói álltak. Jeruzsálemet sem tudták megtartani. Egyet-

len eredményük volt, hogy a Szaladinnal kötött fegyverszünet értelmében a keresztény zarándokok 

szabad utat kaptak a Szentföldön.

Ezek után már nem lehetett nagyobb összefogásra serkenteni a nemzeteket. Akik gyülekeztek, 

pénz hiányában a Velencei Köztársaság irányítása alá kerültek (4. hadjárat). A gazdag köztársaságot 

csak saját kereskedelmi érdekei vezették. Vallási közönyükben és határtalan kapzsiságukban a ke-

reszteseket a magyar kikötőváros, Zára, majd Konstantinápoly ellen irányították. A jámbor kereszte-

seket kijátszották, és meggyőzték őket, hogy a háború jogos, mert a „görög árulók, lázadók ellen-

állnak a római pápának”. A várost kétszer is megostromolták, elfoglalták és teljesen kifosztották. 

Megalakították a Latin Császárságot a velenceiek „báburalkodójával.”

A francia Szent Lajos király által vezetett 8. hadjárat teljes kudarca után, a XIII. század végén a 

muszlimok teljes egészében visszahódították a keresztes államokat.

1. hadjárat (1096–1099)  Bouillon Gottfried

  Balduin (francia lovagok)

  Jeruzsálemi Királyság

2. hadjárat (1147–1149)  Szent Bernát szervezte

  Jeruzsálem elveszett

3. hadjárat (1189–1192)  Rőtszakállú Frigyes német császár

  Oroszlánszívű Richárd angol és

  II. Fülöp francia király

  fegyverszünet Szaladinnal

4. hadjárat (1202–1204)  III. Ince és a velenceiek

  Latin Császárság (1204–1261)

Kísérletek: 1212  gyermekek keresztes hadjárata

1244  II. Frigyes császár

1248, 1269  Szent Lajos király 

• Miben látod a keresztes hadjáratok értékét?
• Mi okozta a keresztes mozgalom lanyhulását?
• Miért volt katasztrófa a 4. hadjárat a kereszténység szempontjából?

?
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17. Vissza az ősforráshoz!

A keresztes hadjáratok idején megélénkült és egyre jobban kiterjedt a kereskedelem a tengeren és a szárazföldön. 
Egyre több pénz keringett Európa országaiban, s a sokféle keleti luxuscikk felkeltette a vásárlókedvet. Nyugat gazdagjai 
megkívánták a jót, amit a háziiparosok nem tudtak kedvükre elkészíteni. Fellendült az ipar, sokasodtak a városok. Lako-
saikat már nem kötötte a hűbéreskü. A maguk hasznára törekedtek: a jog és a pénz lett az uralkodó eszme.

Eretnekmozgalmak a XIII. században

A vallási viszonyok képe zavaros és bizonytalan volt. Sokaknak fájt az ellentét a szegény őskeresz-

tény közösségek élete és a mostani gazdag, világi hatalmat is birtokló Egyház között. A tanulatlan, 

hitükben naiv emberek között tévtanok támadtak, tiltakozásul a világi és egyházi fényűzéssel szem-

ben. A sátán művének tartották az anyagi, látható világot, ezért megtagadták a láthatatlan világ 

– Isten elérése érdekében.

A legelterjedtebb eretnek tanítás a Balkánról indult el, és Dél-Franciaországban lett a legtöbb 

követője, Albi városában. Követői tisztáknak „katharoknak” nevezték magukat, de hívták őket al-

bigenseknek, albiaknak is. Szembefordultak az Egyházzal, feleslegesnek tartották a papokat, meg-

tagadták a szentségeket. Tartózkodtak a vagyonszerzéstől, a földi élvezetektől, még a házasságtól 

is. Számukra mindez a sátán világát jelentette. Aki minden előírást megtartott, azt tökéletesnek 

tartották, és számára bizonyosnak hirdették a mennyországba jutást.

A XIII. század közepén egyesek a világvége közelségét kezdték bizonygatni Perugia városában. 

Általános bűnbánatra és vezeklésre szólították fel az embereket, bűnbánó körmeneteket tartottak, 

amelyek során sírva, zokogva, kiáltozva kérték az Úr megbocsátó kegyelmét. A férfi ak eközben kor-

báccsal csapkodták meztelen hátukat. Ezért fl agellánsoknak (önostorozó) nevezték a mozgalom 

követőit.

• Mi volt ezekben a mozgalmakban a tévedés?
• Mit mond erről a Szentírás (Lk 6,24-26)?

?
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Az inkvizíció felállítása

Az Egyház a hatalom csúcsára emelkedett III. Ince pápasága ide-

jén. A pápa – mint Krisztus földi helytartója – az egyházi és a világi 

hatalmat egy személyben birtokolta. Ítélkezett az uralkodók felett. 

Az egyházfegyelem és a hit dolgában is a legfelsőbb fórumot jelen-

tette. A pápa – hirdették – csak Istennek tartozik számadással. 

Az egyházi hatalom a gyorsan terjedő eretnekmozgalmakkal 

szemben eleinte tehetetlen volt. Aztán a meggyőzés helyett sajná-

latos módon erőszakot kezdtek alkalmazni. Felkutatták a tévtanok 

követőit, és a felségsértőket illető módon ítélték el őket. A IV. Late-

ráni Zsinaton (1215) felállították az inkvizíciót, majd a pápa keresztes 

hadjáratot indított ellenük. A zsinati határozatot elfogadták birodal-

mi törvényként. 

Az inkvizíció feje eleinte a megyéspüspök volt, majd a pápa, hogy a 

helyi világi hatalom ne befolyásolhassa a püspököt, minden országba 

elfogulatlan inkvizítort küldött, akinek a per lefolytatása volt a dolga. 

Mikor a vádlott vétkessége bebizonyosodott, átadták a polgári bíró-

ságnak, hogy az ítélkezzen felette. Az ítélet – a kor szokásainak meg-

felelően – nagyon szigorú volt: sok esetben máglyahalállal végződött. 

II. János Pál pápa a 2000. év nagy jubileumára készülődve bocsánatot kért az Egy-
ház tagjainak történelem során elkövetett bűneiért, többek között az inkvizíciós 
eljárások folyamán történt visszaélésekért is.

A meghirdetett fegyveres harc mindkét fél részéről nagy kegyet-

lenséggel folyt. Végül az eretnekmozgalmakat felszámolták.

Az evangéliumi megújulás

A hatalma csúcsán levő Egyházban ekkor a kolduló barátok tevékenysége nyomán rendkívüli lelki 

megújulás bontakozott ki. A ferences rend megalapítója, Assisi Szent Ferenc és társai bejárták Itá-

liát, hirdették a szegénységet, és bűnbánatra hívták az embereket. A műveletlen sokaság könnyen 

megértette őket, mert egyszerűen, az ő nyelvükön szóltak, s maguk is élték a szegénységet, a sze-

retetet és az alázatosságot.

Büntetésvégrehajtás az inkvizíciós eljárás után – metszet 
1508-ból

Inkvizíció: Az eretnekek és a tévtanok hirdetői 
ellen felállított hivatal. A későbbi egyházellenes 
propaganda erősen eltúlozta az inkvizíció ke-
gyetlenségét és áldozatainak számát. Az igaz-
ság azonban az, hogy bár voltak visszaélések, az 
Egyház szigorúan szabályozta és ellenőrizte az 
inkvizítorok tevékenységét; pl. tiltotta a kínval-
latás különféle formáit. Ezek a szabályok  ezért 
emberségesebbek voltak a  kor világi törvény-
kezésénél. 

• Mit mondott Jézus a földi királyságáról? (Vö. Jn 18,33–38.)
• Hogyan valósulhat meg a „mennyek országa”?

?
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Mikor Szent Ferenc munkájukhoz pápai jóváhagyást kért, így fo-

galmazta meg céljukat: „Ez a testvérek élete és szabályzata: követni 

akarják a mi Urunk, Jézus Krisztus tanítását és lábnyomát.”

Ferenc nem az egyházi vagyon ellen akart ezzel tiltakozni. Példá-

jával nem a szegények és gazdagok közti ellentétet akarta kiegyen-

líteni. Nem csinált a szükségből erényt, csak „mindenéből kifosztva, 

a mindenéből kifosztott Keresztrefeszítettet akarta követni”.

„Amikor szegényt látsz, azt kell benne meglátnod, akinek a nevében jött: Krisz-
tust. Aki magára vette a mi szegénységünket és gyengeségünket, mert minden 
emberi nyomorúság a mi számunkra tükör” – tanította. Az assisi püspök aggodal-
maskodására, hogy nehéz lesz megtartani rendjében tartósan a szegénységet, 
így válaszolt: „Uram, ha vagyonunk lenne, fegyverrel kellene oltalmaznunk ma-
gunkat. A vagyon hozza magával a jogi vitákat és a perlekedést. Attól szokott az 
Isten és mindenfajta felebaráti szeretet kárt szenvedni.”

Egyszerű szavai, lelki derűje, nagylelkű szeretete egyre több em-

berre hatott, és sokan lettek követői. Sokan megmaradtak világi fog-

lalkozásukban családjuk mellett, és mint „harmadrend” hirdették és 

gyakorolták a krisztusi életet.

Ferenc testvér így fogalmazta meg feladatukat: „Az a küldetésünk, hogy támogas-
suk a papokat a lelkek üdvösségére. Amit ők elmulasztanak, mi kipótoljuk. Ha ti a 
béke gyermekei lesztek, a papságot és a híveket is megnyeritek az Úrnak. A klérus 
hibáit takarjátok el, fogyatékosságait pótoljátok ki.”

Egy másik rendalapító, Szent Domonkos az albigensek ellen foly-

tatott küzdelemben megértette, hogy az eretnekséget csak úgy le-

het legyőzni, ha hasonló erkölcsi erőt állítunk vele szembe. Prédikáló 

társaival önként vállalták a szegénységet. Mezítláb, szőrcsuhában jár-

ták kettesével a vidéket, és hirdették Krisztus tanítását.

Giotto di Bondone: Ferenc jóváhagyást kér a pápától 
rendje működéséhez

Az első fennmaradt, teljes egészében magyar nyelvű, 
kézzel írott könyv Assisi Szent Ferenc legendájával 
– Jókai-kódex, 1488 körül

Szent Domonkos első ismert ábrázolása a bolognai Szent Domonkos-bazilikában 
– ismeretlen festő alkotása a XIV. századból
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III. Ince pápa  IV. Lateráni Zsinat (1215)

Assisi Szent Ferenc  kolduló rendek, harmadrend

Szent Domonkos 

eretnekmozgalmak  katharok (albigensek)

  fl agellánsok

• Keresd ki a Szentírásból a Mt 25,3–46 részt!
• Rólad mit fog mondani Jézus?

!
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18. Szent királyi sarjak kora 

Az egyházszervezet fejl ődése

Az Egyház szervezete gyorsan kiépült első királyaink uralkodása alatt. A papság munkájára a püspök 

megbízásából az esperesek felügyeltek. Beutazták körzetüket, és úgy ellenőrizték a plébánosok 

munkáját. Az egyházmegyei zsinat, a püspök irányításával, szabályozta a papi életmódot. A plébá-

niákon iskolát tartottak, ahol a plébános kötelessége volt a tanítás: imákat, hittant és olvasást taní-

tottak. Itt nevelődtek az áldozópapok is, akik a plébános mellett tanulták meg a szertartások veze-

tését és a pasztorációs munkát.

Az esperesek eleinte az ispáni várakban laktak. A püspök környezetében levő papok közösen éltek, imádkoztak. Kano-
noki testületet alkottak, és betöltötték a püspöki tanácsadó szerepét is (káptalan).

A kolostorok a keresztény élet központjai voltak. Számuk egyre gyarapodott. A bencések mellett 

megtelepedtek a ciszterciek és premontreiek is. Boldog Özséb a pilisi hegyekben és a Mecsekben 

élő remetékből létrehozta a pálos rendet. Igét hirdettek, és birtokaik, műhelyeik mind a földművelés, 

mind a háziipar számára mintául szolgáltak. A szerzetesek jegyezték fel a fontos eseményeket is és 

őrizték az adományleveleket.

A ciszterciek II. Géza (1141–1162) idejében telepedtek meg ha-

zánkban. Szent Benedek szigorú regulája szerint éltek: földet művel-

tek, de maguk készítették el eszközeiket is. Építkezéseik során is nagy 

egyszerűségre törekedtek: nem építettek a templomokhoz tornyot, 

és kerülték a belső díszítést (ld. Bélapátfalva). Nagyszámú laikus test-

vér dolgozott a rendben.

A premontreiek főleg a hívek lelki gondozásával foglalkoztak. 

Prédikáltak, gyóntattak, szoros kapcsolatuk volt a néppel. III. Béla ki-

rály (1172–1196) idejétől éltek hazánkban.

A királyi udvar az ország rendjét biztosította. Megvédte a külső 

támadásoktól, és életmódjával példát adott a keresztény életforma 

kialakításához. Szent László király (1077–1095) így lett a magyar fér-

fi ak eszményképe. Törvénykezésével megszabott mederbe terelte a 

nép minden rendjének életét. A nagyvázsonyi pálos kolostor romjai
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A királyok, püspökök, szerzetesek egymás után építtetik a székes-

egyházakat, plébániákat és a falusi templomokat. Elrendelik, hogy 

misét csak felszentelt helyen lehet tartani, és a keresztények te-

metkezési helye csakis a templom körüli térség lehet. Addig nem 

szentelhetik fel az új egyházat, míg földet, felszerelést nem adtak, 

de papot sem szentelhetnek, míg nincs számára lelkipásztori terület 

(egyházközség). Megmaradt emlékeink főként a román stílusú épít-

kezést mutatják.

Első templomaink valószí nűleg fából készültek, falusi kőtemplom a XI. századból 
maradt fenn. Kerek alaprajzúak voltak, az oltár a központban állt. Mintául az udvari 
kápolna szolgált. Kicsik és vaskosak voltak. Padlózatuk döngölt föld. A falakat va-
kolták és lemeszelték. A XII. századra megsokasodtak és egyre bővültek templo-
maink. Gazdagon faragták az oszlopfőket és a kapubejáratot. Külső támpillérekkel 
támasztották meg, és vaskos falai a hadi veszedelmek idején az egész környék 
menedékéül szolgáltak: Ják, Zsámbék, Pécs stb.

A keresztény életre vonatkozó törvények

A zsinati határozatok országos törvényt jelentettek. Mindenkinek be 

kellett tartania: a vasárnap megszentelését, böjtöket, és hogy „hús-

vétkor, karácsonykor és pünkösdkor az egész nép vezeklést tartson 

és áldozzon”. Ha valakihez nem hívtak papot betegségében, és az 

illető meghalt, háza népének kellett vezekelnie a mulasztásért.

A törvényekből ismerjük a szokásban levő ünnepeket is. A fő ün-

nepeken kívül meghagyták, hogy minden templom ülje meg a vé-

dőszentje ünnepét. „A székesegyházban olvassák fel az evangéliu-

mot, az apostoli leveleket és mondják el a Hitvallást a népnek, meg 

az »úri imádságot«.” A kisebb templomokban csak a két utóbbi volt 

előírva. A nagyon messze levő templomba „mindnyájuk nevében 

csak egy menjen botra támaszkodva az egyházba, és három kenye-

ret meg egy gyertyát vigyen az oltárra”.

A zsámbéki premontrei templom romjai

Első magyar összefüggő szövegemlékünk, a „Halotti beszéd” is ebből a korból származik 
– Pray-kódex, 1192

• A XI–XIII. század hazánk történetének fontos szakasza. Miért?
• Melyik királyt tartották a legdicsőbbnek? Miért?
• Mely időszak volt a nép számára a legnehezebb? Miért?

?
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• Melyek voltak az első magyar nyelvű irodalmi emlékeink ebből a korból?
• Hogyan készült egy kódex?
• Milyen legendákat ismersz az Árpád-háziak idejéből?

?

Megerősödött a kereszténység
magyar szentjeink  István király, László király

  Imre herceg

  Gellért püspök

magyar alapítású szerzetesrend  pálosok (Boldog Özséb, 1200–1270)

Az invesztitúraharcban királyaink mindig a pápa oldalán álltak. Természetesnek tartották a pápai főhatalmat, valamint 
azt, hogy a király egyházi ügyekben és valláserkölcsi kérdésekben köteles magát alávetni a papi intelmeknek.

 István király, László király
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„…könyörögnek ők tépett hazánkért”
(Az Árpád-ház női szentjei — olvasmány)

„…szeretett Bátyám, (…) nem úgy bántak velem, mint király fi ával eljegyzett királylánnyal. (…) Ezért Isten ihletéséből 
lelkemben úgy határoztam, hogy szilárd állhatatossággal vetem meg a földi Babilon királyát, a mennyei jegyes szerel-
méért.”

E levélben Árpád-házi Zsófi a panaszolta el megcsalatottságát, és közölte elhatározását bátyjával, 

II. Géza királlyal. A király a hír hallatára haragra lobbant, majd követeket küldött, hogy bizonyosságot 

szerezzen a valóságról. A magyarok kívánságára megnyílt az admonti benc és kolostor kapuja, és a 

küszöbön ott állt Zsófi a, fején Krisztus jegyesének fátylával. Kilépett a kapun és mélyen meghajolt 

a küldöttek előtt. Aztán megfordult, s háta mögött örökre bezárult a kolostor tölgyfa kapuja.

Ő volt az első az Árpád-házi királylányok közül, akiből Krisztus jegyese lett. 

Aztán követte őt Erzsébet, II. András leánya, akit a türingiai gróff al jegyeztek el. Nagyon bol-

dog, bensőséges házasságban élt Lajos őrgróff al, három gyermekük született. Aztán a férje elindult 

a keresztes vitézekkel, és útközben meghalt járványos lázban. Erzsébet életéből is alig 4 eszten-

dő volt még hátra, ezt Marburgban töltötte a ferencesek „harmad-

rendjének” tagjaként. Halála után rövidesen „oltárra emelték”, vagyis 

szentté avatták.

Hiteles feljegyzésekből tudjuk, hogy Erzsébet igen vidám, játékos gyermek volt, 
de képes volt játékait megszakítani Istenért. Magától értetődően jó volt az ala-
csony tisztséget betöltő emberekhez és a gyerekekhez. Azt is feljegyezték, hogy 
az udvari táncnál jobban szerette a szilaj lovaglást. Mégis ő volt az egyetlen fé-
nyes családi környezetében, aki levetette fejéről a hercegnői koronát úrfelmuta-
táskor. Restellte esendő társadalmi kiváltságának jelvényét az „örök király” előtt. 
Férje még meg tudta védeni a család haragja elől, amikor a nagy éhínség idején 
megnyitotta a grófi  csűröket és karámokat, hogy táplálhassa szegényeit. Kálvári-
ája Lajos halála után kezdődött. A német rokonság nem tűrte „esztelen” maga-
tartását: a két kézzel szórt adományokat; hogy undort keltő betegeket ápol és 
fogad be házába. „Utcára kergetik”, így kerül át Marburgba, ahol kórházat alapít 
megmaradt hozományából. Mindenét a szegények között osztotta szét. Magá-
nak nem tartott meg semmit. Fonásból élt. Szegényeket gondozott, betegeket 
ápolt. Halála előtt minden megmaradt személyes holmiját is szétosztotta. Kön-
nyen, boldogan halt meg.

a keresztes vitézekkel, és útközben meghalt járványos lázban. Erzsébet életéből is alig 4 eszten-

Edmund Blair Leighton: Árpád-házi Szent Erzsébet 
kenyeret oszt a szegén yeknek
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IV. Béla király leánya, Margit Dalmáciában született a tatárjárás 

idején. Szülei a végső szükségben Istennek ajánlották, ezért már kis-

gyermek korában elkerült a veszprémi Domonkos-rendi nővérek-

hez. A fi atal szerzet tagjai nem sokkal előbb telepedtek meg az akko-

ri Magyarország területén. A rend férfi  tagjai koldulva járták az orszá-

got, tanítottak, az eretnekekkel vitatkoztak. A női „dömések” az ön-

feláldozó szeretet gyakorlataival – betegápolás, elmélyült imaélet – 

segítettek a lelkeken.

Margit még kisgyermek volt, amikor átkerült a Nyulak szigetére 

(ma: Margit-sziget) a nővérekkel együtt, a számára épített klastrom-

ba. Szokatlan vallásos hitének híre gyorsan bejárta az országot. 

Sokan keresték fel, hogy lássák, épüljenek példáján, és kérjék közben-

járó imáját. A nemeskisasszonyok számára kitüntetés volt, ha a közelében nevelődhettek. A zárda-

beliek is büszkék voltak rá, hogy köztük él. A királyi pár pedig elhalmozta minden bőséggel a kolos-

tort „legkedvesebb lányuk” kedvéért. Margit mindezzel nem sokat törődött. Ő valóban szolgálni 

akart.

Aztán egyszeriben minden a visszájára fordult. A politikai érdek széljárása szerint többször is 

férjhez akarták adni, ám minden kérés, fenyegetés hiábavaló volt. Szülei ekkor megvonták az ado-

mányokat a kolostortól, a nővérek pedig rá akarták beszélni a házasságra, hogy megszabaduljanak 

tőle. Mikor mindez nem használt, alantas eszközökhöz – bosszantás, durvaság, lelki gyötrés – folya-

modtak. Valóban úgy bántak vele, mint egy rossz cseléddel. Gondolták, majd csak megunja a sok 

bántalmazást, és önként elmegy. De Margit hallgatott és maradt. Ő tudta, hogy mi t vállal és miért. 

Komolyan vette a „Krisztushoz hasonlóság” gondolatát. Nem méltóságban, hanem a megalázott szenvedésben akarta 
követni. Derűsen végezte a mocskos munkát: a konyhán dolgozott, főzött, mosogatott, súrolta a lépcsőt, a folyosót, 
vizet hordott, fát cipelt a konyhára. Mindezt engesztelésül az emberekért, a családjáért, a hazájáért. A kijelölt időben és 
önszántából is teljes önátadással imádkozott. Társai vallomásából tudjuk, hogy arca ilyenkor különös szépségben ra-
gyogott, és félhangosan suttogott, mintha valakivel társalgott volna. Egész életében remélte, Isten elfogadja áldozatát, 
ahogyan Krisztusét is elfogadta.

Huszonnyolc éves korában vezekléstől és a 

szeretettől felemésztve „elaludt az Úrban, úgy 

mint ha minden szenvedés lelki és testi hanyatlás 

távol lett volna tőle”. 

A sort az utolsó „aranyágacska”, Erzsébet, 

III. András király leánya zárta, aki távol hazájától, 

teljesen elhagyatva és elfeledve élt. 

A korán árvaságra jutott királylány sorsát 

mostohaanyja, Habsburg Ágnes irányította, po-

litikai terveinek megfelelően. Ahogy egymás 

után meghiúsultak ezek az elképzelések, Erzsé-

bet teljesen egyedül maradt. Ráébredt: mások 

Szent Margit vezeklőöve – Esztergomi Főszékesegyházi 
Kincstár

A Margit-szigeti Domonkos-rendi zárda romjai
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céljainak sakkfi gurája. Ezt megelégelve, saját kezébe vette sorsát: elindult nagyemlékű nagynén-

jei nyomán.

A Királyok Királya mellé állt, és követte szegénységben, a tisztaságban, az engedelmesség, 

a rejtett ima, és áldozat útján. Semmit nem tartott meg magának. Haláláig nem találkozott roko-

naival, honfi társaival. Még az anyanyelvét is elfelejtette. Élete utolsó négy esztendejében fokozato-

san megbénult. Teljesen kiszolgáltatva, embertelen szenvedések között vált hasonlóvá Krisztushoz. 

A halál küszöbén egyre többet sóhajtozott hazája után. Akkor értették meg nővértársai, hogy a sok 

testi-lelki gyötrelem közt a számkivetés volt a legnagyobb szenvedése. Emlékét egy bejegyzés őrzi 

csak: „Elisabeth von Ofen” – Erzsébet Budáról.

• „Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek!…”
• Hogyan lehetünk mi szentek?

?
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19. „Mindent Isten dicsőségére!”

A szellemi élet fellendülése

A szellemi életben nagy változás mutatkozott a XIII. század folyamán. A keresztes hadjáratok 

alatt sok tapasztalatot szereztek az emberek. Az eddigi szűk látókör kibővült: új tájakat, népeket, 

szokásokat, kultúrákat ismertek meg. Vándordiákok járták az országutakat olyan központok felé 

(Párizs, Bologna, Palermo), ahol híres tanítómesterek tartottak előadásokat.

Az északi egyetemek a székesegyházi iskolából nőttek ki, és főleg teológiával foglalkoztak. Leg-

nagyobb hírnévre Párizsban a Notre-Dame iskolája tett szert. Vezetője a „tanárok céhe” volt, az 

„universitas”. Ez lett az intézmény neve. A század közepén Robert de Sorbon, IX. Lajos udvari káp-

lánja megalapította az első kollégiumot, amely az odasereglő diákok befogadására, támogatására 

létesült. Megszabott tanítási és életrendje miatt a többi egyetem számára minta lett.

Itália egyetemeit világi emberek alapították, és azokon a világi tudományokat művelték: Saler-

mo az orvosi előadásairól volt híres; Bolognában jogtudományt tanítottak. Ezeket eleinte a diákok 

céhe irányította (ez megszabta a tanítás menetét, és ellenőrizte a tanárok életét). Ettől a szűkmarkú 

fegyelemtől a városok szabadították meg az egyetemet. Fizetett katedrákat alapítottak a választott 

tanárok számára. Ez jelentette a későbbi polgári egyetemek alapját.

A diák olyan volt, mint a zarándok: könnyű poggyásszal indult útnak, semmi sem 
kötötte. Az előadások latin nyelven folytak, az emlékezete volt a „könyvtára”.

Kevés volt a könyv, mert drága volt a pergamen. Ezrével özönlötték el az 
egyetemeket a becsvágyó szegényebb fi atalok. Egyre nagyobb szükség lett jog-
tudósra, tanítóra és művelt papokra. Ha a szűkös anyagiak miatt sokuknak meg is 
szakadt a tanulmánya, a műveltség egyre szélesebb körben terjedt.

• Hol vannak manapság híres egyetemek?
• Milyen tudományágakat művelnek?
• Hol képzik a papokat? Mit tanulnak?

?
 Egyetemi oktatás a középkorban
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Aquinói Szent Tamás és a skolasztika

Nagy problémát jelentett a tudomány területén a hit és az ész út-

ján szerzett ismeret közt mutatkozó ellentét. A kor legnagyobb gon-

dolkodója, Aquinói Szent Tamás bebizonyította, hogy ez az ellentét 

csak látszólagos, hiszen mindkettő Isten ajándéka. A kinyilatkoztatott 

igazság túlléphet az értelem határán, de nem mondhat ellent annak. 

A hit tökéletesíti ismereteinket, de a hit és az ész nem mondhatnak 

ellent egymásnak. Az ő idejében megerősödött a fi lozófi a és a teoló-

gia új irányzata, a skolasztika.

Tudományos munkáiban mindig Istenből indult ki, és Istenhez 

tért vissza.

„Minden szellemmel megáldott teremtménynek a célja, hogy eljusson a boldogság-
hoz, amely csakis az Isten országában valósulhat meg. Ez pedig nem más, mint azok-
nak rendezett közössége, akik élvezik Isten látását.”

Jól tudta, az embernek minden szellemi és akarati erejét latba kell vetnie, mert 
„ha az ember elmulasztja ezt, ami hatalmában áll, ahol égből csodára vár, az való-
ságos Isten-kísértés”.

Mielőtt tanulmányaihoz fogott, odalépett a kereszt vagy a tabernákulum elé, 
és megvilágosodásért imádkozott. 

„A tudás csak töredék, a földi tehetség nem elég az igazi cél eléréséhez. Az Istennek 
magának kell közbejönnie. Az embernek alázatos szívvel kell kitárnia magát előtte. 
Az alázatosság képessé teszi majd az Isten befogadására, és előkészíti a bölcsességre.”

Az egyházművészet fejlődése

A középkor embere a művészet nyelvén is Istent dicsőítette. A himnuszok mélységes szeretetet, 

hálát, magasztalást mondtak a Mindenhatónak. A legendák legkedvesebb olvasmányai voltak min-

den rendű és rangú embernek. 

Skolasztika: A kifejezés a latin „schola” (isko-
la) szóból származik. A skolasztika a középkor 
meghatározó fi lozófi ai irányzata; jellemzője a 
közös intézményrendszer és az ezzel járó ok-
tatási módszer, ezenkívül a tananyag, mely a 
Szentíráson kívül elsősorban a nagy ókori görög 
fi lozófusok, Platón és Arisztotelész munkássá-
gára épít. 

Carlo Crivelli: Aquinói Szent Tamás

•  Vedd elő a Szentírást! Olvasd el és elmélkedj a talentumokról szóló 
példabeszéden: Mt 25,14-30; vagy Lk 19,11-28!

• Meg szoktad-e köszönni a tőle kapott szellemi ajándékokat?
• Imádkozol-e a Szentlélekhez?

!
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A misztériumjátékokkal Krisztus szenvedéstörténetét elevení-

tették meg. Kezdetben a templomban, egyházi ruhákba öltözve 

játszották el a bibliai történeteket, később az előadás kikerült a 

templom elé, mely néha több napon keresztül is tartott. Most már 

népi szereplők léptek fel, jelképes „jelmezekben”, óriási érdeklődést 

keltve. Ezekből a játékokból fejlődött ki nálunk is sok karácsonyi és 

nagyböjti népszokás.

Hatalmas katedrálisokat építettek gótikus stílusban. Az ég felé 

törő tornyok a magasba kívánkozó ember jelképei. Belső áhítatot su-

gároztak a fából faragott feszületek, Mária-szobrok és a szentek fes-

tett képmásai. A falakra bibliai történeteket, a szentek életéből vett 

jeleneteket festettek. Ez volt az olvasni nem tudók „bibliája” (Biblia 

pauperum). Az alkotó művészek, építészek neveit általában nem is-

merjük, mert mindezzel csak Isten dicsőségét akarták szolgálni!

Szent Bonaventura előtt a világ felnyílt, mint egy könyv, és abban olvasta Isten nyomait:
„Vak az, akit a teremtett dolgok ragyogása meg nem világít,
Aki nem hallja meg kiáltásukat: süket az,
Aki nem zeng dicséretet Isten teremtményeiért: néma az,
Aki ilyen bizonyítékok árán nem ismeri fel az első kezdetet: esztelen az!”

A párizsi Notre-Dame katedrális

•  Te képes vagy meglátni a természet szépségeit, vagy csak rohansz, 
hangoskodsz?

• Milyen egyházi jellegű népi játékot ismersz?
• A ti vidéketeken mi a szokás adventben, nagyböjtben?

?
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20. Összefoglalás — A virágzó középkori élet Európában

Az Egyház megújult szellemének köszönhető, hogy az ezredfordulón Európa népei már mind a 

keresztény közösség tagjai (csehek, lengyelek, magyarok…). A megtisztult és elmélyült keresztény 

életgyakorlat mind több és szélesebb körben talált követőkre. A szentek sora igazolja, hogy az Egy-

ház híven teljesítette a krisztusi küldetést.

Szent Adalbert püspököt példamutató élete miatt három nemzet is magáénak vallja szentjei so-

rában. A poroszok közt végzett térítőmunka közben egyesült Krisztussal a halálban.

Szent István királynak köszönhetjük, hogy mi is keresztények lettünk. Egyházszervező munkája 

napjainkig érezteti hatását.

Szent Imre kemény tisztaságával példája lett a fi atalságnak.

Szent Gellért vértanúsága kereszténységünk záloga volt. 

Erre a hagyományra épített Szent László király, aki virágzóvá tette a középkori Magyarországot.

A független Egyház megteremtése nehéz küzdelmet jelentett a világi hatalommal szemben. 

A simónia és az invesztitúraharc káros hatásával szemben évtizedekig tartó változó szerencsével 

folyó küzdelem Wormsban megegyezéssel zárult (1122). Ettől kezdve az egyházi kinevezések joga 

a pápa kezében volt.

Az egyházi tekintély és hatalom növekedése azonban szakadást is hozott a keresztény közös-

ség egységében. A keleti testvérek elszakadását az emberi gyarlóság miatt nem lehetett rendezni. 

A gazdag Egyházzal és a fényűző világi szokásokkal szemben eretnekmozgalmak robbantak ki.

A keresztes hadjáratok az egységessé vált keresztény lelkületnek voltak fényes példái. Egész 

Európa megmozdult, hogy visszaszerezze a Szentföldet a muszlimoktól. A kezdeti lelkesedéssel 

megszerzett eredményeket azonban elvesztették. A nyerészkedési és hatalmi törekvések meg-

b ontották az egységet, és a mozgalom legyengült. A Szentföld ismét a muszlimok kezére került.

Az evangéliumi újjászületés a kolduló rendek munkájának köszönhető. Szent Ferenc és Szent 

Domonkos társaival együtt megmutatta a helyes keresztény magatartást. Mindketten önkéntesen 

vállalták a szegénységet, és erkölcsi erejük példájával irányt adtak a kereső lelkek számára.

Felvirágzott a keresztény fi lozófi a. Egymás után alakultak az egyetemek, és mind szélesebb kör-

ben terjedt a műveltség. Az égbe nyúló gótikus katedrálisok, a művészi és irodalmi alkotások mind 

Isten dicsőségét hirdették, és a keresztény szellem kivirágzását eredményezték.

Hazánk is erős, virágzó tagja lett a nagy keresztény közösségnek.
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IV.    A SZÉTHULLÓ KERESZTÉNY 
EGYSÉG

21. Fények és árnyak

Az ipar, a kereskedelem, a városok fejlődése mindjobban átalakította az eddigi feudális rendet. A francia és az angol 
király – a megerősödött polgárságra támaszkodva – kiépítette központi kormányzatát. Németföldön ez nem sikerült, a 
birodalom tartományokra bomlott. A nemesség és a főpapság egymás között megosztotta a hatalmat. Itáliában sem 
alakult ki egységes központi állam. Itt az egyre gazdagabb városok alakítottak ki zárt városállamokat. Ezek közé ékelő-
dött be az Egyházi Állam és hűbérese, a Nápolyi Királyság. A német és francia uralkodók szerették volna megszerezni a 
gazdag Itália feletti uralmat. A feszültség kikényszerítette a pápaság bekapcsolódását is.

Az avignoni fogság

A politikai feszültségekkel terhes XIII–XIV. század fordulóján VIII. Bonifác volt a pápa. Erős akara-

tú személyiség volt, aki nem szívesen egyezkedett a királyokkal. Ez történt, mikor a francia király 

megtiltotta az egyházi adófi zetést. A pápa bullában tisztázta ennek a kérdését, a király azonban 

ellenállt. A pápa nem ismerte fel a megváltozott erőviszonyokat, mely súlyos következményekkel 

járt: a király emberei elfogták és bántalmazták. A rómaiak ugyan kiszabadították, de a megaláztatá-

sok megtörték az idős embert, aki nemsokára meghalt. A pápaválasztó konklávé majd egy eszten-

deig elhúzódott. Végül is egy francia származású bíboros került a pápai trónra V. Kelemen néven. 

Rómában a nemesi pártharcok miatt gyönge volt a közbiztonság, emiatt a pápa Avignonban ma-

radt (1309). Ott lassanként a francia hatalmi törekvéseknek lett a kiszolgálója.

Az ezt követő 70 esztendőt a pápaság „avignoni fogságá-
nak” nevezi a történelem. Hatalmas palotát építettek itt, 
és fényűző udvartartást vezettek. A bíborosok többsége 
francia származású volt. Mivel itáliai jövedelmükhöz ne-
hezen tudtak hozzájutni, ismét erőre kapott a simónia és 
a javadalmak halmozása. A pápai tisztviselők a pénzügye-
ket a maguk hasznára szervezték meg. Folyt az arany és 
az ezüst az új pápai városba, ott aztán elnyelte a pompa, 
a politikai intrika. Nem mindegyik pápa tudott a tisztvise-
lőire és püspökeire hatni. A világias életmód egyre széle-
sebb körben talált követőkre.

Az avignoni pápák székhelye
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Mind erősebb lett a közvélemény követelése: a pápa költözzék 

vissza Rómába! Sienai Katalin prófétai küldetésének tudatában leve-

leivel ostromolta XI. Gergely pápát. A Domonkos-rendi apáca azután 

húsz társával megjelent Avignonban, és rávette őt a végleges vissza-

térésre (1376). 

Katalin ujjongó lélekkel írta: „Isten meghallgatta könyörgésünket. A halálból újra-
éledtünk, a sötétségből a világosságra. Köszönjük neked, Urunk, hogy segítettél, 
és egyesítettél minket Szentséges Atyánkkal!”

Hárman a pápai székben

A pápa halála után a nép nyomására olasz egyházfőt választottak. Ám a francia bíborosok a király 

védelme alatt érvénytelennek nyilvánították ezt a választást, és maguk közül ültettek egy bíborost 

a pápai székbe, aki visszaköltözött Avignonba. Így az Egyháznak két pápája lett.

A megegyezés körüli kísérletek nem sikerültek még az utódok idejében sem. Mérhetetlen káro-

kat okoztak ezzel. Az országok általában politikai helyzetük szerint foglaltak állást, és a keresztény-

ségen belül így megoszlott az egység. A pápaság tekintélye egyre csökkent. Fokozta a bajokat, 

hogy mindkét pápa adókat vetett ki, kinevezett püspökeik pedig egymás között háborúskodtak 

hatalmuk biztosítása érdekében.

A keresztény világot áthatotta az egység vágya. Forradalmi útra léptek: Pisában zsinatot hívtak 

össze a szakadás megszüntetésére (1409). A meghívott két pápa azonban távol maradt. Erre meg-

fosztották őket egyházfői méltóságuktól, és V. Sándor néven egy görög származású szerzetest vá-

lasztottak pápává. Az egység azonban ezzel nem állt helyre, sőt a bajok csak fokozódtak. Már három 

pápája volt az Egyháznak! 

Az Egyházon belüli szakadás a pápai tekintélyt erősen megtépázta. Mindjobban erősödött a vé-

lemény, miszerint a pápa is csak ugyanolyan pap, mint a többi. Wycliff , oxfordi egyetemi tanár azt 

hangoztatta, nincs is szükség egyházi vezetőre. Az „igazi” pápa Krisztus, és minden hívő pap. Husz 

János Prágában ostorozta a német főpapság hibáit, azt hirdetve, hogy a Krisztus törvényével el-

lentétben élő főpappal mindenkinek szembe kell szállnia. Tagadta a szentségek szükségességét is. 

Tételeit írásba is foglalta, amit hívei terjesztettek. A prágai érsek mindezt téves tanításnak nyilvá-

• Vedd elő a térképedet, és nézd meg a XV–XVI. század országait!
• Állítsd össze ez alapján a politikai helyzetet!

?
Giovanni di Paolo: Sienai Szent Katalin
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nította, és Huszt – követőivel együtt – kiközösítette az Egyházból. Az ítéletnek azonban nem volt 

foganatja, a husziták száma egyre szaporodott.

A Konstanzi Zsinat

A szakadás és a belső bomlás megoldása most már elodázhatatlan volt. Zsigmond magyar király 

és német-római császár elérte, hogy Konstanzban zsinatot hívtak össze (1414). Célul tűzték ki, hogy 

megszüntetik az egyházszakadást, megvizsgálják az eretnekmozgalmat, és megreformálják az Egy-

ház életét.

A pápaválasztó konklávén V. Márton lett Szent Péter utóda, nagy 

pompa mellett koronázták meg a konstanzi székesegyházban. Ősi 

szokás szerint Zsigmond vezette a pápa lovát.

A zsinat aztán az eretneküggyel foglalkozott. Husz János – a király 

menlevele és fegyveres nemesek védelme alatt – bevonult a város-

ba. Ez a védelem azonban csak az utazásra szólt, és az egyetemes 

zsinat döntéséig tartott. A zsinati atyák Husz több tételét tévesnek 

ítélték. Mivel azokat nem akarta visszavonni, ügyét átadták a polgári 

hatóságnak. Máglyahalálra ítélték. Mindez nagy felháborodást vál-

tott ki a csehek között, és a vallási mozgalom fegyveres felkeléssé 

terebélyesedett.

A hitélet elmélyülése

A reformok ügye nagyon lassan haladt előre, pedig nagy szükség volt rá, hogy az elharapódzott 

visszaéléseket mielőbb megszüntessék. A Bázelben összeült zsinat aztán rendelkezett a simónia, a 

pápaválasztás és az egyházi adók ügyében.

A hívek lelkében továbbra is nagy volt az istenes élet utáni vágy. Ezt számtalan ájtatosságban, 

litániában fejezték ki. Megnőtt az ünnepek száma is. Ekkor kezdték megünnepelni a Szenthárom-

ságot és a Sarlós Boldogasszonyt. Az esti harangozáskor elmondták az Úrangyalát. Elterjedt a Krisz-

tus kínszenvedéséről való megemlékezés, a keresztúti ájtatosság (Porto Mauriziói Szent Lénárt), 

és Jézus nevének a tisztelete (Sienai Szent Bernardin). Az IHS monogramot is ekkor kezdik használni. 

Jelentése: Jézus, az emberek üdvözítője (Iesus Hominum Salvator).

• Te mit válaszoltál volna Husz János tételeire?
•  Emlékezz! IV. Henrik császár szőrcsuhában zarándokolt Canossába. 

Husz Jánosra miért nem hatott a kiközösítés?

?

Husz János a máglyán – korabeli illusztráció
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  avignoni fogság

  (1305–1378)

csökkent a pápai tekintély  nyugati egyházszakadás

  (1378–1414)

  eretnekmozgalmak

  Wyc liff  (1320–1384) és Husz János (1361–1415)

visszaállt a belső béke  Konstanzi Zsinat, 1414

elmélyült a hitélet  IHS
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22. A déli harangszó

A reneszánsz gondolkodás kialakulása

Az  ipar, a kereskedelem felvirágzásával együtt megváltozott az emberek gondolkozása és gyakorla-

ti élete is. Az ég helyett a föld, a természetfeletti helyett a természet, a teológia tudománya helyett 

a természettudományok és az antik művészetek érdekelték őket.

Újjászületésnek – reneszánsznak – tartották ezt a nagy átalakulást. Az emberek most már a földi 

boldogság megteremtését látták fő céljuknak. Az egyéniség sokoldalú kibontakozására törekedtek. 

Ezt a törekvést „emberközpontú” szemlélete alapján humanizmusnak nevezték. Nagy hatással volt 

az irodalomra és a képzőművészetre is. A klasszikus formák alkalmazása mellett a nemzeti nyelvet 

is ápolták. A képeken a művészi alkotás középpontjába az ember került, de a körülötte levő termé-

szetet és a környezetét is ábrázolták. Az építészetben is új stílus alakult (reneszánsz).

A mozgalom első központja a gazdag Firenze volt a XVI. században, aztán egész Európában elterjedt. A tudományok 
fejlődésére is hatott. Az érdeklődés a természettudományok felé fordult, (emberi test; boncolás; égitestek járása; 
csillagászat és fi zika). A bankár Mediciek akadémiát alapítottak, ahol az írók és fi lozófusok felolvasták alkotásaikat, és 
megvitatták azokat. Könyvtárak létesültek, a nagy értékű kódexek mellett megjelentek az első nyomtatott könyvek is 
(Gutenberg: XV. sz. közepe). Egyre fényűzőbben éltek a fejedelmek, városi kereskedők, bankárok, hajótulajdonosok. 
Ők támogatták a művészetet. A pogány múlt feltámasztása a mindennapi életüket is befolyásolta. A keresztény gon-
dolkodás és életgyakorlat egyre inkább háttérbe szorult.

A Medici-palota Firenzében – a reneszánsz építészet jellegzetes alkotása
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A nándorfehérvári diadal

Eközben azonban komoly külső veszély fenyegette a földi boldogságot, hírnevet, dicsőséget ke-

reső reneszánsz világot. A megerősödött Oszmán Birodalom megvetette a lábát a Balkánon, 

és Európa meghódítására törekedett.

Elsőként Zsigmond király kezdett küzdeni ellenük, a nikápolyi csatában (1396) azonban a nem-

zetközi lovassereg döntő vereséget szenvedett. A kudarc hatására elterjedt a török verhetetlensé-

gének a híre. A Nyugat segítségére nem lehetett többé számítani.

Hunyadi János volt az egyetlen ember, aki feltette magában, hogy legyőzi a pogányokat. 

„A szeretet legnagyobb fokát valósította meg, mert mindig készen állt barátaiért, hazájáért. Számá-

ra a katonáskodás nemcsak egyéni érvényesülés volt, hanem becsület, kötelesség és tisztelet dolga. 

Hatalma tetőpontján is a hadiszerencse kockájára tette életét és vagyonát” (Thuróczy-krónika).

Most már a pápák is kötelességüknek tartották megszervezni a védelmet a „kereszténységet fe-

nyegető veszéllyel” szemben. Közös ellenállásra akarták bírni a Nyugat uralkodóit.

IV. Jenő pápa nagyszabású támadó hadjáratot tervezett Hunyadival. Tízezer 
arannyal és hadihajók építésével támogatta a tervet. Pápai bullával szólította fel 
a fejedelmeket, hogy együttes erővel forduljanak a török ellen, felszólítása azon-
ban nem talált visszhangra. A török pedig egyre jobban nyomult előre. 1453-ban 
Konstantinápoly is elesett Az egyre sűrűbben érkező hírekből tudták: a szultán 
Magyarország ellen indul.

Ismét Hunyadi sietett a kereszténység védelmére. III. Callixtus 

pápa állt melléje, hogy megszervezzék a védekezést. Felszólította a 

fejedelmeket, vegyék fel a „keresztet”. A hadihajók felszerelési költ-

ségének és a zsoldosok zsoldjainak fedezésére tizedadót vetett ki. 

A veszélyre déli imádságot rendelt el, melynek elmondására a déli 

harangszó fi gyelmeztette az embereket. A keresztesek toborozásá-

ban nagy segítséget jelentettek a ferencesek, köztük a leghíresebb 

szónok: Kapisztrán Szent János.

Nándorfehérvár ostroma – török miniatúra

•  Hasonlítsd össze a középkori művészeti alkotásokat az új stílussal!
• Milyen alapvető változás történt?
• Hogyan fejeződik ki az új életszemlélet a művészeti alkotásokban?

!
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Összehívták a birodalmi gyűlést. A pápai követ szóban és írásban is fi gyelmeztetett mindenkit: „Az ellenség fegyvere 
keblünkre van szegezve. Rácországot dúlják, Magyarországot támadják. De Németországot és Itáliát is fenyegetik.” 
Vitéz János – magyar követ – is szólásra emelkedett, és hangoztatta: „Ha eddig  másokat részesítettünk az oltalom jóté-
teményében, ma már elérkezett a viszontszolgálat ideje. Ne engedjétek elesni azokat, akiket – miután elestek – nehéz 
volna felemelni!” 

Ahol kihirdették a „keresztes háborút”, gyülekezni kezdett a falvak, városok népe. A pápa minden kincsét összeszed-
te, még a vatikáni könyvtár kódexeiről is leszedték az ezüst csatokat, Hunyadi pedig nagy körültekintéssel szervezte 
seregét, előkészítve Nándorfehérvár védelmét.

„Megindult a felkelők áradata, akik vallásos érzésből fogtak fegyvert. Szent zászlókkal vonultak: 

parasztok, szegények, falusi papok, diákok. A keresztesek elszántságát szigorú erkölcs, önkéntes 

fegyelem és rendtartás erősítette. Nem volt köztük léhaság, kényelem, dínomdánom” (korabeli fel-

jegyzés).

1456 nyarán Hunyadi és Kapisztrán seregei legyőzték a török haderőt. A győzelem oly nagy volt, 

hogy Európát délről 70 évig nem fenyegette újabb támadás.

A reneszánsz Magyarországon

Hunyadi János fi a, Mátyás király (1458–1490) hosszú uralkodása alatt megerősítette az országot. 

Nagy tekintélyt szerzett Európa-szerte reneszánsz udvarával. Építkezései, budai palotája, könyvtá-

ra példaként szolgált. Tudósok, művészek gyűltek köréje (Vitéz János, Janus Pannonius, hívő egy-

házi emberek és Bonfi ni, az itáliai humanista). Halála után a budai 

központ megszűnt, de hatása tovább érződött. A fi atalok ezután is 

Itáliá ba mentek tanulni (Padova, Bologna).

Ekkor épült Esztergomban a híres Bakócz-kápolna. A hazai isko-

láztatás is fellendült a városi plébániai iskolákban, a káptalani iskolák 

pedig egyetemi szinten tanították a világiakat is, akik a királyi kancel-

lárián dolgoztak. Egyre jobban foglalkoztatta az embereket nemzeti 

történelmünk, és a nyelv iránt is felébredt az érdeklődés. A humanis-

ta műveltség egyre szélesebb körben terjedt.

Felvirágzott a kolostori irodalom. Megnőtt az igény a magyar nyel-

vű alkotások iránt. A „Karthauzi Névtelen” magyar nyelvű prédikációs-

könyvét széles körben használták. Ráskai Lea – Domonkos-rendi 

apáca – legendái nagyon ismertek voltak. Temesvári Pelbárt feren-

ces prédikációgyűjteményeivel segítette szónokká testvéreit. Laskai 

Osvát az irodalom eszközeivel fi gyelmeztette kortársait a török ve-

• Mondd el, hogyan védte meg a nép a hazáját Nándorfehérvár alatt!
• Mi lett a győzelem következménye?
• Mi volt Hunyadi sikereinek az oka?

?

Az esztergomi Bakócz-kápolna
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szélyre, és szolgálta a keresztény életet. Híres kódex-másolóműhe-

lyek alakultak (a Nyulak szigetén, Óbudán, Szegeden).

A nép vallásos nevelését és lelki vezetését az alsópapság mellett 

a szerzetesek látták el: a ferencesek, domonkosok és a pálosok. Nagy 

gondot fordítottak a prédikálásra. Búcsújárásokat, körmeneteket 

szerveztek. Vallásos egyesületek, „testvérületek” alakultak a nép kö-

rében, és céhek jöttek létre az iparosok között. Az irodalom hangja 

is megváltozott az igénynek megfelelően: a legendák szórak oztató 

betétekkel bővültek. Ostorozták a világi hatalmasságokat, az eskü-

szegést, a kapzsiságot, a világi javak halmozását. Új templomok épül-

tek – még gótikus stílusban. Színes oltárképek és faragott szobrok 

díszítették a szárnyas oltárokat.

A magyar reneszánsz
Temesvári Pelbárt prédikációskönyve

Ráskai Lea legendái

Laskai Osvát passiója

humanisták  Vitéz János esztergomi érsek

  Janus Pannonius pécsi püspök és költő

  Bakócz Tamás esztergomi érsek

Közben hazánk védte a kereszténységet a török ellen.

Egy corvina lapja Mátyás király könyvtárából – Petrus Ransanus püspök a királyi pár előtt

• Hogyan jutott el a virágzó ország a „mohácsi temetőig”?
• Állítsd össze, miben mulasztott a nemzet és a keresztény világ!

?
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23. A reformáció

A reformáció előzményei

Az új eszmék termékeny talajra találtak Rómában is. Az Egyház nem tanúsított ellenállást a moz-

galommal szemben. Sok művelője volt a szerzetesek és a papság körében. A pogány klasszikusok 

tanulmányozása azonban veszéllyel járt: a pápai udvarban és a papság körében is egyre jobban 

terjedt az erkölcsi szabadosság.

A pápák, mivel országuk is volt, világi uralkodóknak tekintették magukat, s roko-
naik érdekében belekeveredtek az európai politikai küzdelmekbe. Egyesek elha-
nyagolták az Egyház ügyeit, és botrányos volt az életük. 

Az egyéni szabadságra, dicsőségre, életörömre való törekvés általánossá vált 
a papok körében. A nép elvesztette pásztorait, megfogyatkozott a vallásos világ-
szemlélet vonzóereje, helyébe pogány hiedelmek, babonák kerültek.

Voltak, akik reformálási szándékkal bírálták az egyházi életet. 

Ezt tette Rotterdami Erasmus is. Célkitűzése volt, hogy a Szentírást és 

a teológiát eredeti forrásaihoz vezesse vissza. Az egyházi bajok ellen 

prédikált Savonarola. Tüzes hangú beszédekkel hangoztatta: eljött a 

megújulás ideje! Felszólította Firenze élvezetekben elmerült lakosait, 

tartsanak bűnbánatot, erkölcseikben térjenek vissza a krisztusi útra.

Hans Holbein: Rotterdami Erasmus

• Hogyan jutottak egyházi személyek ilyen erkölcsi mélypontra?
• Mi volt a Krisztushoz hű ember első megoldása?

?
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A lutheri reformáció

Az egyházszakadás egyik közvetlen kiváltó oka a búcsúcédulák árusítása volt. Luther Márton meg-

győződéssel vallotta, hogy az ebből és az erkölcsi romlásból eredő túlkapások és visszaélések meg-

szüntetésével visszaállítható az őszinte, igaz vallásos élet. A wittenbergi vártemplom kapujára sze-

gezett, vitára szólító tételeiben (1517) azonban a reformok mellett új tanokat is hirdetett.

Röpiratban hangoztatta, hogy egyedül csak a hit által üdvözülhetünk. A romlott 
erkölcsű emberiség saját erejéből nem képes magát Isten előtt menteni. Ezért 
a vallási előírásoknak, a jó cselekedeteknek nincs üdvözítő erejük. Így papság-
ra – mint Isten és ember közötti közvetítőre – nincs szükség, feladatuk csupán 
a Szentírás magyarázata. Ez a hit egyetlen forrása. Ami ebből nem igazolható, az 
csak tévelygés.

Megállapításait a pápa tévedésnek nyilvánította, őt magát pedig 

kiközösítette az Egyházból (1520). Luther elégette az erről szóló pá-

pai bullát, és kijelentette: szakítani akar az Egyházzal (1521).

Ezt írta X. Leónak: „A pápai széked iránt, mely tagadhatatlanul romlottabb Babi-
lonnál, valóban kimutattam megvetésemet. Méltatlankodom azon, hogy a ke-
reszténységet nevedben és a római Egyház takarója alatt kijátsszák.” Majd így 
szólt magáról: „Nyers, viharos, harcot kedvelő ember vagyok. Arra születtem, 
hogy megszámlálhatatlan szörnyek és ördögök ellen küzdjek. Tüskét, bogáncsot 
levagdossak…”

A reformokból új hitfelekezet alakult. A tanítás futótűzként terjedt 

Németországban. Az újhitű fejedelmek sorra felszámolták az egyházi 

szervezeteket, és elkobozták vagyonukat. Maguk kezdték gyakorolni 

a felügyeletet a vallási intézmények felett. A császár hatalmi szóval 

akart gátat vetni a reformáció terjedésének, ám az újhitű fejedelmek 

protestáltak ez ellen. Szövetséget kötöttek egymás között (1531), 

és a császár kénytelen volt meghátrálni. Az augsburgi 

vallásbékében (1555) a fejedelmek szabad vallásgya-

korlatot kaptak.

vallásbékében (1555) a fejedelmek szabad vallásgya-

Id. Lucas Cranach: Luther Márton portréja

A Luther által német nyelvre fordított Biblia 1534-ből

Búcsúcédula: Adományozásának szokása a 
búcsúk engedélyezésével volt kapcsolatban. 
Gyónólevélnek mondták, amit bizonyos pénz-
összeg megfi zetése után bárki megkaphatott 
a maga vagy mások – pl. halottak – részére. 
Aki ilyen levéllel rendelkezett, az halála órá-
ján bárhol elvégezhette szentgyónását, és fel-
oldozást kaphatott. A teljes búcsú elnyeréséhez 
szükséges volt a gyónás, a szentségekhez járu-
lás és az alamizsna. A szegények ezt jó csele-
kedettel is megválthatták. 
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A megegyezés azonban nem hozott megnyugvást, inkább csak fegyverszünetet jelentett. Né-

metország nagy része protestáns lett. Kiépült az evangélikusok egyházi szervezete. Az istentisztele-

teket nemzeti nyelven tartották, legfontosabbnak a prédikációt tekintették. A szentségek közül csak 

a keresztséget szolgáltatták ki, és úrvacsorát osztottak. Lefordították a Szentírást a nép által használt 

német nyelvre. Arra törekedtek, hogy a könyvnyomtatás segítségével mindenki kezébe kerülhes-

sen Biblia. Fellendült az iskoláztatás ügye is: egyre többen tanultak olvasni, írni.

A reformáció Európa más országaiban

A reformált vallásoknak hamarosan más országokban is követőik támadtak. Zwingli Zürichben hir-

dette az új tanokat, ám a parasztság fellázadt ellene. Fegyverrel védték meg katolikus hitüket. Végül 

Kálvin János szervezte meg Svájcban a reformált egyházat. Követői reformátusoknak vagy kálvinis-

táknak mondták magukat.

Kálvin tanításában Isten áll a központban mint hatalmas és dicső-

séges úr, aki eleve elrendelte, ki fog üdvözülni (predestináció tana). 

A megigazulást csak a bízó hit teremtheti meg, ennek gyümölcsei 

a jó tettek. Ő is eltörölte a szentmisét, csak ima, ének és prédikáció 

maradt az istentiszteletükön. Egy évben négyszer osztottak úrvacso-

rát. Ezen keresztül részesültek a Krisztusból kiáradó erőben és kegye-

lemben.

Szervét Mihály követői – az unitáriusok – a Szentháromságot is 

tagadták. Tanításuk szerint csak az Atya létezik öröktől fogva. 

Angliában VIII. Henrik, miután a pápa nem érvénytelenítette a há-

zasságát, önmagát tette meg országában egyházfővé. Ő és utódai 

– Rómától elszakadva – így hozták létre az anglikán egyházat.

• Miben volt igaza Luther Mártonnak?
• Miben tévedett?
• Miért éppen Németországban robbant ki a reformáció?
• Mi segítette gyors terjedését?

• Gondold csak végig! Mi lett a keresztény egységből?
• Miért jutott idáig Krisztus népe?

?

!
A fi atal Kálvin – ismeretlen festő alkotása
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Új hitfelekezetek
evangélikusok  Luther Márton

reformátusok  Kálvin János

unitáriusok  Szervét Mihály

anglikánok  VIII. Henrik 

1517  Luther meghirdeti téziseit

1521  elszakad az Egyháztól 

1555  Augsburgban megkötik az első vallásbékét



89

A keresztény hűség
(Morus Tamás életpéldája — olvasmány)

VIII. Henrik király hithű katolikus volt. Lutherrel szemben védelmezte Krisztus tanítását. Annyira biztosan mozgott a teo-
lógiában, hogy magát tekintette ezen a téren a legfőbb bírónak, aki bizalmas közlésekből ismeri Isten akaratát.

A király aztán 17 évi házasság után beleszeretett egy fi atal udvarhölgybe, és el akarta venni feleségül. Azt kívánta 
püspökeitől, hogy nyilváníttassák semmisnek eddigi házasságát.

Wolsey bíboros:  A király fi út akar. Maga mit kíván tenni ebben az ügyben, Thomas?

Morus: Nincs szüksége az én tanácsomra, hogy mit kell tennie ebben az ügyben.

Wolsey:  Sir Thomas, szívesen látná, ha felváltanák ezt a dinasztiát? Még egyszer kérdem, 

mit szándékozik tenni az ügy érdekében?

Morus: Minden nap imádkozom érte.

Wolsey:  Jó, helyes. Imádkozzon érte! De ha azt akarjuk, hogy Isten megsegítsen, az sem árt, 

ha segítünk magunkon. Én megpróbálom megkönnyíteni a válást! Számíthatok-e 

a támogatására?

Morus:  Akkor nem tehetünk mást, minthogy Őszentségé-

hez fordulunk a kérésünkkel.

Wolsey:  Ne feledje, a kérést befolyásolhatjuk is! A lelkiisme-

rete a saját ügye, de maga államférfi  is. Most ma-

gyarázza meg mint államférfi , hogyan szegülhet 

szembe ezekkel a királlyal?! Csupán a személyes 

lelkiismeret nevében?

Morus:  Én azt hiszem, mikor az államférfi ak hajlandók meg-

feledkezni saját személyes lelkiismeretükről a hiva-

talos kötelességeik érdekében, olyankor rövid úto n 

vezetik hazájukat a zűrzavarba. És akkor majd mégis 

az imáinkra kell hagyatkoznunk.

A király összehívta a parlamentet, hogy támogassák a pápával szemben. Nyu-
godtan számíthatott arra, hogy a lovagok és a polgárok gyülekezete készsége-
sen segít, ha el akarja szakítani a pénzügyi és törvényes kötelékeket Rómától. 
A szolgalelkű canterbury-i érsek a házasságot semmisnek mondta ki, VIII. Hen-
rik pedig megszavaztatta az „egyházfőségi törvényt”, amelyben magát az angol Hans Holbein: Morus Tamás
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egyház fejének nyilváníttatta. Halálbüntetés terhe mellett követelte, hogy erre a papok és főemberei tegyék le a 
hűségesküt.

A fennhatósági törvény a hűség próbája lett. Ha valaki a király kívánsága szerint járt el, megtagadta a pápát. Az eskü 
megtagadása viszont a hóhér bárdját jelentette. Morus Tamásra, a kancellárra fi gyelt mindenki, aki tudós volt, és a köz-
hit szerint szent is. Maga a király is elment kancellárja otthonába, hogy megtudja véleményét.

A király: Ami a válásomat illeti, gondolkodott róla?

Morus:  Sajnos, minél tovább gondolkodom, annál világosabban látom, nem járhatok egy 

úton felségeddel. A végén egyebet sem szeretnék, mint hogy ne gondoljak rá 

többé! Felség! Én nem arra való ember vagyok, hogy ezekbe az ügyekbe beleavat-

kozzam! Én úgy látom, hogy ez az ügy a Szentszékre…

A király:  Thomas, Thomas! Hát szüksége van az embernek pápára, hogy ő mondja meg, 

mikor követünk el bűnt? Van egy lányom. Jó kislány, szép kislány, de fi am nincs. 

Kutya kötelességem, hogy eltaszítsam a királynőt, és a világ egyetlen pápája, vis-

sza egészen Szent Péterig, sem állhat közém és a kötelességem közé! Hogy lehet, 

hogy maga ezt nem érti? Mindenki más megérti.

Morus: Akkor mi szüksége van felségednek az én gyarló támogatásomra?

A király:  Mert maga tisztességes. És ami még fontosabb a cél érdekében: mindenki tudja, 

hogy tisztességes. Vannak, akik követnek, mert az én fejemen van a korona. A tö-

meg, amely követ, mindenkit követ. És van maga. És én tisztelem a maga őszin-

teségét. Tisztelem? Ó, ember, olyan ez, mint a tiszta víz a sivatagban! Azonban je-

gyezze meg magának: Semmiféle ellenzékieskedés! A lelkiismerete a maga dolga 

– de maga az én kancellárom! Lapuljon, ha akar, de nem fogok eltűrni semmiféle 

ellenzéket…

Morus, az európai hírű humanista visszaadta a kancellári láncot és visszahúzódott 
tanyájára. Elvesztette jövedelmét, a legnagyobb szegénységben élt családjával 
együtt. Mindez nem volt elég a királynak. Egy napon Londonba rendelték Tamást 
az új kancellár elé:

Cromwell:  (Felvesz egy papírt, arról olvassa.)

  „Vádolom magát nagy hálátlansággal! Emlékeztetem 

arra a sok jótéteményre, s amit kegyesen adtam, amit 

maga nem fogadott el jóindulattal. Én mondom, 

hogy soha angol király még nem tűrt el ilyen aljas 

szolgát, sem ilyen áruló alattvalót.” Ezeket a szavakat 

nem én mondtam, hanem a király. Elhiheti.

Morus: Elhiszem. Ráismerek a stílusára. Szóval, ide juttattak?

Cromwell:  Juttatták? Saját maga juttatta magát oda, ahol most 

áll. Most hazamehet! Egyelőre.

Hans Holbein: VIII. Henrik
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Morust nem sokkal ezután letartóztatták, és a Towerbe került. És akkor jöttek a régi barátok…

Norfolk herceg:  Ki vagy te? Minket, lordokat tartanak pimasznak, gőgösnek, hányavetinek, és mi 

mindannyian engedtünk. Miért kell neked kívül állnod?

Morus:  Te meg az osztályod engedtétek, mert ennek az országnak a vallása nem jelent 

nektek semmit, sem így, sem úgy.

Ezután megkörnyékezik családtagjai is:

Robert: Uram, jöjjön ki innen! Esküdjön fel a törvényre! Tegye le az esküt, s jöjjön ki!

Margaret:  Nekem mindig azt mondtad: „Isten a szív gondolataira figyel, nem a száj szavaira.” 

Mondd hát el az eskü szavait, és szívedben gondolj mást!

Morus:  Miből áll az eskü, ha nem szavakból, amiket Istennek mondunk? Figyelj ide!  

Ha azt látjuk, hogy a kapzsiság, harag, irigység, gőg, tunyaság és butaság rend-

szerint több hasznot hajt az alázatnál, tisztaságnál, szilárdságnál, igazságosságnál, 

hogy valaki ember maradhasson – választania kell! És akkor muszáj, hogy egy kicsit 

kitartson, még avval a kockázattal is, hogy hősök leszünk.

Így tartott ki hűségben öreg barátja Fischer János püspök is. Még el sem tűnt feje a Tower hídjáról, mikor követte őt a 
vérpadon.
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24. A hitviták tüzében

A reformáció terjedése 

Európa északi államai: Dánia, Norvégia és Svédország Luther hívei lettek.

Lengyelországban a királyi udvar és az ott élő humanisták rokonszenveztek Luther tanaival, a 

király azonban csakhamar belátta, hogy a sokféle protestáns felekezet miatti vallási megosztottság 

veszélyes, így nyíltan a katolikus oldalon maradt.

Angliában Erzsébet királynő uralkodása alatt kiépült az anglikán egyházi szervezet, protestánssá 

váltak. Kiszakadtak az Egyház kötelékéből; a katolikusok üldözöttekké lettek.

Franciaországban a királyok szigorúan felléptek a protestánsok ellen. A főnemesség egy része a 

királyi hatalom ellenében a kálvinista tanokat követte; hugenottáknak nevezték magukat. Fegyve-

res harcot kezdtek a katolikus „bálványimádók” ellen. Rettenetes kegyetlenséggel folyt a küzdelem. 

Saint-Germain-ben átmenetileg békét kötöttek, s ebben a hugenották – Párizs kivételével – vallás-

szabadságot nyertek. Medici Katalin – a régens királynő – hatalmi féltésből 1572-ben Szent Bertalan 

éjszakáján lemészároltatta a protestánsokat. A szörnyű vérengzés után ismét kiújult a küzdelem. 

A király, politikai érdekből végül is megegyezett a hugenottákkal, és országa katolikus maradt.

Spanyolországban is erős volt a központi hatalom. A király minden protestáns próbálkozást ke-

gyetlenül elnyomott az inkvizíció segítségével.

A protestantizmus kezdetei Magyarországon

II. Lajos környezetében hazánkban is elindult a hitújítási kísérlet, a nemzeti párt ezért gyűlölettel 

fordult ellene. Mohács után megváltozott a helyzet: az egyházi vezetés összeomlott. A püspö kök 

elestek a csatában. A Habsburg királyok nem töltötték be a főpásztori helyeket, hogy azok jövedel-

mét maguknak tarthassák fenn. Nagy volt a paphiány, a papneveléssel senki sem törődött. Csak 

néhány ferences és pálos kolostor dacolt a mostoha idők viszontagságaival a hódoltsági területen.

•  Láthatod, hogy a XVI. század a „vallási türelmetlenség” kora.
• Ma hogyan vélekedünk ebben a kérdésben?
• Melyik a helyesebb álláspont?

?
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Az esztergomi érseki szék például 23 évig üres volt. 
Az érsek jövedelmét a királyi kincstár élvezte. A győri, a 
nyitrai, az egri és a veszprémi püspökség jövedelmét a fő-
urak tették zsebre. Fejér megyében csak három plébános 
működött. A világiak kereszteltek, eskettek, előimádkoz-
tak, és elmondták az előre megírt prédikációkat. A pap-
hiány miatt az iskolák is elvesztek az Egyház számára.

A nép körében fel sem ismerték a hitújítást. 

Szívesen fogadták az új papokat, akik azzal kezd-

ték, hogy az igaz evangéliumot hirdetik. A prédi-

kátorokat mély hit, szinte fanatikus meggyőződés 

hajtotta, bejárták az egész országot, és fáradha-

tatlanul terjesztették tanításukat. Az ország rom-

lott állapotát a papok, a „pápisták” (katolikusok) 

bűneivel magyarázták.

A főurak hitújításában egyre jobban közrejátszott a politikai ok. A jobbágyoknak a földesúr hi-

tét kellett követniük. A városokban a tanács döntött, melyik vallás hívei lesznek. Mivel igyekeztek 

megszabadulni a földesúri és püspöki befolyástól, sorra bevezették a lutheránus vallás gyakorlatát.

A török hódoltsági területen szívesen vették a prédikátorok működését. A katolikusokban a 

Habsburgok párthíveit látták. Erdély a kálvinizmushoz csatlakozott, ott az államvezetés is protes-

táns lett.

A reformáció hatása a művelődésre hazánkban

A művelődés területén átvették a vezetést a protestáns felekezetek. 

Ők tanítottak tovább az elhagyott katolikus iskolákban, az alsó év-

folyamokon anyanyelven. Főleg olvasást, írást oktattak, de fontos 

tárgy lett a katekizmus ismerete. Megjelentek a magyar nyelvű ábé-

céskönyvek. A magasabb fokú oktatás a kollégiumokban folyt lati-

nul. Híres iskolák voltak Debrecenben, Sárospatakon és a fejedelmi 

Gyulafehérvárott. Külföldön tanult rektorok irányították az oktatást.

• Miért volt káros nemzeti szempontból a vallási megosztottság?
• Miért tudtak rövid idő alatt ilyen nagy sikert elérni a protestáns prédikátorok?• Miért tudtak rövid idő alatt ilyen nagy sikert elérni a protestáns prédikátorok?

?

Szigetvár ostroma – Ahmed Feridun krónikája, 1568

Nyomda a késő középkorban
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A korabeli diákéletet szigorú előírások szabályozták. Hajnalban keltek, kora reggeltől délig, majd délután is voltak tan-
óráik. Szombatonként ismételték az anyagot, és a kántor vezetésével énekeltek. A nagyobb diákok a kisebbek ok tatásá-
ban is segédkeztek. Tilos volt a dohányzás, szigorúan büntették a kártyázást, kocsmázást és a dulakodást. A szabálysér-
tőket az iskolai törvényszék szigorúan büntette. Csak az „illedelmes és hasznos játékokat” engedélyezték.

A reformátorok az egész „közösséggel” olvasták a Bibliát, melyet Károli Gáspár fordított le először 

teljes egészében magyarra. Egymás után alakultak a nyomdák, a leghíresebb Kolozsvárott műkö-

dött. Új műfajként jelentkezett a hitvitázó dráma és az énekköltészet, de emellett kedvelték a verses 

bibliai történeteket is.

A vallási türelmetlenség

A három részre szakadt országban tovább súlyosbította a helyzetet a 

vallási türelmetlenség. A kálvinizmus akkor kezdett terjedni, amikor 

az evangélikusok már kialakították egyházi szervezetüket, közben a 

székelyek között mindjobban gyökeret vert az unitáriusok tanítása. 

A felekezetek között írásban, szóban és gyakran fegyveresen is folyt 

a küzdelem.

Elfoglalták egymás templomát, elűzték a papot, prédikátort. 

Erdélyben a katolikusoknak sokáig nem lehetett püspöke, gyak-

ran papjuk se. Majd az unitáriusokat korlátozták rendelkezésekkel. 

Végül a különböző nemzetiségek és felekezetek között megegyezés 

jött létre, amely kimondta a „bevett vallások” közt az egyenlőséget. 

A királyi Magyarországon a protestáns nemesurak rendi kiváltságaik-

kal együtt vallásszabadságot is élveztek. A század végén a Habsbur-

gok felségárulási perekkel akarták megszerezni a protestáns főurak 

vagyonát.

Bocskai István fogott először fegyvert hajdúival a protestáns hit 

érdekében. A bécsi békében (1606) végül vallásszabadságot bizto-

sított a római katolikusoknak. Kimondták: „Templomai és papjai sértetlenül maradjanak. Azokat, 

amelyeket ezekben a zavaros időkben mindkét részről elfoglaltak, azokat kölcsönösen ismét adják 

vissza.” Mégis, alig 10 évvel később, a Kassára bevonuló hajdúcsapatok elfogtak két jezsuitát meg 

egy kanonokot. Iszonyúan megkínozták, majd megölték őket (1619). Vértanúként tiszteljük őket 

(kassai vértanúk – Pongrácz István, Grodecz Menyhért, Kőrösi Márk); II. János Pál pápa 1995-ben 

mindhármukat szentté avatta.

A három részre szakadt országban tovább súlyosbította a helyzetet a 

vallási türelmetlenség. A kálvinizmus akkor kezdett terjedni, amikor 

az evangélikusok már kialakították egyházi szervezetüket, közben a 

A felekezetek között írásban, szóban és gyakran fegyveresen is folyt 

a küzdelem.

Erdélyben a katolikusoknak sokáig nem lehetett püspöke, gyak-

ran papjuk se. Majd az unitáriusokat korlátozták rendelkezésekkel. 

Végül a különböző nemzetiségek és felekezetek között megegyezés 

jött létre, amely kimondta a „bevett vallások” közt az egyenlőséget. 

A királyi Magyarországon a protestáns nemesurak rendi kiváltságaik-

kal együtt vallásszabadságot is élveztek. A század végén a Habsbur-

gok felségárulási perekkel akarták megszerezni a protestáns főurak 

vagyonát.

A bécsi béke okiratának utolsó lapja

• Mit köszönhetünk a lelkes prédikátoroknak?
•  Mi lehetett az oka a vallási türelmetlenségnek?

?
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25. Az egyházi megújulás

A francia király és a német császár között változatlan erővel folyt a küzdelem az európai befolyásért. 

Spanyolország trónján is Habsburg uralkodó ült. VII. Kelmen pápa, félve a németek növekvő hatal-

mától, a franciák szövetségese lett, mire V. Károly, a katolikus császár, protestáns zsoldosokat verbu-

vált, és villámgyorsan Itáliában termett. A pápát akarták megbüntetni, aki a császárral szembeszállt. 

„Isten dicsőségére fel kell akasztani, még ha tulajdon kezemmel is teszem!” – mondta a hadsereg 

parancsnoka. Ez a félelmetes had elfoglalta Rómát. A pápa az Angyalvárba menekült.

Róma, 1527: A martalócok nyolc napon keresztül fosztogattak, sisakokban gyűjtötték a drága-

gyönygyöket, ékszereket. Beverték a papok, szerzetesek fejét. A Szent Péter-templomot istállónak 

használták. „Rómában elkövettek minden bűnt. Bizonyára nem véletlenség volt, ami történt, ha-

nem Isten büntetése” – írták a kortársak.

Növekszik a megújulás iránti vágy

Mindenki előtt világossá vált, hogy a reformokat már nem lehet to-

vább halogatni! A pápák eleinte politikai eszközökkel akartak úrrá 

lenni a helyzeten, azonban a bíborosok között megerősödött a re-

formpártiak száma. Kongregációkat létesítettek, és összeállították re-

formtervüket. A megvalósításhoz egy „elit gárdát” akartak nevelni. Az 

újonnan alakult Jézus Társasága (jezsuita rend) is támogatta a tervet.

• Gondolkodj el az eseményeken!
• Vesd össze a virágzó középkor pápai tekintélyével!
• Hogyan juthatott idáig az Egyház?

!

Kongregáció: Meghatározott célra alakult, 
szer vezett egyesület. Például Szűz Mária tisz-
teletére. Az Egyház központi irányítását is rész-
ben kongregációk végzik. A Hittani Kongregáció 
feladata eligazítást nyújtani vitás teológiai kér-
désekben.
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Loyolai Ignác és társai is tevékenyen részt akartak venni a hitélet és az egyhá-
zi tekintély visszaállításában. A pápa iránt feltétlen engedelmességet fogadtak. 
A cél érdekében nagy gondot fordítottak szellemi életük kialakítására, különösen 
a tudományok, a fi lozófi a és a teológia területén képezték magukat. Lelki életüket 
elmélyülést kívánó, akaratot edző lelkigyakorlaton keresztül formálták. Szigorú fe-
gyelmet és feltétlen engedelmességet kívántak meg a rend tagjaitól. Az élet min-
den területén dolgoztak: prédikáltak, gyóntattak, a betegek, a szegények gondo-
zását vállalták. Egyéni céljaikat teljesen feladták, hogy minél jobban szolgálhassák 
Jézus ügyét. Ezért választották szervezetüknek a „Jézus Társasága” nevet.

A Trienti Zsinat (1545–1563)

1545. március 15-én megnyílhatott Trentóban (Trient) a régóta várt egyetemes zsinat. Az összehívó 

pápai bulla kijelölte a feladatokat. Az Egyház reformja mellett a vallási megbékélést és annak bizto-

sítását akarták megoldani. Megegyeztek, hogy a reformok ügyét párhuzamosan tárgyalják majd a 

hittételek tisztázásával. III. Pál pápa rendelkezése szerint azt kell megállapítani, mi az Egyház tanítá-

sa, és mi felel meg ennek a protestáns tételek közül.

A külső körülmények miatt (pestisjárvány, újabb háború) három ülésszakon zajlottak a tárgya-

lások. A protestánsok képviselői a menlevelek ellenére sem jelentek meg. A zsinati atyák össze-

állították a hitvallást, IV. Piusz pápa aláírta az okmányokat, majd ünnepélyes Te Deummal lezárta a 

Zsinatot 1563-ban.

A hittani határozatok fontos megállapításai: a hit forrásai a Szentírás mellett a szent-
hagyomány. A szentségek számát megerősítették (7). Az egyházi rendről kimond-
ták, hogy szentség, és elválaszthatatlan az újszövetségi áldozattól. A házasságot 
is ismét szentségnek és felbonthatatlannak nyilvánították. Leszögezték a szent-
mise áldozati jellegét, ahol az Oltáriszentségben Jézus valóságosan jelen van.

A reformok közül elrendelték: a püspökök kötelesek egyházmegyéjükben tar-
tózkodni és meglátogatni papjaikat. A rendszeres igehirdetés is feladatuk lett. 
Egyházmegyénként a papnevelésre szemináriumokat kell létesíteni. A pápát 
megbízták a mise- és a zsolozsmáskönyv felülvizsgálatával. Kézikönyvek összeál-
lítását is elrendelték, amelyek világosan összefoglalják a hit és erkölcstan tételeit.

Juan Martinez Montanés: Loyolai Szent Ignác

A Trienti Zsinat egyik ülese – metszet 1565-ből

• Hogyan nyúlt bele ismét Isten népe életébe?
• Kik lettek eszközei és hogyan?

?
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A zsinati határozatok végrehajtása

A határozatok végrehajtására kongregációkat állítottak fel. Megszilárdították a papság fegyelmét. 

Az egyházi élet újjászületésének széles körű segítői a szent életű főpásztorok és a jezsuiták lettek.

Borromeo Szent Károly bíboros egész életében a megújuláson dolgozott. A zsi-
nat befejezésekor visszavonult Milánóba, hogy végrehajtsa a határozatokat. Fá-
radhatatlanul járta egyházmegyéjét: plébániákat látogatott, egyházmegyei zsina-
tokat hívott össze, ahol számon kérte papjai tevékenységét. A világnak nem volt 
olyan püspöke, aki ne fordult volna hozzá gyakorlati tanácsért. Naponta 18–20 
órát dolgozott a legigénytelenebb étkezés mellett, azonkívül böjtölt is. A pestis-
járvány idején felebaráti szeretetéről is tanúbizonyságot tett: maga is járta a kór-
házakat, és személyi jövedelmét a károsultak megsegítésére fordította.

A jezsuiták a lelkigyakorlatok, a hitoktatás és a gyakori gyónás 

elterjesztése által elmélyítették a zsinati szellemet. Leghatásosabb 

eszköznek az iskolákat tartották, ezért igyekeztek minél több iskolát, 

gimnáziumot,  papi szemináriumot és főiskolát szervezni. A felsőok-

tatás lassanként teljesen a hatásuk alá került. Iskoláikban központi 

tanulmányi terv alapján folyt a magas színvonalú oktatás.

Orazio Borgianni: Borromeo Szent Károly

•  Elmélkedd végig! „Tanulj és feszülj neki annak, ami a hivatásod betöltéséhez 
szükséges! Elsősorban magad tedd, amit mondasz: életeddel, erkölcseiddel 
prédikálj” (Borromeo Szent Károly).

• Miért volt fontos a dogmatikai tételek tisztázása?
• Az évszázadok folyamán mikor volt keresztény tanítással foglalkozó zsinat?
• Akkor mi volt az alapvető probléma?

?

?

1545–1563  Trienti Zsinat
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A táguló világ
(Olvasmány)

A Nap-központú világkép a reneszánsz felfedezése. Kopernikusz megfi gyelései és matematikai szá-

mításai alapján kimondta, a világmindenség középpontja nem a Föld. Ezzel „áttörték” a szilárdnak 

hitt égboltot.

Az emberek kezdték kétségbe vonni a pokol 

és a mennyország létezését. Nem a földön, vagy 

az égben, hanem az emberi lélekben kezdték ke-

resni azt. A pokol nem más, mint a gonoszság és 

a lelkiismeret-furdalás, míg a jóság és a lelki bé-

kesség kifejezője a mennyország – hirdették. Az-

tán minél jobban kutatták a csillagok járásának az 

útját és törvényeit, annál inkább azok hatásának, 

kisugárzásának tulajdonították az emberi sorsok alakulását. Az esztendők hónapjait a csillagok ural-

ma alá rendelték, és jelképes jegyeket adtak ezeknek. Horoszkópokat szerkesztettek, mert úgy gon-

dolták, „aki milyen csillagképben született, annak az átkát vagy segítségét kell viselnie”. A tudomány 

fejlődése újabb babona elindítója is lett.

Kopernikusz rendszerét aztán Galilei a távcső és az inga segítségével igazolta. Tudományos meg-

állapításait a szentírási idézetekkel akarta egyeztetni, és ezzel nagy világnézeti vihart kavart. A pro-

testánso k elutasították az új világmagyarázatot, mert a Szentírás „szó szerinti értelmezésével” ellen-

kezett. A katolikus teológusok között kitűnő csillagászok is voltak, XIII. Gergely pápa (1572–1585) 

például ennek alapján javította ki a naptárt. Ennek ellenére Galilei tudomására hozták, hogy nem 

kifogásolják ugyan a tudományos munkáját, de a Szentírás értelmezését hagyja a teológusokra. Ma-

radjon meg a matematika és a fi zika határai között. Ő azonban nem értette, hogyan kerülhetnek 

szembe a természettudományos megállapításai a Szentírással és a hittel.

Csendben dolgozott tovább. Közben a Szent Off ícium Kopernikusz könyvét in-
dexre tette. Elrendelték, hogy elméletével csak „feltételezésszerűen” szabad fog-
lalkozni. Galilei is ilyen alapon írta meg korszakalkotó művét, a Dialógust, amely-
ben a föld forgásáról értekezett. Az olvasó azonban pontosan megértette, mit 
tanít. De megértette a Szent Off ícium is, és maga elé idézte az öreg tudóst (1633). 
Az inkvizíció ítélete arra kényszerítette, vonja vissza állításait.

Galileo Galilei távcsöve 1609-ből

szembe a természettudományos megállapításai a Szentírással és a hittel.

Szent Offícium: A Szentszék központi egyházi 
bíróságának a neve. Tagjai a katolikus hit tisz-
taságát őrizték. Többek között ennek védelmé-
ben vizsgálták felül az irodalmi és a tudomá-
nyos műveket. Ítéletük gyakran időszakos volt, 
a tudományos gondolkodás fejlődése nyomán 
vissza is vonhatták.
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A csillagászat fejlődése elősegítette a földi tájékozódást is. Főleg a 

tengerészek használták megállapításait, és helyzetüket a csillagok ál-

lásához mérték. Erre szolgált az asztrolábium és az iránytű. Toscanelli 

már gömb alakú világtérképet szerkesztett, ennek alapján indult el 

hajóján Kolumbusz Kristóf, és felfedezte Amerikát (1492). 

A XVI. század végére már kirajzolódtak az emberek előtt 

földünk körvonalai. Spanyolország elismertette VI. Sán-

dor pápával a felfedezett területek feletti jogait. II. Gyu-

la pápa (1508) a gyarmatosítókat missziós munkára is 

kötelezte, így spanyol hódítók az új államok meg-

szervezése mellett kiépítették a hittérítés nyomán 

az egyházi szervezetet is. Az első misszionáriusok a 

ferencesek és a domonkosok voltak.

A gyarmatosítók ingyen szállították a misszionáriusokat a gyarma-
tokra, a megalakuló püspökségeket és kolostorokat gazdag adomá-
nyokkal halmozták el. Ám nem mindig vezette őket jámbor szándék., 
legtöbbjük minden embertelenségre kész kalandor volt. Az indiánokat rabszolgamunkára fogták az ültetvényeken és a 
bányákban. Ezzel a módszerrel több helyen szinte kiirtották az őslakosságot.

Mexikóban Zumarra János ferences védte őket a kegyetlen hivatalnokoktól. Gondoskodott mű-

velődésükről is: indián nyelvű könyvet nyomtatott, és főiskolát is szervezett számukra.

Dél-Amerikában is gyorsan terjedt a kereszténység. A misszionáriusok itt is minden eszközzel 

igyekezték védeni az őslakókat. Munkásságuknak köszönhető, hogy eltörölték a rabszolgaságot 

(1542). III. Pál „kiközösítés terhe mellett” megtiltotta, hogy rabszolgaként dolgoztassák az indiáno-

kat, az intézkedéseket az ültetvényesek azonban nem tartották be. Sőt, a kihaló őslakosság helyébe 

ekkor kezdték behurcolni a négereket Afrikából. A szabad falvak lakosaiból igavonó állatok lettek.

Ismét a misszionáriusok karolták fel ügyüket. Alfonzo de Sando volt az első pap, aki felismerte 

a velük szembeni mérhetetlen igazságtalanságokat. Neki köszönhető, hogy megindult közöttük a 

lelkipásztori munka.

Később Claver Péter lépett a nyomdokaiba. Amikor látta a négerek testi-lelki nyomorát, minden 

fenntartás nélkül nekik szentelte életét. 

A partra tett négerekkel senki sem törődött; a hajók befutásakor a „gazdák” csak az áru „minősége” után érdeklődtek. 
Egyedül Péter várta másként a hajókat társaival. Ők vették gondozásukba a szenvedő, megalázott embereket. A kikötő 
közelében levő kolostorának cellája mindig nyitva állt a négerek előtt. Tanította, vezette, megkeresztelte őket, és továbbra 
is igyekezett sorsukkal törődni. Mondták is: „Claver Péter bizonyára néger, mert fehér ember még minket nem szeretett.”

A missziók legérdekesebb berendezését a jezsuiták kezdeményezték Paraguayban: a koro-

na engedélyével bennszülött telepeket (redukciókat) létesítettek. A harminc redukcióban kb. 

100 000–150 000 indián élt önálló „indián államban”. Példájukra a ferencesek is létesítettek reduk-

ciókat Mexikóban, Kaliforniában és Kanadában. 

A XVI. század végére már kirajzolódtak az emberek előtt 

földünk körvonalai. Spanyolország elismertette VI. Sán-

dor pápával a felfedezett területek feletti jogait. II. Gyu-

la pápa (1508) a gyarmatosítókat missziós munkára is 

A gyarmatosítók ingyen szállították a misszionáriusokat a gyarma-

A XVI. század végére már kirajzolódtak az emberek előtt 

A gyarmatosítók ingyen szállították a misszionáriusokat a gyarma-

A XVI. század végére már kirajzolódtak az emberek előtt 

földünk körvonalai. Spanyolország elismertette VI. Sán-

dor pápával a felfedezett területek feletti jogait. II. Gyu-

la pápa (1508) a gyarmatosítókat missziós munkára is 

A gyarmatosítók ingyen szállították a misszionáriusokat a gyarma-
Toscanelli világtérképe 1474-ből

Index: Eredeti jelentése mutató, de azoknak a 
könyveknek a jegyzékét is jelenti, amelyeknek 
olvasását az egyházi hatóság nem tartotta kí-
vánatosnak, mert az akkori közfelfogással vagy 
hittételekkel szemben zavaró, ellentétes néze-
teket hirdet. 
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A polgári hatóságokkal megegyeztek, hogy sem katona, sem állami tisztviselő 
nem teheti be a lábát a telep területére. A telep középpontjában gazdagon dí-
szített templom állt, mellette az iskola, a rendház, az özvegyek háza és a kórház. 
A teret körbefogták az ipari létesítmények: malom, téglaégető, nyomda, szövő-
üzem stb., aztán sugár alakban az indiánok házai következtek. Életüket a jezsuiták 
szigorúan szabályozták. A hajnali harangszóra mindenki misére ment, ezzel kezd-
te a napját, amelyet az esti ájtatossággal fejeztek be. A férfi ak földműveléssel, 
állattenyésztéssel és iparral foglalkoztak, a nők a házimunkát és a középületek 
rendben tartását végezték. Magántulajdonuk nem volt, mindent „Isten tulajdo-
nának” tekintettek, köztulajdonként kezeltek.

A telepek gyorsan felvirágoztak, és nagy hasznot hoztak. A legfőbb irányítás 
a tartományfőnök kezében volt. A közvetlen vezetést a lelkipásztorok végezték 
az indián önkormányzatra támaszkodva. A férfi ak katonai kiképzésben részesül-
tek, hogy a rabszolgakereskedők erőszakosságával szemben védekezni tudjanak.

A misszionáriusok eljutottak Indiába és a Távol-Keletre is. A spanyol és a portugál gyarmatosítók 

nyomában érkeztek a ferencesek, és megkezdték a térítőmunkát. A XVI. században már püspöksé-

gük is volt Goában (India) és a Fülöp-szigeteki Manilában. A papi utánpótlás nevelésére szemináriu-

mot is szerveztek. A hitterjesztés felvirágzása Xavéri Szent Ferenc munkája nyomán vette kezdetét.

Ferenc Indiába érkezve megdöbbenve látta, hogy a matrózok, katonák, kereskedők, gyarmati tisztviselők mind eltávo-
lodtak a keresztény élettől, megvetik a templomokat, a szentségeket. Ezen keresztények gonosz példája pedig lehetet-
lenné teszi az evangélium hirdetését. Ezért úgy gondolta, először az európaiakat kell „megtérítenie”. Csengővel járta az 
utcákat, és a maga köré gyűlteket oktatta. Lefordította maláj nyelvre az imákat és a tízparancsolatot. Megírta a portugál 
királynak: „Utasítanod kell a katonáidat, hogy emberhez méltóan bánjanak a színesekkel, mert különben a keresztény-
séget és magát Krisztust csúfolják meg.”

A jezsuiták missziós munkájának az a titka, hogy a kereszteléssel nem akarták romba dönteni a 

népek sok ezer éves kultúráját; igyekeztek abba szervesen beleilleszkedni. Indiában elfogadták 

a kasztrendszert, a legalacsonyabb rendűek életét is magukra vállalták. Kínába is eljutottak, ahol 

jártasságot szereztek az ősi tudományokban. Kínaiul mondták a szentmisét is. Az alkalmazkodó 

módszernek volt köszönhető, hogy a császár megengedte az evangélium hirdetését. Japánban 

maga Xavéri Szent Ferenc szervezett virágzó keresztény közösségeket; vagy háromszázezer keresz-

tény élt a szigeten.

Ám a sikerre féltékeny hollandok és pogány papok áskálódására véres üldözés kezdődött. „Mert eretnekséget hirdet-
nek, keresztre kell feszíteni őket!” – szólt a rendelet. A kivégzettek menetében még gyermekek is voltak. Fennmaradt 
a 14 éves Ozaki Tamás édesanyjához írt levele, amiben fi gyelmeztette: „A hitedet mindig erősen kell őrizned, és nem 
szabad elfelejtened a mi Urunkat, Jézust. Az ember földi léte csak álom, élete csak a szélben imbolygó fény. Viseld el 
türelemmel a fájdalmakat, ne vedd le a szemed az ég felé vezető útról! Két kisöcsémet ne add a hitetlenek kezére, 
magad neveld fel őket! Ez édesapám kérése is.” A rendelettel kiutasították az európaiakat is az országból, így a japán 
katolikusok évszázadokon át katakomba-kereszténységet éltek.

A missziós sikerek láttára ezrek indultak nagy lelkesedéssel a hittérítő munkára. VIII. Orbán pápa 

a szakszerű felkészítésre szemináriumot alapított Rómában, a Collegium Urbanicumot. Mindez 

az Egyház életerejéről tett tanúbizonyságot. Így alakult a kereszténység „világegyházzá”, hiszen a 

Fülöp-szigetektől Amerikáig milliók vallották és követték életükkel Krisztus tanítását.

A hajdani jezsuita misszó romjai Paraguayban
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26. Utak a megújulásban

A megújult Egyház pápái

A megújhodás hosszú időt vett igénybe. Nagy előnyére vált az Egyháznak, hogy a reformokkal törő-

dő, tiszta életű pápák követték egymást. Szent V. Piusz volt a korforduló pápája, aki magatartásával 

jelezte: a pápa nem „kisfejedelem”, hanem az egész kereszténység pásztora.

Ilyen egyszerű szent embernek kellett az apostoli székbe kerülnie, hogy a zsinat célkitűzéseit teljességgel képviselje. 
Egész napos áhítatával példát adott arra, hogyan intézheti valaki napi ügyeit Isten szakadatlan közelében. A zsinati ha-
tározatok végrehajtásáról a legmesszebbmenőkig gondoskodott: kiépítette a zsinati kongregációkat, egyházmegyei 
zsinatokat szervezett, és következetes szigorral elérte, hogy a püspökök egyházmegyéjükben tartózkodjanak. Kiadta a 
római katekizmust, a megreformált misekönyvet és a papi zsolozsmáskönyvet.

Utódai közül XIII. Gergely a római Gregorianum megszervezésével 

az új szellemű és magas képzettségű papnevelést segítette. A német 

és magyar papnövendékek számára is alapított külön kollégiumot 

(Germanicum et Hungaricum). V. Sixtus korára a pápaság már vissza-

nyerte a régi tekintélyét (1585–1590).

A megújulás nagy szentjei

A lelkek nevelésében nagy jelentősége volt a mind szélesebb körű hitoktatásnak. Canisius Péter a 

katekizmus összeállításával járult hozzá a katolikus öntudat emeléséhez.

• Miért „téveszt utat” a világi hatalmat gyakorló Egyház?
•  Idézd fel, kik teljesítették valóban a Jó Pásztor küldetését 

„Isten nyájának” vezetésében!

?

A XIII. Gergely által bevezetett és ma is használt Gergely-naptárt kihirdető bulla – 1582. október 4. 
után október 15-e következett; a két dátum közötti napok abban az évben kimaradtak a számításból
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Vallásos életének alapja a humanitás volt. Nagyon hűségesen végezte hivatását, de távol állt tőle korának „türelmet-
lensége”. A protestánsokban nem látott bűnös elpártolókat, hanem igazságot kereső lelkeket. Tudatosan lemondott 
egyéni terveiről, hogy teljesen feloldódhasson a neki szánt feladatokban. Híres mondása: „Péter alszik, és Júdás virraszt!”

Kalazanci Szent József az utcagyerekeket kezdte tanítani, és 

megnyitotta Európa első ingyenes népiskoláját (1597). A gyerme-

kek létszáma hamarosan úgy megnőtt, hogy házat kellett bérelni, 

amit a hívek adományából tartottak fenn. Ezért kapta a „kegyes 

iskola” elnevezést. VIII. Kelemen pápa is rendszeresen hozzájárult

iskolájuk fenntartásához.

A kegyesrendiek (nálunk piaristák) munkája hamarosan elterjedt Európa orszá-
gaiban. Magyarországon 1642 óta működnek. Igen nagy érdemeket szereztek az 
ifj úság oktatásában, nevelésében. Anyanyelven tanítottak. A természettudomány 
tantárgyai és az iskoladrámák bevezetésével úttörők voltak. A helyi adottságok-
hoz igazították tantervüket, ezzel a rugalmassággal tudták eredményeiket elérni.

Ward Mária a lányok tanítására-nevelésére alapított iskolát. 

Az „angolkisasszonyok” koruk özvegyi öltözetében szerzetesi életet 

éltek, tanítottak – de klauzúra és zsolozsma nélkül. A „vegyes élet-

forma” eleinte heves ellenállásba ütközött.

Ward Mária az anglikán Angliában kezd el foglalkozni a gyerekekkel: katekizmust tanít nekik. Báli ruhában, előkelő társa-
ságban él, az emberek közé vegyülve beszélget velük, hogy visszavezesse őket az Egyházba. Hamarosan fi atal segítőket 
kap, ám a körülmények miatt igen keveset tehetnek. Mária felismeri, arra van szükség, hogy Anglia fi atalságát oktassa, 
megerősítse a hitben, hogy később képesek legyenek azt továbbadni. Hét társával és néhány növendékkel a konti-
nensre menekül, és megalapítja első iskoláját. Olyan nagy hatású volt a munkájuk, hogy az anglikán canterbury-i érsek 
megjegyezte Máriáról: „Sokkal többet ártott, mint sok pap. Hat-hét jezsuitát szívesen kicserélnék érte.”

Szalézi Szent Ferenc – Genf püspöke – az egyéni vallásosság kialakítására fektette a hangsúlyt. 

Lelkigyakorlatokkal, belső imára való neveléssel segíti a „világban élők” erényes hétköznapjait. 

Alacoque Szent Margit magánkinyilatkoztatásai alapján elindítja a Jézus Szíve-tiszteletet.

„Megjelent nekem lángtrónusán az isteni Szíve. (…) Töviskorona övezte, jelezve azokat a szúrásokat, amelyeket vét-
keink okoztak neki. (…) Értésemre adta, hogy forró a vágya az emberek szeretetére, és az a kívánsága, hogy letérítse 
őket a kárhozat útjáról. (…) Arra az elhatározásra indította, hogy Szívét az embereknek kinyilatkoztassa. A szeretetnek, 
irgalomnak, kegyelemnek, megszentelésnek az üdvősségben minden kincsével átadja, amely benne van” – számolt be 
Margit a jelenések egyikéről.

Kalazanci Szent József – ismeretlen festő, 1644

• Érdeklődj! Mit ígért Jézus a Szent Szívét tisztelőknek?
• Tégy számot magaddal!
• Életed alakításában felhasználod-e a szentek példáját és a hittanórán tanultakat?• Életed alakításában felhasználod-e a szentek példáját és a hittanórán tanultakat?

!
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A katolikus hit megújulása hazánkban

Magyarországon is újraéled a hitélet. Oláh Miklós esztergomi érsek 

volt az ébresztője. Nemzeti zsinatot hívott össze (1564), ahol a pap-

ság vezetőitől megkívánta, hogy számot adjanak hitükről, munká-

jukról. Papnevelő szemináriumot alapított, amelynek vezetésével a 

jezsuitákat bízta meg. Telegdi Miklós, bihari jobbágyfi ú – mint káp-

talani helynök – folytatta a munkát. Nyomdája segítségével prédiká-

ciógyűjteményeket adott ki, és megindította a szellemi küzdelmet. 

Káldy György magyarra fordította a Szentírást. Az igazi fordulatot 

azonban Pázmány Péter munkássága jelentette. Hatására egyre töb-

ben tértek vissza a katolikus hitre. 1635-ben alapított egyeteme a 

mai napig szolgálja a magyar művelődés ügyét.

Elsősorban irodalmi munkásságával ért el nagy hatást. Ízes magyar nyelven írt és 
beszélt. Hitvitázó könyveit mindenki szívesen olvasta, prédikációit a más feleke-
zetűek is meghallgatták. 34 művet írt, közöttük a leghíresebb az Isteni igazságra 
vezérlő kalauz. Imakönyvét ma is lehet használni. Kempis Tamás Krisztus követése 
című művének fordításával századokra hatást gyakorolt a lelki élet alakulására. 
Élete végén prédikációinak gyűjteményét is kiadta. Ezekben az észhez szólt, és a 
meggyőződésen keresztül akart hatni az elhatározásra, az akaratra.

Egyházkormányzata során először Bécsben alapított magas színvonalú papnevelő intézetet (Pazmaneum). Egyház-
megyéjében gondoskodott a szemináriumok működéséről, szigorúan számba vette a nemzeti zsinatok határozatainak 
végrehajtását. Diplomáciai tehetségét hazája érdekében gyümölcsöztette. Erdély felé élénk kapcsolatot tartott fenn; 
Bethlen Gáborhoz írt leveleivel a megegyezést igyekezett előkészíteni. Minden erejével azon volt, hogy a harmincéves 
háború szörnyű pusztításában a béke ügyét szorgalmazza. Zrínyi Miklós nevelője volt, aki emberi és politikusi maga-
tartásával folytatta a nagy reformer munkáját.

„Én igazán mondom, hogy látni nem akarom utolsó 
romlását szegény hazámnak, hanem elébb halálomat kí-
vánnám. (…) Kérem, Felségedet, rántsa meg ott is a zablát 
azok szájában, akik a békességet nem akarják!”

(Pázmány Péter utolsó levele 
Bethlen Gábor fejedelemhez)

A művészet és a lelki élet megújulása

A vallásosság, a lelki élet változását a barokk művészeti formák fejezik ki építészetben, képzőművé-

szetben, irodalomban és zenében egyaránt.

Káldi György bibliafordításának címoldala 1626-ból

A Nagyszombati Egyetem Pázmány Péter által kiadott alapító oklevele 
– részlet
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A vallási irodalom a hősi élet példáit állította az olvasó elé (Tasso, Racin, Lope de Vega). A korszak 

nagy zenészei (Palestrina, Orlando Lassus) a bensőséges elmélyülést segítették. A templomok külső 

formája az erőt, a visszanyert öntudatot akarták kifejezni. Belső díszei, a képek, a szobrok mozgal-

massága az érzelem világára, a lelki fantáziára gyakoroltak nagy hatást.

A szentek példájára és munkásságuk hatására ismét kivirágzott a bensőséges katolikus vallá-

sos élet. A jezsuiták a Mária-kongregációk megszervezésével a Szűzanya tiszteletét mélyítették el. 

Egyre többen zarándokoltak a magyar és külföldi kegyhelyekre. A májusi litánia is kedves ájtatos-

sági forma lett.

• Pázmány Péter így imádkozott:  „Ó, dicsőséges, ó, ékességes,
  Mint a csillag fényes!
  Úrnőnk s Anyánk vagy,
  Drága, szép, erényes.”

• Keresd meg az énekeskönyvedben, és folytasd Mária dicséretét!

!
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„Csupán a szeretet”
(Példák a szentek életéből — olvasmány)

A XVI. század a nagy változások százada: alakul a modern Európa. Királyok vívják küzdelmüket a ve-

zető hatalomért. A vallási türelmetlenség máglyákat lobbant fel. A fejlődő kapitalizmus megteremti 

a nincstelen proletariátust. Spanyolországba és Portugáliába özönlik a gyarmatok gazdagsága, a 

városokban mégis óriási a nyomor. Itáliát végigfosztogatják a zsoldosok, így pótolva az elmaradt 

zsoldot. Németország harminc éven keresztül a hadak vonulásától szenved, éhínség, járványok ti-

zedelik a lakosságot mindenütt. Teológiai tételeken vitáznak az „örök üdvösség” érdekében, köz-

ben elfelejtenek Krisztus tanítása szerint élni. Egyre több a baj, a nyomorúság, az emberi jaj.

Istenes Szent János

A kitaszítottak, a nyomorgók, a csavargók, a betegek világában élt és dolgozott Istenes Szent János. 

Maga is végigpróbálta a katonáskodást, m ajd szentképeket árul t, és rótta az országutakat, bűnbá-

natot tartva. Aztán rátalált hivatására: a szegény elhagyottakon, a testi-lelki betegeken kell segíteni! 

Éjszakánként fát gyűjtött, és azt nappal eladta. Árából vett gyógyszert, élelmet és mindazt, ami a be-

tegek ellátásához szükséges volt. Nemsokára már egy házat is tudott bérelni gondozottjai számára, 

oda gyűjtötte a legnyomorultabbakat, a hajléktalanokat, a koldusokat. Maga takarította a termeket, 

ápolta a betegeket. Minden este végigjárta Granada utcáit, puttonnyal a hátán, és ezt kiáltozta: 

„Ki akar önmagával jót tenni? Isten segítségéért tegyetek jót magatokkal!” Amikor az emberek lát-

ták, milyen önfeláldozó szeretettel foglalkozik a betegekkel, egyre több, egyre gazdagabb ado-

mánnyal tért meg a „szegények házába”. 

Nemcsak a testüket gondozta, hanem arra törekedett, hogy ápoltjai lélekben is megtalálják 

Istent. Híre hamarosan bejárta a vidéket, egyre több segítője akadt. Jóságáért „Istenes” Jánosnak 

kezdték nevezni. A püspöke szürke habitust adományozott neki és társainak, hogy könnyen fel-

ismerhetők legyenek.

Halála után sem szakadt vége munkájának. Az „irgalmas testvérek” egész mozgalommá szélesí-

tették egyre több kórházat, menhelyet alapítva.
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Néri Szent Fülöp

Néri Szent Fülöp Firenze, majd Róma utcáit járta, az olasz köznép között élt. Napjait utcai apostol-

kodással töltötte. Maga köré gyűjtötte az utcagyerekeket, a kis boltok tulajdonosait, a nincstelen 

művészeket, és vidám társalgásba kezdett velük. Aztán hirtelen nekik szegezte a kérdést: „Mikor 

veszünk végre bátorságot magunknak? Mikor kezdünk valami jót tenni? Nem halogathatjuk a vég-

leges javulást! A világ sem halogatja nagyon az időt!”

Egyre többen gyűltek köréje, egyre többen követték. Lelki fi ait 

összegyűjtötte cellájában, majd a templom oratóriumában, ahol a 

Szentírást olvasták, elmélkedtek, imádkoztak. Énekeket költöttek, 

amelyeket aztán a tereken, a templomokban elő is adtak. Palestrina 

is a körébe tartozott, és innen indult el az „oratórium” új zenei műfaja 

világhírű útjára.

Szent Fülöp egész magatartásával azt példázta, hogy a világban 

élő ember is lehet szent, azt nem akadályozhatja semmilyen foglal-

kozás, sem mesterség, sem hivatali szolgálat. A köréje gyűlt „minden 

rendű és rangú” emberrel is az volt a célja, hogy a lélekben meg-

újult papság mellett segítsék az embereket az igaz keresztény életre 

vezetni. „Csupán a szeretet” – ez lett oratóriumának a jelszava. Lelki 

beszélgetés, közös ima, elmélkedés után indult mindenki a városba, 

a kórházakba – a tevékeny szeretet útjára. Lassanként egész Róma 

vallásos életének a mozgatói lettek.

Páli Szent Vince

Páli Szent Vince Franciaországban lett az elhagyottak, a testi-lelki nyomorultak istápolója. Testvérei-

vel járta a falvakat, kisvárosokat, és prédikált vigaszt, megtérést hirdetve. A Szent Lázár-plébánián 

tett fogadalmat társaival a „missziós kongregációs” munkára. (Ezért nevezik követőiket lazaristáknak.) 

A fi atal szerzet szépen fejlődött a városon kívül, sőt még külföldön is; nemsokára eljutottak egész 

Madagaszkárig. A szegények, az elhagyottak, az árvák gondozására is gondolt. Ebben segítőtársa 

volt Marillac Lujza, aki jólelkű, segítőkész lányokat gyűjtött össze. Belőlük alakult a Szeretet Leányai 

társulat, akiknek „kolostoruk az utca, klauzúrájuk a betegszoba” lett Szent Vince törekvése nyomán. 

Guido Reni: Néri Szent Fülöp

•  Ha tehetitek, nézzétek meg az életéről készült „Legyetek jók, ha tudtok!” 
című fi lmet.

!
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Betegeket ápoltak, az utcára kitett, elhagyott gye-

rekeket magukhoz vették, gondozták, nevelték. 

Így alakultak meg az első árvaházak. Ezért nevezik 

őket „irgalmas nővéreknek”. Alapítójuk így tanítot-

ta őket: „Ha naponta tízszer meglátogattok egy 

beteget, akkor tízszer találkoztok Istennel.”

Így történt, hogy a hadak járta Európában a 

szentek és követőik hozták helyre mindazt, amit a 

fegyverekkel tönkretettek.

Páli Szent Vince épen maradt holtteste
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27. Összefoglalás — Krisztusban élünk!

A XVI–XVII. században a keresztény közösség válságos időket élt meg. A pápaság politikai bonyo-

dalmakba keveredett. 70 évig Avignonból irányították az Egyházat.

Belső szakadáshoz vezetett a két, majd három pápa uralkodása. A világias életük, a politikai 

érdekek támogatása aláásta a pápaság tekintélyét.

A keresztény élet mélypontját a reneszánsz ideje jelentette. Megfogyatkozott a hit, erkölcsi 

lazaság uralkodott el az életben, pásztor nélkül maradt a „nyáj”. A hívek lelkében azért mindig ott 

égett az Isten utáni vágy. A reformtörekvésekből új vallásfelekezetek alakultak:

–  az evangélikusok, reformátusok, unitáriusok és az anglikán egyház kiszakadtak a római katoli-

kus közösségből;

– a hitviták, a meg-megújuló fegyveres küzdelem mindkét részről nagy „türelmetlenséggel” folyt.

A XVI–XVII. század egyben a legvallásosabb időszak is, mert az árnyak felerősítik a fényt: a hit 

kérdése foglalkoztatta az embereket. Átélt, öntudatos, személyes hitéletre törekedtek; meggyőző-

désükért mind a katolikusok, mind a protestánsok az életüket is készek voltak odaadni; szeretetből 

fakadó, önzetlen munkával szolgálták közösségüket:

– felkarolták az elhagyottakat, szegényeket;

– tanították a tudatlanokat;

– vezették a lélekben keresőket.

Az Egyház missziós munkája nyomán kezd kialakulni a „világegyház”.
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V.     A FORRO NGÓ EURÓPA
      — A XVII–XIX. SZÁZ AD

28. „Istennel a hazáért és a szabadságért!”

Az abszolút királyi hatalom

A megreformált és erkölcsi tekintélyében megerősödött Egyház szembekerült az abszolút királyi 

hatalom nemzeti törekvéseivel. XIV. Lajos francia uralkodó (a Napkirály) volt az első, aki komoly hi-

vatásnak tekintette az uralkodást. 

„Isten szolgálata ez. A gondviselés bízta ezt küldöttjére” – vallotta magáról. Hite 
szerint ez a tevékenység emberfeletti bizalmat érdemel, ezért nem tűrt meg sem-
milyen ellenvéleményt, még a minisztereinek sem lehetett szavuk az ügyek inté-
zésében.

A hit sokféleségét korlátlan hatalma gátjának tartotta. Ezért vissza-

vonta a hugenottáknak tett engedményeket, aztán a katolikus előjo-

gokat is. A pápaság hatalmának a visszaszorítására készült. Mindent a 

királyi hatalom számára akart biztosítani (püspökök kinevezése, a pá-

pai bullák felolvasásának engedélye stb). XI. Ince pápa visszaélésnek 

nyilvánította a király törekvéseit, ennek ellenére törvénybe iktatták 

az egyházellenes királyi határozatokat. A Napkirály intézkedései nagy 

visszhangot keltettek: mintakép lett az európai uralkodók előtt.

Az ő példájára akarta kialakítani államrendszerét I. Lipót magyar 

király és német császár. Tudatos magyargyűlölet és alkotmányelle-

nesség vezette törekvéseit. Teljesen kiszolgáltatta az országot a törö-

köknek, egyre nőtt az elkeseredettség. 

Robbanáshoz vezetett, amikor K ollonich Lipót esztergomi prímás javaslatára Pozsonyban vésztörvén yszéket állítottak 
fel a protestánsok ellen. 400 lelkészt fosztottak meg hivatalától, hatvanhetüket gályarabságra ítéltek. Néhányuknak 
sikerült megmenekülniük, de harmincan valóban gályára kerültek. (Néhány év múlva Ruyter Ágoston holland hajós-
kapitány kiváltotta őket.) Az üldözöttek Erdély határára menekültek. Thököly Imre állt az elégedetlenek élére, akiket 
kurucoknak neveztek, és győzelmeivel engedményekre kényszerítette a királyt.

Hyacinthe Rigaud: XIV. Lajos, a „Napkirály” 
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A törökök kiűzése Magyarországról

A események hatására a törökök nagyszabású támadó hadjáratra indultak. Bécs elfoglalása volt a 

céljuk. A nyugati népek megszokták, hogy a védővonal fenntartása a magyarok feladata. Bénultan 

nézték a közelgő veszélyt. XI. Ince pápa állt a védelem megszervezésének élére. Ügyes diplomáci-

ával sikerült kibékítenie az egymással szemben álló francia és német uralkodókat, s szövetségesük 

lett Sobieski János, lengyel király is. Lotharingiai 

Károly csapataival egyesülve felmentették az ost-

romlott várost (1633). A pápa mindent elkövetett, 

hogy a megvalósult összefogás szét ne essék. 

Azon volt, hogy a törököt végleg szorítsák ki Ma-

gyarország, majd Európa területéről. 

Erre a célra négy és fél millió aranyforintot adott. Csapa-
tokat szerelt fel, hadikórházakat létesített az ország terüle-
tén. Hitszónokainak buzdító szavára hatalmas nemzetközi 
sereg gyűlt össze, még a protestánsok is vállvetve harcol-
tak a közös keresztény ügy sikeréért. 

1686-ban felszabadult Buda vára. A győzelmet a pápa a Szűzanya pártfogásának tulajdonította. 

Az ostrom alatt szüntelen hozzá imádkozott. Ezért szeptember 2. napja Szent István király ünnepe 

lett. Elrendelte, hogy ekkor az egész világon mondják el a szent király zsolozsmáját. További anyagi 

és erkölcsi támogatásával sikerült végleg kiszorítani a törököt az akkori Magyarország területéről. 

(1697-ben volt Zentánál a végső győzelem, majd 1699-ben megkötötték a karlócai békét.)

A Rákóczi-szabadságharc

Helyesnek bizonyult Zrínyi Miklósnak, a politikus jóslata. A Habsbur-

gok „fegyverrel szerzett tartománynak” tekintették a visszafoglalt te-

rületeket. Hazánk történelmének egyik legszomorúbb időszaka kez-

dődött. „A közös bajokat, ami ellen a nemzet küzdött, ifj úságomban 

könnyen vettem” – írta Rákóczi Ferenc a Vallomásaiban. „Aztán újra 

letelepedtem hazámban, amelynek egyedi sérelme jobban meg-

éreztette velem, milyen elnyomás alatt nyög.” Saját sorsán is meg-

tapasztalta a Habsburg önkényt. A bécsújhelyi börtönből a jezsuiták 

segítségével sikerült megmenekülnie. Lengyelországban nagy kö-

rültekintéssel és diplomáciai ügyességgel kapcsolta egybe a magyar 

ügyet az európai viszállyal.

Franz Geffels: Buda visszafoglalása – korabeli festmény

II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc kezdetén – ismeretlen festő alkotása
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A jobbágyok hívására aztán 1705-ben a fegyveres küzdelem élére állt. Piros selyem zászlóira ráhí-

mezték jelszavát „Cum Deo, pro patria et libertate” (Istennel a hazáért és a szabadságért). Az ország 

minden rendű és rangú népét fegyverbe szólította felekezeti különbség nélkül, mert „megújul-

tak a dicsőséges nemzet sebei”. A keresztény fejedelmeknek levélben indokolta meg a harc okát. 

XI. Kelemen pápának is megírta: „Édes hazámnak a német nemzet kegyetlen uralkodása (…) és erő-

szakoskodása alól való felszabadításáért fogtam fegyvert.”

„Minden cselekedetemnek célja a szabadság szeretete és az a vágy, hogy hazá-
mat az idegen járom alól felszabadítsam. Nem bosszúvágy indított erre, nem is a 
kormányzáshoz való kedvem. Kizárólag az vezérelt, hogy eleget tegyek köteles-
ségemnek hazám iránt.” Meggyőződéssel vallotta: „Isten engem használt fel mél-
tatlan eszközül, hogy felébresszem a magyarok szívében a szabadságszeretetet.

(…) Hadaim egyre növekedtek. (…) áradásuk egy kiöntött folyóhoz hasonlí-
tott. (…) Az egész sereg, alig tizedrészét kivéve, kálvinista volt. Ez még a pártomat 
követő főurak szemében is az Egyház romlásának és üldözésének látszott. (…) 
Azzal vádoltak, hogy vallásosságom színlelt és tettetés.”

Telkessy István egri püspök kezdettől fogva Rákóczi híveihez csatlakozott. A nyitrai segédpüspök 

jó papokat igyekezett nevelni nemzetének. Széchenyi Pál, kalocsai érsek békét próbált közvetíteni 

a szembenállók között. Maga semleges maradt, amint a pécsi püspök is, ám kanonokjai és papjai 

Rákóczit támogatták. Zichy Pál lett udvari papja, aki aztán hűségesen követte a bujdosásban is.

Rákóczi vallásosságot követelt minden felekezettől. Szerinte minden szeretetnek hit az alapja, a hazaszeretetnek is. 
Eszerint járt el a táborban is. Minden vallásfelekezetnek megvolt a papja, aki az istentiszteletet végezte. Megkívánta 
az esti és reggeli közös imát, amelynek szövegét maga fogalmazta meg katonái számára. Jó példával is elöl járt, mert 
mindig vele volt a térdelőszőnyege és kápolnás ládája a kereszttel és a kehellyel. A nép hitt az ő mély vallásosságában: 
nem tartotta képmutatásnak, amikor a katonái előtt imádkozott, és minden faluban misét hallgatott.

A szécsényi országgyűlésen törvénybe foglalták, hogy a „hitet és vallást mindenütt szabadon 

gyakorolják. A templomok, az iskolák mindenütt a jelen tulajdonos kezében maradjanak. A szabad-

ság jogán ott más felekezet is építhessen”. A fejedelem szigorúan megkövetelte a rendelkezések 

betartását, az ellenőrzést az országgyűlésre bízta. Maga is ünnepélyes esküt tett: „a három religiót 

a maga szabadságában megtartja”.

Emberi magatartásában is példa volt a katonái előtt. Megvetette a restet, de 
nagyra becsülte azt, aki értette a dolgát, akár a fegyvert, akár a tollat forgatta. 
Ő maga is korának legdolgosabb emberei közé tartozott.

Télen-nyáron mindig talpon találta a hajnal. Leveleket írt, hadiparancsokat. 
Mire megérkezett a reggel, már száguldhattak a futárok a pecsétes iratokkal. 
Rövid pihenő után megkezdte a kihallgatást, és hosszú órákon át tárgyalta az 
ország dolgait. Magát illetően mindig szerény volt, csak a külföldi követek foga-
dásakor öltött méltóságteljes pompát „nemzetem dicsőségéért, nem a magam 
büszkeségéért”. Szigorú, szinte szerzetesi napirendjét élete utolsó napjaiban is 
megtartotta.

A Rákóczi által veretett rézpénz, a libertás

II. Rákóczi Ferenc sírja Kassán
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Erkölcsi elveihez mindig hű maradt. Elutasította a felkínált lengyel koronát. A személyének szóló kegyelmet sem 
fogadta el a meginduló béketárgyalásokon, inkább veszni hagyta hatalmas vagyonát, vállalta a bujdosók sorsát, sem-
hogy megszegje a nemzetének tett esküt. Rodostóban is folytatta csendes, szorgalmas életét. Vallásossága egyre job-
ban elmélyült. A mindhalálig hű apródja, Mikes Kelemen leveleiben örök emléket állított a nagy fejedelemnek, aki 
megmaradt nemzete „vezérlő csillagának”.

1686  Budavár ismét magyar kézben

1703–1711  Rákócz i-szabadságharc

• Te mit írnál jelmondatként zászlódra, ha fejedelem lennél?
• Rákóczi melyik erénye a legszimpatikusabb számodra?

?
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29. Új eszmék sodrában

A felvilágosodás eszméje

A XVIII. század a „fény” századának tartotta magát. Nagy lépésben haladtak előre a természet meg-

ismerésében. A tudósok tudományos módszerekkel dolgoztak. A vallási kérdések helyett egyre in-

kább a társadalmi kérdések kerültek az érdeklődés középpontjába. Megindult a küzdelem az embe-

ri szabadság megteremtéséért. Harcosai magukat „felvilágosultaknak” nevezték.

Támadták a katolikusok hibáit, mert:

 sokan hitükben közömbössé váltak; 

 az uralkodók az Egyházat hatalmi politikájuk szolgálatába akarták állítani;

 egyes egyházi vezetők kiváltságaik védelmében az elavult feudális rend támaszai lettek.

Az új eszmék így egyre inkább az Egyház, majd a vallás ellen fordultak. A fi lozófus Voltaire min-

den hagyományt és tekintélyt nevetségessé tett írásaiban; az Egyházat sem kímélte. Az angol gon-

dolkodók az ész nevében elutasították a hittételeket, csak Isten létét fogadták el, mint „minden 

létező okát”. Diderot a kor tudományos eredményeit „enciklopédiába” szerkesztette. Munkatársai 

már az anyagelvűséget hirdették. A század értelmisége ezeken a munkákon nőtt fel, s hatására az 

élet minden vonalán az ésszerűséget akarták érvényre juttatni.

A „szabadgondolkodók” titkos társaságokba tömörültek, ún. „szabadkőműves 
páholyokat” alakítottak. Tagjai összetartottak, egymást különböző jelek alap-
ján felismerték és támogatták. Céljuk a „világosság” keresése és terjesztése volt. 
Elfogadták Istent, mint a „nagy építőt”, de szembefordultak az Egyházzal, és teljes 
vallásszabadságot követeltek. Mozgalmuk rohamosan terjedt, és egész Európát 
behálózta. Uralkodó hercegek és királyok is voltak soraikban.

A meginduló támadások célpontjában a jezsuiták álltak. Sze-

mükre vetették, hogy minden eszközt megengedhetőnek tar-

tanak a máshitűekkel szemben. Sok ellenséget szereztek nekik 

túlzott önbizalmuk, az oktatásban betöltött nagy szerepük, és 

pápahű elveik. A királyok követelésére és hatalmi nyomására XIV. 

Kelemen pápa 1773-ban feloszlatta a rendet. Arra hivatkozott 

bullájában, hogy a Rend már nem tudja betölteni a megalakulása Nicolas de Largillière: Voltaire
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idején vállalt feladatait, és veszélyezteti a tartós békét. Vagyonukat elkobozták, és tanulmányi 

célokra fordították.

A felvilágosodás Magyarországon

Az uralkodók nem vonhatták ki magukat a terjedő új eszmék hatása alól. Mária Terézia is felhasz-

nálta a „felvilágosodott abszolút” törekvéseket uralkodása alatt, ám egyházának buzgó és mélyen 

vallásos híve maradt. Mindent elkövetett területünkön is a katolikus megújhodás érdekében: új 

egyházmegyéket szervezett, plébániákat alapított, támogatta a szerzetesrendeket. Ürményi József 

kezdeményezésére megvalósította az iskolaügy reformját (1777).

Az egyházszervezői munkára igen nagy szükség volt. A török pusztítások hatását 
még mindig nem heverte ki az ország; nagy volt a paphiány, üresen álltak a plébá-
niák. Mária Terézia Szombathelyen és Székesfehérvárott új püspökséget alapított, a 
letelepült görögkeletieknek is külön püspökségük lett. A munkában nagy segítsé-
gére voltak a szerzetesek. A vallásos élet újjáteremtésében a ferenceseknek volt a 
legnagyobb hatásuk, mert könnyen megtalálták az utat a nép szívéhez. A Tiszántúl 
nagy apostola Kelemen Didák ferences volt. Hatásos beszédeivel és példás életével 
érte el nagy eredményeit. A piaristák korszerű oktatási rendjükkel a szellemi élet fel-
virágzását segítették elő.

Mária Terézia fi a, II. József is a felvilágosodás eszméivel akarta bol-

doggá tenni alattvalóit. Reformjai minden irányba kiterjedtek: saj-

tó- és szólásszabadságot engedélyezett, türelmi rendeletével bizto-

sította a vallásszabadságot minden vallásfelekezet számára „abban a 

hitben, hogy mind a vallás, mind az állam hasznát fogja látni az igazi 

felebaráti szeretetben fogant toleranciának”. 

Ám egyeduralkodó törekvéseivel az Egyház felett is hatalmat 

akart gyakorolni. Rendeleteivel az úgynevezett államegyházat igye-

kezett megvalósítani (jozefi nizmus).Jean-Étienne Liotard: Mária Terézia

• Miért tudtak az új eszmék olyan gyorsan nagy hatást elérni?
• Mi maradt időtálló a felvilágosodás törekvéseiből?
• Milyen céllal alakult meg a Jézus Társasága?
• Most miért tartották időszerűtlennek működésüket?

?

Tolerancia: Türelmes, elfogadó álláspont má-
sok hitével, meggyőződésével, magatartásával 
szemben.
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1.  „Elrendelem, hogy örökös tartományaimban feloszlassanak minden olyan 
szerzetesrendet, amelyik nem betegápolással foglalkozik (1781). (…) Birtokaik 
és jövedelmük elkoboztatik. A rendtagok egy ideig nyugdíjat kapnak. Az el-
kobzott pénzt vallási és jótékony célra fogjuk felhasználni.”

2.  „Elrendelem, hogy nem szabad felolvasni az egyházi, pápai bullákat engedel-
mem nélkül!”

3.  „Megszüntetem az egyházmegyei papnevelő szemináriumokat. Helyette Pes-
ten központi papnevelőt létesítünk megreformált tantervvel, aminek végre-
hajtására az állam felügyel.”

VI. P iusz pápa mérsékletre akarta bírni a császárt, de hasztalan pró-

bálkozott. Akkor elhatározta, hogy személyesen tárgyal vele Bécsben.

Térdig érő hóban, veszélyes időben kelt át az Alpokon. Diadalmenet volt az útja. 
1782-ben a város minden harangjának szavára vonult be Bécsbe. A nép egész 
ott-tartózkodása alatt a palota előtt tolongott. Zarándoklatok indultak minden-
honnan. A pápa naponta többször is megjelent az erkélyen, és megáldotta őket. 
A császár igen szívélyes házigazda volt, de minden megbeszélés elől ridegen ki-
tért. Végül is kijelentette: „Amit teszek, azért vállalom a felelősséget. Van hozzá 
erőm is!” A pápa bánatosan jegyezte meg: „Nem akarom megindítani szívedet, 
látom ólomból van. Istenre bízom.” Majd prófétikusan folytatta: „Felséged, ha ki-
tart hitromboló tervei mellett, (…) a Mindenható keze fogja megállítani pályája 
közepén, (…) irtózatos véget vetvén uralmának, amely ragyogó és dicsőséges 
lehetett volna.”

A nép eleinte közönnyel fogadta II. József újításait. Ám amikor a 

vallási szokások rendjébe is beavatkozott (eltiltotta a rózsafüzér imát, 

megtiltotta, hogy a szentség előtt kalapot emeljenek, nyilvános he-

lyen vallási témáról beszéljenek, megszabta a misetartást, nem volt 

szabad koporsóba tenni halottjukat stb.), lázadozni kezdtek. A ma-

gyar püspökök (Migazzi váci és Batthyány József esztergomi prímás) 

bátran fi gyelmeztették: „A hatalomnak határa is van!”

II. József, a „kalapos király” címere

Pompeo Batoni: VI. Piusz pápa

• Miért van hazánkban annyi barokk templom?
• Mit köszönhetünk Mária Teréziának?
• Mi lett II. József reformjainak a sorsa?
• Miért nem érte el célját?
• Miben követett el hibát?

?
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A felvilágosodás hatása az Egyházra

Az új eszmék hatására megfogyatkozott a hit, lehűlt a vallásos lelkület. Sokak számára a vallás csak 

külsőséges gyakorlattá vált. A gondviselés azonban most is küldött munkásokat „szőlőjébe”, akik az 

akkori igények szerint dolgoztak:

Keresztes Szent Pál Jézus szenvedésének emlékezetére közösséget szervezett. Portugáliában be-

tegeket ápoltak, népmissziókat tartottak prédikálással, hitoktatással. Egy-egy lelkipásztori feladat 

teljesítése után visszavonultak, és imával, elmélkedéssel készültek fel a következőre.

XII. Kelemen pápától kaptak engedélyt, hogy mint „apostoli misszionáriusok” járják Portugália elhagyatott vidékeit. Fe-
kete ruhájukra egy szívet és föléje keresztet hímeztek, így külsőleg is kifejezték szándékukat.

Liguori Szent Alfonz világi segítőivel tudatlanokat tanított vidéken, városban, családban, temp-

lomban. Az abszolút királyi hatalom idején dolgozott. Szinte kilátástalannak tűnt terve megvalósí-

tása, mégis kialakult körülötte egy férfi  kongregációs csoport.

Nem volt pontokba szedett kész terve; engedte, hogy a közvetlen valóság irányítsa. Jó szóno-

kokat nevelt. Az egyéni lelki vezetésre képezte ki követőit. Erkölcstankönyveket állított össze, hogy 

segítse a munkát. A hívek számára sok népszerű vallásos könyvet írt.

Szent Szeverin olyan szerényen élt, hogy nem tudja az ember, hogyan lett mégis szent. Árva, kegyelemkenyéren élő 
gyermek volt. Talán ezért akart a legelhagyatottabbak papja lenni. Ha néhány embert látott a templomban, máris pré-
dikálni kezdett. Gyóntatott, tanított. Mindenhova elment, míg győzte az iramot. Amikor lába felmondta a szolgálatot, 
a gyóntatószékben várta a lelkeket. Aztán megsüketült, és ekkor a szentmise lett a vigasza. Utána elvesztette látását is. 
Már csak a szenvedéseit tudta felajánlani. Türelmes megadással viselt minden csapást. Másokért vállalta. Lefegyverező 
jósága mindenkit meghatott. Még a halált is mosolyogva fogadta.

• Saját körülményeid között mit tudsz hasznosítani a kor szentjeinek példáiból?
•  Mondd el gyakran: „Jézusom, te egészen és fenntartás nélkül átadtad 

magadat nekem. Íg y adom át én is magamat. Tied legyen a  szívem és minden tettem” (Szent Alfonz imája).magadat nekem. Íg y adom át én is magamat. Tied legyen a  szívem és minden tettem” (Szent Alfonz imája).

!
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30. „Újítsd meg, Uram, szívemet!”

A francia forradalom

Az abszolút királyi hatalom nyomában járó elégedetlenség miatt kitört francia forradalom 1789-ben 

eltörölte a feudális rendet. Nehéz idők következtek az Egyház és minden hívő közösség számára. 

A nemzetgyűlésen az egyházi vezetők lemondtak kiváltságaikról. Az új alkotmány (1791) gyökere-

sen átalakította az egyházi szervezetet:

 lecsökkentették az egyházmegyék számát;

 államosították az egyházi vagyont;

 feloszlatták a szerzetesrendeket;

 csak állami hozzájárulással szervezhettek újabb plébániát;

 püspököket, plébánosokat a nemzetgyűlés választhatta;

 minden papi személy köteles volt az alkotmányra esküt tenni.

Ezek a rendelkezések hatalmas zűrzavart keltettek. A papok nagy 

része megtagadta az esküt. Akik letették, azokat a pápa fosztotta meg 

hivataluktól. Az esküt nem tett papoknak nem volt szabad misézniük. 

Az ellenszegülőket száműzték, bebörtönözték, ennek ellenére sokan 

titokban végezték tovább papi feladatukat. Ha elfogták őket, a nyak-

tiló várt rájuk. A templomokat becsukták, és eladták más célokra.

A polgári átalakulás alapján bevezették a polgári házasságot, 

megengedték a válást. Még a keresztény időszámítást is eltörölték. 

Végül nyilvánosan megtagadták Istent, és helyébe az „ész istennőjét” 

koronázták meg a Notre-Dame székesegyházban.

Az esztelen tombolás ellen egyes megyék felkeltek. A lázadást vér-

be fojtották. A jakobinus párt vezére, Robespierre is megsokallta a túl-

zásokat. Törvénybe iktatták: a francia nép hisz a Legfelsőbb Lényben. 

Aztán megnyitották a templomokat, de csak az esküt tett papság mű-

ködhetett. Egy „Isten-emberbaráti” vallásegyveleget is összeállítottak, 

de a nép gúnykacaja közben ez a próbálkozás megszűnt. A pótvallá-

sok helyett a krisztusi kereszténység és a megbékélés után vágyódtak.

Korabeli karikatúra a francia forradalomról 
– George Cruikshank, 1816
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A napóleoni háborúk

A forradalom után egy tábornok, Bonaparte Napóleon ragadta magához a hatalmat. Hosszan tar-

tó háborúkba kezdett, melyek elérték az Egyházi államot, s 1796-ban elfoglalta Rómát is. Hatalmas 

hadisarcot vetett ki, VI. Piusz pápát pedig fogolyként Franciaországba hurcolta.

30 millió arany volt a hadisarc, és 300 értékes kéziratot, valamint 100 darab műkincset 
kellett átadni a békekötéskor. A Vatikánban aztán több mint 500 ládát pakoltak meg 
az elmúlt idők értékes emlékeivel. Az idős, beteg pápa hamarosan meghalt. Napó-
leon a hír hallatára felkiáltott: „Nincs többé pápaság!” De csalódott. A pápa halála 
előtt még rendelkezett, hogy ott üljenek össze az utódválasztásra, ahova a legtöbb 
bíboros elutazhat, s ahol biztosítva van a választás szabadsága. Így került sor Velen-
cében a molai püspök megválasztására, aki elődje iránti tiszteletből a VII. Piusz nevet 
vette fel. Pápasága szerencsésen indult: a franciákat kiűzték Itáliából, és visszaköltöz-
hetett Rómába.

Napóleon ezután megegyezésre törekedett az Egyházzal. Meg-

ígérte, hogy védelmébe veszi a katolikusokat, ha hűségükről biz-

tosítják őt. A pápával is tárgyalásokat kezdett; 1801-ben létrejött az 

egyezség, amelyben:

 elismerték a katolikus vallást mint a többség hitét;

 szabad lett az istentisztelet és a vallásgyakorlat;

 visszaállították a régi egyházkormányzatot;

 az el nem adott egyházi javakat is visszaadták;

 a püspökök és a papok ellátását az állam vállalta.

A megegyezés kihirdetésekor Te Deumot tartottak, és ezen Napóleon is megjelent minden tábornokával. Amikor vége 
lett az ünnepélyes hálaadásnak, megkérdezte egyiküket: „Na, hogy tetszett a mise?” – „Nagyon – volt a válasz – csak 
éppen az az egymillió ember hiányzott, akik meghaltak azért, amit most helyreállítottunk.”

• Mi okozta a forradalom egyház- és vallásellenes rendelkezéseit?
• Elegendők-e a törvényes tilalmak a vallásos érzelemmel szemben?
• Mit tartasz a legnagyobb veszélynek a vallásos meggyőződés ellen?

?

Andrea Appiani: Bonaparte Napóleon

Deportálás: Állami karhatalommal családokat 
vagy népcsoportokat költöztetnek ki büntető jel-
leggel lakhelyükről vagy szülőföldjükről.
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Napóleon később a megbékélés fejében egyre jobban kezdte 

zsarolni a pápát: különböző engedményeket kért. Amikor VII. Piusz 

állhatatosan ellenállt kérelmének, megszállta katonáival az Egyházi 

Államot. Kikiáltották a köztársaságot, és a pápát deportálták Francia-

országba. Szabadságát csak a császár lemondása után kapta vissza 

(1814).

Az Egyház a napóleoni háborúk idején

Krisztus népe a megpróbáltatások alatt is hűséggel kitartott. A társadalom minden rétegében akad-

tak, akik hősi, példamutató módon élték meg hitüket.

A háborúk következtében fellépő pestisjárvány alatt egy szegény „gyűjtögető testvér”, Campo-

roso Ferenc önfeláldozóan ápolta a betegeket. Bölcs, mélyen átélt hitével a tanulatlan, volt pásztor-

ember mindenki tanácsadója lett. „Padre Santo”-nak nevezték egész Genovában.

A római szegényeknek Taigi Annamária, a cselédlány volt a szentje. Cselédként dolgozva gondoskodott családjáról. 
Azért hogy Istennek is megadja, amit hűséges szíve diktált, már a hajnali misén ott volt. Az egész környék ismerte 
áldozatkészségét.

Postel Mária Magdolna a trefoni halászok tanítónője volt. A forradalom alatt házukban rejtegette az Oltáriszentsé-
get; ott tartották nagy titokban éjjel a szentmiséket. Maga köré gyűjtötte a gyermekeket, és amit a bencés apácáktól 
tanult, arra tanítgatta őket. Annyi kis tanítványa lett, hogy bérbe vett egy házat, majd egy üresen maradt kolostorba 
költöztek. Önkéntes segítői is akadtak. Adományokból és áldozatos munkával tartották fenn iskolájukat.

Vianney Szent János munkássága az egész francia nemzet lelki megújulását indította el. Pedig kétségbeejtően ne-
héz felfogású volt. Kínlódva készült fel a prédikációira. A gyóntatószékben mégis megtalálta minden léleknek a kulcsát. 
Saját lelki vívódásai segítették a megértéshez. A legfőbb orvosság, amelyet híveinek rendelt, az Oltáriszentség volt.

• Mi volt Napóleon rövid pályafutásának az oka?
• Mi okozta bukását?
• Mi volt a pápaság iránti magatartásának a mozgatója?

?
Napóleon lemondási nyilatkozata

Vianney Szent János épen maradt holtteste az ars-i bazilikában
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Azt prédikálta, hogy mindenkinek táplálkoznia kell valamivel, így a léleknek is szüksége van táp-

lálékra. Amikor Isten végigtekintett a világon, nem látott erre semmi alkalmasat. Mert a léleknek 

csak az Isten elég. Azt csak Isten tudja betölteni! Ezért olyan boldogok a tiszta szívűek, akik a szent-

áldozásban egyesülhetnek Urunkkal, Krisztussal. „Rajta hát, gyermekeim! Járuljatok a szentáldozás-

hoz!” – biztatta hallgatóit. „Éljetek belőle, hogy élhessetek Érte! Az Eucharisztia nélkül nem volna 

vigasztalás a földön. Enélkül elviselhetetlen lenne az élet!”

A szent plébánost XVI. Benedek pápa az egész világ papsága elé példaként állította, amikor 

2009-ben rá emlékezve meghirdette a Papság Évét.

1796–1799  Napóleon megsarcolja, majd elfoglalja

  az Egyházi Államot

1801  VII. Piusz és Napóleon konkordátumot köt

1808  Napóleon ismét elfoglalja Rómát

1809  a pápát deportálják Fontainebleau-be

1814  VII. Piusz visszatér Rómába

• Látod, hányféleképp lehet szentté válni! Te mikor, hogyan kezdesz hozzá?
• Számot vetettél már magaddal: melyik alaphibádat kell levetkőznöd?
•  Tanuld meg az arsi plébános fohászát:

„Ma minden irántad való szeretetből és szent akaratod teljesüléséért történjen!” 

!
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„Krisztus szeretete sürget!”
(Akik a lelkek megújulásáért dolgoztak — olvasmány)

 A napóleoni háborúkból az Egyház  végül is megerősödve került ki. A kitűnő diplomata, Colsalvi bí-

boros érdeme, hogy visszaállították a bécsi békében az Egyházi Államot.

VII. Piusz a nép örömujjongásától kísérve, magyar huszárok védelmében, tért vissza az Örök Vá-

rosba. Rendíthetetlen kitartása, bátorsága nagy tiszteletet szerzett számára. Továbbra is elzárkó-

zott az aktív politikai élettől, mert nem helyeselte, hogy a napóleoni háborúk idején létrejött Szent 

Szövetség ismét gúzsba köti a széles népréteget. Kormányzatát maga is korszerűsíteni igyekezett. 

A napóleoni időkben bevezetett közigazgatási újításokat mind megtartotta. Az európai nagyhatal-

makkal egyenként megegyezett, hogy így rendezzék az államok és az Egyház közötti kapcsolatot.

A vallási közömbösségnek azonban „hadat üzent”. Ismét munkába álltak a jezsuiták, és segítségé-

re voltak a kor igényeit jobban kifejező új szervezetek is. A lelkipásztorkodás nagy lendülettel folyt.

„Új szántást kell végezni!” – hajtogatta Palotti Vince. Ennek a megújhodásnak az érdekében min-

den katolikusnak, papnak és világi hívőnek egyaránt, apostolnak kell lennie – hangoztatta. Újra kell 

ébreszteni a katolikusok hitét. Ezt a szeretet gyakorlásán keresztül le-

het elérni. Az igazi hitből fakadt vallásos élet a testi-lelki cselekede-

tekben nyilvánul meg. Tudta, hogy mindenkinek van valahol valami-

lyen alkalma gyakorolni a jót: barátai, ismerősei körében, akár otthon, 

akár az utcán vagy a munkahelyén, de még szórakozás közben is.

Követőivel „az apostolság társaságának” nevezték magukat. Kedves eszméjük 
volt az egyházak újraegyesülése. Ők hívták életre az első közös ünnepséget kele-
ti testvéreinkkel és a protestánsokkal. Munkájuk vezérlő gondolata volt: „Ha Isten 
látható valamiképpen a teremtményeiben, akkor a szeretet műveiben fedezhet-
jük fel. Hiszen Isten a szeretet!”

Hofbauer Kelemen, a pékből lett pap életútja és munkássága is 

híven tükrözi az átmeneti idők nehézségeit. A jozefi nizmus alatt nőtt 

fel, a napóleoni idők pedig romba döntötték húszéves munkájának 

eredményeit. Újból kellett kezdenie mindent, s így lett a német lelki 

megújulás apostola.

Thomas Lawrence: VII. Piusz pápa
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Amikor kisgyermek korában félárva lett, édesanyja elvitte a templomba, és Jézusnak ajánlotta. Lelkére kötötte: „Most, 
hogy árva lettél, egyedül Jézus lesz az apád. Vigyázz, soha életedben ne tégy olyat, hogy meg kellene rád haragudnia!” 
Attól kezdve pap szeretett volna lenni, mivel azonabn szegények voltak, nem tanulhatott. Így pékinasnak állt. Nappal 
dolgozott, éjjel latint tanult. A műhely kövén aludt, hogy összegyűjtse a tanuláshoz szükséges pénzt. Amikor beke-
rülhetett a szemináriumba, nem sok örömet talált benne: ott is tért hódított a felvilágosodás szelleme. Nem tetszett 
neki a racionalista környezet. Egy előadáson odakiáltotta a professzorának: „Amit ön tanít, az már nem katolikus!” – és 
elhagyta a termet. Vándorbotot fogott, és egy társával gyalogszerrel elindult Rómába, ahol Szent Alfonz közösségébe 
került. Szívesen fogadták, és elérhette célját: pappá szentelték. Itt sem volt maradása. Ő is a népmisszión keresztül akar-
ta felvenni a küzdelmet a silány vallási élettel, a terjedő közönnyel.

Varsóban egy elhagyott templomban kezdett munkához néhány társával. Egész nap prédikál-

tak, gyóntattak. Amikor az egyházmegyei vezetők sokallták az egész napos ájtatosságot, nyersen 

válaszolt: „Abban az országban, ahol a püspök nem teljesíti kötelességét, legalább a kutyáknak kell 

szorgalmasan ugatniuk!” Segítői leginkább világiak voltak. Feladatuk csak annyi volt, hogy bátran 

éljék meg hitüket az „erkölcstelenség és a hitetlenség árjával szemben”.

Amikor a franciák elfoglalták Varsót, egy ideig börtönben ült, aztán mint német állampolgárt 

kiutasították.

Bécsben telepedett meg, egy apácakolostor templomának lett a lelkipásztora. Ebből a szerény 

környezetből sugárzott ki lelkipásztori hatása. Főleg a gyóntatószékben és a szószéken működött. 

Természetes, egyszerű és hívő lelkülete kirítt a korszak „felvilágosodott” légköréből, és éppen ezzel 

vonzotta az embereket. Szavainak központjában az evangéliumi tanítás állott, amelyet természetes 

közvetlenséggel hirdetett. Tudta, hogy a megváltozott körülmén yek között másfajta vallásos életre 

van szükség.

Ezért a közvélemény formálására irodalmi folyóiratot szerkesztett. Kis, szerény szobájában adtak 

találkozót egymásnak a bécsi írók, tudósok. A német romantika ebből a körből hatott az egész eu-

rópai szellemi életre. Elve volt: „Nem harcolni, hanem imádkozni kell!”

A szellemi-lelki újjáéledés mellett a szociális problémák is mind-

jobban előtérbe kerültek. Különösen Itáliában volt szorongatott a 

helyzet.

A nagyhatalmak vetélkedése a félszigetet hadszíntérré változtat-

ta. A magas adók, a fejletlen gazdasági élet, az éhínség, a fejét is-

mételten felütő pestisjárvány különösen a szegény népet sújtotta. 

Akkoriban az állam még nem gondoskodott a szerencsétlenekről. 

Ezeken a nyomorultakon esett meg a szíve Cottolengo József tori-

nói orvosnak. Hittel vallotta, hogy ha Isten segíteni akar, akkor azt az 

embereken keresztül valósítja meg. A gondviselésnek ilyen eszköze 

akart lenni ő is. Egy szobát bérelt, és berendezte kórháznak. Egyik 

orvos barátja meg egy gyógyszerész melléje álltak, és ingyen gyógyí-

tottak. Aztán házat béreltek, és a kapu fölé felírták jelszavukat: „Krisz-

tus szeretete sürget minket!” Tudta, hogy „sok és változatos dolgunk 

között a Jóisten tart fenn bennünket és mozgat minket. A mi köteles-

ségünk csak az, hogy szándékával megegyezzünk, és eljátsszuk a ne-Hofbauer Szent Kelemen – XIX. századi metszet
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künk szánt szerepet. Pontosan, bizalommal válaszoljunk a felülről jött 

ösztönzésre.” Ebből a kis házból egész város fejlődött. Az árváknak is 

menedéket nyújtanak. Elmebetegeket gondoznak. Torinó szent or-

vosa magát mindig a „gondviselés mindenesének” tartotta.

Don Bosco is ezt a hivatást követte. Ő is az országutak, a nagy-

városok nyomorult, elhagyott gyermekeit vette gondozásba. Megér-

tette őket, mert ő is nagy szegénységben nőtt fel testvéreivel együtt. 

Keserves út volt számára a „kikapaszkodás”. Nagy áldozatok árán lett 

belőle pap. Amit a küzdelem során megtanult és tapasztalt, haszná-

ra vált, így tudott mások segítségére lenni. Robbanásszerűen hatott 

munkája. Hamarosan segítők álltak melléje papok és világiak sorából. 

Társaitól csak annyit kívánt, amennyit egy átlag keresztény meg tu-

dott valósítani.

Kezdő pap korában a sekrestyébe betévedt kis csavargóval in-

dult el munkája. Megmentette a veréstől. Következő vasárnapon a 

gyermek már öt társát is magával hozta. Eleinte így, vasárnaponként 

gyűjtötte össze Torino valamelyik templomában az utcagyerekeket. 

Együtt ünnepelték a szentmisét, aztán tanítgatta őket. Délután ját-

szottak. Amikor a játszóterekről kitiltották a hangoskodó csapatot, 

kimentek a mezőre, ahol felfedeztek egy elhagyott templomot, és mellette egy düledező pajtát. 

Felirat is volt a kapun: „Itt az én házam, innen sugárzik majd ki dicsőségem.” Valóban, ez volt a ki-

indulópont. Itt rendezte be első esti iskoláját. Alapismereteket tanított, majd tanoncműhelyt szer-

vezett melléje, hogy védencei mesterséget tanulhassanak és könnyebben boldogulhassanak. Sok 

ellensége akadt munkájának, de félelmet nem ismerő magatartásával leszerelte a gáncsoskodókat. 

Azt tartotta: „A jó tettekhez szükséges mindig egy kis bátorság is. A megaláztatásokat is el kell vi-

selni. Mi ne alázzunk meg senkit, hanem szeretettel kezeljünk mindenkit!” Ez volt az ő sikerének és 

nagy hatásának is a titka.

Don Bosco egy 1865-ben készült fényképen 
– a kép alatt a saját kézírása látható

• Hétköznapjaidban mivel apostolkodhatnál?
• Hogyan végzed kötelességed, iskolai feladataidat?
• Segítesz-e szüleidnek, testvéreidnek?

?
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31. Szent Péter öröksége

A XIX. század új eszméi

1815-ben létrejött a Szent Szövetség. Szellemi atyja és irányítója Metternich osztrák kancellár volt. 

A polgári átalakulást akarták minden eszközzel megakadályozni, a fejlődést azonban csak fékezniük 

sikerült, megállítani nem.

A XIX. század eszméi is ennek a fejlődésnek a kifejezői. A kialakuló kapitalista társadalmat szolgálták:

 a szabad verseny: Az egyéni vállalkozás jogosságát hirdette.
 a liberalizmus:  Az egyén szabadságát hangsúlyozta. Minden kötöttséget, a vallásit is, elutasította. 

Az Egyházban a haladás gátját látta, a vallásos hitben a tudatlanságot.
 a nacionalizmus: A nemzeti államok megalakulását tűzte ki célul.

A nemzeti állam megalakulása  Itáliában (Appennini-félsziget) 

nagy problémát okozott, m ivel Európa egyik legelmaradottabb te-

rülete v olt. A napóleoni idők nem múltak el felette nyomtalanul: 

a háborúk sok megpróbáltatást, nyomorúságot okoztak. A polgári

kormányzat azonban új utakat mutatott. A hazafi ak nagy gondja 

volt, hogyan valósíthatnák azt meg. A forradalmi erők francia min-

tára polgári köztársaságot akartak (Mazzini, Garibaldi), a mé rsékeltek 

egy államszö vetséget terveztek, aminek a vezetője a pápa lenne, ka-

tonai erejét viszont a piemonti király  adná. Mindegyik irányzat alap-

követelménye volt, hogy megszabaduljana k az osztrák megszállástól 

és befolyástól.

•  Gondold végig! Ezek az eszmék, mozgalmak milyen újabb nehézséget hoztak 
a keresztények számára!?

!
Giuseppe  Garibaldi, az olasz egységtörekvés kiemelkedő tábornoka – fénykép 1865-ből
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Pápák az új eszmék sodrában

Mit mond az Egyház? Ez volt a hívők gondja a változó idők küzdelmeiben. A pápai megnyilatko-

zások a század elején elvetették az újkor minden irányzatát. „Teljesen értelmetlen (…) megújításról 

beszélni (…) ami a jelen állapotot megváltoztassa” – írta XVI. Gergely pápa 1830-ban.

„Ami rendeletszerűen meg van határozva, abból nem vehető el semmi sem, azon semmi sem változtatható, szó- és 
értelemszerűen meg kell őrizni. (…) Minden püspök kötelessége, hogy Péter trónjához a legnagyobb hűséggel ragasz-
kodjék. (…) A papok legyenek alávetve a püspököknek, akiket szellemi atyjuknak tekintsenek” (a Mirei vos enciklikából).

A pápa a fennálló rendet védte, amikor kimondta: „Ha valakik a felsőbbségnek ellenállnak, ma-

gukra vonják az ítéletet.” Álláspontja sokakat elidegenített az Egyháztól. 

IX. Piusz pápa (1846–1878) megértette az idők követelményeit. 

Reformokat kezdeményezett: amnesztiát adott a politikai foglyok-

nak, felállította a polgárőrséget, alkotmányt adott államának. Tilta-

kozott az osztrákok fegyveres fellépése ellen. Mindezek miatt a „haza 

atyjának” nevezték.

Neve nemsokára jelszó lett az olasz nemzeti mozgalomban. A forradalmár Maz-
zini is hozzá fordult levélben, amelyben felszólítja, hogy kötelessége teljesíteni 
küldetését: vissza kell adni az embereknek a hitet, meg kell valósítani az erkölcsi 
megújulást.

„Mindehhez újjá kell teremteni Itáliát!” A hagyomány szerint sikerült a levelet 
bedobni a pápa hintójába. Mikor ő végigolvasta, felkiáltott: „Istenem, Napóleont 
akarnak belőlem csinálni, pedig nem vagyok más, mint egy szegény plébános!”

Az 1848-as forradalmi események felett azonban nem tudott úrrá 

lenni. Mint egyházfő nem viselhetett háborút a katolikus osztrákok 

ellen, ezért elvesztette népszerűségét. Rómában is kitört a forrada-

lom, menekülnie kellett.

A pápa felvilágosult miniszterét fényes nappal meggyilkolták. A forrongó nép 
összehívta az alkotmányozó nemzetgyűlést, kikiáltották a köztársaságot. Elnöke 
Mazzini lett, Garibaldi vörösinges forradalmárai védték hatalmát. A pápa a ná-
polyi királytól kért védelmet. Az osztrák, francia fegyverek aztán visszasegítették 
államába.

A Vatikán foglya

Hogyan tovább? – kérdezte minden egyházi és világi vezető. Az Egyházi Államban a konzervatív 

erők kerekedtek felül. Az olasz egyesítési mozgalmat azonban nem lehetett megállítani, de ebben 

a pápának már nem jutott szerep. Megalakult az Egyesült Olasz Királyság (1860), majd Rómát is 

Kovács Mihály: IX. Piusz pápa portréja 1878-ból 

Amnesztia: A görög eredetű szó közbocsánatot 
jelent, ma a bűncselekményekre vagy bűntette-
sekre kiterjedő  kegyelmet értjük alatta.
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elfoglalták, és 1870-ben megszűnt az Egyházi Állam. IX. Piusz nem 

fogadta el a fegyverrel diktált megegyezési javaslatokat, ezért magát 

a „Vatikán foglyának” tekintette.

Félő volt, hogy a világi állam megszűnésével a pápa lelkek fölötti 

hatalmát (amit Krisztustól kapott), és az Egyház belső életét is ve-

szély fenyegeti. Ezért az 1870-ben összehívott I. Vatikáni Zsinat atyái 

kimondták, hogy a pápa hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen, ha azt 

„ex cathedra”, vagyis a pápai székből nyilvánítja ki. 

 

Katolikus megújulás

„Egyesek tévedése nem az Egyház tévedése” – ezt bizonyította eb-

ben a korban a konvertiták nagy száma. A protestáns államokban és 

a hiábavaló véráldozatokban megfáradt franciák közül egyre többen 

tértek vissza az Egyházba, és buzgón gyakorolták hitüket.

Ann Seton (1774–1821) buzgó protestáns volt. Amerikában élt. Látogatta a sze-
gényeket, ellátta családjukat, a szeretetnek élt. Firenzében látott először katolikus 
templomot, s ott elfogta a vágy: „Milyen jó ezeknek, mindennap bemehetnek a 
templomba, és mindennap magukhoz vehetik a szentséget.” Visszatérve hazájá-
ba, lassan érlelődött értelmi meggyőződése is, és teljes odaadással térdelhetett 
az oltár elé: „Istenem, itt vagyok, hogy benned megpihenjek.” Áttért a katolikus 
hitre.

Oxfordban, a teológiai fakultáson a professzorok egy csoportja a keresztény-
ség gyökereit kutatta. Az egyházatyák munkáit tanulmányozták. Nyugtalanították 
őket az anglikán egyház megalakulásának a körülményei. Ez a kutatómunka ve-
zetett el több tudóst az Egyházhoz (1834).

John Henry Newman (1800–1890) anglikán lelkész is ezt az utat 

járta be. Munkássága elején a katolikus Egyházat alacsonyabb ren-

dűnek tartotta, de gyötörte híveinek közönye, formális vallásgyakor-

lata. Római útja alkalmával tapasztalta, hogy a katolicizmus nem áll 

a „megsemmisülés” szélén. Ez még nagyobb buzgóságra sarkallta. 

Az I. Vatikáni Zsinat záró ülése – korabeli metszet

John Everett Millais: Newman bíboros

•  Milyen előnye és milyen hátránya van annak, ha a pápaság nem rendelkezik 
földterülettel, vagyis világi hatalommal?

?

Konvertita: Más vallásból katolikus hitre térő, 
hitvallást tett egyén.
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Egymás után jelennek meg lelki írásai. Az ősegyház hitéből akart új erőt meríteni, s ez vezeti el 

a felismerésre: ennek őrzői a katolikusok. Számukra a kitartó erőt Krisztus jelenléte adja az Oltári-

szentségben. 1845-ben ő is katolizált, s ezzel elindult a második nagy megtérési hullám Angliában. 

IX. Piusz pápa elérkezettnek látta az időt, hogy ott is visszaállítsa a katolikus egyházszervezetet. 

Tizenkét püspökséget alapított, Newmant pedig bíborossá nevezte ki. 

XVI. Benedek pápa a birminghami Cofton Parkban 2010. szeptember 19-én boldoggá avatta J. H. Newman bíborost. Ez 
volt az első boldoggáavatás angol földön.

 

1848  a polgári forradalmak éve; Római Köztársaság

  megszűnik az Egyházi Állam

1870  az I. Vatikáni Zsinat megnyitása

• Te hogyan fejezed ki, hogy Krisztus népéhez tartozol?
• Gondolkodj el, hogy te mivel tudnál apostolkodni!?

?
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32. Élnek-e még szentek?

Missziók a Föld távoli részein

A bajok, nehézségek ellenére Krisztus  tanítása tovább terjedt, távoli világrészekre is eljutott. A mis-

sziós munka újabb lendületet kapott. XVI. Gergely pápa (1831–1846) igen sokat áldozott erre a cél-

ra. A Hitterjesztő Kongregációban készítették fel és segítették a nehéz munkára vállalkozó szerze-

teseket. A munkát a gyarmatosítók magatartása nagyon megnehezítette. Különösen Távol-Keleten 

volt ezért gyűlölt a „fehér ember hite”. Kínában az ún. ópiumháborúk után (1842) ismételten erőre 

kapott a vallásüldözés, amely Hátsó-Indiára is kiterjedt (1848). A misszionáriusokat a gyarmatosítók 

ügynökeinek tartották, és lezárták előttük a határt.

Kínában a jezsuiták kiűzése után amúgy is mindent elölről kellett kezdeni. Ekkor 
francia hittérítők munkálkodtak ezen a területen, ám a vértanúság lett áldozatuk 
jutalma.

Hátsó-Indiában keresztény volt a lakosság zöme, amikor a kínaiak fennhatósá-
ga alá kerültek. Sok bennszülött pap és szerzetes is dolgozott az egyházi közössé-
gekben, ezért sikerült fennmaradniuk. A kínai hódítással terjedt a „fehérgyűlölet”. 
Honi kultúrájuk megvetőit látták a hithirdetőkben, és a megtérőket árulóknak tar-
tották. Kiadták a jelszót: „A legbűnösebbek ennek a vallásnak az Európából jött 
tanítómesterei. A tengerbe kell dobni őket, kővel a nyakukban.” A bennszülött pa-
pokat és a négyszázezer hívőt is utolérte az üldözés. Mégis akadtak hősi vállalko-
zók, akik „becsempészték” magukat. Közösségről közösségre vándorolva hirdet-
ték Krisztus tanítását. Vénárd Teofán (1861) lefordította számukra az Újszövetsé-
get, hogy erőt meríthessenek az igéből. Áldozatvállalása vértanúsághoz vezetett.

Afrika is nehéz terület volt. Abesszíniában az ős kopt keresztény-

ség volt a legnagyobb akadály.  

Ugandáb an huszonkét fi atal lett vértanú egy  álnok főember vá-

daskodása (1885–1887) nyomán.

Az abesszíniai helyzetről egy kutató adott hírt XVI. Gergely pápának (1843-ban), 
aki lazarista szerzeteseket küldött a hithű katolikusok segítségére. Szépen indult a 
munka: már papot is szenteltek, megszerezve a bennszülöttek bizalmát. Megta-
nulták a nyelvet, átvették öltözetüket, azt ették, amit ők. Megtartották a katolikus 
és a kopt böjtöket is. Ám a helyi kopt püspök üldözést indított ellenük, mert nép-
szerűsége megcsappant. Az európai misszionáriusokat kiutasították az országból. 

Albert Wider: A huszonkét ugandai vértanú

Koptok: Olyan keresztények, akik a VI. század-
ban különültek el az Egyháztól és önálló nem-
zeti egyházat szerveztek Egyiptomban. Teológiai 
nézetkülönbségből adódott a vita Krisztus isteni 
természete körül.
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Chebre Mihály, a bennszülött pap az uralkodóval is szembeszállt hite védelmében. Bátran a szemébe mondta: „Az igaz, 
hogy hatalmad van a testem felett, de nincs hatalmad a lelkem felett.” A felbőszült uralkodó dühtől tajtékozva kiáltotta: 
„Katonák, vigyétek a vesztőhelyre!”

1834-ben indultak el a francia misszionáriusok  Óceánia szigeteire. Lassú, kitartó munkával a 

betegeket segítve és önzetlen szolgálattal megnyerték a szigetlakók bizalmát. A „vének tanácsa”, 

félve attól, hogy általuk majd csökken befolyásuk, halálukat kívánták. Chanel Péter vértanúhalála 

(1841) mégis négyszáz bennszülött megkeresztelkedéséhez vezetett.

A kor szentjei Európában

Az üdvösség megszerzésének új módját Lisieux-i Szent Teréz mutatta meg számunkra rövid, de 

szent életével. A „kis utat” járta – a hétköznapi nehézségek hősies vállalásával. Csendben, mosolyog-

va viselte el környezetének bántalmait, győzte le természetének hibáit. Megadással  viselte súlyos 

betegségét. Mindezt olyan szerényen tette, hogy társai észre sem vették: egy szent él közöttük.

Módszere mindenki számára megvalósítható. Mindig vallotta, hogy „a Jóisten 
nem támaszt megvalósíthatatlan vágyakat bennünk. Ha kicsi és törpe is az em-
ber, azért vágyódhat arra, hogy szent legyen. Ehhez csak akaratra és önátadásra 
van szükség. Az élet minden területén lehet ezt gyakorolni. Ez nem más, mint az 
odaadással végzett munka. Leghőbb óhaja volt: „A mennyországom az legyen, 
hogy a földön jót tegyek!”

Goretti Mária tizenöt éves korában a testi-lelki tisztaságnak lett a 

vértanúja. Nem engedett a durva erőszaknak, inkább a halált válasz-

totta. Haldokolva megbocsátott támadójának, és megtérését kérte 

Istentől.

Egyszerű, dolgos életet folytatott. Mindennel elégedett volt, amit a szegényes 
körülmények nyújtottak neki. Nem hallották hazudni, kerülte a csúnya beszé-
det, a rossz társaságot. Bérlőjük részeges fi ától állandóan rettegett. Nem a pilla-
nat műve volt hősiessége. Mindig hangoztatta, inkább meghal, semhogy súlyos 
bűnt kövessen el. Halála előtt öt héttel volt elsőáldozó. Vágya volt, hogy az akkori 
tisztaságát és a kapott kegyelmeket élete végéig megőrizhesse. Kívánsága a vér-
tanúságban teljesedett be.

Lisieux-i Szent Teréz a zárdába lépése előtt

• Hallottál arról, hogy Európában is vannak „missziós területek”?
• Milyen feladatot jelent ez mindannyiunk számára?

?
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„Miért éppen ő?” – kérdezték sokan, amikor Bernadettnek, a sze-

gény, tudatlan kislánynak megjelent a Szűzanya 1858. február 11-én. 

A hitetlen, romlott világban jelentette ki: „Én vagyok a Szeplőtelen 

Fogantatás.” A francia Lourdes azóta is a kegyelem áradásának a he-

lye: napjainkig történnek forrásánál csodás gyógyulások.

Híres írók ismerték el a természetfölötti jelenséget. Volt, aki itt lett hívő: Franz 
Werfel, az író, és a természettudós Alexis Carrel. Sok százan nyerték vissza itt 
egészségüket. Csak a kiválasztott Bernadett számára hoz ott élete végéig meg-
próbáltatást a „Hölgy” megjelenése. Zaklatták, vallatták, nem hitte k neki; képzel-
gésnek tartották elbeszélését. Sokszor megkérdezték, mit látott, mit mondott a 
„jelenség”. Még halála pillanatában is unszolták. „Ha nem úgy volt, most mondd 
el!” Ő azonban utolsó erejével is csak azt mondhatta: „Minden pontosan úgy volt, 
ahogyan mondtam.” A zaklatások elől zárdába menekült. Dolgozó apáca lett, az 
utolsó sorban ült, s aggódva tanulta a szabályokat. Ennek ellenére gyanakodva 
fi gyelték. Ezután tizenkét évig betegen feküdt, mégis mindenre azt mondta, amit 
a halála pillanatában is: „Legyen meg a te akaratod!”

•  Meg tudsz bocsátani az ellened vétkezőnek? Bocsánatot tudsz kérni attól, 
akit megbántottál?

•  Ezt mondja a Szentírás: „Amit elrejtett a nagyok és bölcsek elől, 
kinyilvánította a kicsiknek.”

?

?
Szent Bernadett a Mária-jelenések idején
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33. Összefoglalás — Az újkori Egyház

A XVII. század végétől soha nem tapasztalt kihívásokkal kellett szembenéznie az Egyháznak. A törö-

köket széles összefogás révén sikerült visszaszorítani Európa déli részére, de a később felbukkanó új 

szellemi áramlatok – liberalizmus, felvilágosodás, nacionalizmus stb. – alapjaiban rengették meg a 

kereszténységre épülő társadalmi rendet.

Európa több országában abszolút királyi hatalom alakult ki (XIV. Lajos). Hazánkban II. József pró-

bálta meg a felvilágosodás eszméje szerint átalakítani a társadalmi berendezkedést.

A francia forradalom idején az Egyházat újabb támadások érték; vallásellenes rendelke zések sora 

látott napvilágot. Miután Napóleon magához ragadta a hatalmat, csak i dőlegesen változott a hely-

zet; a császár később szembefordult az Egyházzal, elfoglata Rómát és foglyul ejtette a pápát.

A napóleoni háborúk után néhány évtizeddel az itáliai egységtörekvések jelentettek újabb ve-

szélyt az Egyházra. A pápák védekezésre kényszerültek, mert az Egyházi Állam területét is érintették 

az egységtörekvések során kialakult harcok. IX. Piusz idején, 1870-ben megszűnt az Egyházi Állam, 

a pápák ettől kezdve nem rendelkeztek világi hatalommal.

Az I. Vatikáni Zsinat kimondta: bizonyos formai kitételek mellett (ex cathedra) a pápa hit és er-

kölcs dolgában tévedhetetlen.

Eközben folytatódott az Egyház missziós tevékenysége: Krisztus tanítása a Föld legtávolabbi 

pontjaira is eljutott.
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VI.    KRISZTUS NÉPE 
A MODERN VILÁGBAN

34. Van-e jövője a kereszténységnek? 

A századforduló idején a gyáripar a robbanómotor alkalmazásával szinte beláthatatlan fejlődést indított el. Ehhez olcsó 
nyersanyagra és felvevőpiacra volt szükség. Az európai (Anglia, Franciaország és Németország) nagyhatalmak között 
megindult a küzdelem a világ újrafelosztásáért. Szövetségi rendszerek alakultak, megnőtt a háborús veszély.

Az alakuló „technika százada” a társadalmi ellentéteket is egyre jobban elmélyítette. A nagypolgárság gazdasági 
ereje megnőtt, ezen keresztül a politikai irányítás is a kezébe került. A munkások léte bizonytalanná lett. A munkás-
osztály eleinte gyermeki bizalommal várta az egyháziak segítségét.

Az Egyház a szegényekért 

XIII. Leó pápa (1878–1903) össze akarta hangolni a modern idők és az Egyház magatartását. Egymás 

után jelentek meg tanító célzatú enciklikái (körlevelei), melyekben az e mberi szabadságjogokról és 

az állam kötelességeiről szólt. Az ellentéteket a keresztény igazságosság alapján akarta megoldani. 

Hangoztatta: „Az alsóbb néposztályokon minél előbb, és alaposan segíteni kell. Legnagyobb részük 

méltatlanul ínséget szenved és nyomorban sínylődik. (…) Ennek oka, hogy magukra lettek hagyat-

va, és védtelenül ki lettek szolgáltatva a munkaadók embertelenségének és a versengők fékevesz-

tett nyereségvágyának.” Keményen szólt a munkaadók felé: „Ne tart-

sák munkásaikat rabszolgának. (…) Mindenkinek igazságosan adják 

meg a járandóságát. Mások szerencsétlenségét kizsákmányolni sem 

isteni, sem emberi törvény nem engedi. Valakitől pedig megérde-

melt bérét megvonni, bűn” (Rerum novarum enciklika, 1891).

Hazánkban a pápai enciklika szellemében dolgozott  Giesswein Sándor kanonok. 
Hangoztatta, hogy a munkát és a munka emberét védelmezni kell a pénz, a tőke 
embertelenségével szemben. Megalapította a Keresztény Segélyező Egyesületet, 
majd a Keresztény Munkásegyesületet. Meggyőződése volt: a kereszténység – ha 
nem is indít forradalmat – szellemével nem fér össze a társadalmi igazságtalan-
ság. Élete végéig a munkások apostolának tartották (†1923).

Szent X. Piusz (1903–1914) is a szegények, a plébánosok pápája 

volt. A népből származott, a nép között élte le lelkipásztori életének 

nagy részét. Minden problémájukat ismerte. Püspök korában maga-XIII. Leó pápa fényképe
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sabb szintre emelte a papképzést, segítette a papok lelki életének 

átformálását. Bejárta egyházmegyéjét: vizsgált, gyóntatott, bérmált, 

sőt katekizmusra is tanított. Ezt a munkát folytatta pápa korában is. 

Energikus kézzel nyúlt bele az Egyház lelki életébe.

„Mi nem akarunk mások lenni, (…) mint szolgája Istennek, akinek nevében uralko-
dunk. (…) Az emberi társadalmat vissza kell vezetni az üdvösség templomába…” 

Ezért azt tanította, hogy a pap először magában alakítsa ki Krisztust, ha má-
sokban is ki akarja alakítani. Ha az emberi lelkekben eredményt akar elérni, akkor a 
szeretetet kell gyakorolnia. „Ha a tévelygőket erősen megfeddjük, és a bűnösöket 
túl erősen büntetjük, ez a keménység inkább árt. (…) Az Úr is szelíd, türelmes és 
irgalmas volt.”

A lelki megújulás érdekében az Oltáriszentség tiszteletének a ter-

jesztésén munkálkodott. A gyakori szentáldozásra buzdított. Beve-

zette és szorgalmazta a gyermekek korai elsőáldozását. A liturgián 

keresztül akarta híveit Istenhez vezetni, ezért ajánlotta, hogy a misét 

imádkozzák, és énekeljenek, hisz az is az áhítatot növeli.

Magyarországon Kanter Károly (1853–1922) volt a lelkek ismert 

apostola. Budapest ekkor fejlődött fővárossá. Olyan nagy lett a város, 

hogy egy-egy plébániának százezer híve volt, így a plébános még 

két káplánnal sem tudta jól ellátni a feladatait. Üresek voltak a temp-

lomok, egyre ritkább lett a gyónás. 

Ebben a mozgalmas, de lelkipásztori szempontból küzdelmes időszakban kez-
dett el dolgozni Kanter a szószéken és a gyóntatószékben. A közszellem javítá-
sát a katolikus egyesületeken keresztül akarta elérni. Oltáregyesületet alapított, 
ahol a résztvevők fő feladata a szegény plébániák segítése volt, ruhával, templo-
mi felszereléssel. A munkaórákat előadásokkal kötötte össze. Lelkigyakorlatokat, 
zarándoklatokat szervezett. Az egész napos szentségimádással az Oltáriszentség 
tiszteletét erősítette. Ebből fejlődött ki az „örökimádás” gondolata, és épült fel 
az Üllői úton erre a célra szentelt templom (1908). A hitoktató papság számára 
közös otthont szervezett, ahol a keresztény ifj ak ingyenes 
kollégiumi elhelyezést is kaphattak (Regnum Marianum). 
Úttörő munkát végzett az iparostanoncok pasztorálásá-
ban. A Szent Vince Egyesületen keresztül a rászorulókat 
segítette. Árvaházat is alapított.

Szent X. Piusz pápa fényképe

Budapest az I. világháború előtt, Kanter Károly 
tevékenysége idején – egykori képeslap

A hajdani Regnum Marianum-templom Budapesten 
– a kommunista államhatalom leromboltatta



134

Akik a hitükért küzdöttek

Az új század másik nagy problémája a hit és a vallásos élet volt. A liberalizmus látszólagos győzelme 

ellenére Franciaországban hatalmas szellemi mozgalom, „Istent kereső vágy” indult el a művészek, 

költők, írók között. Megtérésükről nagy őszinteséggel számoltak be műveikben. Nem volt könnyű 

útjuk!

Ady Endre költészetében is felbukkan ez a küzdelem: „Néhányszor már-már hit-
tem.” (Néhányszor megjelent az Isten…) Mindebben részes volt ideges félelme, 
magányossága valamint a hazai, kilátástalan politikai helyzet.

A nagy francia költő, Claudel továbbjutott egy lépéssel. „Ó, Istenem! (…) 
Nevemen szólítottál” – élménye után leírja: „Uram, megtaláltalak Téged, ledön-
tötted bálványaimat, (…) és így most már rajtad kívül nem imádok senki mást, 
egyedül téged!”

Boldog Charles de Foucauld is a tékozló fi ú útját járta. Gazdag, előkelő, kön-
nyelmű életű katonatiszt volt. Amikor megérintette Isten kegyelme, és ismét 
megtalálta hitét, otthagyott mindent. A legelhagyatottabbak életét akarta élni. 
Megérezte, hogy Jézus a kisemberek csoportjához akar tartozni. „Az isteni lako-
mát, amelynek most szolgája lettem, (…) a sántáknak, a vakoknak, a szegények-
nek kell felkínálnom” – írja pappá szentelésekor. 

1901-ben letelepedett a Szahara szélén, ahol kunyhót épített magának. Min-
den szálláskereső rabszolga, idegenlégiós, muszlim, hitetlen megtalálta. Bárki jött, 
szíves mosollyal, üdítő vízzel, darab kenyérrel fogadta. Lassanként a „testvériség 
házának” kezdték nevezni a kunyhóját. Később a sivatag mélyébe költözött a 
nomád tuareg törzsek közé. Vérző szívvel látta testi-lelki nyomorukat, ezért élet-
módjában teljesen azonosult velük. Nem tudott senkit sem megtéríteni közülük – 
egyedül volt. Mégis kitartott. Úgy érezte, hogy magatartásával a jövőt készíti elő.

Tudomány és hit — ellentétesek egymással?

A hit és a tudomány látszólagos ellentmondásának a feloldása is a XX. század hívőire várt. Fran-

cia- és Németországban dolgozó tudósok akarták megoldani ezt a problémát. A vallástudományok 

fejlődése adott ehhez lehetőséget. Sajnos az egyházi oktatás sok helyen maradi és középszerű volt, 

ezért a tudományok helyes feldolgozásával nem tudott megbirkózni. 

X. Piusz pápa körlevélben ítélte el a „modernistákat”, vagyis azokat, akik a hit kérdéseit pusztán a 

modern tudomány alapján akarták megítélni. Az enciklika hatalmas visszhangra talált a sajtóban. 

Sokan úgy magyarázták, hogy az Egyház minden haladást meggátol. Prohászka Ottokár, székes-

• Te hogyan segíthetsz ma a szegényeken?
• Ismersz olyan szervezeteket, amekyek a szegényeken, a rászorulókon segítenek?• Ismersz olyan szervezeteket, amekyek a szegényeken, a rászorulókon segítenek?

?

Boldog Charles de Foucauld
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fehérvári püspök (1858–1927) világosan megfogalmazta a helyes álláspontot. Kifejtette: „Különböz-

tessük meg világosan mindig a világnézetek ideiglenes elemeit és a vallás örök igazságait! Enélkül 

szembekerül a hit a tudománnyal.”

Fájt neki, hogy a természettudomány „láncon vezeti a teológiát”. Azt ajánlotta, adjunk teljes szabadságot a természet-
tudománynak, és ne kössük a teológiát az elért részleges eredményeihez. Ne használjuk fel a vívmányokat arra, hogy 
mondjuk: Nézzétek, ugyanezt mondja az Írás! Az Írás azt nem mondja, mert nem ad természettudományos magyaráza-
tot. Nem is célja. Hatalmas vonalakban, általános vonatkozásban tárja elénk a teremtés történetét. Az eddigi történelmi 
ismeretek alapján levonhatjuk a tanulságot: „Az Egyházban elterjedtek téveszmék, voltak történelmi hibák, mert az 
egyházi szervezet is emberekből áll. Mindez azonban nem érinti az isteni elemet. (…) A Tanítóhivatal a hit örök értékeit 
hordozza.”

Ezt a megállapítást igazolja a tény, miszerint a XX. században is voltak hívő, vallásukat buzgón 

gyakorló katolikusok.

Alexis Carell, Nobel-díjas orvosbiológus egy lourdes-i élmény hatására kezd ismét a hit kérdései-

vel foglalkozni. Küzdelmeit fejezi ki bensőséges imája: „Uram, legnagyobb vágyam és összes kíván-

ságom legvégső célja a hit. Hinni határtalanul, minden vita és bírálat nélkül.” Lenyűgözte Krisztus 

személyisége. Eleinte értelmi megfontolások alapján lett követője. Kutatásai célja az „egész ember” 

volt. Így döbbent rá, hogy nem csupán az értelem döntő az ember életében. Az érzelem, a szív is 

fontos tényező. Hangoztatja, hogy a „keresztény életfelfogásnak kell testet öltenie a társadalmi for-

mában, s azt az élet felépítésének megfelelően kell berendezni”.

•  Miért nem képes a tudomány a hit ké rdéseire minden esetben kielégítő 
választ adni?

?
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35. Mindent megújítani Krisztusban

Az Egyház az I. világháború idején

1914 nyarán egy szerb férfi  pisztollyal megölte az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét, s ezzel 

kirobbantotta a négy évig tartó I. világháborút. XV. Benedek pápa (1914–1922) igyekezett kibékíte-

ni a szembenálló feleket, de mindhiába. Ekkor a háború okozta sebeket akarta enyhíteni. Kieszkö-

zölte a karácsonyi fegyverszünetet, segítséget nyújtott a hadifoglyoknak, előmozdította cseréjüket. 

1917 augusztusában diplomáciailag jól előkészített békeajánlatot tett:

 általános leszerelést követelt;

 az elfoglalt területek kártérítés nélküli visszaadását;

 békebíróság felállítását.

A tengerek szabadságáért a területi igazságtalanságok megszüntetését is célul tűzte ki. A jegy-

zékben Lengyelország függetlenségét, a balkáni államok visszaállítását és a ke resztény örmények 

jogainak visszaadását is követelte.

Békeajánlata nem talált visszhangra.

Hazánk az I. világháború után

Jobb világot akartak felépíteni hazánkban is a Monarchia összeomlása után (1918. november). 

A megalakult polgári kormányt a püspöki kar is elfogadta, s méltányos megváltással felajánlották 

birtokaikat.

• Az I. világháború veszteséglistájából:  - tízmillió halott.
- húszmillió sebesült.

• Érdemes volt? 

?
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„Mindannyian köztársaságiak vagyunk. Semmiféle álmaink nincsenek arról, hogy 
feltámasszuk a királyságot. Minek ragaszkodjunk csökönyösen a régi formákhoz, 
amikor annyi dolgunk, feladatunk van?” – jelentette ki Csernoch János esztergo-
mi hercegprímás.

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök körlevélben fordult a híveihez: 
„Nem rövid őszi napokat, hanem korszakot élünk meg, amelyben új világ követ-
kezik. E történelmi idők az ország függetlenségét és demokratikus vágyait hozzák 
nekünk. Sokáig vártunk e korszakra, de nem hiába vártunk.”

A szovjet kommunizmus mintájára szervezett tanácsköztársaság a 

hatalomra jutása után új helyzetet teremtett:

 elválasztotta az Egyházat az államtól;

 köztulajdonba vette az egyházi birtokot;

 államosította az egyházi iskolákat;

  a vallásoktatással kapcsolatos rendelet végrehajtását a helyi tanácsokra bízta.

Sok helyen a szülők megkérdezése nélkül törölték a „hit- és er-

kölcstan” tanítását. Ez a hívek és a papok között rossz visszhangra ta-

lált. Az egyházi vezetés is várakozó álláspontra helyezkedett. Nagy 

eredmény volt, hogy megalakultak az egyházközségi tanácsok.

A püspökök között elsőként Prohászka adott ki utasítást papjainak a türelmes vá-
rakozásra. Körlevelében arra kérte őket, tartsák meg a forradalmi kormány ren-
delkezéseit, amíg az a lelkiismeretükkel nem ellenkezik. Megnyugvással fogadta 
a kormány nyilatkozatát, hogy a forradalom nem rombolni akar, hanem az érté-
kek megőrzését  és továbbfejlődését tűzte ki célul. Újságcikkében  is kijelentette: 
„Ha ne m is vagyunk forradalmárok,  vállaljuk a forradalom elveit. Felmértem a tör-
ténelem tanulságait, és ezen alapon híve vagyok a szabadságnak, a haladásnak, 
és ebben az irányban akarom befolyásolni híveimet!”

A tanácsköztársaság bukása után a papok közül sokan hangoz-

tatták, hogy az Egyháznak be kell illeszkednie a modern korba. 

„Közel kell hoznunk egymáshoz a régi igazságot és a modern életér-

zést. Lássa meg a világ a kereszténység »praktikusságát«.” Az evangé-

liumi igazságot krisztusi módszerrel akarják terjeszteni: gyengédség-

gel, és a szeretet összeforrasztó erejével (Giesswein és Hock János 

beszédeiből). A társadalmi problémák megoldásában az igazságos-

ságot és az erkölcsiséget akarták érvényre juttatni.

Az új, magyar alapítású Szociális Testvérek Társasága (1923) karita-

tív, szociális és kulturális munkát végzett az egyházközségekben és a 

különböző egyesületekben. Tóth Tihamér az ifj úság nevelésével akart 

korszerű keresztény magatartást kialakítani. Boldog Batthyány-Stratt-

mann László a szegényeket szolgálta vagyonával és orvosi munkájával.

Prohászka Ottokár püspök

Boldog Batthyány-Strattmann László műtét közben

Csatajelenet az I. világháborúban – egykori képeslap
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Az ősi, nagy hazafi akat nevelő Batthyány család tagja. Birtokán, Köpcsényben és Körmenden saját költségén kórhá-
zat létesített. Korszerűen felszerelte. Kórtermet létesített a szegény betegek számára, és műtőt, ahol a legsúlyosabb 
szemműtéteket hajtotta végre felesége asszisztálása mellett. Minden hozzá fordulót megvizsgált, kezelt. A rászorultság 
jelentette nála a protekciót. A honorárium „egy Miatyánk” volt. A szegényeket útiköltséggel, ruhával és pénzsegéllyel 
indította útnak a műtét után, de közben a lelkükkel is törődött: imádkozott értük és velük. Munkájához az erőt, az ál-
dozatos lelkületet a napi szentmiséből és szentáldozásból merítette. Népes családjával (tizenegy gyermeket neveltek 
fel) bárhol is voltak, mindig így kezdték a napot, és hálaadással fejezték be. Fiaival felváltva ministrált. Életszentségével 
magasan kiemelkedett korának arisztokrata világából.

Útkeresés a világegyházban

A világegyházban is új utakat keresett XI. Piusz pápa (1922–1939). 

Programját első körlevelében fogalmazta meg: „Krisztus békéje Krisz-

tus országában.” Ennek érdekében rendezte kapcsolatát az olasz 

állammal. A „lateráni egyezménnyel” megalakult a „Vatikánvárosi Ál-

lam” (1929). A pápa ismét önálló államfő lett. Ezzel biztosította sem-

legességét, ami a világegyház főpásztori vezetéséhez szükséges volt.

Az olasz államtól kapott hatalmas kártalanítási összeget tudományos és missziós 
intézetek alapítására fordította (Pápai Tudományos Akadémia). Nagy gondot for-
dított a magas színvonalú papképzésre, gyarapította a Vatikáni Apostoli Könyvtá-
rat és a Vatikáni Múzeumot.

A hitélet területén elrendelte Krisztus Király ünnepét (1925). Szent-

éveket tartott, amikor is az elmúlt század nagy példaképeit szentté 

avatta. A négyévenként rendezett Eucharisztikus Világkongresszus 

nagy alkalom volt a világ keresztényeinek találkozására.

1938-ban Budapesten volt a felejthetetlen Eucharisztikus Világkongresszus mely 
a Szent István Év ünnepségeihez kapcsolódott. A világ minden részéről jöttek pa-
pok, szerzetesek, hívek. A Hősök terén tartották a szentmiséket. Ezek, és a férfi ak 
éjszakai szentmiséje sok lélek megtérését indították el. A kongresszuson Eugenio 
Pacelli bíboros, a későbbi XII. Piusz volt a pápai követ.

XI. Piusz többek között az Actio Catholica megszervezésével se-

gítette minden országban a keresztény megújulást. Ezen keresztül 

akarta megvalósítani, hogy a keresztények az új világ „kovászai” le-

gyenek.

A lateráni egyezmény aláírása – egy korabeli újság 
cimlapja

• Miért volt tartózkodó az egyházi vezetés a forradalmi változásokkal szemben?
• Miért volt fontos a papság és a hívek állásfoglalása?
• Miért volt tartózkodó az egyházi vezetés a forradalmi változásokkal szemben? ?

Actio Catholica (Katolikus Akció): Kiemel-
kedő egyházi mozgalom az I. világháború és a 
II. Vatikáni Zsinat közötti időszakban. XI. Piusz 
pápa  buzdítására a világ számos országában 
létrehozták, azzal a céllal, hogy a világi híveket 
jobban bevonják az Egyház életébe és munká-
jába. Magyarországon az 1930-as évek elején a 
püspöki kar alapította meg.
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A kezdeményezés nagy visszhangra talált Franciaországban, ahol 

a munkások evangelizálására indult meg ezen keresztül a „missziós” 

munka. Elindítója Madeleine Delbrél (Magdaléna Delbré) volt. 

Szociális munkára képezte ki magát, majd beköltözött egy munkásnegyedbe. 
Ezt vallotta: „A körülöttünk élők nyelvén kell hirdetni az evangéliumot.” Még ez 
sem elég: „Krisztus nyelvén kell hirdetni. Krisztus nyelve pedig a testvéri jó szív 
szava.” Rájött, hogy a szociális intézkedések a nyomor, a szenvedés ellen harcol-
nak, „azonban nem helyettesíthetik a jóságot”. Cikkeiben, tanulmányaiban elem-
zi és feltárja a munkások életét: a kiszolgáltatottságukat, a létbizonytalanságot. 
„Missziósnak” tekinti magát. Szerinte ez a munka az apostoli küldetés folytatása, 
a keresztény élet teljessége (1933).

1914–1918  az I. világháború

1929  megalakul a Vatikánvárosi Állam

1938  a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten

A XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus főoltára a budapesti Hősök terén
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36. Az emberség próbája

Az I. világháború után Németország megrendítő állapotban volt. Több millió ember maradt a csatatéren, a kórházak 
zsúfolva voltak sebesültekkel, nyomorékokkal. Az óriási anyagi veszteség miatt mindenütt nagy volt a nyomor, a mun-
kanélküliség. Az elkeseredés, az istentagadás, a forradalmi eszmék gomba módra szaporodtak. Ebben a légkörben „jó” 
talajra találtak Hitler eszméi. A fajgyűlölettel a nemzeti öntudatot növelte. A nagy német állam eszméjével a nincstele-
neknek adott reményt;  benne látták a német felemelkedés lehetőségét.

Az Egyház a II. világháború idején

A fasizmusnak nevezett tekintélyelvű politikai irányzat a kezdetektől szembekerült az Egyházzal. 

A német püspöki kar tagjai a fuldai konferencián (1932) határozatot hoztak, hogy katolikus nem 

lehet a párt tagja, mert Adolf Hitler kancellár programja hit- és egyházellenes. A Szentszék fi gyelte 

az eseményeket. Hogy enyhítsék az erőszakot, XI. Piusz konkordátumot kötött a Németországgal 

1933-ban. Hitler úgy vélte, ezzel „szentesítették” rendszerét. Az egyezséget azonban nem tartotta 

be: a papokat üldözték, koncentrációs táborba hurcolták, a vallásgyakorlatot fokozatosan korlátoz-

ták. Több mint tizenötezer egyházi iskolát bezártak.

Ruppert Mayer (1876–1945) jezsuita ellene szegült a modern pogányságnak. 
Elment a fasiszta gyűlésekre is, s hiába űzték ki onnan, ismét megjelent. Aztán 
a Mária-kongregáción keresztül szervezte, irányította a keresztény ellenállást. Esti 
összejöveteleket tartott két-három ismerős családnál Münchenben, ahol a Szent-
írást olvasták. Az olvasottakhoz néhány mondatnyi magyarázatot fűzött, aztán esz-
mecserét folytattak vallási kérdésekről. Ilyen találkozásokon tizenöt-húsz fi atal jött 
össze. Tanított a szószékről is. Többször is fi gyelmeztették, hogy hallgasson, de ő 
kitartóan dolgozott tovább és vezette az ellenállást katolikus részről. 

Végül is elfogták. Magánzárkába került. „Itt élő halott vagyok. Ez a halálnál sok-
kal rosszabb nekem, aki még telve vagyok tettel, mint a valóságos halál, amire el 
vagyok készülve.” 1945-ben halt meg, prédikálás közben agyvérzés érte.

1937-ben a német püspökök szorgalmazására a pápa körlevélben 

tiltakozott a fasiszta hatalom ellen, és szembefordult vele. A német 

sajtó ezt „merényletnek” minősítette. Egyre súlyosabbá vált a német-

országi Egyház helyzete. A fasiszta eszmék nyíltan vagy nemzeti jel-
Hitler a gyermekeket is hadba szólította; alakulatuk neve 
Hitlerjugend volt – II. világháborús képeslap
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szavak mögé bújva egész Európában gyorsan terjedtek. Ám ezzel 

párhuzamosan nőtt az ellenállás is. Tudósok, írók, művészek (Alexis 

Carell, Picasso, Thomas Mann, Stefan Zweig, Bartók Béla stb.) tiltakoz-

tak az emberellenes eszmék ellen. Edith Stein – az európai hírű zsidó 

származású fi lozófusnő – üldözött fajtestvéreiért ajánlotta fel életét. 

Az auschwitzi gázkamrában ölték meg 1942-ben.

Vallásos zsidó családból származott. Filozófi át tanult, és így eltávolodott vallá-
sától. Kritikus szelleme aztán elvezett e a katolikus hithez, s családja tiltakozása 
ellenére megkeresztelkedett. Előadó körútjain is öntudattal élte meg megtalált 
hitét. Végül mindenki nagy csodálkozására feladta tudományos karrierjét és be-
lépett a szigorú karmelita rendbe. Elöljárói engedelmével tovább dolgozott fi lo-
zófi ai munkáin, ám könyvei már nem jelenhettek meg a korlátozó intézkedések 
miatt. Amikor az zsidóellenesség nyílt támadásba csapott át, elöljárói tanácsára 
Hollandiába menekült. Edith reálisan ítélte meg helyzetét, és edzette magát az 
elkövetkező szenvedésekre. A dermesztő hideg napokon sem csukta be szobája 
ablakát, a bombatámadások alatt fennmaradt a szobájában, vagy a kápolnában 
imádkozott. 

1942 augusztusában a rendőrség elfogta. Tudta, elérkezett a vég. Egész Hollandiában ezen a napon szedték össze 
a zsidókeresztényeket, összesen 722 személyt. Ez volt a megtorló válasz a püspöki kar tiltakozó körlevelére. Az össze-
szedett foglyokat bevagonírozták, és az éj leple alatt Auschwitzba szállították. „Kiválasztották az 50 éven felülieket, 
a gyermekeket és az öregeket. Aztán behajtották őket egy kamrába. Az ajtókat bezárták, és rájuk engedték a ciklongázt.”

A keresztények közül sokan vállalták a szolidaritást a sorsüldözöttekkel. Így áldozta fel életét 

Szent Maximilian Kolbe lengyel minorita szerzetes is. A büntető „megtizedelésnél” egy sokgyerme-

kes apa helyett ő ment az éhhalálba (1941).

Egy halálraítélt üzenetéből: „Drága Szüleim! Hamarosan agyonlőnek. Öröm és megindultság tölt el. Bocsássatok meg 
mindenért: minden fájdalomért, amit okoztam. A rosszért, amit tettem és minden jóért, amit elmulasztottam. Vég-
rendeletem rövid: Kérve kérlek, őrizzétek meg hiteteket. (…) Szeressétek egymást, mondja Jézus, és a vallást, amiben 
élek.” (Roger Pironoeau [Pirono] 1920-ban született. A német katonai törvényszék 1942-ben ítélte halálra. Tizenegy havi 
fogság után lőtték agyon.)

A Magyar Katolikus Egyház a II. világháborúban

Horthy Miklós kormányzósága alatt (1920–1944) hazánkban is elterjedt a fasizmus eszméje. A kor-

mányfők egymás után hozták a zsidóellenes törvényeket. Serédi Jusztinián esztergomi hercegprí-

más azonban kiállt az üldözöttek mellett, és igyekezett segíteni a sorsukon.

Szent Terézia Benedicta (Edith Stein)

• Miért volt emberellenes a fasizmus?
• Mi értelme volt az ellenállók és a vértanúk áldozatának?

?



142

Hibáztatta a törvényeket, amelyek korlátozták a zsidók gazdasági és közéleti lehe-
tőségeit. Ezek a törvények azokat is sújtották, akik megkeresztelkedtek, és gyer-
mekeiket már kereszténynek nevelték. Súlyosbodott a helyzet, amikor a kereszté-
nyek nem vehettek el zsidót, vagy törvényileg érvénytelenítették a házasságukat. 
A törvényjavaslatot nem is fogadta el (1941).

A német megszállás után (1944. március 19.) Hitler parancsára 

hozzákezdtek a teljes „zsidótlanításhoz”; sárga csillag viselésével bé-

lyegezték meg őket. Aztán sor került a vagyonuk elkobzására és a 

deportálásra.

Serédi ekkor is tiltakozott, személyesen és írásban is. A sárga csil-

lagra kijelentette, hogy az vallási jelvény, és nem engedte hordani 

a zsidó származású egyházi személyeknek. A vagyonelkobzást me-

rényletnek nyilvánította. Amikor megkezdődött a deportálás, elhatá-

rozta, hogy a püspöki karral együtt megfogalmazott körlevélben az 

egész ügyet nyilvánosságra hozza.

Éles hangon ítélte el az intézkedéseket: főleg a gettóba való gyűj-

tést és a koncentrációs táborba hurcolást. A postázott körlevelet 

a kormány azonban elkobozta, kihirdetését eltiltotta. A tiltakozás 

egyetlen eredménye, hogy a fővárosi zsidókat sikerült megmenteni 

a deportálástól (1945. október 15.). Szálasi Ferenc fasiszta hatalomát-

vételét is törvénytelennek nyilvánította, és tiltakozása jeléül vissza-

vonult Esztergomba.

Világosan megírta: „Nem hagyhatom jóvá azt az erőszakot, amely október 15-e 
után történt. Nem hagyhatom jóvá az ország községeinek a kiürítését, kirablását, 
felgyújtását, robbantással való elpusztítását. Nem hagyhatom jóvá az előttem is-
meretlen szerződéseket, amelyeket Szálasi és kormánya a háborúval kapcsolat-
ban bárki javára kötött.”

Papjaival együtt a helyén maradt. A szerzetesrendek segítették, 

elbújtatták az üldözötteket. Egyes szerzeteseket koncentrációs tá-

borba hurcoltak ezért.

Horthy Miklós rohamot vezényel – megsemmisített 
freskórészlet a szegedi Hősök kapuján

Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás

Gettó: Eredetileg a zsidónegyedet, a zsidók ál-
tal lakott városrészt jelentette, amelyet a közös 
életmód miatt hoztak létre. Később a minden-
kori hatalom jelölte ki számukra kényszerlak-
helyül.

Deportálás (kitelepítés): Olyan tevékenység, 
mely során központi rendelkezésre egy terület 
lakosait, azok egy részét ideiglenesen vagy vég-
legesen más lakhelyre költöztetik.
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Salkaházi Sára szociális nővér is a zsidók mentésén dolgozott szerzetestársaival 
együtt. Gondoskodott elhelyezésükről, élelmezésükről, hamis papírokat szerzett, 
menekítette őket. Tisztában voltak azzal, hogy mindennap és minden alkalom-
mal az életükkel játszanak. Amikor a németek megszállták az országot, elöljárói 
engedelmével és jelenlétükben az oltár előtt Istennek ajánlotta életét. „Fogadd el,
Istenem, az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek, főleg 
az öregek, a betegek, a gyengék életéért! Kíméld meg őket a megkínzástól, a fe-
nyegetéstől, főleg pedig a hűtlenségtől!” Felajánlása meghallgatásra talált. 1944. 
december 27-én, az egyik munkásnőotthonban fegyveres nyilasok razziát tartot-
tak. A gyanús személyeket és a vezetőt, Sára testvért elvezették. Már alkonyodott. 
A Duna-parton agyonlőtték a csoportot. A még élőkkel együtt vízbe dobták a 
testüket. XVI. Benedek pápa Sára testvért 2007-ben a boldogok sorába emelte.

Háborús eseménynaptár
1932  a német püspökök fuldai konferenciája

1933  XI. Piusz konkordátumot köt a Német Birodalommal

1937  pápai körlevél a fasiszta diktatúra ellen

1941  Serédi Jusztinián magyar prímás tiltakozik a zsidótörvények ellen

1944  „zsidótlanítás” Magyarországon

Vértanúink
Edith Stein (1942) Maximilian Kolbe (1941)

Salkaházi Sára (1944) Kálló esperes (1944)

• Próbáltál már áldozatot hoz ni másokért?
• Tudod-e? Hogyan végződött a fasiszták embertelen uralma?

?
Salkaházi Sára képe a budapesti Szent István-bazilika homlokzatán a boldoggáavatási szentmisén
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37. Akik magukra vették az elhagyottak sorsát

A háborús romok eltakarítása után újabb háborús feszültség jelentkezett. A szocialista államok 

megalakulása élezte ki a nemzetközi helyzetet. Újrakezdődött a fegyverkezés, de a Krisztus követői 

közül most is többen megmutatták az utat, hogyan kell az adott kor kihívásai közepette keresztény-

ként élni.

Az atomtámadás egyik túlélője

Kiemelkedő példa Takashi Nagai (1908–1951) japán orvos életsorsa, aki az atomtámadás egyik túl-

élője volt. Saját magán fi gyelte, és tudós pontossággal jegyezte fel a sugárhatás következményeit. 

Tudta, hogy rövid az ideje: három év áll a rendelkezésére. A Nagaszaki harangjai című regényében 

saját tapasztalatait mondja el.

1945. augusztus 1-jén az Uraki völgy felett vakító fényesség közben 

robbant a két atombomba. Kilencezer fokos hőség támadt, 200 km-es 

sebességű, rettenetes szélvésszel. A kórház, ahol dolgozott, 700 méterrel 

volt távolabb a robbanástól. A vasbeton épület nem dőlt össze azonnal, 

de a légnyomás össze-vissza dobálta a berendezést, embereket, műsze-

reket. Ő is a romok alá került. Megsebesült. Az alkalmazottak 80 száza-

léka meghalt. Aki életben maradt, igyekezett menteni a menthetőt. Egy-

mást segítették: maguk is sérülten, embereket húztak ki az omladék alól. 

Közben egyre közeledett a tűz,  ezért a szomszédos dombokra vonszolták 

a sebesülteket. Nagai a nagy megerőltetéstől – fejsebéből állandóan szi-

várgott a vér – kimerülten összeesett. Amikor magához tért, folytatta a 

munkát. Miután a mentőosztagok elérték őket, elindult, hogy megkeres-

se otthonát, de csak egy hatalmas krátert talált a helyén. A meleg ha-

muban kotorászva ráakadt felesége még meleg csontjaira. Közelében a 

rózsafüzére épen maradt szemei.

Azon a napon nyolcezer-kétszázan haltak meg a városban a tízezer 

katolikus közül. Nagainak is szüksége lett volna az ápolásra, mégis a be-

tegek szolgálatára állt. „Én csak égő gyertya vagyok. Addig dolgozom, 

A Nagaszakira ledobott atombomba a robbanás 
pillanatában
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amíg erőm van hozzá; amíg a viasz tart.” Mikor ágynak dőlt, gémberedő 

ujjakkal elkezdett írni. Figyelmeztetni akarta az embereket az önpusztító 

veszélyre.

Ez a végrendelete: „Nem arról van szó, hogy téged szeressenek, 

hanem arról, hogy te szeress! Hogy szeretnek-e, azt bízd Istenre! 

Minden azon fordul meg: minek vagy kinek adod az életed. Ha nem 

adod, nem lehet rajtad segíteni!”

Akik a társadalomért küzdöttek

Sokan voltak, akik hidat akartak verni a társadalmi különbségek közé. Franciaországban a munkás-

papok mozgalma, Írországban a Mária Lovagjai, Olaszországban az Actio Catholica dolgozott a tár-

sadalmi igazságtalanságok felszámolásáért. Az elhagyottak testi-lelki nyomorát Jézus Kistestvéreinek 

Társasága a világ legszegényebb vidékein vállalta a közös sorsot szenvedő embertársaival.

Jean Girette (1899–1975) neves mérnök volt, a francia vasutak igazgatója. Felesége halála után életét teljesen a szociá lis 
munkának szentelte. Mérnöki diplomáját félretéve munkásként dolgozott egy gyárban. Belépett a munkáspapok kö-
zösségébe, de nem lett pap, hogy teljesen megoszthassa életét a munkásokéval. A felnőttek hitoktatása volt a célja. 
Amikor egészségi állapota miatt abba kellett hagynia a fi zikai munkát, az egyházközségek keretében dolgozott tovább. 
Egy kis házban lakott társaival. Egészen egyszerűen éltek, mint egy munkáscsalád, csak több időt szenteltek az imának, 
elmélkedésnek, az evangélium tanulmányozásának. A városnegyed lakói ismerték őket, eljártak hozzájuk tanácsért. 
Gyakran ők keresték fel a családokat. Megbeszélték problémáikat, bekapcsolódtak szervezkedésükbe is. Hetenként 
egyszer a hit világánál, maguk között kicserélték tapasztalataikat, megbeszélték apostolkodásuk tényeit, eredményeit.

A Mária Lovagjai Társaság missziós munkát végzett. Kis csoportokat alkotva dolgoztak. Négy-tíz tagból állott 
egy-egy csoport, mindegyik élén egy pap lelkivezetővel. Pontosan meghatározott feladatot láttak el. Például kettesével 
látogatták a kórházakat, hogy lelkileg seg ítsék a betegeket. Voltak, akik az öregeket gondozták, vagy felkarolták a bör-
tönből szabadultakat. Lakást, munkát szereztek nekik. Mozgalmuk gyorsan terjedt. Mintájukra Amerikában is alakultak 
csoportok. Afrikából a misszionáriusok kértek tőlük segítséget.

Carlo Carretto (1910–1988) az Olasz Kereszténymozgalom aktív szervezője volt. 44 éves korában mindezt otthagyta, 
hogy más módon szolgálja Istent. Umbriában, egy elhagyott kolostorban imaközpontot létesített; bárki megállhat ott 
egy rövid időre, hogy imádkozzék, elmélkedjen egyedül vagy másokkal, dolgozzék vagy teljes magányba vonuljon. 
Évente tízezer fi atal is megfordul a házban: kábítószer-élvezők, alkoholisták, az erkölcsi élet sebesültjei. Az „átváltozta-
táshoz” csak ezt ajánlotta: „Higgy! Ha meg akarsz gyógyulni, naponta tölts egy órát az Oltáriszentség előtt! Ismerd el 
szegénységedet, betegségedet, és ismételd: irgalmazz nekem, Jézus! Aztán hagyd, hogy áthasson Jézus közelsége!”

•  Voltál-e már olyan veszélyes helyzteben, amikor önmagad helyett mások 
megsegítésére gondoltál?

?
Nagaszaki romjai a 70 000 ember halálát okozó 
atomtámadás után
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Ezektől a személyektől eltanulhatod a szabályt:

 Megkülönböztetés nélkül testvérként bánj minden emberrel!

  Isten nem akkor jön hozzád, amikor már „megjavultál”, ő már eljött, öröktől fogva mindig je-

len van…

 A bűn: ellenállás ennek az állapotnak.

 Az önzés: hogy megállunk ember voltunknál, és megakadályozzuk, hogy „megistenüljünk”.

Krisztus tanúi távoli földrészeken

Voltak és vannak, akik az elmaradott országokban dolgoznak. Az Orvosmissziós Társaság Indiában 

alapította meg első kórházát. A nők, anyák és gyermekek gyógyításával foglalkoznak, a vállalkozó 

nőket erre a munkára készítik fel szakmailag és lelkileg. Fogadalmat tesznek a gyógyító munkára. 

Mozgalmuk a változó időkhöz alkalmazkodik, és országonként más.

Amerikában a társadalmi igazságtalanság, a faji ellentétek orvoslásán dolgoznak, például a színes bőrűek számára tar-
tanak fenn kórházakat. Latin-Amerikában a nyomor enyhítése a feladatuk. A szegénynegyedekben rendelőket tartanak 
fenn, és járják a családokat. Európában a szellemi fogyatékosokat és a lelki betegeket gondozzák, tanítják, ápolják. Afriká-
ban személyes kapcsolatok kiépítésén keresztül gyógyítanak. A Társaságot az osztrák születésű Anna Dengel mint „jám-
bor egyesületet” alapította (1892–1980) 1925-ben. Ma már pápai joggal rendelkező szerzetként dolgoznak. 700 nővérük 
49 országban szolgálja a szegényeken keresztül Istent.

Albert Schweitzer protestáns lelkész, híres orgonaművész, író és orvos Afrikában, Lambarénében 

létesített kórházat. Hangversenyeinek, könyveinek a jövedelméből és közadományokból alapítot-

ta és tartotta fenn intézményét. Számára nem létezett „faji kérdés”, csak „emberi kérdés”. Szerinte: 

„eddig a fehér ember csak kihasználta a feketét, de igazán segíteni nem akart.”

Afrika nyomorúságát akkor ismerte meg tel jes valóságában, amikor már ott dolgozott. Azóta min den igyekezetével 
mások felelősségérzetét is igyekezett felébreszteni . Jézus parancsára hivatkozott, aki megköveteli híveitől, hogy se-
gítsenek az elesetteken, a nyomorultakon. Bátran  hangoztatta: „Minden emberért – aki szenvedé st okozott – el kell 
mennie egynek, aki segítséget nyújt. A testvériség érzésével kell a négerek felé fordulnunk: ahol mi vagyunk a ta-

pasztalt, idősebb testvér.” Tapasztalatai egyre jobban megérlelték benne az élet tisz-
teletének fontosságát. Látta, hogy a technika gyors fejlődésével fordított arányban 
fejlődik az erkölcsi magatartás. „Az emberiség úgy áll előttünk, mintha Jézus szavai 
nem léteznének. Ezért nem elég a szavait ismételni, hanem meg kell teremteni a 
megértés feltételeit” – mondta egyik előadásában. „Minden életet szentnek kell tar-
tanunk. Egész életünkkel ennek az eszmének kell érvényt szerezni.” Munkásságáért 
Nobel-díjjal tüntették ki.

mennie egynek, aki segítséget nyújt. A testvériség érzésével kell a négerek felé fordulnunk: ahol mi vagyunk a ta-

Albert Schweitzer
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Indiában Teréz anya vette magára az elhagyot-

tak sorsát. Kalkutta legszegényebb negyedébe 

költözött, ahol segítőivel végigjárták reggel az ut-

cákat, és felvették az elhagyott haldoklókat, a ki-

tett és az árva gyermekeket.

Az általa alapított Szeretet Misszionáriusai szer-

zetesrend tagjai ma már szerte világon ápolják a 

hozzájuk betért betegeket. Mindenki számára van 

élelmük, és amit a legfontosabbnak tartanak: sze-

rető mosolyuk.  

Nyomornegyed Indiában

Boldog Kalkuttai Tezéz anya mosolya

• Nézz körül! Mindenütt vannak szegények, elhagyatottak!
• Te kin tudnál segíteni?
• Kit tudnál segítőtársként megkérni?

?
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38. A zsinati Egyház

XII. Piusz pápasága

XII. Piusz pápa (1939–1958) a háborús időkben és az újjáépítés szakaszában volt Krisztus népének 

főpásztora. Egész idő alatt a béke megőrzését szolgálta. Híres mondása: „A békével még nem ve-

szett el semmi, de a háborúval minden elveszhet!” A háború kitörése előtt megegyezési ajánlata 

volt, a háború alatt pedig minden alkalmat megragadott arra, hogy békére bírja az ellenfeleket. 

Karácsonyi rádiószózatait használta fel erre, 1942-ben például megrendítően szólt a háború pusz-

tításairól. Az egész világ felfi gyelt erre a megnyilatkozásra, de a szemben álló felek végleges leszá-

molásra törekedtek. 36 millió halott lett az ára.

A háború alatt segélyakciókat szervezett. A bomba sújtotta  otthonok lakóinak adta 
palotáit, egyházi épületeit. A foglyok és eltűntek felkutatására a Vatikánban irodát 
szervezett. A zsidók százait segítette, bújtatta, mentette okmányokkal, pénzzel stb.

A háború után a jogos béke megteremtésén dolgozott diplo-

matáival együtt. Hangoztatta, hogy az államhatalomnak a népkö-

zösségre kell támaszkodnia. Főpásztori munkájával az Egyház belső 

élete felé fordult, emellett a tudományos haladásnak is nagy mun-

kálója volt. Különösen a szentírásmagyarázatra helyezett hangsúlyt. 

Visszautasította azt a nézetet, miszerint ami új, az eleve nem lehet jó.

Figyelmeztette a kutatókat, használják fel a legújabb ásatások, a szövegkritika 
eredményeit. Állapítsák meg a szent könyvek pontos keletkezési idejét, irodal-
mi forrásait és sajátos műfaját. Beszédei eseményszámba mentek, széles körű 
műveltsége folytán. Pápasága alatt felmerült egy zsinat gondolata is, de ettől el-
zárkózott. Félt felébreszteni a lappangó belső ellentéteket. Élesen állást foglalt a 
vallás- és emberellenes szocialista, kommunista államok politikájával szemben.

A II. Vatikáni Zsinat előzményei

A teljes „kapunyitás” az idős XXIII. János megválasztása után történt meg, aki a gondviselés em-

bere volt. Tudta, hogy kevés az ideje, ezért igyekezett rövid idő alatt minél többet alkotni. 

„Aggiornamento” lett a jelszava, ami megújulást, a korszak követelményeihez való igazodást jelent.

XII. Piusz pápa munka közben
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Megvá lasztásakor a bíborosok jelentős része azon volt, hogy a megváltozott kö-
rülményekhez igazítsák az egyházi életet is. Rövid távra terveztek, vagyis „átme-
neti” pápát szerettek volna. Erre alkalmas személyt láttak Roncalli velencei pátri-
árkában. Tudták, hogy szelíd, alkalmazkodó természetű. A konzervatívok a magas 
kora és szelíd természete miatt támogatták. Első megnyilatkozásai azonban meg-
mutatták, nem tartja magát „átmeneti” pápának.

Körlevelei jelezték, hogy fi gyelembe veszi a világ új helyzetét. 

A társadalmi igazságosság mellett a méltányosságot is hangoztat-

ta. Úgy ítélte: az államnak kötelessége a munkaszerződésben ezeket 

biztosítani, és a törvényhozásban is érvényre kell juttatni. Elismerte 

és tiszteletben tartotta a munkások törvényes jogait, követeléseit. 

Elvárta a gazdagabb államoktól, hogy segítsék és támogassák a fej-

lődő nemzeteket. Törekvé seire a koronát a zsinat meghirdetésével 

(1959) tette fel. Felhívásában a programot is megadta: „Azt várom a 

zsinattól, hogy friss levegő áradjon be az Egyházba. Le kell rázni vég-

re a császári idők porát!”

Az egész világ nagy érdeklődéssel fi gyelt, mert izgatta a kérdés: 

Képes lesz-e az Egyház megszabadulni évezredes kötöttségeitől? 

Beilleszkedik-e a modern világba? A bíborosok körében is nagy meg-

lepetést keltett a terv. Akik már régen a reformokon munkálkodtak, 

felbátorodtak. Ők alkották a testület haladó csoportját. Számuk nagy 

volt, a zsinaton többséget alkottak. Ám velük szemben ott volt a kon-

zervatívok tábora, akik féltették az Egyházat a változásoktól. 

A zsinat meghirdetése után mindjárt hozzákezdtek annak előké-

szítéséhez. Tizenhat könyvben gyűjtötték egybe a beérkezett javas-

latokat, ennek alapján állították össze a megbeszélések tervét.

A zsinat határozatai

1962. október 11-én a Szent Péter-bazilika hatalmas főhajójában ünnepélyes keretek közt nyitotta 

meg XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot. 2500 zsinati atya jelent meg. Részt vettek a szerzetes-

rendek elöljárói, a keresztény hitfelekezetek küldöttei és megfi gyelőként az egyetemek, világi intéz-

mények vezetői.

• Az „átmeneti” pápa helyett milyen jelzőt tennél János pápa neve elé?
• Magyarázd meg, miért!

?

Szent XXIII. János pápa

A II. Vatikáni Zsinat nyitó ülése a Szent Péter-bazilikában
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A tématerveket négy ülésszakon tárgyalták meg 1962-től 1965-ig. Közben a pápa meghalt, de a munkát folytatta utó-
da, VI. Pál. A második ülésszak volt a legkritikusabb. Heves viták alakultak ki a konzervatív erők és a haladók között a litur-
gia megújítása terén. Végül is a haladó erők kerekedtek felül, és sikerült megállapodni a liturgikus reformok kérdésében. 
A munka nagyságát jelzi, hogy például a harmadik ülésszakon 48 tárgyalást tartottak, 618 hozzászólás hangzott el és 14 
tervezetet vitattak meg. A legtermékenyebb az utolsó tárgyalás volt: 250 alkalommal szavaztak.

A zsinati munka eredményeként 16 dokumentumot hirdettek ki 

ünnepélyesen. Ezeket háromféle határozatban összegezték:

  az elméleti jellegű rendelkezések (konstitúció) az Egyházról, 

a kinyilatkoztatásról és a liturgiáról szóltak;

  a gyakorlati jellegűek, a dekrétumok (határozatok) a lelkipász-

torkodás és a papi szolgálat korszerű és fontos kérdéseivel fog-

lalkoztak;

  a deklarációk (nyilatkozatok) a „korhoz” igazították az egyházi 

életet. A modern világ problémáit tárgyalják.

VI. Pál mondta: „A megújulás nem jelentheti (az Egyház) jelenlegi 

életének felforgatását, vagy a hagyományoktól való szakítást. Inkább 

meg akarja nekik adni a tiszteletet, hogy lerántsa róluk a múló, a hi-

bás formákat. Így akarja hitelessé, termékennyé tenni azokat.”

Zsinati események
1959  XXIII. János pápa meghirdeti a II. Vatikáni Zsinatot 

1962  október 11-én ünnepélyesen megnyitják

  1. ülésszak: 1962. október 11-től december 8-ig

  2. ülésszak: 1963. szeptember 29-től december 4-ig

  3. ülésszak: 1964. szeptember 14-től november 21-ig

  4. ülésszak: 1965. szeptember 14-től december 8-ig

1966   január 3-án VI. Pál pápa felállította a bizottságokat, 

hogy a zsinati határozatokat átültessék a gyakorlatba

•  Nekünk is hozzá kell járulnunk a zsinathoz megtisztult keresztény életünkkel, 
hogy a célkitűzések megvalósuljanak!

?
VI. Pál pápa
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A szeretet pápája
(XXIII. János életpéldája — olvasmány)

„Sotto il Montéból jöttem. Szegénységből és kicsinységből. Mindig arra törekedtem, hogy ilyen ma-

radjak” – vallotta magáról János pápa.

1881-ben született egy lombardiai kis faluban, szegény földmű-

ves családból. Tizenketten voltak testvérek. Szülei neki is a földműves 

sorsot szánták. A plébános rábeszélésére és anyagi támogatására 

került be a bergamói papnevelő intézetbe a tehetséges gyerek. Ott 

elvégezte a középiskolát, majd belépett a nagyszemináriumba. Jé-

zus hívását követve teljes összeszedettséggel készült papi hivatásá-

ra. Lelki naplót vezetett, ami híven tükrözi önnevelésének kemény 

iskoláját.

Imáiból: „Angelo Roncalli szolgádat érdemei nélkül, csupán szeretetből hívtad meg a papi szolgálatra. Add meg ne-
kem, hogy (…) János apostol szeretete gyulladjon lángra bennem! Öltöztess fel az erények ruhájával! Adj nekem mély 
alázatosságot, hogy lelkemet, testemet Egyházad dicsőségének növelésére szentelhessem! Add, hogy felgyújthassam 
az emberek szívét az irántad való szeretetre…”

Tisztasági fogadalmat tett: „Sokszor gondolok arra, hogy olyan tisztának kell lennem, mint egy angyalnak (Angelo). 
Hogy tiszteletet ébresszek ezzel az emberek között, és megnyerje tetszésüket, mint az Iste ntől kedvelt, szeretett szív 
tulajdonsága. Jó példát akarok adni a fegyelmezett beszédről. Vigyázok, hogy környezetemben ne beszéljek illetlen, 
tisztaságot sértő dolgokról. Evés közben is kerülni akarom a torkosságot. Akár embe rek között, akár egyedül vagyok, 
mi ndig fegyelmezett akarok lenni!”

Mindig Isten jelenlétében tudja magát, ezért úgy érzi, soha sincsen egyedül. Sokat foglalkozik a 

„végső dolgokkal”. Komolyan veszi a szentírási fi gyelmeztetést: „minden tettednél gondolj a véged-

re”! Mindennap végez valami önmegtagadást; az ilyen elhatározások és jó feltételek vezetik napjait. 

Esténként részleges lelkiismeret-vizsgálatot tart. Ezen keresztül egyre jobban megismeri magát, hi-

báit, gyengeségeit.

Ezeket aztán lankadatlan erővel akarja legyőzni. Kicsiny dolgok, ő mégis komolyan veszi őket. 

(Fecsegőnek tartja magát, ima közben elkalandoznak gondolatai, gyakran elszundít az előadáso-

kon stb.) Egyre nagyobb követelményeket állít maga elé.

XXIII. János pápa szülőháza Sotto il Montéban
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„Mindig szolgának kell tartanom magamat. Éppen azért még egy pillanatig sem kereshetem a magam élvezeteit. Nem 
mehetek a magam vágyai után. Ha így  tennék, tolvaj lennék, ellopnám másoktól a kapott időt.”

„Szegénység vagy gazdagság, megtiszteltetés vagy megvetés; szegény hegyi kápláni állás vagy egy nagy egyház-
megye püspöksége, mind-mind egyforma lesz számomra. Egyedül csak az Úr akaratát keresem, és hűen teljesítem 
értékes kötelességemet.”

„Ha akár pápa lennék is, ha nevemet mindenütt hangoztatnák és tisztelnék, sőt márványba vésnék – mit használna 
nekem azon a napon, amikor majd meg kell állnom Isten, az örök Bíró előtt?”

Teológiai tanulmányait Rómában végzi. Nagy szorgalommal tanul, mert tudja, a tudás a haté-

kony papi élet fontos eleme. Doktori fokozatot is szerez, de nem hiúságból: a hivatására készül fel 

ezzel is. X. Piusz tanácsához tartja magát: „Fiaim, tanuljatok, tanuljatok nagyon sokat, azonban kérlek 

benneteket: maradjatok jó, nagyon jó emberek!” Erről a lelki munkáról számol be napról napra fel-

jegyzéseiben. A felszentelése előtti idők néhány gondolata 1903-ból:

Január 29. Semmi rendkívüli ne legyen bennem és magatartásomban. Kivéve a hétköznapi dolgok rendszeres tel-
jesítését: „Köznapi dolgokat, de nem köznapi módon!”

Január 31. A kis dolgokat is nagyra értékelem. Egy eltékozolt perc, egy céltalan út vagy szükségtelenül kimondott 
szó elég legyen, hogy 24 óráig lélekben nyugtalan legyek.

Február 1. A tiszta és igaz öröm, amelynek állandóan be kell töltenie a szívemet, a legkisebb dolgokban található 
meg. Figyelem tehát: nem elég, hogy csak annyira legyek türelmes a nehézségekben, hogy a többiek ne vegyenek ész-
re semmit. Olyan erős szelídséget kell magamban hordoznom, mely sohasem hagy el. Mindig mosolygós derűt fakaszt 
arcomon. Ennek a mosolynak annál vidámabbnak kell lennie, minél nagyobb erőmbe kerül a rosszkedvet és a bosszú-
ságot legyőznöm. (…) Tehát a türelem derűs és vidám legyen, ne szigorúan komoly, mert különben semmi érdemem 
sem lesz. „Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívemet a te szíved szerint!”

Február 18. „Az ember sohasem olyan nagy, mint térdelve.” Véssük ezt jól a szívünkbe! Nem a nagy tudomány tesz 
híressé és elismertté, hanem önmagunk és semmiségünk felismerése. Elismerés a Jóisten előtt, hogy nagyon is rászo-
rulunk, és nélküle semmik vagyunk.

Így érlelődött benne a lelki ember. Ehhez még szüksége volt a nyitott életre, az emberek között szerzett sok-sok 
tapasztalatra. A korszak, amiben élt, bőven juttatott ebből számára.

Az I. világháború alatt mint frontkatona szolgált ápolóként, aztán 

egyházmegyéjében, majd később Rómában az Actio Catholicánál 

dolgozott. 1921-ben áthelyezték a missziókkal foglalkozó kongre-

gációba, így a világegyház életébe is bepillanthatott. XI. Piusz pápa 

kinevezte „apostoli vizitátornak” Bulgáriába, majd Török- és Görögor-

szágba. Ez megaláztatást és sikerek nélküli munkát jelentett, mert a 

keleti egyházak állandó gyanakvással fi gyelték tevékenységét. Török-

országban még papi ruhát sem viselhetett az állami törvények szerint, a görögök pedig az olasz 

megszállás miatt egy gyűlölt hatalom képviselőjének tekintették. Ezek a tapasztalatok érlelték meg 

benne az ökumené gondolatát. Belátta, hogy az Egyház nem állhat egyedül „a latin egyházból”. 

Munkába kell állni az igazi keresztény egységért!

Helytállását XII. Piusz méltányolta, amikor pápai nunciussá nevezte ki és Párizsba küldte a béke-

tárgyalások idején (1945). Okos tapintatával, a nép és a papság felé tanúsított mélységes, megértő 

szeretetével megszerezte a franciák őszinte rokonszenvét. Nyolc éven át képviselte itt az Egyház 

érdekeit. Közben megkapta a bíborosi kinevezést, majd velencei pátriárka lett (1953). Ha fel is emlí-

tették a nevét a pápaválasztó konklávén, esélyesnek senki sem tartotta.

Ökumené: A keresztények egységét szorgalma-
zó törekvés. A Katolikus Egyházban az öku-
menikus mozgalom a II. Vatikáni Zsinat elvei 
alapján indult el, és a keresztények egységének 
eszméjére építve az összes különböző keresz-
tény felekezetek összefogását akarja megvaló-
sítani.
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„Mikor az idős Roncallit pápává választották, ezt mindenki kompromisszumos 
megoldásnak tekintette. Szürke egyéniségnek tartották. A katolikusok aggódva 
tekintettek Róma felé, de első megnyilatkozásai, majd későbbi körlevelei, merész 
és mégis nagyon emberi tettei kinyilvánították, hogy nagy pápa, akinek uralkodá-
sa új korszakot nyit az Egyház életében.” Így írtak róla a svájci újságok.

Főpásztorként valóban egy új stílust alakított ki az egyházkormányzatban. 
Elvetett minden feszes, ünnepélyes udvartartási szokást. Természetes egyszerű-
sége, elbűvölő jósága, gyermeki lelkülete az Egyház korszerű igényeinek ponto-
san megfeleltek. Felismerte az új követelményeket. Jelszavához híven – „Aggior-
namento!” – nem zárkózott be a Vatikán épületeibe. Gyakran látták az utcán sé-
tálni egyszerű papként. Látogatta a kórházakat, az árvaházakat, sőt a börtönöket 
is. Lelkipásztori munkáját is tovább végezte: misézett, igét hirdetett kisebb-na-
gyobb templomokban. Legfőbb gondja és tervei: a világbéke, a keresztények 
egysége, a liturgia reformja, az új egyetemes zsinat, és a felszabadult afrikai ke-
resztények ügye volt.

Végakarata: „Ölelje át minden nép testvérként 

egymást, és virágozzék közöttük mindenkor a 

hőn óhajtott béke!”

Húsvéti békegondolata egy igazi keresztény 

ember vallomása volt. Ezért jelenthet mindenki 

számára irányt:

Szent XXIII. János gondolatai

„Béke veletek, alleluja! A feltámadt Krisztustól kérjük ezt a békét, hogy kitöröljön az emberek 

lelkéből mindent, ami a békének ártana. Alakítson át mindenkit az igazság és a szeretet tanú-

jává! Azok értelmét, akik a népek élén vannak, fényével világítsa meg…”

A II. Vatikáni Zsinat megnyitása alkalmából vert érmék a 
pápa arcképével

Szent XXIII. János üvegkoporsóban őrzött holtteste 
a Szent Péter-bazilikában 
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39. A nyitott kapuk

A II. Vatikáni Zsinaton az Egyház önvizsgálatot tartott:

 Krisztus művét kell folytatnia;

 feladata, hogy Isten és ember között munkálja a helyes kapcsolatot.

A zsinati atyák megállapították, hogy az Egyház Isten népét jelenti, amelynek tagjai egyenlő jo-

gokkal és kötelességekkel rendelkeznek. Minden megkeresztelt tanú, aki létével az evangéliumot 

hirdeti.

A megújult Egyház

„Félelem nélkül kezdjünk neki a munkának, amit korunk követel” – mondta VI. Pál (1958–1978) szék-

foglaló beszédében. Új világot csak új emberekkel lehet építeni. Megtérés nélkül minden törekvés 

csak üres szólam vagy taktikázás. Tevékeny szeretet nélkül nem épül fel a jobb emberi jövő.

Az ENSZ-ben tartott beszédében (1965) az egész katolikus család nevében szólt. 
Az emberiséghez szóló üzenetét adta át: „Nincs többé visszaút! Előre kell halad-
ni. (…) Egyesíteni kell a nemzeteket! Az Egyesült Nemzetek Szervezetének is az 
a hivatása, hogy híd legyen a népek kapcsolatában. Soha senki ne emelkedjék 
a másik fölé! A gőg hozza a feszültséget, a tekintélyi küzdelmet. Ez töri meg a 
testvériséget. Soha többé egymás ellen! Soha, soha többé! A békének kell irányí-
tania az emberek sorsát. Ezt nem lehet csupán politikával megoldani. Az erők és 
érdekek egyensúlyát is meg kell teremteni. Ha testvérek akarunk lenni, tegyék le 
kezükből a fegyvert! Mielő tt áldozatot hoznak a fegyverek, rossz álmokat szülnek, 
rossz  elhatározásokat teremtenek. Az emb er életéről van szó, az élet pedig szent: 
senkinek sem szabad ellene támadni!”

• A zsinati dokumentumok közül melyiket tartod a legfontosabbnak?
• Melyiknek tudnál te is a „végrehajtója” lenni?

?

VI. Pál beszéde az ENSZ ülésén



155

Egész főpásztorkodását hármas törekvés kísérte:

 megújítani az Egyházat;

 előmozdítani a keresztények egységét;

 a mai világ számára hozzáférhetően hirdetni az evangéliumot.

Az Egyház arca sok mindenben meg is újult, és közben kikerülte 

a szakadás veszélyét. A pápa utazásaival új lendületet kapott a más 

keresztény testvérekkel való  kiengesztelődés és egyetértés.

A cselekedetei közül  néhány: feloldja a kiközösítő bullát a keleti egyház felé.
Látogatást tesz a jeruzsálemi pátriárkánál, az ökumenikus liturgián megcsókolja a 
pátriárka lábát. Fogadja a buddhista, kopt stb. küldötteket. A szocialista államok-
kal megegyezést kötött. Csatlakozott az atomcsendegyezményhez. Január 1-jét a 
béke világnapjának jelölte meg. Teréz anyának átnyújtotta a Katolikus-békedíjat. 

Tiaráját (pápai korona) a szegényeknek adományozta.

„Szolgálni akarjuk az igazságot, a békét, az egyetértést” – ez volt 

I. János Pál, a mosoly pápájának (1978) programja. Rövid egyház-

vezetése alatt (33 nap) a rászorulóknak akart segítséget nyújtani. 

Egyszerűséggel, odaadó szolgálatkészséggel új képet adott a pápaságról. A keresztény híveket fi -

gyelmeztette a hivatásukra: feladatuk megadni a világnak a „lelki pótlékot”. Ez hozhatja meg egye-

dül az üdvösséget.

„Ne feledd: a korszerűsítés nem akart más, mint fokozni Krisztus jelenlétét a világban! Ez pedig csak a tagokon, a híve-
ken keresztül valósulhat meg” (I. János Pál).

Nekünk is van feladatunk!

1. A keresztény elkötelezettség: mikor „igent” mondunk Isten hívó szavára. Mindenkit egyéni mó-

don hív, mindenkinek saját küldetést szán az egyházi közösségben.

Thomas Merton (1915–1968) egy kis délfrancia faluban szüle tett. Szülei mű-
vészemberek v oltak. Istenről nem sokat hallott  gyermekkorában. Fiatal éveiben 
hányódik a nagyvilágban, kommunistának  vallja magát, egyetemista korában a 
diákösszejövetelek hangadója, szónokol, szervez, sportol, szórakozik. Diákújságot 
szerkeszt. Közben nyugtalanul keresi az élet értelmét. Titokban hitoktatásra jár, 
majd barátai részvételével megkeresztelkedik. Elkezd rendszeresen imádkozni, az 
elmélkedésekre is szakít időt. Végül belép a trappista szerzetbe. Éli a szigorú szer-
zetesi életet, és engedéllyel tovább írja fi lozófi ai és lelki könyveit. A kínai és budd-
hista tanítással foglalkozva keresi a kereszténységgel közös vonásokat. Cikkeiben, 
tanulmányaiban kárhoztatja a vietnámi háborút, az atombombát, a gazdasági fel-
építést. A béke érdekében írott leveleit minden fontos politikusnak eljuttatja. Elő-
adói körútjain a mindenki felé gyakorolt szeretetről, a nyitottságról tesz tanúságot.

I. János Pál, a mosoly pápája

Thomas  Merton
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2. A tanúságtétel: élni kell az igazságot! Krisztus szeretetét kell mindenki felé gyakorolni!

Martin Luther King, protestáns lelkész a fajgyűlölet ellen harcolt. Az erősekkel szállt szembe a gyengék érdekében, de 
békés eszközökkel vette fel a küzdelmet. „Egy álmom volt. Azt reméltem, hogy Georgia lankáin a volt rabszolgák fi ai 
a gazdák fi aival a testvériség asztalánál foglalnak helyett, és ugyanazt a kenyeret törik meg. Ha a szabadság harangját 
megkongatják, elközeledne az a nap, amikor Isten minden gyermeke: feketék, fehérek, zsidók, protestánsok, katolikusok 
kezet fognának, és együtt énekelnék a régi éneket: Végre szabadon, végre szabadon! Hála legyen Istennek, a Minden-
hatónak, végre szabadok vagyunk!” A gyűlölet agyonlőtte.

3. Egymás iránti szeretet: mert Isten akarata, hogy az emberek egy családot alkossanak. Nemcsak 

azért tartozunk össze, mert társas lény az ember, hanem mert mindannyian Isten hasonlatosságá-

ra vagyunk teremtve. Jézus is azért jött, hogy az Újszövetség népét összegyűjtse az Egyházba, és 

megszentelje.
Roger Schütz, a taizéi protestáns „szerzetesközösség” alapítója és vezetője volt. 
Így szokott bemutatkozni: „Roger vagyok, testvéretek.” Apja protestáns lelkész 
volt, anyja katolikus családból származott. Keresztény nevelését a nyitottság és 
a testvéri szeretet határozta meg. Édesapja a reggeli áhítatát mindig a katolikus 
templomban végezte. Roger tizenhárom éves korától egy katolikus családnál 
„kosztosdiák”, hogy segítsék az özvegyet. Ő is protestáns lelkész lett. Életének 
célját egy szabályban fejezi ki: „Isten szava éltesse napjaid munkáját és pihené-
sét. Őrizd meg mindig a belső csendet, hogy Krisztusban maradj!” Taizében talált 
egy régi házat. Beköltözött. A II. világháború alatt politikai üldözötteket fogadott 
be. Maga nyitott mindenkinek ajtót, senkitől sem kért igazoló papírokat. Műveli a 
háza körüli földet, tehenet tart, hogy enni tudjon adni a menekülteknek. A hábo-
rú után társakkal folytatja tovább a közös életet. Most az elhagyott gyermekeket 
gyűjti össze. Testvére főz, társai a megélhetést igyekeznek előteremteni. Naponta 
háromszor közösen imádkoznak. „Aki elkötelezte magát Istennek, azt kell tennie 
az emberekkel szemben is” – ez hitvallásának alapja. 2005-ben az esti imádság 
alatt egy pszichésen zavart asszony késsel meggyilkolta.

Követői Brazíliában, Chicagóban, Afrikában is dolgoznak. Részt vesznek az 
emberek életében, küzdelmeiben, törekvéseikben. Minden felekezetbelivel – ka-
tolikus szerzetesekkel is – közösen tevékenykednek, sokszor együtt is laknak. Tai-
zében sem kérdezik a csoportosan megjelenő fi ataloktól, milyen vallásúak, vagy 
egyáltalán hisznek-e. „Mindannyian keresők vagyunk” – vallja a közösség minden 
tagja.

Kérdezd meg magadtól:
• Igaz vagyok én?
• Magamon kívül másokat is tudok szeretni?
• Mivel fejezem ezt ki?
• Ne feledd! Minőségi keresztények mentik meg az Egyházat! Mindannyian szentségre vagyunk meghíva!

• Te mivel fejezed ki katolikus voltodat?
• Hogyan válaszolsz Isten hívására?

?

?

megszentelje.

Roger Schütz
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A harmadik évezred Egyháza

1978 októberében a pápaválasztásra összegyűlt bíborosok a lengyel Karol Wojtyłát választották 

meg pápának, aki a II. János Pál nevet vette fel. 

Az új pápa a fejlődő világban egy fejlődő Egyházat akart megvalósítani. Mint nyájának igaz pász-

tora járta hatalmas „egyházmegyéjét”: világrészeket kapcsolt így össze. Meghallgatta a bajokat, biz-

tatott, bátorított. Egész magatartásával hirdette Krisztust, aki jelen van a világban. Nem félt kimon-

dani az igazságot, nagy szerepe volt abban, hogy bátor kiállása nyomán összeomlott a kummunista 

rendszer.

Egyik életrajzírója kérdésére, hogy melyik lenne az az evangéliumi mondat, amelyet akkor választana, ha csak egyet-
len mondatot hagyhatna örökül az utókornak, habozás nélkül azt válaszolta, hogy „az igazság szabaddá tesz titeket” 
(Jn 8,32).

A 2000. év nagy jubileumára készülve felismerte, hogy az Egyház tagjai a történelem folyamán 

olyan hibákat, bűnöket is elkövettek személyek vagy csoportok ellen, melyek összeegyeztethetet-

lenek az evangélium szellemiségével. Ezekért több alkalommal – szóban és írásban – nyilvánosan 

bocsánatot kért.

Galileo Galilei meghurcolásáért 1992-ben; a nőkkel szemben elkövetett igazságtalanságokért 1995-ben; a protes-
tánsokkal szemben a XVI. századi vallásháborúk során elkövetett bűnökért 1995-ben; Husz János megégetéséért 
1999-ben; 2000-ben a türelmetlenségért és az erőszakért a másként gondolkodókkal szemben, a keresztes háborúk 
során elkövetett borzalmakért, az inkvizíció módszereiért, a keresztények közötti széthúzást eredményező vétkekért, 
a kiátkozásokért, üldözésekért és a zsidók ellen elkövetett vétkekért.

Nemcsak a bocsánatkérésben járt elöl, hanem a megbocsátásban is. Amikor az egyik nyilvános 

kihallgatás során az emberek között haladt autóján, egy merénylő rálőtt. Hosszú kórházi kezelés 

után egyik első útja a börtönbe vezetett, ahol megbocsátott merénylőjének.

Enciklikákban fordult a fi atalokhoz, a családok-

hoz, az idősekhez, a nőkhöz, de írt az Eucharisztia 

tiszteletéről, a rózsafüzérről, a vasárnap megszen-

teléséről, s véleményt nyilvánított társadalmi kér-

désekben is. 

Pápasága során több mint 100 utazást tett külföldre – 
hazánkba kétszer is ellátogatott –, nagyobb utat járt be, 
mint az összes addigi pápa. A világsajtó hamar elkeresz-
telte „utazó pápának”. 1338 embert avatott boldoggá 
és 482 személyt szentté. Boldoggá avatta többek között 
Teréz anyát, a magyarok közül Batthyány-Strattmann 
Lászlót, Apor Vilmost, s a szentek közé emelte Kingát, 
IV. Béla király egyik lányát, valamint Hedviget, Nagy Lajos 
leányát. 

után egyik első útja a börtönbe vezetett, ahol megbocsátott merénylőjének.

II. János Pál meglátogatja a börtönben merénylőjét
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2005 áprilisában XVI. Benedek pápa került az Egyház élére. A különböző országokba tett apostoli 

látogatásaival folytatja elődje munkáját, s könyveivel, enciklikáival rendszeresen szól az egész világ-

hoz. Fontos feladatának tartja a keresztények közötti egység megvalósulását. Ennek jeleként meg-

teremtette a lehetőségét annak, hogy a II. Vatiká-

ni Zsinat egyes határozatait el nem fogadó és az 

Egyháztól különvált csoportok visszatérjenek Ró-

mához. Az elmúlt években az anglikán egyház hí-

vei között felmerült az igény, hogy nagy számban 

csatlakozzanak a Katolikus Egyházhoz. A Szent-

atya egyik rendelkezése ezt is lehetővé tette.  

2013. február 11-én a bíborosi testület előtt 

váratlanul bejelentette, hogy idős kora és meg-

romlott egészségi állapota miatt lemond a pápai 

hivatalról. Az egész világot megdöbbentő be-

szédét ezekkel a szavakkal fejezte be: „Teljes sza-

badsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról mint Róma püspöke, mint Szent Péter 

utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 

8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell ös-

szehívniuk az új pápa megválasztására.”

Ezzel a tettével XVI. Benedek volt a harmadik egyházfő, aki V. Celesztin (1294) és XII. Gergely 

(1415) után önként lemondott a pápai székről.

A konklávé 2013. március 13-án az argentin 

Jorge Mario Bergogliót választotta pápává, aki a 

Ferenc nevet vette fel. Ő az első jezsuita egyházfő, 

s az első, aki az amerikai kontinens szülötteként 

került Szent Péter székébe. A Ferenc nevet Assi-

si Szent Ferenc tiszteletére vette fel, s többször 

is kinyilvánította, hogy olyan Egyházat szeretne, 

amely kiáll a szegények, a béke és a teremtett 

világ védelmében. Egyszerű életvitelével teszi 

hitelessé szavait. Például nem költözött be a pá-

pai palotába, hanem a Vatikán vendégházában, a 

Szent Márta Házban él.

„A Szent Márta Ház befogadó otthon, ahol 40 püspök és pap él, akik a Vatikánban dolgoznak. Mintegy 130 szoba van 
benne, ahol papok, püspökök, bíborosok és világi hívek laknak. A menzán eszem a többiekkel együtt, reggel, délben 
és este. Mindig más és más emberekkel találkozunk, és ez tetszik nekem. Ez a fő oka döntésemnek. Olyan valami, ami 
belülről jön, amely felvidítja a lelket. A Zsinat már felhívta erre a fi gyelmet: szükség van egy egyszerűbb, szegényesebb 
életre. (…) A nép sebzettnek érzi magát, amikor az Istennek szentelt emberek ragaszkodnak a pénzhez.”
 

XVI. Benedek pápa

Ferenc pápa
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Ferenc pápa az Egyház megújítását tűzte ki célul programjában, ugyanakkor határozottan kiáll 

a hagyományos katolikus tanítás mellett: elutasítja a terhesség-megszakítást, az eutanáziát vagy 

az azonos neműek házasságát, de krisztusi szeretettel fordul a bűnösök és a társadalom peremén 

élők felé.

Az elmúlt két évezredben Krisztus tanítása minden földrészre eljutott. Az E gyház hajója sokszor 

került viharba az idők során, de mindig voltak emberek, akik a Szentlélek erejével eltelve életüket is 

áldozták azért, hogy az evangélium igazsága győzedelmeskedjen. 

Mostantól rajtad is múlik, hogy ez a sziklára épült Egyház a harmadik évezredben is Krisztus hi-

teles tanúja legyen a világ előtt!

• Nézz utána!
- Merre járt a nagyvilágban II. János Pál és XVI. Benedek?
- Mi mindent tettek a közös keresztény ügy érdekében?

?
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40. Összefoglalás — „Legyen mindenki előtt nyitott ház!”

I. A XX. század nagy problémái

1. A század elején megindult a küzdelem a világ újrafelosztásáért. Katonai szövetségrendszerek 

alakultak: kirobbantották az első (1914–1918) és a második (1939–1945) világháborút. A fasizmus 

fajgyűlölete eltiporta a legelemibb emberi jogokat is. Mindez mérhetetlen anyagi és véráldozatba 

került. Életek, kultúrkincsek pusztultak el. Hiába.

2. A század közepén a fellendülő gazdasági élet, a hatalmas technikai haladás egy kényelme-

sebb, jobb, emberibb élet reményét keltette.  

3. Ám a „fogyasztói társadalom” sem oldotta  meg a bajokat: mé lyült a társadalmi ellentét, nőtt a 

nyomor, a szenvedők, az elhagyottak száma. A „jóléti társadalom” anyagi hajszájában felőrlődik és 

kiüresedik a lélek.

II. Megoldási kísérletek

1. A háborúk és a fasizmus idején a pápák (XV. Benedek, XII. Piusz) körlevelekben és rádióbeszé-

dekben szóltak az európai lelkiismerethez. A nagyhatalmak azonban a benyújtott békeajánlatokat, 

a közvetítő szerepet visszautasították. A német püspöki kar, a keresztény egyházak tiltakozása is 

hiábavalónak bizonyult a fasiszta diktatúrával szemben. Az intézményes vagy egyéni segítés, önfel-

áldozás csak kis körben tudott hatást elérni. 

2. Az elhagyottak, a nyomorultak megsegítéséért önfeláldozó munkát végeztek a francia mun-

káspapok, az Orvosmissziós Társaság, Krisztus Kistestvérei és Teréz anya közössége.

3. Az  Egyház minden igyekezetével támogatja az ENSZ munkáját, a leszerelésért folyó küzdel-

met. Fontosnak tartja a keresztények aktív részvételét a békéért, a haladásért, a jobb életért indult 

mozgalmakban. (A. Schweitzer, M. L. King, T. Merton, A. Carell stb.)
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III. Lelki megújulás

A lelki megújulás a  II. Vatikáni Zsinattal (1962–1965) indult el. A liturgikus reformok a hívek összetar-

tozását segítik. Az ökumenikus mozgalom a krisztusi szeretetprogramot akarja széles körben meg-

valósítani. (Taizé, Carlo Caretto stb.) VI. Pál és II. János Pál pápa utazásaikkal valósítják meg a zsinati 

gyakorlatot: az Egyház, Krisztus népének állandó jelenlétét a mai világban.

XVI. Benedek sokat tesz a keresztények egységéért.

Ferenc pápa krisztusi szeretettel fordul a szegények és a társadalom peremén élők felé.

„Minden embernek – hívőnek, nemhívőnek – együtt kell

munkálkodnia, hogy helyes módon épüljön a világ, amelyben

mindannyian élünk.”

(VI. Pál pápa)

A megvalósításban segít szentjeink és századunk kiemelkedő embereinek példája: Prohászka 

Ottokár mély gondolatai, Kanter Károly „örökimádás” lelki törekvése, Foucauld, aki a legelhagyatot-

tabbak között élt, hogy ott is jelen lehessen az Eucharisztia.

A zsinati üzenet kéri az ifjúságtól:

„Fiatalos lendülettel építsétek az új világot, jobban, mint ahogy apáink építették!”
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